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Hoiva-avustajakoulutus on uusi lyhyt, työttömille, maahanmuuttajille ja alanvaihtajille suunnattu 

hoitoalan koulutus, jota ollaan vakiinnuttamassa Suomeen. Koulutukseen osallistujien motivaation 

tunteminen on tarpeen koulutuksen suunnittelun avuksi.  

 

Tutkimuksessani selvitin hoiva-avustajakoulutuksen osallistujien opiskelumotivaatioon liittyviä 

kokemuksia: mitkä tekijät motivoivat  koulutuksen aloittamiseen, mitkä kokemukset koettiin 

motivaatiota vahvistaviksi ja mitkä kokemukset koettiin motivaatiota haastaviksi koulutuksen 

aikana. Lisäksi selvitin koulutuksen koettuja hyötyjä. Tutkimusaineisto koostui kuuden hoiva-

avustajakoulutuksen suorittaneen henkilön haastatteluista, jotka analysoin laadullisella 

sisällönanalyysillä.  

 

Koulutukseen hakeutumisen motivaationaaliset tavoitteet liittyivät pääosin sisäiseen kiinnostukseen 

ja alaan liittyvän osaamisen hankkimiseen, ja vähemmässä määrin työllistymiseen. Osallistujat 

kokivat ihmisläheisten arvojen ja taipumusten sekä kyvyn tulla vanhusten kanssa toimeen antavan 

heille sopivuuden alalle. Motivaatiota koulutuksen aikana haastoi osalla vanhemmista osallistujista 

aikaisempi vähäinen kokemus tietokoneen käytöstä ja esseiden kirjoittamisesta. Motivaatiota 

vahvistivat onnistumisen kokemukset erityisesti työssä sekä vahva ympäristön tuki. Koulutuksen 

tärkeimmiksi hyödyiksi koettiin ammattiin liittyvä osaaminen ja ammatti-identiteetin kehittyminen, 

sekä koulutuksen toimiminen ponnahduslautana lähihoitajakouluun.  

 

Tutkimuksesta on hyötyä hoiva-avustajakoulutuksen edelleen kehittämisessä. Tutkimus antaa 

positiivisen signaalin oppisopimuskoulutuksena toteutettavalle hoiva-avustajakoulutukselle. Se 

osoittaa, että hoiva-avustajakoulutuksen osallistujien motivaationaaliset tavoitteet liittyvät vahvasti 

sisäiseen kiinnostukseen ja auttamishaluun ja ovat siten samankaltaisia kuin hoiva-alalla. 

Koulutuksen lyhyys ja taso antaa sopivan lähitavoitteen, joka vahvistaa itseluottamusta ja valmistaa 

seuraavaan koulutukseen. Hoiva-avustajakoulutuksen käyneet kokivat oppineensa koulutuksesta, 

mutta se miten koulutus vaikuttaa hoitoapulaisena toimivan työn laatuun, olisi vielä selvittämisen 

arvoinen asia. 

Asiasanat expectancy-value-teoria, hoiva-avustaja, koulutusmotivaatio, minäpystyvyys, oppimismotivaatio, 

pitkäaikaistyötön, sisäinen motivaatio     
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1 Johdanto 

 

 

Pitkäaikaistyöttömyys ja tästä seuraavat haasteet ovat yhteiskunnallinen ongelma. 

Työttömiä oli tammikuussa 2012 203 000 henkeä eli 7,8% työvoimasta. Työttömistä 22% 

oli ollut työttömänä yli vuoden.  Työvoimasta 4,1%  oli ollut työvoimapoliittisten  

toimenpiteiden piirissä. (Suomen virallinen tilasto 2012). Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy 

usein koulutuksen puute tai vanhentunut koulutus; silti pitkäaikaistyöttömien motivointi 

koulutukseen on haasteellista. Vaikka koulutus alentaa työttömyyden riskiä, monien 

pitkäaikaistyöttömien on vaikea motivoitua etenkin pitkäkestoiseen opiskeluun 

(Silvennoinen, 2007; Myrskylä, 2011). Motivaation puute voi johtua aiemmista huonoista 

koulutuskokemuksista sekä epäluottamuksesta siihen, että koulutus johtaisi työllistymiseen 

(Sepponen, Wilén & Kiviniemi, 2012). Ammatillisen osaamisen puutteiden lisäksi 

pitkäaikaistyöttömyyden syynä on usein ongelmat muilla elämänalueilla (Sepponen ym., 

2012). Koulutuksen päivittämiseen liittyvä elinikäisen oppimisen vaatimus 

pitkäaikaistyöttömien kohdalla on siten haastavaa.  

 

Samaan aikaan työttömyyden kanssa on joillain aloilla yhä pahenevaa pula työvoimasta. 

Tämä koskee erityisesti hoiva-alaa, jonka työvoimapulan ennustetaan kasvavan nykyisistä 

tuhansista kymmeniin tuhansiin lähimmän 12 vuoden aikana (Koponen, Laiho & 

Tuomaala, 2012). Uutta lyhytkestoista hoiva-avustajakoulutusta on ajateltu keinona 

rekrytoida uusia hoiva-alan ammattilaisia erityisesti työttömien, alan vaihtajien ja 

maahanmuuttajien joukosta. Samalla on tarkoitus  organisoida sosiaali- ja terveysalan 

tehtävät mielekkäästi, niin että hoitajat ja lähihoitajat voivat suunnata työpanoksensa omiin 

osaamisalueisiinsa, kun avustaviin tehtäviin saadaan muuta henkilökuntaa (Työ ja 

elinkeinoministeriö, 8.6.2011). Hoiva-avustajakoulutusta on pilotoitu usean vuoden ajan, ja 

tällä hetkellä sitä toteutetaan jo laajasti ympäri maata. Vuoden 2013 alkuun mennessä oli 

valmistunut 350 hoiva-avustajaa (Sinervo ym., 2013).  Lyhyt, vain 40 op mittainen tutkinto 

koostuu osista lähihoitaja-tutkinnon koulutusta, ja tarkoituksena on, että tutkinnosta voi 

jatkaa joustavasti lähihoitajan koulutukseen jos halukkuutta ja opiskeluedellytyksiä on.  
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Toistaiseksi hoiva-avustajan koulutus ei johda virallisesti tunnustettuun ammattitutkintoon, 

eli se on nonformaalia koulutusta. Valtiovalta edistää tällä hetkellä voimakkaasti hoiva-

avustajakoulutuksen vakiinnuttamista, mutta hoiva-avustajakoulutus on herättänyt myös 

vastustusta: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö 

Tehy ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ovat ottaneet kielteisen kannan hoiva-

avustajakoulutukseen, perusteinaan mm. hoidon laadun turvaaminen. He ovat huolissaan 

myös koulutukseen osallistujen soveltuvuudesta alalle, ja paheksuvat hoiva-

avustajakoulutuksen käyttämistä ”työvoimapoliittisena puskurina”  (Suomen Perus- ja 

Lähihoitajaliitto, 4.12.2012). Hoiva-avustajakoulutuksesta saaduista kokemuksista on 

tähän mennessä laadittu yksi selvitys, jossa  on pureuduttu koulutuksen hyötyihin, 

ongelmiin ja kehittämistarpeisiin (Sinervo ym., 2013).  Tutkimustietoa koulutuksesta 

kaivataan lisää eri näkökulmista. 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata hoiva-avustajakoulutusta 

motivaationäkökulmasta: millaiset tekijät ovat yhteydessä motivaatioon koulutuksen 

aloittamisessa ja koulutuksen aikana, ja miten osallistujat kokivat koulutuksen 

hyödyttäneen heitä. Hoiva-avustajan työ on vastuullista, ja alalle on tärkeää saada 

motivoituneita opiskelijoita. Motivaatioon vaikuttavien tekijöiden tunteminen on myös 

keskeistä koulutuksen toteutuksen suunnittelussa, sillä motivaatio vaikuttaa 

oppimistuloksiin. 

 

Tutkimuksesta saadaan tietoa haasteellisesta pitkäaikaistyöttömien koulutukseen 

motivoitumisesta: mikä motivoi rikkonaisen koulutus- ja työuran omaavia hoiva-

avustajaksi ja miten motivaatio pysyy yllä? Onko motivaatiossa eroja verrattuna hoiva-

alaan yleensä? Tutkimuksessa sovelletaan motivaation teoriaa ammatillisen 

aikuiskoulutuksen kontekstissa, jossa sitä on aikaisemmin tutkittu vain vähän. 

  

 

1.1  Hoiva-avustajakoulutuksen toteutus 

 

 

Tutkimuksen kohteena ollut hoiva-avustajakoulutus liittyi vuosina 2007-2013 toteutettuun 

valtakunnalliseen Työssä on hyvä olla (TOHO) –projektiin (Vanhus- ja lähimmäispalvelun 

liitto ry, 2013). Projektin tarkoituksena oli vanhustyöstä kiinnostuneiden vaikeasti 



3 
 

 
 

työllistettävien ja pitkäaikaistyöttömien rekrytointi vanhustyöhön. Kohderyhmänä olivat 

palkkatuen, työelämävalmennuksen, työharjoittelun tai työkokeilun piirissä olevat henkilöt. 

Henkilöille rakennettiin henkilökohtainen työllistymis- ja koulutussuunnitelma ja 

kannustettiin koulutukseen. Käytännössä se tarkoitti auttamista erilaisten koulutuspolkujen 

alkuun henkilökohtaisella ohjauksella ja esimerkiksi järjestämällä koulutuksen vaatimaa 

työharjoittelua tai oppisopimusta. Osa henkilöistä toimi hoiva-apulaisina, osa muussa kuin 

hoivatyössä hoitolaitoksissa.   

 

Projektiin liittyen toteutettiin v. 2020-2011 yhdeksän kuukautta kestänyt hoiva-

avustajakoulutus. Kyseessä oli oppisopimuskoulutus, jolloin  koulutettavat olivat 

määräaikaisessa työsuhteessa työnantajaan. Koulutukseen osallistui kahdeksan palkkatuen 

piirissä ollutta henkilöä, jotka olivat osoittaneet kiinnostuksensa koulutukseen kuukauden 

kestävän työvalmennusjakson aikana. Heille oli järjestetty koulutuksen ajaksi työsuhde 

kahdessa vanhusten hoivakodissa ja yhdessä vammaisten hoitoyksikössä. Suurin osa 

oppimisesta toteutui työpaikalla, jossa oli vastuullinen ohjaaja, ja työssä oppimista 

täydennettiin tietopuolisella koulutuksella oppilaitoksessa. Koulutettavat tekivät 

henkilökohtaisen opiskeluohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, ja osaamisen arviointi 

perustui teoreettisiin osioihin ja työpaikalla toteutettuihin arviointikeskusteluihin. joihin 

osallistui opettaja, ohjaaja ja koulutettava.   

 

Hoiva-avustajakoulutuksen saattoi olettaa olevan haasteellinen. Se käytiin 

oppisopimuskoulutuksena, ja työn ohessa aikaa oli riitettävä opiskelutehtäville. Monella 

osallistujalla oli perusopiskelutaitojen puutteita. Pitkä poissaolo töistä ja aikaisemmat 

negatiiviset koulutuskokemukset aiheuttivat mahdollisesti lisää haasteita. Haasteista 

huolimatta kaikki läpäisivät koulutuksen, ja monet jatkoivat hoiva-alan jatko-opintohin.  

 

Kuulin ensi kerran hoiva-avustajakoulutukseen hoivakodissa, jossa osa koulutettavista oli 

työskennellyt. Tyytyväisyys ja ylpeys koulutuksen onnistumisesta ja osallistujien 

menestyksestä paistoi läpi keskusteluissa henkilökunnan kanssa. Kiinnostuin ja halusin 

tehdä tutkielmani ”menestystarinasta”: halusin ymmärtää mikä koulutuksessa oli 

osallistujien kannalta onnistunutta ja miksi. Tutkimuksen näkökulmaksi tuli motivaatio. 

 

 

 



4 
 

 
 

 

1.2  Aikaisemmat tutkimukset  

 

 

Alla on katsaus aikaisempiin tutkimuksiin oppimismotivaatiosta tutkimuksen kohdejoukon 

viiteryhmissä: toisaalta pitkäaikaistyöttömillä aikuisilla ja toisaalta hoitoalalla.  

 

 

 

1.2.1 Pitkäaikaistyöttömien koulutusmotivaatio 

 

 

Ikääntyminen ja heikko koulutus ovat yleisiä pitkäaikaistyöttömien joukossa. 

Työttömyyden pitkittyessä ammattitaito ja osaaminen nopeasti taantuvat, mikä heikentää 

edelleen työnsaantimahdollisuuksia (Hämäläinen, Tuomala & Ylikännö, 2009). 

Työvoimapoliittiset toimenpiteet tähtäävät työmarkkinakelpoisuuden lisäämiseen 

koulutuksen tai tukityöllistämisen avulla. Näistä ammatillinen työvoimakoulutus, 

oppisopimuskoulutus ja tukityöllistäminen yksityiselle vähentävätkin työttömyyttä kaikissa 

työttömyyden vaiheissa, mutta pitkään työttömänä olleille toimivat paremmin julkisen 

sektorin tukityöllistäminen ja valmentava työvoimakoulutus (Hämäläinen ja Tuomala, 

2006).  

 

Monet ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät kokevat jatkuvaa vaatimusta oman osaamisen 

arvioinnista ja osaamisen päivittämisestä hankalana ja itsetuntoa heikentävänä asiana 

(Silvennoinen, 2007).  Ikääntyneillä työttömillä etenkin pitkäaikaiseen koulutukseen 

motivoituminen on haasteellista, sillä koulutuksen tärkein merkitys heille on työllisyyden 

parantuminen, ja heidän kokemustensa mukaan koulutus ei välttämättä takaa työllisyyttä. 

Koulutusta  arvioidaan sen tuoman taloudellisen hyödyn näkökulmasta. 

Pitkäaikaistyöttömät pitävät monesti itseään työmarkkinakelpoisina perustuen pitkään 

kokemukseen ja ammattitaitoon. Pitkiin, yli 2 vuotta kestäviin koulutuksiin ei haluta 

sitoutua. (Silvennoinen, 2007). Lamminpää (2002) sai samansuuntaisia tuloksia: 

ammatilliseen työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuneiden osallistumismotivaatio 

liittyi koulutuksen tuomaan välineelliseen hyötyyn työllistymisen kautta, eikä 

koulutukseen osallistuttu sen itsensä takia.  
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Syrjäytymisuhka koskee myös nuoria aikuisia: työmarkkinoiden ja koulutuksen 

ulkopuolella on lähes 50 000 15-29-vuotiasta nuorta. Heidän opiskelumotivaationsa 

vähenee ajan mittaan, vaikka koulutus parantaisi selkeästi työmahdollisuuksia. (Myrskylä, 

2011). 

 

Kun ikääntyneiden koulutusmotivaatiota katsotaan pitkäaikaistyöttömiä laajemmassa 

joukossa, painottuu motivaatio sisäisiin motivaatiotekijöihin. Stenström & Valkonen 

(2002) tutkivat yli 40-vuotiaiden oppisopimuskoulutukseen, tutkintoon valmistavaan 

koulutukseen ja ohjaavaan koulutukseen osallistuneiden koulutukseen hakeutumisen 

motiiveja, koulutusodotuksia, sekä koulutusta vaikeuttavia tekijöitä. Koulutukseen 

hakeutumisessa tulivat eniten esiin halu oppia uutta sekä kehittää itseä ja ammattitaitoa. 

Sen lisäksi oli uraan sekä elämäntilanteen muutokseen liittyviä tavoitteita. Edellä 

mainittuja tutkijat pitivät sisäisinä motiiveina. Työttömyys tai sen uhka, alan vaihto 

terveydellisyystä syistä tai oman yrityksen perustaminen olivat ulkoisia motiiveja, joiden 

osuus oli sisäisiä vähäisempi. Koulutusodotuksissa tuli esiin uusien tietojen ja taitojen 

hankinta, sekä ammatin syventäminen ja ammatillisen perusvalmiuksien hankkimien. 

Koulutusta vaikeuttavina tekijöinä koettiin eniten tietotekniikkavalmiuksen puute, lisäksi 

koulutuksen sisällöt ja järjestelyt sekä opetuksen laatu.  

 

 

 

1.2.2 Opiskelumotivaatio hoitoalalla 

 

 

Hoitoalala on perinteisesti mielletty alaksi, jossa motivaatio perustuu auttamishaluun. 

Kirjallisuus tukee tätä käsitystä. Tosin suomalaisia viimeaikaisia tutkimuksia hoitoalan 

opiskelijoiden opiskelumotivaatiosta oli niukasti löydettävissä huolimatta siitä, että 

sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijavalinnoissa motivaatio on yksi neljästä 

arvioitavasta osa-alueesta, ja esim. sairaanhoitajien työssä motivaatio, kiinnostus ja 

ammatillinen identiteetti on yksi keskeinen ammatillinen vaatimus (Kosonen, 2005, s. 26). 

Saatavana olevat tutkimukset eurooppalaisista maista osoittavat, että hoitoalan 

opiskelijoiden motiivit ovat vahvasti sisäisiä ja auttamishalu tulee selkeästi esiin. 
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Ruotsalainen tutkimus terveydenhoitotyön opiskelijoiden uranvalinnan motivaatiosta on 

maantieteellisesti ja kulttuurisesti lähellä suomalaisia (Jirwe & Rudman, 2012). 

Tutkimuksen mukaan alalle hakeutumisen syistä yleisimmät olivat halu pitää huolta ja 

auttaa muita (75% vastaajista), sekä koulutuksen antama mahdollisuus työskennellä 

erilaisissa tehtävissä (80%).  Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat halu oppia hoitoalaa (54-

66%), hyvän työpaikan saaminen suhteellisen lyhyellä koulutuksella (32-43%), 

opiskelupaikan läheisyys (20%), sattuma (6-10%), perheen ja ystävien suositus (8%) ja 

ettei päässyt muualle (8%). Motivaatiot luokiteltiin ryhmiin: aito kiinnostus (halu pitää 

huolta ja auttaa muita/ halu oppia hoitoalaa), käytännön syyt (koulutuksen antama 

mahdollisuus työskennellä erilaisissa tehtävissä/ hyvän työpaikan saaminen suhteellisen 

lyhyellä koulutuksella/ opiskelupaikan läheisyys) ja pakko (perheen ja ystävien suositus/ ei 

päässyt muualle/ sattuma). Aito kiinnostus edusti tutkijoiden mukaan autonomisia 

motiiveja, ja se oli suurin ryhmä. Käytännön syyt olivat seuraavaksi yleisin motiivi ja 

harvinaisin oli pakko. Henkilöillä joiden motiivit  painottuivat pakkoon, oli suurin 

epävarmuus uravalintansa suhteen.  

 

Englantilaisessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa löydettiin hoitoalan opiskelijoiden 

uranvalinnan motivaatioksi auttamishalu ja työ jolla on vaikutusta (”wanting to make a 

difference”). Läheisen hoitaminen mainittiin usein. Omaan kehittymiseen liittyvät motiivit 

olivat yhtä yleisiä kuin altruistiset motiivit. Harvinaisempia motiiveja olivat ammatin 

tuomat mahdollisuudet, esim. matkustus, työn tuoma tyydytys, työn varmuus, vaihtelevuus 

ja arvostus, sekä kehittyvät tiedot ja asiantuntemus. Perheen ja ystävien tuki oli merkittävät 

uranvalinnassa. (McLaughlin, Moutray & Moore, 2010). Hyvin samantapaisilta vaikuttavat 

irlantilaisten terveydenhoitoalan opiskelijoiden alalle hakeutumisen syyt (Mooney, 

Glacken & O´Brien, 2008). Yleisimpiä olivat sisäinen kiinnostus ja auttamishalu, joka 

liittyi usein henkilökohtaiseen kokemukseen hoitaa tai olla hoidettavana. Syinä olivat myös 

ammatin antamat mahdollisuudet vaihteluun, esim. matkustukseen, työn tärkeys ja 

työpaikan varmuus. Tiedon saaminen hoitoalasta joko perheenjäsenten tai työkokemuksen 

kautta myötävaikuttivat alan valintaan. 

 

Suomessakin on tutkittu miesten vanhusten hoitotyöhön hakeutumisen syitä (Leino, 2008). 

Vanhustyöhön hakeutuminen on ollut ensi sijassa tietoinen valinta, johon on vaikuttanut 

työ- ja elämänkokemus vanhusten parissa. Työ koettiin mielenkiintoiseksi ja antoisaksi ja 
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sitä tehtiin luovasti omalla persoonalla, aidosti vanhuksia kohdaten. Vuorovaikutustaidot ja 

vanhusten arvostaminen koettiin keskeisiksi ammattitaitoon kuuluviksi seikoiksi.  

 

Miten  oppimismotivaatio säilyy koulutuksen aikana? Suurellä osalla motivaatio pysyy 

riittävän korkeana ja he päättävät onnistuneesti aloittamansa koulutuksen, mutta osa 

keskeyttää. Syyt keskeyttämiseen ovat moninaiset ja usein mukana on monta yhdessä 

vaikuttavaa tekijää. Kukkonen (2012) on selvittänyt hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen 

syitä kahdessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Syitä olivat koulun vaihtaminen, 

elämänkriisit, väärä uravalinta tai ajan puute. Samantapaisia keskeyttämisen syitä löytyy 

yleensä ammatillisessa koulutuksessa: keskeyttäminen liittyy väärään koulutusvalintaan, 

oppimis- ja motivaatio-ongelmiin, henkilökohtaisiin tai taloudellisiin syihin tai 

siirtymiseen työelämään (Opetusministeriö, 2005, 61). Oppimisvaikeuksia lähihoitajaksi 

kouluttautuvilla aikuisilla ilmeni lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa, sekä 

itsetunnon alueella (Heurlin & Vuorijärvi-Rautiola, 2007).  Ruotsalaisten hoitoalan 

opiskelijoiden motivaation taso kokonaisuudessaan pysyi suurinpiirtein samalla tasolla 

kolmivuotisen koulutuksen aikana. Omaa motivaation tasoa selittämään esitettiin yleensä 

itsen ulkopuolisia syitä, kuten opetusta, huonoa elämäntilannetta jne., eikä esimerkiksi 

kiinnostusta tai sen puutetta. (Nilsson & Stomberg, 2008). 

 

Keskeyttäneiden opiskelumotivaatio on kadonnut, mutta mikä sitten vahvistaa motivaatiota 

hoitoalan opinnoissa? Banduran (1986; 1993) mukaan onnistumisen kokemukset 

vahvistavat motivaatiota, joten oppimista ja pätevyyden tunteita tukevien asioiden voidaan 

katsoa tukevan myös koulutusmotivaatiota. Oppimisvaikeuksista kärsivien 

lähihoitajaopiskelijoiden oma motivaatio, vaihtelevat opetusmenetelmät sekä ohjaus ja 

kannustus edistivät opintoja (Heurlin & Vuorijärvi-Rautiola 2007). Kanniston, Lundahlin 

ja Maikolan (2007) laaja kirjallisuuskatsaus osoittaa, että käytännön harjoittelujaksoja 

pidetään hoitoalalla yleisesti tärkeinä ja oppimista tukevina, sillä teorian merkitys nähdään 

vasta käytännön hoitotyössä. Lähiohjaaja toimii ammatillisena roolimallina, ja onnistunut 

ohjaus sekä  työympäristön myönteinen ilmapiiri edistävät oppimista ja sitoutumista. 

Käytännön työ on sairaanhoidon opiskelijoille motivoivaa, sillä sen lisäksi että se tukee 

oppimista ja kliinistä pätevöitymistä, opiskelija myös hahmottaa oman ammatillisen 

tulevaisuutensa työssä olevien sairaanhoitajien kautta (Nasrin, Soroo & Soodabeh, 2012).  
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2 Teoreettinen viitekehys 

 

 

Oppimismotivaatio on voima, joka saa ihmisen työskentelmään tavoitteellisesti oppimisen 

eteen.  Motivaatio ja sen ylläpitäminen koko oppimistapahtuman ajan on oleellinen osa 

tavoitteellista oppimista. Kuvaan aluksi motivaatiota osana itsesäätöisen oppimisen 

sosiokognitiivista mallia (self-regulated learning, SRL; Zimmerman, 1989). Sen jälkeen 

kuvaan käsitettä minäpystyvyys ja lopuksi motivaation suoritusodotus-arvo – teoriaa, jota 

olen soveltanut tutkielmassa. 

 

 

2.1     Motivaatio itsesäätöisessä oppimisessa 

 

 

SRL-mallissa ”oppijat ovat itsesäätöisiä siinä määrin kuin he  ovat metakognitiivisesti, 

motivationaalisesti ja käyttäytymiseltään aktiivisia toimijoita oppimisprosessissaan” 

(Zimmerman, 1989, s. 329). Oppijan tai ympäristön ominaisuudet eivät suoraan tuota 

oppimistuloksia; sen sijaan oppija ja oppimisympäristö toimivat vuorovaikutuksessa. 

Fyysiseen ympäristöön kuuluu esim. työskentelytila, psyykkiseen ympäristöön sosiaaliset 

tekijät, kuten opettajat, opiskelutoverit ja perhe. Itsesäätöisen oppimisen mallissa oppijalla 

on ainakin periaatteessa mahdollisuus monitoroida, kontrolloida ja säädellä omaa 

oppimistaan, motivaatiotaan ja käytöstään sekä fyysistä ja psyykkistä ympäristöään. 

Itsesäätöisyys toteutuu käytännössä vaihtelevasti, henkilöstä ja tilanteesta riippuen.  

 

Itsesäätöisen oppimisen mallissa oletetaan myös, että oppijalla on jokin päämäärä tai 

kriteeri, mihin hän tähtää. Oppijalla voi olla samanaikaisesti useitakin tavoitteita, joihin 

hän voi käyttää monipuolisesti erilaisia strategioita eri tilanteissa (Pintrich, 2004). 

Oppimistilanteissa oppijalla voi olla oppimiseen liittyvien tavoitteiden lisäksi myös muita, 

esimerkiksi omaan emotionaaliseen hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Näitä ovat 

yhteenkuuluvuus, sosiaalinen tuki, turvallisuus, viihtyminen ja itsemääräytyminen 

(Blumenfeld, Kempler & Krajcik, 2006). Tehtävistä saatu positiivinen palaute, pätevyyden 

tunteet sekä kiinnostavat ja relevantit tehtävät kannustavat oppijoita suuntaamaan 
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toimintansa syvälliseen oppimiseen. Sen sijaan vaikeat, kiinnostamattomat tehtävät ja 

stressi voivat saada oppijat keskittymään enemmän oman emotionaalisen hyvinvoinnin 

vahvistamiseen (Boekaerts & Corno, 2005). 

 

Itsesäätöinen oppiminen tapahtuu rekursiivissa sykleissä: perättäisiä syklejä voi olla useita 

ja  edellisen syklin tapahtumat vaikuttavat seuraavaan.  Yksi sykli koostuu neljästä 

vaiheesta: suunnittelu, tarkkailu, säätely, sekä arviointi. Vaiheet voivat olla päällekkäisiä: 

esim. tarkkailu, säätely ja reaktiovaihe toimivat usein samanaikaisesti. (Pintrich, 2004; 

Hadwin, 2008) 

 

1) Suunnitteluvaiheessa oppija asettaa omat tavoitteet, aktivoi aikaisempia tietoja ja 

arvioi tehtävää ja omia kykyjä suhteessa tehtävään. Lopuksi hän suunnittelee 

toimintastrategiat eli keinot joilla tavoitteeseen päästään.  

 

2) Tarkkailuvaiheessa oppija tarkkailee tunteitaan, osaamistaan, toimintaansa, 

tehtävän edistymistä ja ympäristöä. Tarkoituksena on arvioida, saavutetaanko omat 

tavoitteet toiminnan tuloksena.  

 

3)  Säätely/kontrollointivaiheessa oppija yrittäää säädellä toimintaansa riippuen siitä, 

mitä tarkkailuvaihe on kertonut. Oppija voi korjata strategioitaan, esim. käyttää 

enemmän aikaa opiskeluun tai käyttää syvällisempiä tiedon käsittelymuotoja. Hän 

voi myös korjata käsitystään tehtävästä tai omista kyvyistään tehtävän suhteen, tai 

muuttaa tavoitteitaan. Säätelyvaiheeseen kuuluu myös emootioiden ja motivaation 

säätely (volitionaalinen kontrolli). Näitä ovat esim. tavoitteiden saavuttamisen 

hyviä puolien korostaminen, palkinnon lupaaminen itselle, sekä ympäristön 

muokkaaminen, kuten tuen hakeminen muilta. Tehtävää voi myös muokata itselle 

kiinnostavammaksi tai yhdenmukaisemmaksi omien tavoitteiden kanssa. 

 

4) Arviointi/ reaktiovaiheessa oppija arvioi ja pohtii eri näkökulmista omaa 

suoritustaan, tehtävää ja ympäristöä sekä reagoi arvioinnin perusteella. Esim. jos 

tehtävä onnistui, hän on tyytyväinen ja minäpystyvyyden tunne vahvistuu. Jos 

tehtävä epäonnistui, hän voi pohtia selityksiä tulokselle. 

 



10 
 

 
 

 

Kuva 1. Motivaatio itsesäätöisessä oppimisessa  (mukailtu Zimmerman 1989; Bandura 

1993). 

 

 

 

Motivaatio on mukana itsesäätöisen syklin kaikissa vaiheissa (kuva 1). Motiivit ovat 

alkusysäys koko oppimistapahtuman aloitukselle ja motivaatio vaikuttaa kognitiivisen 

sitoutumisen määrään (Blumenfeld ym., 2006; Zimmerman, 2011). Esimerkiksi 

suunnitteluvaiheessa  motivaatio vaikuttaa mm. siihen millaisia tavoitteita ja strategioita 

valitaan. Korkea motivaatio johtaa monipuolisiin ja syvälliseen oppimiseen tähtääviin 

strategioihin, ja alhainen motivaatio vastaavasti pintapuolisempiin strategioihin. 

Motivaatio on vaikuttamassa myös toiminnan ohjaamiseen ja ylläpitämiseen 

oppimistapahtuman aikana: tarkkailu- ja säätelyvaiheessa motivaatio vaikuttaa siihen 

kuinka voimakkaasti oppijaon sitoutunut toimintaan ja kuinka sinnikkäästi hän jatkaa 

tehtävää mahdollisista vaikeuksista huolimatta. Motivaatio voi olla oppimisen alkaessa 

usein suuri, mutta kun tulee vastoinkäymisiä, motivaatio helposti laskee. Oppija voi 
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kontrolloida tässä tilanteessa omaa motivaatiotaan,  emootioitaan ja käyttäytymistään 

erilaisilla keinoilla. (Järvenoja & Järvelä, 2006). Motivaatio voi myös muuttua 

itsesäätöisen oppimisen prosessien tuloksena. Arviointivaiheessa oppija voi huomata 

taitojensa kasvaneen, mikä kasvattaa hänen motivaatiotaan myöhemmissä 

oppimistilanteissa. Tällöin motivaatio kasvaa sivutuotteena. Motivaatio voi muuttua myös  

toiminnan ensisijaisena tuloksena, jos  motivaatiota säädellään aktiivisesti) (Zimmerman & 

Schunk, 2008). 

 

Oppimismotivaatio voi vaihdella paljon henkilöstä ja tilanteesta toiseen. Motivaation 

vaihtelua ja vaikutusta itsesäätöisessä oppimisessa on selitetty erilaisilla motivaatioon 

liittyvillä käsitteillä ja teorioilla. Näistä tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä ovat 

minäpystyvyyden käsite ja suoritusodotus – arvo -teoria (Murphy & Alexander, 2000; 

Zimmerman & Schunk, 2008; Eccles & Wigfield, 2002).  

 

 

 

 

2.2 Minäpystyvyys  

 

 

Banduran (1986; 1993) mukaan minäpystyvyys on henkilökohtainen arvio omista kyvyistä 

organisoida ja suorittaa sarja tekoja, joita vaaditaan haluttuun päämäärään. Henkilö, jolla 

on korkea minäpystyvyys, ennustaa tulevan tehtävän onnistuvan hyvin, ja henkilö, jonka 

minäpystyvyys on heikko, näkee mielessään epäonnistuvansa tehtävässä. Jos ennuste on 

heikko, toimintaan ei kannata panostaa, sillä se menee hukkaan. Motivaatio on silloin 

alhainen. Banduran minäpystyvyys-käsite onkin osoittautunut keskeiseksi toimintaa 

ennustavaksi tekijäksi itsesäätöisen oppimisprosessin eri vaiheissa. Minäpystyvyyden 

ollessa korkea oppija asettaa itselleen korkeammat tavoitteet, ajattelee käsitteellisemmin, ja 

käyttää monipuolisempia kognitiivisia ja metakognitiivisia strategioita, työskentelee 

kovemmin ja sitoutuneemmin, sekä käyttää monipuolisempia ja tehokkaampia 

säätelystrategioita kuin minäpystyvyyden ollessa matala. Niinpä henkilöt, joilla on 

samanlaiset kyvyt, mutta erilainen käsitys omasta pystyvyydestään, suorittavat 

oppimistehtävän eri tasoisesti. Minäpystyvyys vaikuttaa sekä kognitioon, motivaation 



12 
 

 
 

tahdonalaiseen säätelyyn että affektiivisiin prosesseihin. Haastavissa tai uhkaavissa 

tilanteissa alhainen minäpystyvyys johtaa stressiin. 

 

Minäpystyvyys ei ole kaikkia tilanteita koskeva, pysyvä henkilön ominaisuus, vaan 

arvionti on tilanne- ja tehtäväkohtainen (Zimmerman, 2000). Käsitykseen omasta 

pystyvyydestä vaikuttaa eniten omat kokemukset onnistumisesta tai epäonnistumisesta 

aikaisemmissa vastaavissa tilanteissa. Omaa pystyvyyttä arvioidaan vertailemalla omaa 

muiden suorituksiin ja tarkkailemalla tilanteessa esiintyviä fysiologisia ja psyykkisiä 

reaktioita, kuten stressiä. Vähiten siihen vaikuttaa muiden sanallinen kommentointi. 

(Zimmerman, 2000).  

 

Vertailu muihin alentaa minäpystyvyyttä, jos oma suoritus on muita huonompi. Jos taas 

oma suoritus paranee ajan myötä, minäpystyvyys vahvistuu. Edistymisestä informoiva 

palaute motivoi opiskelijaa enemmän kuin virheistä informoiva palaute. Minäpystyvyyteen 

liittyy myös käsitys siitä, millaiset mahdollisuudet ihmisellä on vaikuttaa omaan 

kyvykkyyteen: toiset ajattelevat kyvykkyyden olevan sisäsyntyinen ominaisuus ja toiset 

katsovat, että siihen voi vaikuttaa omalla toiminnalla. Jos omalla toiminnalla katsotaan 

olevan merkitystä, etsitään haasteita ja ajatellaan että virheistä voi oppia, sekä seurataan 

omaa edistymistä. Jos taas omalla toiminnalla ei katsota olevan merkitystä, osaamisen 

katsotaan olevan pysyvä ominaisuus, jolloin siihen ei kannata yrittää vaikuttaa.(Bandura, 

1993).  

 

Minäpystyvyyteen oppimisessa vaikuttavat eniten aikaisemmat oppimiskokemukset 

(Bandura, 1993; Wolters, 2003). Useat aikaisemmat epäonnistumiset aiheuttavat alhaisen 

minäpystyvyyden tunteen myöhemmissä oppimistilanteissa. Koska minäpystyvyys 

vaikuttaa oppimismotivaatioon ja sitä kautta oppimistuloksiin, voidaan helposti päätyä 

negatiiviseen noidankehään. Yksi keino päästä tästä pois on vaiheistaa tehtävä ja asettaa 

oppijoille pienempiä tavoitteita, joissa heidän on mahdollista onnistua. Onnistumisen 

seurauksena heidän minäpystyvyytensä vahvistuu, mikä motivoi myöhemmissä 

oppimistilanteissa (Bandura & Schunk, 1981). Näin syntyy positiivinen kehä: 

onnistuminen aiheuttaa suuremman sitoutumisen myöhemmissä tilanteissa, mikä taas 

tuottaa lisää onnistumisen kokemuksia. 
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2.3 Suoritusodotus–arvo   -teoria 

 

 

Bandura (1986, 1993) päätteli, että opiskelumotivaatio riippuu minäpystyvyydestä sekä 

siitä, millaisia tuloksia tehtävän suorittamisesta on odotettavissa. Vaikka minäpystyvyys 

olisi korkea, se ei yksin riitä motivoimaan, vaan myös tuloksen henkilökohtainen merkitys 

vaikuttaa. Jos esim. tietyn alan tutkinnosta ei ole opiskelijan mielestä hyötyä, hän ei ryhdy 

sitä opiskelemaan, vaikka tuntisi sillä alalla suurta minäpystyvyyttä. 

 

Tähän periaatteeseen pohjautuu suoritusodotus–arvo (expectancy–value) -teoria (Wigfield 

ja Eccles, 1992; 2000; Eccles ja Wigfield, 2002). Teorian mukaan opiskelija punnitsee 

tehtävän arvoa ja omaa suoriutumismahdollisuuttaa tehtävästä ja päättää niiden perusteella 

kuinka motivoitunut ja sitoutunut hän tehtävään on. Hän arvioi tehtävän merkittävyyden tai 

arvon neljässä eri luokassa: kuinka suuri on  tehtävän  kiinnostusarvo (intrinsic value/ 

interest), saavutus/tärkeysarvo (attainment/importance), käyttöarvo (utility) ja hinta (cost) 

(kuva 2). 

 

Tehtävän kiinnostusarvo liittyy tehtävän tekemisestä saatavaan välittömään iloon ja 

mielihyvään. Tehtävän saavutusarvo liittyy siihen, mikä merkitys tehtävän suorittamisella 

hyvin on henkilön mielestä hänen identiteettinsä kannalta, esim. missä määrin 

opiskelutehtävä liittyy tulevaan ammattiin tai persoonan kehitykseen. Tehtävän käyttöarvo 

liittyy siihen miten tehtävän tekeminen voi auttaa suhteessa tulevaisuuden suunnitelmiin tai 

koulun ulkopuolisessa elämässä. Hinta on henkilön käsitys siitä, mitä negatiivisia 

seurauksia tehtävän suorittamisella on. Näitä ovat esimerkiksi käytetty aika, panostus tai 

emotionaalinen taakka. Suoritusodotus (expectancy) vastaa minäpystyvyyttä: se on käsitys 

omista kyvyistä suoriutua kyseisestä tehtävästä. (Wigfield ja Eccles, 1992; 2000; Eccles ja 

Wigfield, 2002). 
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Kuva 2. Suoritusodotus–arvo –teoria 

 

Suoritusodotus-arvo -teoria (Bandura, 1993; Eccles & Wigfield, 2002) selittää 

kognitiivisen sitoutumisen määrän. Mitä suuremmiksi tehtävän arvot ja oma suoritusodotus 

(minäpystyvyys) koetaan, ja mitä pienempi hinta tehtävällä käsitetään olevan, sitä 

suurempi on henkilön panostus tehtävään. 
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Kiinnostusarvo on läheistä sukua käsitteille sisäinen motivaatio ja sisäinen kiinnostus 

(intrinsic interest). Itsemääräytymisteorian (self determination theory) mukaan psyykkisillä 

palkkioilla on kaksi ominaisuutta: ne ovat toisaalta kontrolloivia ja toisaalta ne antavat 

tietoa pätevyydestä ja autonomiasta. Jos palkkion kontrolloivuus dominoi, motivaation 

lähteen käsitetään olevan itsen ulkopuolella (jolloin kyseessä on ulkoinen motivaatio), ja 

jos pätevyyden ja autonomian tunteet dominoivat, motivaatio sijaitsee itsessä (jolloin 

kyseessä on sisäinen motivaatio). Sisäinen motivaatio liittyy kiinnostukseen, iloon ja 

tehtävän tuomaan tyydytykseen. Sisäinen motivaatio on tärkeä itsesäätöisen oppimisen 

lähde, sillä se johtaa syvällisempään oppimiseen, parempiin tuloksiin ja suurempaan 

sitkeyteen kuin ulkoinen motivaatio. (Zimmerman & Schunk, 2008; Eccles & Wigfield, 

2002). Suoritus-odotus – arvo-teorian muut arvot toteutuvat ajallisesti myöhemmin. 

Arvoista käyttöarvon katsotaan liittyvän eniten ulkoiseen  motivaatioon, etenkin jos 

ainoastaan tehtävän suorittaminen on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi, mutta tehtävän 

sisältö ei ole sinänsä tärkeä (esim. kurssin läpi pääsyä tarvitaan toiselle kurssille 

pääsemiseksi), (Husman ym., 2004). 

 

Teorian mukaan tehtävien käsitetty arvo vaikuttaa panostukseen itsesäätöisen oppimisen 

prosesseihin: aloitukseen, säätelyyn sekä tuloksiin. Jos tietty tehtävä käsitetään 

arvokkaaksi, sitä tehdään useammin ja paremmin, mutta jos tehtävällä on liian suuri hinta, 

tehtävää ei tehdä yhtä todennäköisesti. Tehtävän suuri arvo vaikuttaa positiivisesti myös 

kognitiivisten strategioiden käyttöön ja oppimisen säätelyyn. (Zimmerman & Schunk, 

2008 ja siinä olevat viitteet). Tehtävän arvon merkitys oppimiselle tulee näkyväksi 

esimerkiksi silloin, kun oppija käyttää positiivista itsepuhetta korostaen tehtävän arvoa 

itselle parantaakseen motivaatiotaan (Wolters, 2003).  

 

Suoritusodotus–arvo –teoriaa on sovellettu paitsi koululaisten oppimiseen, myös aikuisilla. 

Gorges ja Kandler (2012) tutkivat aikuisten oppimismotivaatiota yliopistossa englannin 

kurssille osallistuneita aikuisia, todeten, että suoriutumisodotus ja tehtävän suorittamiselle 

annettu arvo englannin kurssilla kouluaikana vaikuttivat siihen, mikä arvo ja 

suoriutumisodotus yliopistokurssille annettiin ja sitä kautta myös uusiin oppimistuloksiin. 

Pelaccia ym. (2009) havaitsivat, että lääketieteen ja sairaanhoidon opiskelijoiden 

motivaatio joko vahvistui tai heikentyi käytännön harjoittelujaksolla hätäensiavussa 

riippuen henkilön käsityksestä tehtävän tärkeydestä, omasta pystyvyydestä suoriutua 

tehtävästä, sekä kyvystä kontrolloida oppimistaan. 
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3 Menetelmät 

 

 

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

 

 

Tutkimustehtäväksi muodostui selvittää hoiva-avustajakoulutukseen osallistujien 

motivaatioon liittyviä tekijöitä. Tutkimuskysymykset olivat: 

 

1) Mikä motivoi osallistujia koulutuksen aloittamiseen? 

2) Millaiset kokemukset haastavat ja millaiset kokemukset vahvistavat 

opiskelumotivaatiota? 

3) Mitä osallistujat arvioivat hyötyneensä koulutuksesta? 

 

 

 

3.2 Tutkimuksen  vaiheet 

 

 

Tutkimuskysymysten selvittämiseksi haastattelin koulutukseen osallistuneita henkilöitä ja 

analysoin aineiston laadullisella sisällönanalyysillä (kuva 3). Kuvaan seuraavissa 

kappaleissa yksityiskohtaisesti aineiston hankintaa ja analyysiä. 
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Kuva 3. Tutkimuksen vaiheet pääpiirteissään.  

 

Laadullinen sisällönanalyysin vaiheita olivat litteroidun tekstin ilmaisujen jaottelu neljään 

tutkimuskysymyksiin kohdennettuun teemaan, ja sen jälkeen kussakin teemassa ilmaisujen 

koodaus luokkiin ja yläkategorioden muodostaminen. 

 

 

 

 

3.3  Osallistujat 

 

 

Tutkimus kohdistui rajattuun henkilöryhmään, joita yhdistää hoiva-avustajakoulutuksen 

käyminen v. 2010-2011. TOHO-projektin työttömien kohderyhmän joukossa hoiva-

avustajakoulutukseen osallistuneet ovat ”onnistujia”: he läpäisivät koulutuksen ja suuri osa 

jatkoi hoiva-alan koulutusta. Koulutus loppui vuosi ennen haastetteluja, keväällä 2011, ja 



18 
 

 
 

suuri osa osallistujista oli haastatteluhetkellä aloittanut tai aloittamassa lähihoitajan 

ammattitutkintoon johtavia opintoja. Koska aikaa on kulunut suhteellisen vähän, oletin että 

osallistujat toisaalta muistavat vielä, mitä koulutuksessa tapahtui, ja toisaalta oletin, että 

aikaa on kulunut niin paljon, että he osaavat arvioida, mitä he olivat saaneet koulutuksesta. 

TOHO-projektin ohjaaja kysyi kaikilta halukkuutta tutkimukseen osallistumiseen, ja 

seitsemän paikkakunnalla ollutta ilmoitti halukkuutensa. Näistä haastattelin kuutta, joiden 

kanssa tapaamisen sopiminen onnistui laadituissa aikarajoissa. Haastatelluista kaksi oli 

miehiä ja neljä naisia. Heistä kaksi oli nuoria (n. 20 vuotta) ja neljä keski-ikäisiä (yli 45 

vuotta).  

 

 

 

3.4  Haastattelut 

 

 

3.4.1 Suunnittelu 

 

 

Taustatietojen saamiseksi tutkimusta varten haastattelin TOHO-projektin ohjauksesta 

vastannutta henkilöä, teoriapuolisen opetuksen järjestäjää sekä työnantajaa. Keskustelut 

koskivat hoiva-avustajakoulutuksen järjestelyitä, ohjausta sekä kokemuksia koulutettavasta 

ryhmästä opiskelijoina ja työyhteisön jäseninä. 

 

Haastattelu oli puolistrukturoitu. Haastattelukysymykset tähtäsivät siihen, että saisin 

materiaalia ymmärtääkseni itsesäätöisen oppimisen elementtejä ja niiden kehittymistä eri 

vaiheissa opiskelu-uraa. Laadin kysymykset saadakseni aineistoa  SRL- syklin eri 

elementteihin kolmessa eri ajallisessa vaiheessa: kouluaikana, hoiva-avustaja-

koulutuksessa, sekä haastatteluhetkellä. Aineistoa analysoidessani ryhmittelin aineiston 

uudestaan motivaationäkökulmasta ja rajasin tutkimuksen hoiva-avustaja-aikaan.  

 

Haastattelukysymykset olivat avoimia (ei voi vastata kyllä tai ei), sillä tarkoituksena oli 

selvittää kokemusten merkityksiä tutkittaville. Pyrin tekemään kysymykset riittävän 

avoimiksi mutta kuitenkin sellaisiksi, että niistä saa riittävän käsityksen siitä, mitä 

kysytään. Koska koulutukseen osallistuneita haastatteluun suostuneita henkilöitä oli vähän, 
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harjoittelin haastattelua opiskelijatoverini kanssa. Muokkasin testauksen perusteella 

kysymyksiä, esim. säädin kysymysten lukumäärää ja valitsin vaihtoehtoisista kysymyksistä 

sellaiset, jotka sopivat luontevimmin keskusteluun. Varsinaisissa haastatteluissa keskustelu 

kulki tekemäni haastattelurungon mukaisesti. Muokkasin haastattelukysymyksiä vielä 

hieman haastattelujen edetessä, kun perehdyin aiheeseen paremmin ja mieleen tuli 

lisäkysymyksiä. Pääpiirteissään kaikilta haastatelluilta kysyttiin samat asiat, mutta ei 

välttämättä sanatarkasti samanlaisin sanoin. 

 

Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna. Koska kaikki haastateltavat eivät olisi 

välttämättä erityisen puheliaita tai tottuneet ilmaisemaan itseään ja ajatuksiaan, harkitsin 

aluksi haastattelun toteuttamista pareittain, jotta haastateltavat voisivat innostaa toisiaan 

muistelemaan yhteistä aikaa. Toisaalta osallistujat voisivat silloin välttää puhumasta 

henkilökohtaisista asioistaan, tai toinen haastateltava mahdollisesti dominoi. Koska 

haastateltavia oli vain vähän, halusin saada kultakin mahdollisimman paljon tietoa 

aiheesta. Siksi päädyin lopuksi yksilöhaastatteluun.  

 

 

3.4.2 Haastattelun toteutus 

 

 

Otin haastatteluun suostuneisiin yhteyden puhelimitse, jolloin lyhyesti kerroin haastattelun 

tarkoituksen ja ennakoidun ajan, sekä sovin tapaamisesta. Jos haastateltavalla oli toiveita 

haastattelupaikasta, huomioin sen. Viisi haastatteluista tehtiin kahvilassa ja yksi 

haastateltavan työpaikalla. Aikaa haastatteluihin meni n. 40 minuutista n. 2 tuntiin. 

 

Haastattelun aluksi kerroin, että haastattelun tarkoituksena on saada aineistoa 

kasvatustieteen pro gradu –tutkielmaani hoiva-avustajakoulutuksesta ja siinä erityisesti 

opiskelutaitojen kehittymisestä. Tietoa voitaisiin käyttää koulutuksen kehittämiseen. 

Korostin, että osallistujien asiantuntemus on paras tietolähde, ja että heidän kaikki 

kokemuksensa ovat arvokkaita – kyseessä ei ole tentti, jossa on oikeita ja vääriä 

vastauksia. Kerroin, että haastattelut ovat luottamuksellisia, eli henkilöllisyys ei tule 

paljastumaan, ja kuvailin miten konkreettisesti tulen käsittelemään haastattelunauhoituksia. 

Annoin tilaisuuden kysyä lisäkysymyksiä haastattelusta. Sen jälkeen etenin varsinaisiin 
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kysymyksiin. Esitin alussa mitä aioin kysyä (opiskelutaitoja kouluaikana, hoiva-

avustajakoulutuksessa ja tällä hetkellä, painottuen hoiva-avustajakoulutukseen), ja kysyin 

sopiiko se. Haastattelun lopuksi kiitin haastattelusta ja esitin mahdollisuuden sanoa vielä 

vapaasti, mitä haluaisi kertoa liittyen hoiva-avustajakoulutukseen. 

 

Nauhoitin haastattelut, ja kirjoitin ne tekstinkäsittelyohjelmalla sanatarkasti tekstiksi 

mukaan lukien täytesanat ja toistot. En kuitenkaan merkinnyt taukoja tai ääntelyitä. 

Epäselvät kohdat jätin litteroimatta. Joissain tapauksissa, kun puhe oli nopeaa ja täynnä 

täytesanoja, huomasin vasta litteroidusta tekstistä asian loogisen sisällön täydellisesti. 

Keskustelun aikana olin ymmärtänyt pääasian mutta pienet vivahteet olivat jääneet 

huomaamatta. 

 

Vaikka suunnittelin avoimia kysymyksiä, monesti haastattelutilanteessa kysyinkin ensin 

kyllä/ei kysymyksen ja jouduin korjaamaan kysymyksen avoimeksi, esim. millä tavalla -

kysymykseksi. Haastattelujen edetessä harjaannuin välttäämään onko-kysymyksiä. 

Tilanteessa, jossa haastateltava ei osannut sanoa mitään avoimeen kysymykseen,  saatoin 

suoraan kysyä, onko asia näin? teitkö näin jne. ? Lopuksi jätin analyysistä pois kohdat, 

joissa vastaajan osalle jäi vain joko myöntää tai kieltää. Oletin, että vastaaja on taipuvainen 

myöntämään, ja siksi vastaus olisi epäluotettava. 

 

3.4.3 Tutkijan positio  

 

 

Koska kaikki kokemukset ovat tärkeitä, haastattelussa on tärkeää luoda keskinäinen 

luottamus ja avoin ilmapiiri (Doody & Noonan, 2013). Vaikka korostin haastattelun alussa, 

että haastateltavien omat kokemukset ovat tärkeitä eikä haastattelu ole tentti, monet olivat 

harmissaan, kun eivät muistaneet hyvin koulutuksen sisältöjä. Toisaalta haastattelijasta 

kuvastui epävarmuus etenkin ensimmäisten haastattelujen kohdalla. En myöskään ollut 

hyvin perillä koulutuksen yksityiskohdista, ja jouduin usein kysymään näistä 

haastatelluilta. Epävarmuuteni korosti haastateltavien osaamista: he olivat monesti 

varmasanaisempia ja tietävämpiä kuin minä, mikä oletettavasti antoi heille itseluottamusta 

ja aktivoi heitä haastattelussa. 
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Haastattelija ei saa antaa merkkejä hyväksynnästä tai paheksunnasta haastatteluihin 

osallistujille, sillä vastaajilla on taipumus miellyttää haastattelijaa; kuitenkin 

myötäeläminen on suotavaa (Doody & Noonan). Usein nyökkäilin ja toistin ”niin”, ”joo”, 

”kyllä” – sanoja ja nauroin yhdessä haastateltavan kanssa. Jos olisin ollut ilmeetön, uskon 

että vastaukset olisivat usein jääneet lyhyiksi tai asiat olisivat jääneet sanomatta. Kehon 

kieli ilmaisee eniten, ja sitä on vaikein kontrolloida. Siksi parasta olisi, että oma 

suhtautuminen olisi ihmettelevä ja avoin. Hoiva-avustajakoulutus oli minulle ennalta 

tuntematon, ja olin siitä ja osallistujien kokemuksista vilpittömän kiinnostunut ilman 

voimakkaita ennakkokäsityksiä. 

 

 

 

3.5 Analyysi 

 

 

3.5.1 Analyysin filosofinen lähtökohta: fenomenologia ja aineistolähtöisyys  

 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa halutaan ymmärtää ihmisen elämysmaailmaa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2012, s. 34). Koska ihmisen toiminta on aina suuntautunutta johonkin 

(intentionaalista) - vaikka ei aina tietoisesti - hän kokee asioita sen valossa, mitä ne 

merkitsevät hänen suuntautumisensa kannalta. Ihmisen elämysmailman kokemukset 

pyritään siksi kuvaamaan, ymmärtämään ja käsitteellistämään merkityksinä. Kokemusten 

merkitysten ymmärtäminen edellyttää herkkyyttä sille, mitä aineisto kertoo (Corbin & 

Strauss, 2008, s. 32).  

 

Fenomenologisen tutkimusfilosofian mukaan tiedon muodostuminen on hermeneuttinen 

kehä, jossa siirrytään esiymmärryksestä ymmärrykseen sykleittäin (Tuomi & Sarajärvi, 

2012, s. 35). Tieto ei koskaan synny tyhjästä, vaan ymmärtäminen perustuu aiemmin 

ymmärrettyyn. Koska alkukäsitykset ovat joka tapauksessa mukana vaikuttamassa, ne on 

hyvä tiedostaa ja kuvata käsitysten muuttumisen prosessi. Alkuperäinen lähtökohtani tässä 

tutkimuksessa oli ymmärtää ja kuvata miksi koulutus oli onnistunut. Ohjaajien ja 

työnantajan haastatteluun sekä omiin tietoihin ja kokemuksiin perustuen omina 
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alkukäsityksinäni oli, että koulutuksen onnistumisessa oleellista olisi itsesäätöinen 

oppiminen ja oppimistaidot, joten kysymykset liittyivät yleisesti SRL:ään ja 

oppimistaitoihin sekä sosiaaliseen ympäristöön. Lisäksi tutkimuskysymyksiin sisältyi 

alunperin myös kysymys, miten itsesäätöisen oppimisen taidot siirtyivät edellisestä 

koulutusvaiheesta toiseen. 

 

Fenomenologiseen lähtökohtaan nojautuen ja koska aidosti halusin kuvat hoiva-

avustajakoulutuksessa jotain oleellista, jota en kuitenkaan ennen tutkimuksen tekoa vielä 

ollut hahmottanut selkeästi, olin analyysivaiheessa avoin sille, että löytäisin jotain muuta 

merkillepantavaa kuin oma ennakkokäsitykseni oli, tai ainakin näkökulma tarkentuisi. 

Analyysistä tuli siinä mielessä aineistolähtöinen. Aineiston sisällönanalyysissä myös 

analyysiyksiköt olivat ennaltamääräämättömiä. Kuitenkin analyysissä teorialähtöisyys 

ilmeni siten, että pyrin liittämään tulokset aiempaan teoriaan käyttämällä apuna tunnettuja 

käsitteitä ja teorioita. 

 

Tästä johtuvat muutokset olivat seuraavat: Rajasin aineiston vain hoiva-

avustajakoulutukseen (pois jäi kouluaika ja nykyhetki), koska halusin yksinkertaistaa 

asetelmaa. Tarkensin myös tutkimuskysymykseni koskemaan motivaatioon yhteydessä 

olevia tekijöitä. 

 

 

 

3.5.2 Aineiston jakaminen teemoihin 

 

 

Ensimmäinen vaihe analysoinnissa oli poimia haastatteluaineistosta kohtia neljään teemaan 

liittyen, joiden avulla saisin vastauksen tutkimuskysymyksiin. Teemoja olivat ”Tavoitteet 

koulutuksen suhteen”, ”Suoritusodotus”,   ”Kokemukset motivaatiota vahvistavista ja 

haastavista tekijöistä koulutuksessa” ja ”Arvioidut koulutuksen hyödyt”. Nämä vastasivat 

tutkimuskysymyksiä taulukon 1. osoittamalla tavalla. 
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Taulukko 1. Teemojen ja tutkimuskysymysten vastaavuus. 

 

Teema  Tutkimuskysymys 

1. Tavoitteet koulutuksen 

suhteen 

 

2. Suoritusodotus  

 

1. Mikä motivoi osallistujia 

koulutuksen aloittamiseen? 

3. Kokemukset motivaatiota 

vahvistavista ja haastavista 

tekijöistä koulutuksessa 

 

2. Millaiset kokemukset haastavat 

ja millaiset kokemukset 

vahvistavat 

opiskelumotivaatiota? 

4. Arvioidut koulutuksen hyödyt 

 

3. Mitä osallistujat arvioivat 

hyötyneensä koulutuksesta? 

 

 

 

Kuhunkin teemaan liittyi läheisesti vähintään kaksi haastattelukysymystä, joiden 

vastauksista teemoihin liittyviä ilmaisuja oli löydettävissä (kuva 4). Poimin lisäksi 

kuhunkin teemaan liittyviä asioita muidenkin teemojen kysymysten vastauksista, jos niitä 

tuli siellä esiin. Teemoihin liittyvien tekstinkohtien pituus vaihteli yhdestä tai useasta 

lauseesta muutamaan sanaan. Yhteensä tekstinkohtia oli n. 250. 
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Kuva 4. Teemat (punaiset laatikot) ja niihin liittyvät haastattelukysymykset (siniset 

laatikot) 

 

 

 

Esitän alla teemoihin liittyvät haastattelukysymykset, ja perustelut miksi vastausten voi 

olettaa tuovan esille teemoihin liittyviä seikkoja: 

 

Teema 1. Tavoitteet koulutuksen suhteen 

Haastattelukysymykset: 1. Miten päätyi koulutukseen? 2. Mitä halusi tai toivoi 

koulutukselta? (Mikä kiinnosti?)  6. Mitä tavoitteita oli?  
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Perustelu: Oppimismotivaatiota tutkittaessa oletetaan, että oppimisen tavoitteet ovat 

aikuisilla enemmän tai vähemmän tietoisia (ks. Murphy & Alexander, 2000), ja siten niistä 

voi saada tiedon suoraan kysymällä kysymysten 2. ja 6. kaltaisia kysymyksiä.  

Koulutukseen liittyy muitakin kuin oppimistavoitteita, jotka voivat olla osin 

tiedostamattomia, ja näitä toivoin tulevan esille kysymyksessä 1. 

 

 

Teema 2. Suoritusodotus 

Haastattelukysymykset: 4. Miksi ala on sopiva itselle? 5. Millä mielellä aloitti? (Miten 

ajatteli pärjäävänsä?)   

Perustelu: Kysymyksen 4. suhteen oletin, että vastaaja pohtii omien ominaisuuksien tai 

tarpeiden ja alan vaatimusten yhteensopivuutta, ja näin tulisi esiin pätevyysarvioita itsestä 

(minäpystyvyys, Bandura 1986; 1993).  Kysymyksen 5. toivoin tuovan esiin alkuvaiheen 

tunteita ja odotuksia. Oletin, että tunteiden laatu voi kuvastaa sekä minäpystyvyyttä että 

sitä, mitä merkityksiä henkilöt koulutukselle antavat. Esimerkiksi haastavat tilanteet 

aiheuttavat alhaisen minäpystyvyyden yhteydessä stressiä ja suuret odotukset korkean 

minäpystyvyyden yhteydessä taas innostusta (Bandura, 1993). 

 

 

Teema 3. Motivaatiota  vahvistavaa tai haastavaa 

Motivaatiota vahvistavaa: Onnistumisen ja ilon kokemukset 

Haastattelukysymykset: 3. Mikä oli mukavaa? 9. Millä tavoilla/ missä tilanteissa oppi 

parhaiten? 10. Missä onnistui hyvin? 

Perustelu: Sisäinen motivaatio liittyy kiinnostukseen, iloon ja tehtävän tuomaan 

tyydytykseen (Zimmerman & Schunk, 2008). Koulutukseen liittyvät onnistumisen 

kokemukset lisäävät minäpystyvyyttä, jolla on positiivinen yhteys motivaatioon  (Bandura 

1986; 1993). Kysymykset 3., 9. ja 10. on kohdistettu tuomaan näitä kokemuksia esiin. 

 

Motivaatiota haastavaa: Vaikeudet 

Haastattelukysymykset: 11. Mikä oli hankalaa? 12. Miten selvisit hankaluuksista? 13. Jos 

oli vaikea tilanne, miten sait itsesi jatkamaan? 25. Mitä koulutuksessa voisi järjestää toisin? 

17.-19. Kysymykset erikseen koskien tietokonetta, esseitä ja arviointitilanteita: saadaan 

tarkennus siihen, millä lailla jotkut kokivat nämä vaikeaksi 
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Perustelu: Haasteelliset tavoitteet lisäävät motivaatiota (Locke & Latham, 2002), ja 

haasteista selviytyminen vahvistaa minäpystyvyyden tunnetta (Bandura, 1993). Toisaalta 

jos tehtävät ovat liian vaikeita, kiinnostamattomia tai henkilö on stressaantunut, motivaatio 

laskee ja toiminta suuntautuu muualle (Boekaerts & Corno, 2005). Kysymysten 

tarkoituksena on tuoda esille haastavia tilanteita ja niistä selviämistä.  

 

Motivaatiota vahvistavaa tai haastavaa: tuki ja palaute 

Haastattelukysymykset: 14-16. Miten perhe, työpaikan väki ja ohjaaja ovat vaikuttaneet 

opiskeluun? 20. Miten palautetta annettiin? 21.-22. Millaista palautetta sai ja miten se 

vaikutti?  

Perustelu: SRL-mallissa oppimistapahtuma on vuorovaikutusta henkilön ja hänen fyysisen 

ja psyykkisen oppimisympäristönsä kanssa (Zimmerman, 1989).  Toiset ihmiset voivat 

toiminnallaan vahvistaa tai sammuttaa oppimismotivaatiota. Muilta saatu kannustus ja 

palaute, samoin kuin onnistumisen kokemuksia edistävä opiskelijan oikea-aikainen 

tukeminen lähikehityksen vyöhykkeellä (scaffolding) vahvistavat minäpystyvyyttä 

(Bandura, 1993). Opettajilla ja itseä edistyneemmillä vertaisilla on merkitystä 

roolimalleina (Zimmerman, 1989). Muiden konkreettinen apu voi olla korvaamatonta 

haastavissa tilanteissa; muut voivat myös olla muodostamassa kannustavaa ja toimivaa 

oppimisympäristöä. Kysymysten tarkoitus on selvittää, millä lailla opiskelijat kokivat 

ympärillään olevien ihmisten toiminnan oppimisensa kannalta.  

 

 

Teema 4. Arvioidut koulutuksen hyödyt 

Haastattelukysymykset: 23. Mitä sai, mitä hyötyi, mitä oppi? 24. Mitä haittaa 

koulutuksesta oli? (Oletko joutunut luopumaan jostain?) 

Perustelu: Kysymysten avulla haastateltuja pyydettiin arvioimaan, mitä he saivat 

koulutuksesta kokonaisuutena, jolloin ajatuksena oli, että esille tulisi itselle 

merkityksellisimmät asiat. SRL-syklin viimeisessä vaiheessa oppija arvioi omaa 

suoriutumista tehtävästä (Pintrich, 2004). Arviointi vaikuttaa käsitykseen 

minäpystyvyydestä ja siten motivaatioon tulevissa oppimistilanteissa. Tässä en hakenut 

niinkään omaa arviointia suoriutumisesta, vaan koettuja koulutuksen antamia arvoja 

samassa merkityksessä kuin ensimmäisessä teemassa tavoitteita koulutuksen suhteen. 

Lisäksi jäi kysymyksiä jotka eivät liittyneet suoraan teemoihin (7. Miten opetus oli 

järjestetty? 8. Mitä oli tarkoitus oppia? 26. Mitä tekisit itse toisin jos voisit aloittaa 
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uudestaan?). Näitä sekä kouluaikaa ja haastatteluhetkeä koskevia kysymyksiä 

hyödynnettiin kokonaisymmärrystä antavina taustatietoina.  

 

 

3.5.3 Koodaus teemojen sisällä 

 

 

Teemoihin jakamisen jälkeen vuorossa oli ilmaisujen luokittelu ja yläkategorioiden 

luominen, mikä tehtiin kunkin teeman sisällä (kuva 3). Käytin tässä apuna Nvivo 10 –

tietokoneohjelmaa (QRS International Pty Ltd, 2013).   

 

Luokittelun tarkoitus on käsitteellistäminen. Esim. jos tavoitteena oli ”saada pohjia 

lähihoitajakouluun”  tai ”askel sairaanhoitajaksi”, molemmat sijaitsivat luokassa 

”eteneminen uralla”. Koodatut ilmaisut vastasivat useimmiten teemoihin merkittyjä 

tekstinkohtia, mutta sama tekstinkohta saattoi joskus sisältää useaan eri luokkaan kuuluvia 

ilmaisuja. 

 

Kävin ensin kunkin teeman aineistoa läpi ja loin luokkia aineistolähtöisesti sijoittamatta 

ilmaisuja vielä luokkiin. Sen jälkeen kävin aineiston tarkemmin läpi ja mietin vielä kerran 

kuuluiko jokin ilmaisu teemaan ja sen jälkeen sijoitin sen luokkaan. Tässä vaiheessa 

karsin, lisäsin ja muokkasin luokkia. Lopuksi tarkastelin vielä useamman kerran luokkia 

miettien niiden määrittelyjä ja karsien niiden lukumäärää. Vaati harkintaa kuuluivatko 

kaksi ilmaisua samaan alimpaan luokkaan vai pitäisikö muodostaa eri luokat. Pyrin aluksi 

luomaan paljon erilaisia luokkia. Ei ole järkevää, että läheiset ilmaisut olisivat eri luokissa, 

mutta erilaisten ilmaisujen yhdistäminen alkuvaiheessa hävittäisi aineiston rikkauden. 

Lisäksi liiallinen yhdistäminen voisi rajoittaa seuraavan tason luokittelua, jossa luodut 

luokat ryhmitellään vielä yleisempiin luokkiin (Corbin & Strauss, 2008, s. 59).  

 

Seuraavaksi loin ylemmän tason luokkia joihin liitin alemman tason luokkia. Sen jälkeen 

kun yleisemmät luokat olivat muotoutuneet, yhdistelin vielä runsaasti alemman tason 

luokkia. Esimerkiksi teemassa ”Tavoitteet koulutuksen suhteen” oli 39 ilmaisua, joihin 

alustavasti loin 17 luokkaa. Lopullinen alimman tason luokkien määrä tässä teemassa oli 5, 

ja yläkategorioiden määrä 3. Tässä teemassa oli vain kaksi tasoa, mutta muissa teemoissa 

useampia. 
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Koodausvaihe edellytti omaan näkemykseen perustuvaa valikointia: mikä aineistossa on 

mielenkiintoista ja mitä haluaa tuoda esille. Tässä tapauksessa halusin käsitellä 

yksityiskohtaisemmin teemoja 1., 2. ja 4. ja suurpiirteisemmin teemaa 3. Vaikka teemassa 

3 oli paljon ilmauksia, pelkistin sanoman suhteellisen pieneen määrään luokkia. Kaiken 

kaikkiaan alimman tason luokkia oli lopuksi 26 (kuva 5 ja liite 1).  

 

Luokkien määritelmät ja esimerkit niihin kuuluvista ilmauksista ovat liitteessä 2. Koodaus 

tarkistettiin ristiinkoodauksella teemassa ”Tavoitteet koulutuksen suhteen”. Tämän 

seurauksena luokkien määrittelyitä tarkennettiin ja epäselvissä tapauksissa käytiin 

merkitysneuvotteluita. 

 

Luokkien muodostaminen aineiston ja teorian pohjalta 

 

Olin jo alkuvaiheessa melko varma, että tarkastelen luokitteluja suoritusodotus–arvo -

teorian (Wigfield & Eccles 1992; 2000; Eccles & Wigfield, 2002) pohjalta ”Tavoitteet 

koulutuksen suhteen”  -teemassa. Kyseisessä teoriassa erotellaan arvot, joita oppimisella 

tavoitellaan:  

 

1) kiinnostusarvo  

Tämä on lähellä sisäisen motivaation/kiinnostuksen käsitettä, jolla viitataan toiminnan 

aiheuttamaan mielihyvään. 

 

2) saavutusarvo  

 Tämä viittaa siihen, minkä arvon henkilö ajattelee tehtävällä olevan hänen identiteettinsä, 

tai persoonan kehityksen kannalta, esim. tulevan ammattin kannalta. 

 

3) käyttöarvo  

Tämä viittaa hyötyyn, joka seuraa tehtävän tekemisestä toisen tavoitteen suhteen, vaikka 

tehtävän tekeminen tai sisältö sinänsä ei ole kiinnostava tai tärkeä. 

 

4) hinta  

Tämä viittaa esim. aikaan ja vaivaan, jota tehtävään käyttää sekä emotionaaliseen taakkaan 

 



29 
 

 
 

Siksi pyrin pitämään erillään tavoitteet ja arvot, jotka liittyivät toisaalta 

ammattipätevyyden saavuttamiseen (tulkitsen kuuluvaksi saavutusarvoon), sisäiseen 

kiinnostukseen (tulkitsen kuuluvaksi kiinnostus –arvoon), tai koulutuksen välillisiin 

hyötyihin (tulkitsen kuuluvaksi käyttöarvoon). Siksi yritin herkistyä näitä erottaville 

ilmauksille. 

 

Lopulta muotouneet ylemmän tason kategoriat teemassa ”Tavoitteet koulutuksen suhteen” 

(kiinnostus, ammatissa eteneminen, välillinen hyöty) liittyvät läheisesti edellä esitettyihin 

kategorioihin 1) -3) tehtävän arvosta. Suoritusodotus-arvo-teorian luokittelu on kehitetty 

nuorille koulumaailmaan (Wigfield & Eccless, 1992), joten sen konteksti poikkeaa 

ammatillisen aikuiskoulutuksen kontekstista. Käyttämäni luokat ja  edellä esitetyt 

kategoriat eivät siksi täysin vastaa toisiaan: Esimerkiksi tässä työllistyminen luettiin 

kuuluvaksi käyttöarvoksi. Jos työllistymisen toive liittyy tiettyyn ammattiin, siihen liittyy 

myös saavutusarvoa liittyen identiteetin rakentamiseen ja omaan kehittymiseen. Myös 

työllistymisen sinänsä, alaan katsomatta, voi katsoa olevan identiteetille tärkeä. Selvää on, 

että identiteetin rakentaminen on nykyaikana tärkeää sekä lapsille että aikuisille, etenkin 

henkilöillä joilla on rikkonainen työura (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2008; Leinikki, 

2009). Arvokategoriat, joita tässä tutkimuksessa käytin, eivät siis täysin vastaa 

suoritusodotus-arvoteorian arvojen luokittelua, mutta olivat käyttökelpoiset tutkimuksen 

kysymyksenasettelulle tässä tutkimusjoukossa. 

 

Tulosten tulkinta: mitä ilmaisujen kokonaismäärä luokassa ja henkilöiden lukumäärä 

luokassa kertovat? 

 

Ilmaisujen lukumäärä luokassa kertoo asian keskeisyydestä, mutta vain hyvin summittain. 

Usein sama henkilö ilmaisi useaan kertaan saman asian, ja nämä koodattiin erikseen 

samaan luokkaan. Niinpä ilmauksien määrä tietyssä luokassa kuvastaa luokkaan kuuluvien 

ilmausten runsautta kussakin haastattelussa. Siihen taas vaikuttaa, kuinka paljon sekä 

haastattelija että haastateltava toivat asiaa esille. Siten asiaa koskevien kysymysten runsaus 

ja haastattelijan alkukäsitys asian tärkeydestä vaikuttavat tähän. Esimerkkinä on 

tietokoneen käyttö ja esseet, joiden vaikeudesta minulla oli ennakkokäsitys ja siksi kysyin 

näistä moneen kertaan. Palautteeseen liittyi paljon haastattelukysymyksiä, koska alunperin 

kysymykset oli laadittu kuvaamaan SRL-syklin osia. Palautteeseen liittyvien kysymysten 

määrä ei välttämättä ollut suhteessa asian merkittävyyteen motivaation kannalta. Toisena 
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vaihtoehtona olisi ollut rajoittaa hyvin samankaltaisen ilmaisujen koodausten määrä yhden 

henkilön osalta yhteen. Lisäksi luokan määrittely vaikuttaa luokan laajuuteen. Luokan 

laajuudella olen pystynyt säätämään asioiden esille tuomista: kohdat joita haluan katsoa 

tarkemmin on koodattu hienosyisemmin kuin kohdat, jotka käyn pintapuolisemmin läpi.  

 

Koska aineisto on pieni, voisi ajatella että tietyn kokemuksen yleisyydestä tai 

harvinaisuudesta ei saa vielä oikeaa käsitystä. Toisaalta haastattelin kaikkiaan 8 

osallistujasta kuusi. Paljonkaan suurempaa joukkoa ei olisi voinut haastatella tästä 

koulutuksesta. Jos kaikki kuusi tuovat ilmi samanlaisia asioita, esimerkiksi jonkun asian 

hankaluudesta koulutuksessa, se on vahva todiste asian merkityksestä kahdeksan joukossa. 

Jos vain yksi tuo asian esille, se on todiste siitä, että asia ei ole tässä joukossa hyvin 

yleinen. Juuri tämän kahdeksan joukon kohdalla tulosten luotettavuus on suuri. 
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4 Tutkimuksen tulokset 
 

 

Koulutukseen osallistuneiden haastatteluaineiston laadullinen sisällönanalyysi tuotti kuvan 

5 mukaisen luokittelun. Avaan seuraavaksi tuloksia tutkimuskysymysten ja teemojen 

mukaan järjesteltynä. 

 

 

 

 

4.1  Mikä motivoi osallistujia koulutukseen? 

 

 

4.1.1 Tavoitteet koulutuksen suhteen 

 

 

Saadakseni tietoa osallistujien motivationaallisista tavoitteista heidän aloittaessaan 

koulutuksen, pyysin heitä kertomaan koulutukseen hakeutumisen taustoista sekä omista 

tavoitteistaan ja  pyrkimyksistään. Analyysin tuloksena osallistujien motivationaaliset 

tavoitteet jakaantuivat kolmeen luokkaan, jotka edustavat suoritusodotus-arvo-teorian 

arvoja: kiinnostus, ammatissa edistyminen, sekä välilliset hyödyt.   

 

Kiinnostus ilmeni henkilöiden haluna olla vuorovaikutuksessa vanhusten tai lasten kanssa 

ja siitä nauttimista. Tärkeänä pidettiin kohtaamista ja läsnäoloa. Vanhusten kanssa 

työskentely oli joillekin tietoinen arvovalinta. v3: ”niinkun mää pystyn siinä hoiva-avustajan 

työssä ni pystyn niinkun niitten vanhusten kanssa enemmän olemaan, koska se jää hoitajilla, se on 

kiire että he ei pysty niiku tekemään muuta ku se välttämättömän sen pikasen hoitotyön. Ja siel on 

sellasia jotka haluaa jutella. Jotka pystyy jutteleen. Ja tulevat monesti ja ottavat käestä kiinni. Ni 

se on niin paha sit irrottaa: mullon kiire.” Monesti kiinnostus vuorovaikutukseen vanhusten 

kanssa oli ollut pitkäaikaista, ”lapsesta saakka”. Monet toivat myös esiin omakohtaisia 

kokemuksia omista läheisistä vanhuksista tai pohtivat omaa vanhuuttaan.  



 

 
 

 

Kuva 5. Teemat (punaiset laatikot) ja sisällönanalyysissä muodostetut luokat ja yläkategoriat (mustat ja siniset laatikot) 
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Toisena pääryhmänä motiiveissa oli ammatissa edistymiseen liittyvät tavoitteet, jotka 

jakautuivat edelleen kahteen: alan tiedot, taidot ja kokemus sekä eteneminen uralla. Kaikki 

haastatellut halusivat saada tietoja, taitoja tai kokemusta hoitoalalta. Tarve saada 

koulutuksesta tukea työtehtäviin tuli esiin kahden henkilön kohdalla, jotka jo toimivat 

hoitoapulaisen työssä ilman alan koulutusta. v6: ”sitte muutenkin ko se oli just sen 

hoitoapulaisen työn rinnalla käytiin sitä ni mä ajattelin että se on tukena siihen että mä ossaan 

paremmin toimia siellä ympäristössä. ”  

 

Kaikki toivoivat etenevänsä uralla koulutuksen kautta: saavansa ammattipätevyyden tai 

parantavansa edellytyksiä seuraavalle koulutusasteelle. Yhden henkilön ensisijainen tavoite 

oli pelkkä hoiva-avustajatutkinto, jonka hän toivoi antavan ammattipätevyyden, mutta 

muilla oli jo koulutusta aloittaessa tähtäimessä lähihoitajakoulu. Osa oli jo aikaisemmin 

yrittänyt päästä aloittamaan lähihoitajakoulun, mutta epäonnistunut. V4: ”No mä oon aina 

halunnu lähihoitajaksi ja sitte ko en päässy ekalla kerralla kouluun ni sitte hakkiin tuonne vuojeksi, 

sinne hoiva-avustajakouluun.”  Heistä yhdellä ongelmana oli ollut oppisopimuspaikan puute, 

kaksi oli epäonnistunut pääsykokeessa, ja yhdelle lähihoitajakoulutuksen alkaminen oli 

estynyt matkan pituuden takia. Haastatelluista kaksi ei ollut hakenut aiemmin hoitoalan 

kouluun. Hoiva-avustajakoulutuksen ajateltiin edistävän lähihoitajakouluun pääsyä mm. 

lähtöpisteiden muodossa, tai sitten ajateltiin, että kaikki opittu alalta vie eteenpäin. 

Tärkeänä pidettiin, että koulutuksessa suoritettavat osiot voi hyväksilukea 

lähihoitajakoulussa. Yksi henkilö sanoi toivovansa koulutuksen tuovan varmuutta alan 

valintaan. 

 

Kolmantena pääryhmänä tavoitteissa oli välillinen hyöty: tutkinnon ajateltiin edistävän 

työllistymistä.  v1: ”Nii-i. Nii-i. Kyllä työllisyysmahollisuus. Itteni kannalta. ” Yksi haastatelluista 

suunnitteli mahdollisuutta oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Haastatteluista tuli myös 

epäsuorasti esille, että työllistyminen oppisopimuspaikkaan koulutuksen ajaksi saattoi  olla 

ratkaisevaa koulutuksen aloittamispäätökselle. 
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4.1.2 Suoritusodotus 

 

 

Selvittääkseni haastateltavien käsityksiä heidän kyvystään suoritua koulutuksesta sekä 

koulutuksen tärkeydestä heille, kysyin perusteluja alan valinnalle, alkutunnelmia sekä 

ajatuksia pärjäämisestä. Teemasta hahmottui kaksi pääluokkaa: edellytykset (kompetenssit) 

alalle/koulutukseen sekä tunnelmat ja odotukset. 

 

Haastatellut pohtivat omia edellytyksiään: miksi hoitoala ja kyseinen koulutus olisi heille 

sopiva. Perustelut jakaantuivat kahteen ryhmään, ihmisläheisyys ja roolimallit.  

 

Monet perustelivat alan sopivuutta ihmisläheisyyteen liittyvillä selityksillä, kuten halulla 

toimia ihmisten kanssa, auttaminen tai toimiminen omien arvojensa mukaisesti.  

Ihmisläheisyyteen liittyvinä perusteluina mainittiin myös omia ominaisuuksia: 

empaattisuus, sosiaalisuus ja vanhuksista pitäminen. Oma ikä nähtiin positiivisena asiana, 

sillä se helpotti kommunikointia vanhusten kanssa. v1: ”Niitten kanssa on kvia olla, jutella 

vähän vanhempiakin asioita mitä nykynuoriso ei tiiäkkään. Enhä mäkkään mikkää vanha ole 

mutta kumminkin muistan jottain 60-70-luvulta. On ne vanhat, mä tykkään vanhusten kanssa olla, 

jutella. Joo-o.” Toisena ryhmänä alanvalinnan perusteluissa oli roolimallit: ala sopi, koska 

lähisukulainen oli alalla ja ala oli siksi tuttu. Tämän mainitsi molemmat nuoret haastatellut, 

joille alalla toimiva sukulainen on toiminut roolimallina. v6: ”sitte ko mun äiti ja mun sisko on 

lähihoitajia ni mää tiesin jo niittenkin kautta niiko että minkälaista työtä se on” 

 

Koulutuksen alussa mielessä olleet tunnelmat ja odotukset jakautuivat kahteen ryhmään: 

luottamusta tai epäilyä edustaviin ilmauksiin.  

 

Näistä luottamusta sisältävät ilmaukset olivat epäileviä yleisempiä. Haastatellut olivat 

enimmäkseen toiveikkaita koulutuksen suhteen, ja omaan pärjäämiseen uskottiin. 

Tunnelmat olivat joillain hyvinkin onnelliset: v3:”Ni sitte että totta kai mää nyt alan siihen 

kerran se nyt alkaa se koulutus, että mä oon sitä oottanu, että mä olin työvoimatoimistossa, että 

kyselin että eikö sitä ala, onko täällä mittään mahollisuuksiakaan siihen. Ni se oli mulle tavallaan 

niinko semmonen lottovoitto että se nyt sitte alko.”  
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Epäilyäkin oli: koulutusta lähdettiin kokeilemaan tai suoriutumistavoite oli vain läpi 

pääsy. Yksi tuli aivan toisenlaiselta alalta, mistä johtuen mielikuva hoiva-alasta oli 

epäselvä. v1: ”Ja ei, ihan hyppy tuntemattomaan, ihan hyppy tuntemattomaan. Oon ollu 

konealalla ja öljylaitoksella, öljykonneittetten kanssa porissu ni...ihan outoa hommaa.” Myös 

pärjääminen vanhusten kanssa askarrutti yhtä nuorta haastateltua. 

 

 

4.1.3 Yhteenveto:  koulutuksen aloitusmotivaatio 

 

 

Mikä siis motivoi aloittamaan koulutuksen? Koulutuksen itse kullekin tarjoamat 

mahdollisuudet saavuttaa itselleen jotain mielihyvää tuottavaa, identiteetin kannalta 

tärkeää tai välillisesti hyödyllistä ovat arvoja, joiden eteen kannattaa ponnistella. Tämä 

pätee kuitenkin vai silloin, kun uskoo pystyvänsä suoriutumaan tehtävästä hyvin, eli 

suoritusodotus (minäpystyvyys) tehtävän suhteen on riittävän suuri. 

 

Kaikki osallistujat osoittivat sisäistä kiinnostuneisuutta hoiva-alaan ja vanhustyöhön. 

Empatia ja halu vuorovaikutukseen ikäihmisten kanssa ja siitä nauttiminen tuli monilla 

esille. Kaikkien tavoitteena oli myös halu edetä ammattissa. Yhdelle hoiva-

avustajakoulutus oli riittävä, mutta muut tiesivät  jo aloittaessaan haluavansa jatkaa 

lähihoitajakouluun: siihen saisi hoiva-avustajakoulutuksesta lisäpisteitä ja pohjataitoja. 

Koulutuksessa opittu antaisi myös tukea käytännön hoiva-apulaisen työhön, jota muutama 

jo teki koulutuksen alkaessa. Koulutus oli joillekin välillinen tavoite työllistymiselle joko 

oppisopimuskoulutuksen aikana tai pitkällä tähtäyksellä. Kaiken kaikkiaan kuitenkin 

sisäiset motivaatiotekijät painottuivat selkeästi arvoissa, joita koulutuksen ajateltiin 

antavan. 

 

Millaiset olivat suoritusodotukset? Tunnelmat olivat alussa onnellisia ja odottavia, mikä 

kuvastaa sitä että koulutuksesta odotettiin paljon ja omaan suoriutumiseen luotettiin. 

Suurimmalle osalle koulutus oli pitkäaikainen haave ja ala tuttu, mutta epävarmuuttakin 

alasta ilmeni alanvaihtajilla ja nuorella haastateltavalla. Luottamusta antoi se että omien 

ihmisläheisyyteen liittyvien ominaisuuksien katsottiin sopivan alalle; lisätukea nuorille 

antoivat lähipiirin roolimallit.  
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Yhteenvetona voi sanoa, että motivaation lähteenä olivat sisäinen kiinnostus, halu edetä 

ammatissa ja työllistyä, sekä positiivinen käsitys omasta suoriutumisesta perustuen omien 

ominaisuuksien sopivuuteen alalle. 

 

 

 

4.2  Mikä haastoi ja mikä vahvisti opiskelumotivaatiota koulutuksen 

aikana? 

 

 

Motivaatiota vahvistavien ja heikentävien tekijöiden  selvittämiseksi pyysin osallistujia 

kertomaan hankaluuksista ja onnistumisista koulutuksen aikana, sekä palautteesta ja 

muiden ihmisten vaikutuksesta opiskeluun. 

 

 

4.2.1 Motivaatiota haastavat kokemukset 

 

 

Motivaatiota koulutuksen aikana haastaviksi asioiksi käsitettiin tässä tutkimuksessa 

osallistujien vaikeaksi, haasteelliseksi tai parannusta kaipaavaksi kokemat asiat.  Esille 

tulleet asiat liittyivät joko opetukseen tai työhön. Opetukseen liittyvät kokemukset voitiin 

ryhmitellä opiskelusisältöihin tai opetuksen toteutusta koskeviin kokemuksiin. 

 

Opiskelun sisältöihin oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä, mutta muutoksiakin toivottiin. 

Lääkekoulutuksen ja sen myötä lääkkeenantoluvan puute oli joidenkin mielestä käytännön 

hoitotyön sujuvuutta rajoittava asia, ja sillä perusteella toivottiin lääkekoulutusta myös 

hoiva-avustajakoulutukseen. V2: ”Käytännössä jos ei oo lääkkeenantoluppaa hoiva-avustajana 

ni me autetaan kutenki ruuokailussa ja syöttämisessä, otetaan ne ruuat, mennään johonkin 

käytävän toiseen päähän syöttämään ja sit lähihoitajan pittää juosta lääkkeiden kanssa perässä. 

Että jos ois lääkeluvat ni lähihoitaja antas tarjottimelle lääkekipon ni sais ite antaa sitte sen. Ni se 

helpottais sitte lähihoitajan työtä. Ko se ei käytännössä hirveesti sitte helpota ko se joutuu 

lääkkeitten kanssa juoksemaan perään kuitenkin.”  

Toisten mielestä taas lääkkeiden jako on niin vaativaa, että se ei vielä kuulunut tälle 

koulutusasteelle. Ensiapukoulutusta ja  vammaisten hoitoon liittyviä asioita ehdotettiin 
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lisää. Kaiken opiskelusisällön mielekkyyttä ei ymmärretty. Mielenkiinnosta kilpailivat 

opiskelun kanssa toisinaan muut työ- tai vapaa-ajan aktiviteetit. 

 

Opetuksen toteutustapoihin liittyi hankaliksi koettuja asioita, joista tietokoneen käyttö 

ja esseiden kirjoitus tulivat eniten esille. Tietokonetta käytettiin mm. etätehtävien 

lähettämiseen ja esseiden kirjoittamiseen. Tietokoneiden käyttö ja esseiden kirjoitus olivat 

osan mielestä haasteellista, turhaa tai jopa vastenmielistä. Muutama osallistuja aloitti 

tietokoneen käytön aivan alkeista, mikä hidastutti opiskelua. Harjaantuminen edellytti 

heiltä suurta panostusta alussa, mikä vei aikaa varsinaiselta oppimiselta. v2: ” Sehän hiasti 

sitä. Ko piti opetella tietokonneen käyttöki. En mä ollu koskaan käyttänyt tietokonetta, enne ko 

hoiva-avustajakoulutus alko.” Esseissä oli vaikeaa ajatusten paperille saaminen, esseen 

rakenteen ymmärtäminen sekä pohdinta. Joillekin toi haastetta tiedon etsiminen ja 

käsittely. On huomattava, että vaikka esseiden tekemistä kuvattiin haasteellisena, siihen ei 

aina liittynyt vastenmielisyyttä, eikä haasteellisuus siksi välttämättä vähentänyt 

motivaatiota vaan saattoi jopa lisätä sitä. Esseiden kirjoittamisen opastusta pidettiin 

kuitenkin puutteellisena ja sitä toivottiin enemmän. 

 

Opetusta toteutettiin sekä työssä oppimisena että aikuisopistolla tapahtuvissa 

teoreettisemmissa lähiopetusjaksoissa. Teoriaopetuksesta oltiin kahta mieltä. Yhdelle 

vanhemmalle osallistujalle teoriaosuus oli turhauttavaa, mutta kaksi nuorta osallistujaa 

toivoi enemmän lähiopetusta, jossa pääsisi enemmän vuorovaikutukseen opettajan kanssa. 

V6: ”mun mielestä ehkä vois olla vähän enemmän niitä niinkö lähiopetustunteja, sillee että vähän 

enemmän teoriaa siinä. Tai en mää tiiä. Muuten se kyllä oli mun mielestä ihan OK niikö koko 

koulutus sillee....Ehkö se ois että antas vähän enemmän tukea ja sitte ko se,  opettajan kanssa 

pääsis vaihtamaan ajatuksia, ni se.” 

 

Työn haasteet liittyivät joko työn sisältöihin tai työyhteisöön. Työn sisällöistä haasteita 

toivat yksipuoliset tai ei-kiinnostavat työtehtävät sekä muistisairauspotilaiden haastavuus. 

Yksi tutkimuksen osallistuja ei ollut etenkään aluksi kiinnostunut työtehtävistä, ja ne 

olisivat saaneet olla hänen mielestään vaihtelevampia. H: ”Tarkoitatko että tuossa voisi olla 

vielä enemmän sitä käytäntöä, vai...?” v1: ”Kyllä mun mielestä. Erilaisia, erilaisia niiko että tuntu 

että siellä oli pelkästää (vai kuvitteleeko) että vuoteeseen pesu, sais olla vähän niiko avustavia 

tilanteita, että miten on. Oli kai niitäkin jonkin verran. Miten sängystä autetaan oikein ja 

tämmöset hommat. Saatto niitäki mutta en mä ainakaan muista. Pukemiset. Riippuu tietenkin 
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osastosta missä on. Mä olin semmosella osastolla missä suuri osa oli sängyssä. Nyt oon 

tämmösellä puolella missä ne ossaa ite tehhä jottain. Ihan erilaista silloin. ” Myös vanhusten 

alastomuus oli aluksi hämmentävää, vaikka siihen tottui ajan myötä.  

 

Muistisairauspotilaat toivat monenlaisia haasteita. Yhdelle oli aluksi järkyttävää kohdata 

puhumaan kykenemättömiä potilaita. Toinen koki vaativaksi arvioida, mitä muistisairaiden 

kanssa voi tehdä esim. toimintatuokiossa. Kolmas otti agressiivisten muistisairaiden kanssa 

työskentelyn positiivisena haasteena, josta koki suoriutuvansa. V3: ”ja agressiivisten 

potilaittenkii kanssa joita nyt on aika paljon. Ni niittenkin kans tullee juttuun kun vaa alkaa 

puhumaan muista asioista eikä niinkun sano elä lyö, piä nyt sillai, että ei niin kun, ei niinkun siihen 

koko ajan niihen käyttäytymiseen. Puhhuu ihan muita asioita ja hoitaa siinä samalla ja se sitte 

alkaa keskustelemaan vaan niitten kanssa että, semmonen niiku haaste tavallaan. Että mä 

tykkään niiku semmosista haasteista.” 

 

Vaikka työyhteisö koettiin pääsääntöisesti myönteisenä (ks. myös alla), kaksi 

haastateltavaa koki kuitenkin haasteita työyhteisöön liittyen. Toinen heistä koki ongelmia 

työyhteisön ilmapiirissä: hän oli kokenut, että lähihoitaja piti hoiva-avustajia 

alempiarvoisina ja hänelle oli myös ilmaistu, että hoiva-avustajat vievät lähihoitajilta 

työpaikat. V1: ”Työntekijät siellä. Siellähä sanottii jo heti suoraan että meiän leipää tullee 

syömään.” Toisentyyppinen työyhteisöön liittyvä haaste toisesta ammatista tulleelle oli 

omaan rooliin sopeutuminen hierarkkisessa työyhteisössä – henkilö oli kyllä halukas 

sopeutumaan hierarkiaan, mutta se oli haastavaa.   

 

 

 

 

4.2.2 Motivaatiota vahvistavat kokemukset 

 

 

Motivaatiota vahvistavia kokemuksia haettiin haastattelussa kysymyksillä, jotka koskivat 

onnistumista, oppimista tai mukavia tilanteita. Tähän kuului myös se, miten toiset ihmiset 

ovat vaikuttaneet opiskeluun, jos vaikutusta kuvattiin myönteisesti. Vastauksista jäsentyi 

kaksi ryhmää: myönteiset kokemukset ja  muilta saatu tuki.  
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Myönteisiä kokemukset jakaantuivat edelleen seuraaviin: onnistumisen kokemukset, 

oppimisen iloon liittyvät kokemukset ja tekemällä oppiminen. Onnistumisen kokemuksia 

oli kaikilla haastatelluilla. Vastauksissa oli yksi yhteinen piirre: jokainen mainitsi 

onnistuneensa vuorovaikutustilanteissa hoidettavien kanssa. V4: ”No, tullee toimeen niitten 

asukkaitten kanssa. Juttelen paljon niitten kanssa ja teen kaikkee siinä.” Esille tuli myös 

tyytyväisyyttä omaan oppimiseen. Kahden henkilön vastauksissa oppiminen ei ollut 

pelkästään suoriutumista, vaan niistä kuvastui oppimiseen liittyvä riemun tunne, 

oppimisen ilo. Se ilmeni hyvänä olona, kiinnostuksena ja uppoutumisena tehtävien 

tekemiseen. V3: ”Mää nyt sitten ko mää aloin kirjottamaan jottain ni eihän siitä sitte tahtonut 

loppua tulla. Mää sitte innostuin. Innostuin aivan hirveesti hakemaan sitä.” Opitun liittyminen 

läheisesti käytännön työtehtäviin tuotti mielihyvää ja teki koulutuksen mielekkääksi. V5: 

”Se oli hyvä koulu. Se oli niiku vastas just tämän talon niiku tarpeisiin. Siitä pääs just niiku niihin, 

niihin tota, juttuihin, mitkä niiku et se oli suunniteltu hyvin niiku tämän talon tarp, niiku just tämä 

aseptiikka, niinko nää tärkeimm, niiko semmonen joka niiku kolahti justiin tänne, tähän, et se oli 

niiku vähän niinkun oikein mittatilaustyönä. Et siit todella niinkun tuki, kaikki, kaikki, joka ikinen 

asia, siinä ei ollut niiku mitään turhaa.”  

 

Kolmantena myönteisten kokemusten ryhmässä oli työssä oppiminen. Kaikki haastatellut 

pitivät myönteisenä työn ja koulun vuorotteulua. Työnteko koulun ohella oli mukavaa ja 

auttoi oppimaan. v1: ”missä opin parhaiten? No työn kautta. ”  Parhaiten oppi itse tekemällä, 

mallia katsomalla ja neuvoja kysymällä. Asiat, jotka tulivat työssä eteen, jäivät myös 

teoriapuolella mieleen. V5: ”Noi mitä niinkun mä muistan varmaan, niiku aina tuun muistaan 

mikä on TIA-kohtaus, tämmöset mitä käytiin läpi nää tämmöset mitä täällä, niiku oli TIA-

kohtauksia tai tämmösiä.” Teoria auttoi jäsentämään käytännön työtehtäviä. V6: ”Esimerkiksi 

se aseptiikka ni, tuota, siinähän  se sitä ei ollu niiku ymmärtänyt että kuinka tarkkaa niiko kaikki 

on, siinä sen huomas, että ko oli se teoriapuoli niinko päässä, ni sitte osas käytännössäkin aatella 

etä mitä pittää ottaa huomioon, mitä kaikkea. Toisaalta aivan kaikki eivät tuntuneet kokevan, 

että teoriaopiskelun ja työn yhdistäminen auttaisi oppimista. 

 

Myönteisten kokemusten lisäksi motivaatiota vahvistavaa oli muilta saatu tuki. Muilta 

saatu tuki jakautui edelleen tukeen opettajalta ja työyhteisön jäseniltä, ryhmän antamaan 

tukeen ja läheisiltä saatuun tukeen. Haastateltavat olivat saaneet tukea opettajalta, 

ohjaajalta, työnantajalta ja työntekijöiltä palautteen sekä avun ja kannustuksen 

muodossa. Palaute oli sanallista tai numeroarvostelua tehtävistä ja  koulutuksen eri 
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osioista;  arviointikeskusteluissa ja työpaikalla saatiin lisäksi suullista palautetta. 

Palautetteenantotapaa, palautteen laatua ja omaa suhtautumista palautteeseen kuvattiin 

yleensä myönteisesti. Jos negatiivista palautetta oli saatu, sen ei annettu vaikuttaa omaan 

toimintaan häiritsevästi. Palautteen lisäksi opiskelijat kokivat saaneensa opettajilta, 

ohjaajilta, työnantajalta ja työntekijöiltä käytännön apua ja henkistä kannustusta. 

Työpaikan ilmapiiri koettiin yleisesti kannustavana. Työ- ja opiskelutehtäviin saatiin 

konkreettista apua. H: ”Niin. Entäs nää, entäs sitte se  porukka siellä työpaikalla ni miten se on 

vaikuttanut sun opiskelussa?” V4: ”En minä tiiä. Ne on ollu mukavia. Siellä auttanut ja näyttänyt 

miten aina tehhään.”  Kannustusta saatiin esimerkiksi lähihoitajakoulutukseen 

hakeutumiseen. Työpaikkaohjaajan merkitys opettajana, kannustajana ja roolimallina tuli 

esille monien kohdalla. Oli tärkeää että työpaikkaohjaaja oli kiinnostunut ohjaamisesta ja 

omasta työstään.  v2: ”No, täytyy sanoa että se ensimmäinen ohjaaja oli pikkusen, pikkusen 

välinpitämätön ja sitte mä sain vaihtaa toiseen ohjaajaan, se oli aivan huippu tyyppi ja sitte kun 

mä hoiva-avustajakoulutuksen aikaan olin 13 viikkoa myös kotipalvelun puolella, mulla oli siellä 

oma ohjaaja ja... se kannustus, positiivinen kannustus.”  Myös opettajan henkinen tuki koettiin 

tärkeäksi. 

 

Opiskelijaryhmän vaikutuksesta opiskeluun oli kaikilla positiivinen näkemys. Ryhmässä 

oli hyvä ilmapiiri. Pienessä ryhmässä tutustui toisiin, siellä sai kavereita ja yksilöllistä 

opetusta. Ryhmässä oli hauskaa ja ryhmä kannusti. Työpaikan asioista oli helppo 

keskustella muiden samassa työpaikassa olleiden koulutettavien kanssa. Ryhmän 

toiminnan koettiin myös suoraan auttaneen oppimista. Aikuiset opiskelijat jakoivat omat 

kokemuksensa ryhmän kanssa, mikä mahdollisti aitojen ja omakohtaisten työelämän 

tilanteiden ja ongelmakohtien käsittelyn yhteisissä tapaamisissa, ja siten oikeita 

onnistumisen kokemuksia. V5: ”ja sitten meillä oli niin antoisa se ryhmä, ryhmähän oli aivan 

ihana. Kaikki oli niinkun aikusia ja, niin, olihan siinä kaks näitä nuortakin mutta nekin oli 

kumminkin niinkun aikuis, niin kun näin, niinku ne mielsi, mielsi sillä tavalla, et kaikki oli niiko 

kiinnostunut, kaikil oli niinku elettyä elämää, niiku kokemusta, sillä tavalla kontakteja, tuli niinkun 

semmoset, entäs sitten jos on tämmönen tilanne? tuli oikeita ongelmia, niiku asioita esille, Ei vaan 

semmosta että hymisteltiin ja oltiin hiljaa ja opittiin mitä joku niiku sano vaan siinä niiku tuli niitä 

asiota, niiku tuotiin, se oli oikeeta, meillä oli hyvä porukka siinä.”   

 

Opiskelijaryhmä oli heterogeeninen, sillä ryhmässä oli molempia sukupuolia ja laaja 

ikähaitari, sekä erilaiset koulutustaustat, mutta sen ei koettu vaikuttaneen negatiivisesti. 
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Päinvastoin, esimerkiksi miesten läsnäolon koettiin tuovan tilanteisiin rentoutta. Yksi 

haastateltava selitti ryhmän toimintaa sillä, että ryhmän jäseniä yhdisti yhteinen päämäärä, 

joka pohjautui aitoon kiinnostukseen vanhus- tai  vammaistyöstä – asiakkaista, joiden 

kanssa he työskentelivät. Kaikki ryhmäläiset osallistuivat toimintaan, ja tarpeen vaatiessa 

kaikki tulivat vedetyksi mukaan, koska kaikkien kokemus oli tärkeää. Ryhmän toimintaa 

kuvasi luottamus, joka ilmeni siten, että siinä uskalsi ilmaista rehellisesti omia tunteitaan ja 

ajatuksiaan ilman, että tuli leimatuksi vastarannankiiskeksi. V5: ”Ku on niinku, ko on 

rakentava porukka niin kukaan ei niiku, kukaan ei jää semmoseksi, aina vastarannanakiiski, aina 

äänessä, aina joku jotain, vaan kaikki niinku muuttuu, mukautuu,  pelaa, semmosta, se niiku 

toimii, kaikilla on niiku yhteinen päämäärä, niiku että sitä kohti, näin.” Se ilmeni myös niin, että 

annetuista lupauksista yritti pitää kiinni, mutta uskalsi myös neuvotella muutoksista. 

 

Useimmat saivat tukea läheisiltään. Perheenjäsenet suhtautuivat opiskeluun myönteisesti, 

olivat kiinnostuneita, kannustivat ja antoivat konkreettista apua esimerkiksi tietokoneen 

käsittelyssä. v2: ”Mä soitin vanhimmalle veljelleni , se osas, niiko ei muuta ko pistä tietokone 

päälle ja ota alusta uusiksi. Ja hoiva-avustajakoulutuksessa varmaa viiskytä kertaa kävi meillä. 

Sitä varte että mä sain tehtyä tehtävät.” Aina ei läheisimpien ihmisten tukeen kuitenkaan 

haluttu tai voitu turvautua. 

 

 

 

4.2.3 Yhteenveto motivaatiota haastavista ja vahvistavista kokemuksista 

 

 

Motivaation täytyy pysyä yllä koko koulutuksen ajan, jotta siihen voi sitoutua. Mitkä olivat 

motivaatiota haastavia ja motivaatiota vahvistavia tekijöitä hoiva-avustajakoulutuksen 

aikana?  

 

Haasteellisia tekijöitä tuli haastattussa melko vähän esille, mikä oli odotettavissakin, koska 

jo etukäteen tiedettiin, että koulutus oli kaiken kaikkiaan onnistunut. Koulutuksen sisältöön 

oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta opiskelumenetelmistä eniten harmia aiheuttivat 

tietokoneen käyttö ja esseiden kirjoitus. Muistisairauksiin liittyvä agressiivisuus ja 

vuorovaikutuksen ongelmat toivat myös haasteita. Sekä esseiden että muistisairaiden 

tuoma haasteellisuus ei kuitenkaan ollut lannistavaa, vaan se koettiin pikemminkin 
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positiivisena, voitettavissa olevana haasteena, ja siten saattoi itse asiassa vahvistaa 

motivaatiota. Työyhteisöön liittyviä haasteita olivat hierarkiaan sopeutuminen sekä 

työtovereiden nyreäksi koettu suhtautuminen opiskelijoihin ja hoiva-avustajien 

ammattiryhmään.  

 

Kaiken kaikkiaan motivaatiota vahvistavia tekijöitä tuli esille paljon. Kaikilla oli 

myönteisiä oppimiskokemuksia, joissa joskus oli riemua ja onnen tunnetta. Yhteistä 

kaikille haastatelluille olivat onnistumisen kokemukset vuorovaikutustilanteissa 

hoidettavien kanssa. Työssä oppiminen ja työhön liittyvien asioiden oppiminen oli 

kaikkien mielestä tehokkainta oppimista. Tuen ja kannustuksen määrä oli runsas. Tukea 

opiskeluun saatiin opetushenkilökunnalta ja työyhteisöstä työnantajaa myöten. Selkeimmin 

tuli esiin työpaikkaohjauksen merkitys. Myös opiskelijaryhmä toi opiskeluun iloa, kannusti 

ja edisti oppimista. Useimmat saivat läheisiltään konkreettista apua ja kannustusta. 

 

 

 

 

4.3  Miten osallistujat arvioivat hyötyneensä koulutuksesta? 

 

 

Saadakseni selville mitä hyötyjä koulutuksesta koettiin olevan, kysyin haastatelluilta, mitä 

he ajattelivat saaneensa tai oppineensa kun koulutusta ajatteli kokonaisuutena. Lisäksi 

kysyin, oliko koulutuksesta ollut haittaa. Hyödyissä tuli esille ammattiin liittyviä asioita. 

Nämä jakautuivat kolmeen ryhmään: alan tiedot, taidot ja kokemus, ammatillinen 

identiteetti ja ponnahduslauta lähihoitajakouluun.  

 

Ammatillisista hyödyistä ensimmäinen ryhmä oli alan tiedot, taidot ja kokemus. 

Useimmat kokivat oppineensa alaa. He olivat saaneet tietoa ja kokemusta sairauksista ja 

hygieniasta sekä kartuttaneet käytännön taitoja. V3: ”Ni se on mulla hirveen semmonen 

mielenkiinto sitä muistisairauksia kohtaan. Se oli mulla semmonen paras anti siinä.” Koulutus oli 

antantut tukea työtehtäviin. V5: ”ehdottomasti hyvä tuki, koska jos täällä vaan tekee tätä 

hommaa ja oppii niiku vaan sillä tavalla miten niiku joku tekee, toinen, sitä helposti tulee 

semmosta että lipeää lipeää lipeää, et se menee vähän niiku mistä aita on matala. Ja kuinka 

tärkeää se on just tossa aseptiikassa, niiku se et ei niiku sairaudet niiku kulkeudu huoneesta 
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toiseen. Henkilölle, jolle ala oli entuudestaan tuntematon, oli ollut tärkeää saada tutustua 

hoiva-alaan. 

 

Koetut hyödyt liittyivät usealla ammatillisen identiteetin kehittymiseen:miten näkee omat 

mahdollisuutensa ammatissa ja työssä. Tähän kuuluivat mm. pystyvyyden tunteen 

vahvistuminen suhteessa työhön ja oman paikan löytäminen työyhteisössä. Pystyvyyden 

tunne kasvoi siitä, että koulutus oli onnistuneesti suoritettu ja antoi varmuutta keski-

ikäisen, sairaanhoitajan ammatista haaveilevan jatkokoulutussuunnitelmille. v2: ”Pikku 

hiljaa pikku hiljaa tälle terveydenhuoltoallalle syventää ittiä. Että kyllä mä joskus (ei saa selvää) 

semmone mieli että  joskus voin olla sairaanhotajaki  ko mä oon tämänkin koulun läpi saanu näin 

hyvin.”  Nuoren haastatellun ammatinvalinta varmistui, kun työskentely vanhusten kanssa 

näytti sujuvan hyvin. Toiselle, ammattia vaihtavalle koulutettavalle, oli merkittävää, että 

hän oli saanut harjoitella sopeutumista asemaansa työpaikan hierarkiassa ja löytänyt hyviä 

roolimalleja. Henkilö, jolle hoiva-avustajakoulutus oli lopullinen tavoite, oli onnellinen 

hoiva-avustajan ammattinimikkeestä: se merkitsi että hänellä oli ”oikeaa” tietoa ja sen 

myötä asema työyhteisössä. 

 

Monet kokivat hoiva-avustajakoulutuksen hyödyn ponnahduslautana 

lähihoitajakouluun. Hoiva-avustajakoulutuksesta sai sekä hakupisteitä että pohjataitoja. 

Monet huomasivat saavuttaneensa sellaisia taitoja, joita saattoi hyödyntää 

lähihoitajakoulutuksessa, kuten esseiden kirjoitus tai tietokoneen käyttötaidot. v1: ”Niiko  

hyötyä ollu kyllä tuohon että. Tietokonneen käyttöä ja tämmöstä. On joutunut esseitä tekkee. 

Tämmöstä. Vähä niiko pohjia. Pohjia ni ettei iha umpimetästä oo lähteny lähihoitaja.” Yksi oli 

saanut kokemusta siitä, millaista on mennä ammatilliseen kouluun. 

 

Kukaan ei kokenut koulutuksesta olleen heille varsinaista haittaa. Kuitenkin muutama 

lähihoitajakoulutuksen myöhemmin aloittanut pohti, oliko heillä mennyt aikaa hukkaan 

hoiva-avustajakoulutuksessa – jos lähihoitajakoulun olisi aloittanut heti, töihin olisi päässyt 

aiemmin. Toisaalta se ei ollut koulutuksen aloitushetkellä edes valittavana. Yksi harmitteli, 

että hoiva-avustajan nimike ei ole terveydenhoitojärjestelmässä tunnustettu oikea 

”ammatti”. Myös työnsaannin arveltiin olevan vaikeaa ennen kuin lähihoitajatutkinto olisi 

valmis. 
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4.3.1  Yhteenveto koulutuksen koetuista hyödyistä 

 

 

Koulutuksen jälkeen on mahdollista arvioda, mikä oli koulutuksen hyöty itselle – mitkä 

olivat ne tavoitellut arvot, jotka lopulta toteutuivat, ja mitä sellaista sai, jota ei tietoisesti 

tavoitellut? 

  

Hoiva-avustajakoulutuksesta saatiin ammattiin liittyviä hyötyjä: tietoja, taitoja ja 

kokemusta, jotka antoivat tukea työtehtäviin. Lisäksi arvokkaana nähtiin ammatti-

identiteetin rakentuminen: miten näkee omat mahdollisuutensa ammatissa ja työyhteisössä. 

Rohkaistuminen ja oman roolin hahmottaminen olivat siihen kuuluvia edistysaskeleita.  

Hoiva-avustajakoulutusta luonnehdittiin myös ponnahduslaudaksi lähihoitajakouluun, 

mutta yhdelle hoiva-avustaja-ammattinimike jo sinänsä oli tärkeää ja riittävää. 
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5 Pohdinta ja johtopäätökset 
 

 

 

Tässä työssä tutkittiin hoiva-avustajakoulutuksen osallistujien koulutuksen 

aloittamismotivaatiota, motivaatioon vaikuttavia tekijöitä koulutuksen aikana ja 

koulutuksen koettuja hyötyjä haastattelemalla kuutta koulutuksen suorittanutta henkilöä ja 

analysoimalla aineisto laadullisella sisällönanalyysillä. Koulutukseen hakeutumisen 

motivaationaaliset tavoitteet liittyivät tutkimuksen mukaan pääosin sisäiseen 

kiinnostukseen ja ammattiin, sekä vähemmässä määrin työllistymiseen. Osallistujat kokivat 

ihmisläheisten arvojen ja taipumusten, sekä kyvyn tulla vanhusten kanssa toimeen antavan 

heille sopivuuden alalle. Motivaatiota koulutuksen aikana haastoi mm. aikaisempi 

vähäinen kokemus tietokoneen käytöstä ja esseiden kirjoittamisesta, ja sitä vahvistivat 

onnistumisen kokemukset erityisesti työssä, sekä vahva ympäristön tuki. Koulutuksen 

tärkeimmiksi hyödyiksi koettiin ammattiin liittyvä osaaminen ja identiteetin kehittyminen, 

sekä sen toimiminen ponnahduslautana lähihoitajakouluun. Tarkastelen lähemmin  kolmea 

tuloksista noussutta asiaa. 

 

 

5.1 Koulutuksen aloittamismotivaatio on samanlainen kuin hoitoalalla 
 

 

On esitetty epäilyjä, että hoiva-avustajakoulutus ei tuottaisi riittävää osaamista hoiva-alan 

työhön, ja ilmaistu huolta siihen osallistuvien soveltumattomuudesta alalle (Suomen perus- 

ja lähihoitajaliitto, 4.12.2012). Rivien välistä on luettavissa, että koulutukseen 

rekrytoitavien ”maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien tai työkykynsä menettäneiden” 

soveltuvuudessa olisi ongelmia. Motivaatio onkin yksi tärkeimmistä hoitoalan 

ammatillisista vaatimuksista (Kosonen, 2005, s. 26). Monet hoiva-avustaja tulevat 

sijoittumaan vanhusten ja vammaisten laitoksiin. Etenkin näiden ryhmien hoidossa 

henkilökohtainen kiinnostus alaan on tärkeää, sillä haasteellista työtä tehdään omalla 

persoonalla (Leino, 2008). 
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Tämän tutkimuksen tulosten mukaan hoiva-avustajakoulutukseen osallistujien koulutuksen 

aloitusmotivaatio oli vahvati painottunut sisäiseen kiinnostukseen. Kaikki osallistujat 

olivat kiinnostuneita vanhustyöstä, vuorovaikutuksesta tai auttamisesta. Tulos ei poikkea 

tässä suhteessa hoitoalasta yleensä, sillä hoitoalan opiskelijoiden motivaatioissa on 

voimakkaasti mukana sisäinen kiinnostus ja auttamishalu (Jirwe & Rudman 2012; 

McLaughlin ym., 2010; Mooney ym., 2008). Sisäinen motivaatio on toivottu motivaation 

laatu, sillä sen katsotaan edistävän sitoutumista ja panostusta oppimiseen ulkoisia 

yleisemmin (Zimmerman & Schunk, 2008; Eccles & Wigfield, 2002).   

 

Toisena motivaatioluokkana hoiva-avustajakoulutukseen osallistujilla oli ammattiin 

liittyviä tavoitteita: saada tietoja, taitoja ja kokemusta tai edetä uralla ja kolmantena, 

harvinaisempana työllistyminen. Myös tämän kaltaiset motiivit tulevat esille muissa 

tutkimuksissa (Jirwe & Rudman 2012; McLaughlin ym., 2010; Mooney ym., 2008). Jirwe 

& Rudman (2012) luokittelivat koulutuksen aloittamisen syyt kolmeen ryhmään: 

autonomiset (sisäiset) motiivit, joihin kuului halu pitää huolta ja auttaa muita/ halu oppia 

hoitoalaa), käytännön syyt (kuten työmahdollisuudet, opiskelupaikan läheisyys) sekä 

pakko (esim. ei saanut muuta paikkaa). Tämän tutkimuksen kiinnostukseen ja ammattiin 

liittyvät motiivit voidaan laskea ruotsalaisen tutkimuksen luokkaan autonominen 

motivaatio.  

 

Kolmantena ryhmänä motiiveja hoiva-avustajaopiskelijoilla olivat työllistymiseen liittyvät 

välilliset hyödyt, joita lähinnä ruotsalaisessa tutkimuksessa olivat käytännön syyt tai pakko 

(Jirwe & Rudman, 2012). Nämä motiivit ovat luonteeltaan enemmän ulkoisia.  

 

Hoiva-avustajakoulutukseen osallistujista kaksi oli nuoria, vielä ammattia etsiviä 

henkilöitä, ja neljä keski-ikäisiä, joilla oli taustalla työttömyyttä. Yleensä aikuisten 

ammatillisessa koulutuksessa on enemmän sisäiseen kuin ulkoiseen motivaatioon liittyviä 

tekijöitä (Stenström & Valkonen, 2002) mutta työttömyyttä kokeneiden 

koulutusmotivaatioon liittyvät voimakkaasti työllistymiseen liittyvät tavoitteet 

(Silvennoinen, 2007; Stenström & Valkonen, 2002), jotka lasketaan ulkoisiksi 

motivaatiotekijöiksi. Työllistyminen joko koulutusaikana tai pitkällä tähtäyksellä oli 

mukana hoiva-avustajakoulutukseen osallistuneiden motiiveissa, mutta sisäiseen 
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kiinnostukseen ja ammattiin liittyvät motivaatiot korostuivat verrattuna 

työllistymismotivaatioon.  

 

Tämä tutkimus osoittaa, että hoiva-avustajakoulutukseen ei valikoidu motivaatioltaan 

erilaista ainesta kuin kuin hoitoalan koulutukseen yleensä. Tulosta yleistettäessä on 

kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, millä lailla koulutettavat ovat valikoituneet 

koulutukseen. Tässä kysymyksessä oli vanhustyön koulutukseen kannustamisprojekti, 

jonka ensimmäisenä vaiheena oli alaan tutustuminen kuukauden työjaksolla ennen 

koulutuksen aloittamisen harkintaa, mikä oletettavasti on auttanut kohdentamaan 

koulutusta siitä kaikkein kiinnostuneimpiin. 

 

 

 

5.2 Itseluottamus kasvaa työssä 
 

 

Minäpystyvyys on  keskeinen motivaation lähde, ja paras keino kasvattaa minäpystyvyyttä 

on onnistuminen kyseisessä tai samanalaisessa tehtävässä (Zimmerman, 2000). 

Onnistumisen kokemuksia tuli vuorovaikutuksesta hoidettavien kanssa – näitä oli 

jokaisella tutkimukseen osallistujalla. Onnistumista koettiin työssä vanhusten, vammaisten 

tai muistisairauspotilaiden kohtaamisissa. 

 

On selvää, että ilman harjoittelua työpaikalla, pelkästään teoriaopiskeluna, tätä kokemusta 

ei olisi ollut. Oppisopimuskoulutuksessa peräti n. 70% on työssä oppimista. Työssä olo 

mahdollisti myös sen, että opittua sai soveltaa suoraan työhön, jolloin opittu teoria tuki 

työn tekemistä. Positiivisia oppimiskokemuksia saatiin ennen kaikkea työssä tai itse 

tekemällä.  Myös muissa tutkimuksissa on todettu, että hoitoalalla työharjoittelu on koettu 

tärkeäksi oppimiselle ja  motivaation ylläpitämiselle (Paukkala, 2008; Kannisto ym., 2007; 

Nasrin ym., 2012). 

 

Oppisopimuskoulutus on osoittautunut toimivaksi keinoksi kouluttaa aikuisia, ja sen 

lisäämistä on esitetty mm. keinona vähentää ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä 

(Opetusministeriö, 2007, s. 20). Ammatillisen koulutuksen kokonaismäärästä 15% on 
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oppisopimuskoulutusta ja oppisopimuskoulutukseen osallistujista 75% on yli 25-vuotiaita 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, s. 11). Oppisopimuskoulutuksen laajentumista 

rajoittaa työpaikkojen saatavuus. Työpaikan ohjauksen järjestämisessä on myös oma 

haasteensa, sillä lähiohjauksella on tärkeä rooli oppimisessa: esim. hoitoalalla työpaikan 

lähiohjaaja edistää onnistuessaan oppimista ja toimii ammatillisena roolimallina (Kannisto 

ym., 2007). Myös tässä tutkimuksessa lähiohjaaja koettiin oppimisen tärkeäksi tukijaksi. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että työtehtävien ja teorian yhteyden selventäminen 

koulutuksessa voisi olla hyödyllistä joidenkin oppimiselle. Vaikka tekemällä ja työssä 

oppiminen koettiin tärkeäksi, kaikki haastateltavat eivät mieltäneet teorian ja käytännön 

opiskelua yhdeksi ja samaksi kokonaisuuksi.  

 

 

 

5.3 Hoiva-avustajakoulutus on hyvä lähitavoite koulutuspolulla 
 

 

Hoiva-avustajakoulutus antoi osallistujille ammatissa tarvittavaa osaamista ja ammatti-

identiteetin  vahvistumista, joka ilmeni mm. itseluottamuksen lisääntymisenä. Viidelle 

kuudesta hoiva-avustajakoulutus oli välivaihe matkalla lähihoitajakoulutukseen. Siitä oli 

ollut apua monilla tavoilla: pääsykokeissa hyväksi luettavina hakupisteinä, 

perusopiskelutaitoina, mahdollisuutena testata alaa ja harjoitella ammatillisen koulun 

käymistä. Valtakunnallisesti hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneista oli myös siirtynyt 

muihin koulutuksiin kevääseen 2013 mennessä (ilman tarkempaa tietoa koulutuksen 

laadusta), mutta vain 13% eli suhteellisesti vähemmän kuin tässä tutkimuksessa (Sinervo 

ym., 2013). Puolet valmistuneista oli työllistynyt.  

 

Tässä tutkimuksessa lähihoitajakoulutukseen siirtyneistä osa oli aikaisemmin 

epäonnistunut pääsykokeessa, mutta hoiva-avustajakoulutuksen jälkeen he onnistuivat 

pääsemään tavoitteeseensa. Taitoihin sopivien lähitavoitteiden asettaminen antaa 

onnistumisen kokemuksia ja tukee siten minäpystyvyyttä ja sisäistä kiinnostusta (Bandura 

& Schunk, 1981). Hoiva-avustajakoulutus on lyhytkestoisempi ja vaatimustasoltaan alempi 

kuin lähihoitajakoulutus ja siksi saavutettavissa oleva lähitavoite, jossa on mahdollista 

mielekkäällä tavalla kehittyä haluamallaan alalla, tai vasta tutustua alaan. Monet saivat 
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kehitettyä siinä perusopiskelutaitoja, jotka käytännössä saattaisivat osoittautua opintojen 

esteeksi vaativammissa opinnoissa kuten lähihoitajakoulussa. Näitä ovat tietokoneen 

käyttö tai tiedon haku ja muokkaaminen esseiksi. Tässä koulutuksessa ei ollut myöskään 

samanlaisia näyttöjä kuin lähihoitajakoulussa. Tietotekniikkavalmiuksien puutteet ovat 

yleisestikin aikuisten opintoja hankaloittava tekijä (Stenström & Valkonen, 2002). 

 

On myös tärkeä huomata, että vaikka suurin osa jatkoi lähihoitajaksi, tässäkin joukossa 

osallistujista yksi halusi olla nimenomaan hoiva-avustaja. Hän näki työn tarpeelliseksi ja 

koki siinä pääsevänsä kohtaamaan vanhuksia enemmän kuin lähihoitajana pystyisi. 

Tämänkaltaiselle kohderyhmälle hoiva-avustajakoulutus ei ole pelkästään välivaihe vaan 

itsenäinen koulutus, joka jo sinänsä on arvokas tavoite.  

 

 

 

5.4 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimus 
 

 

Tutkimuksesta on hyötyä hoiva-avustajakoulutuksen edelleen kehittämisessä. Tutkimus 

antaa positiivisen signaalin oppisopimuskoulutuksena toteutettavalle hoiva-

avustajakoulutukselle. Se osoittaa, että hoiva-avustajakoulutuksen osallistujien 

motivaationaaliset tavoitteet ovat samankaltaisia kuin hoiva-alalla. Koulutuksen lyhyys ja 

taso antaa sopivan lähitavoitteen, joka valmistaa seuraavaan vaiheeseen. Hoiva-

avustajakoulutuksen käyneet kokivat oppineensa koulutuksesta, mutta kolikon toinen 

puoli, miten koulutus vaikuttaa työn laatuun, olisi vielä selvittämisen arvoinen asia. 
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6 Tutkimuksen arviointi 
 

 

6.1 Luotettavuus 

 

 

Laadullisen tutkimuksen pätevyys ilmenee tutkimuksen vakuuttavuutena (Saaranen-

Kauppinen, 2009, s. 25). Luotettavuutta on tässä edistetty tutkimuksen vaiheiden 

huolellisella dokumentoinnilla ja tehtyjen ratkaisujen huolellisella perustelemisella.  

 

Luotettavuutta voi parantaa triangulaatiolla eli käyttämällä erilaisia lähteitä ja erilaisia 

teoreettisia lähestymistapoja (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 143). Lisätietoa eri lähteistä sain 

haastattelemalla ihmisiä, jotka olivat mukana ohjauksessa, koulutuksen järjestäjinä ja 

työnantajina. Nämä taustatiedot otettiin kuitenkin huomioon vain tutkimusaiheen 

rajaamisessa ja haastattelukysymysten laadinnassa. Tutkimuksen fenomenologinen 

lähtökohdan mukaan tutkimuksessa haluttiin saada selville henkilöiden kokemusmaailmaa 

sellaisena kuin he sitä kuvaavat haastattelutilanteessa, ja tätä pidettiin riittävänä. 

 

Tutkimuksen validiteetti kertooko tutkimus siitä mitä lupaa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 

136). Tutkimuksessa selvitettiin motivaatioon yhteydessä olevia tekijöitä. Haastattelujen 

kysymyspatteristo oli tätä varten laadittu, mikä vähentää vertailukelpoisuutta muiden 

tutkimusten kanssa. Kysymysten valinta oli kuitenkin perusteltu alan teoriaan pohjautuen 

ja siksi niiden voi olettaa tuovan esille vastauksia tutkimuskysymyksiin (ks. kappale 3.5.2). 

 

Tutkimuksen otoskoko oli rajallinen, sillä haastateltavien lukumäärä oli vain kuusi. 

Haastatellut jakaantuvat nuoriin ja keski-ikäisiin, ja miehiin ja naisiin. Osallistujien taustat 

olivat hyvin heterogeeniset. Tästä voi päätellä, että uusilla haastateltavilla olisi voinut olla 

vielä uudenlaisia kokemuksia koulutuksesta. Nyt saatiin kuitenkin esille yleisimmät, 

useimmilla esiintyvät kokemustyypit. Vaikka haastateltavia oli vain kuusi, koodauksia oli 

runsaasti teemaa kohden, mikä riittää luotettavaan katsaukseen teemaan liittyvistä 

kokemuksista.  
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Tutkimuksella ei ollut toimeksiantajaa eikä tutkimuksen tekijällä ole taloudellisia tai 

henkisiä sitoumuksia tai yhteyksiä mihinkään tutkimukseen liittyvään tahoon.  

 

 

 

6.2 Eettisyys 

 

 

Tutkimuseettiset näkökulmat on otettu huomioon pyrkimällä vääristymättömään ja 

huolelliseen tutkimukseen ja sen raportointiin. Ihmisiä koskevassa tutkimuksen 

hankinnassa ja raportoinnissa on tärkeää, ettei tutkimushenkilöille aiheudu vahinkoa 

(Saaranen-Kauppinen, 2009, s. 20). Henkilöiden anonymiteetti varmistettiin esittämällä 

tutkimusaineisto raportissa sellaisessa muodossa, että siitä ei voi tunnistaa henkilöitä. 

Myöskään haastattelutilanne ei saa olla vahingoittava. Kaikki haastateltavat olivat aikuisia, 

mutta osa hyvin nuoria haastattelijaan verrattuna. Kysymykset olivat suorasukaisia ja 

henkilökohtaisia, ja sain vilpittömiä ja avoimia vastauksia.  Luotin siihen, että haastatellut 

tietävät itse missä kulkee yksityisyyden raja haastattelutilanteessa. Jotkut olivat 

lyhytsanaisia, jotkut taas jäivät mielellään pohtimaan asiaa monelta kantilta. Usein kyselin 

moneen kertaan samoja asioita vähän eri sanoin. Haastattelu tuntui joskus tasapainoilulta 

utelun ja rauhaan jättämisen välillä. Kuunnellessani haastatteluja minulle vahvistui käsitys, 

että kaikille haastattelu oli enemmän tai vähemmän myönteinen kokemus, jossa sai 

katsottua ja pohdittua omia tekemisiä, sekä taaksepäin että tulevaisuuteen katsoen.  
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7 Kiitokset 
 

 

Kiitän lämpimästi dosentti Pirkko Hyvöstä tutkielman ohjaamisesta, hoivakodin 

henkilökuntaa aiheen ideoimisesta, TOHO-projektin henkilökuntaa taustatiedoista, 

kommenteista ja kannustuksesta, oppilaitoksen henkilökuntaa koulutuksen ja sen 

kontekstin selventämisestä, Kati Mattilaa haastattelukysymysten testaamisesta ja Pirjo 

Kanasta kommenteista. Kiitän myös kaikkia, jotka ovat keskustelleet kanssani tutkielmaan 

liittyvistä asioista. Suurimman kiitoksen ansaitsevat hoiva-avustajakoulutukseen 

osallistuneet haastateltavani kokemustensa jakamisesta kanssani. 
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Liite 1. Aineiston luokittelu NVivo-ohjelmalla: kuhunkin luokkaan koodattujen lähteiden 

(haastateltavien; sources) ja ilmaisujen (references) lukumäärät 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

Liite 2. Luokkien määrittelyt: luokkien nimet ja määritelmät sekä esimerkit luokkaan kuuluvista ilmaisuista, yläkategorioiden nimet ja 

yläkategorioitten yhteys  kirjallisuudessa kuvattuun teoreettiseen käsitteeseen 

 

Teoreettinen käsite, 

johon yläkategoria 

littyy; viite 

Yäkategoria Luokan nimi Määritelmä Esimerkit ilmaisuista 

 Tavoitteet 

koulutuksen 

suhteen 

   

Sisäinen arvo 

(intrinsic value) 

Wigfield ja Eccles 

1992, 2000, Eccles ja 

Wigfield 2002 

Kiinnostus  Asiat jotka liittyvät arvoihin 

tai mielihyvää tuottaviin 

henkilökohtaisiin 

kokemuksiin 

”Mä oon pienestä pitäen halunnut kuunnella 

vanhojen ihmisten juttuja. ” 

 

”Tämä on semmonen arvovalinta, tää on sitä 

mitä mä haluan tehdä ” 

 

Saavutusarvo 

(attainment value) 

Wigfield ja Eccles 

1992, 2000, Eccles ja 

Wigfield 2002 

Ammatissa 

edistyminen 

Alan oppiminen Asiat jotka liittyvät alaan 

liittyvään oppimiseen ja 

tiedonhaluun sekä opitun 

hyödyntämiseen alan työssä 

”sillai että sai teoriatietoa ja muuta tälle alalle. 

” 

”ni mä ajattelin että se on tukena siihen että 

mä ossaan paremmin toimia siellä 

ympäristössä” 

 

  Eteneminen uralla Asiat jotka liittyvät 

koulutuspolulla etenemiseen 

ja ammattipätevyyden 

saamiseen 

”No en mä ihan, kyllä mä aattelin et mä lähen 

lähihoitaja.. tästäki pääsee. ” 

 

Käyttöarvo (utility 

value) Wigfield ja 

Eccles 1992, 2000, 

Eccles ja Wigfield 

2002 

Välillinen hyöty Työllistyminen Tavoite joka voidaan 

saavuttaa koulutuksen kautta 

mutta ei liity suoraan siihen 

”Nii-i. Nii-i. Kyllä työllisyysmahollisuus. 

Itteni kannalta. ”  

 

”Että koulutuksen ohella saisin työsopimuksen 

kouluajaksi, ” 

 

     



 

 
 

Suoritusodotus 

 

 Edellytykset Ihmisläheisyys Asiat, jotka liittyvät 

vuorovaikutukseen ja 

ihmisläheisten arvojen 

mukaan toimimiseen 

 

”No mää oon niin ihmisläheinen että mulla on 

aina ollu vanhukset ja lapset tärkeitä elämässä. 

” 

  Roolimallit Alan tunteminen 

lähisukulaisten kautta 

”Muutenkin monet siskoista on lähihoitajia. 

Sit ajattelin itekkii kokkeilla. ” 

 

 Tunnelmat ja 

odotukset 

Luottamus Ilmaisut joihin liittyy 

positiivisia tunteita ja 

ajatuksia itseä tai koulutusta 

kohtaan 

”Aattelin että varmaan pärjään. ” 

 

”se oli mulle tavallaan niinko semmonen 

lottovoitto että se nyt sitte alko. ” 

 

  Epäily Ilmaisut joihin liittyy 

epäilystä suoriutumisesta tai 

koulutuksen hyödyistä. 

”Sama kait tuo on lähtee. Käymää. ” 

 

”No sillee että se läpi mennee. ” 

 

 Motivaatiota 

haastavat 

kokemukset 

   

 Opetus Opiskelusisällöt Opetussisältöjen 

kiinnostamattomuus ja 

puutteet; kilpailevat 

kiinnostuksen kohteet 

”Vähän mielenkiintosempi tuo 

lähihoitajakoulu, minusta. ” 

 

”pitäisko siinä olla sitte enemmän sitäkii 

vammaispuolen, kumminkii niitä hoiva-

avustajia tarvii sielläkin. ” 

 

  Opetuksen toteutus Asiat jotka liittyvät 

opetuksen toteutustapoihin 

esim. tehtäviin tai 

teoreettiseen opetukseen 

”Tuntu se vähä vastenmieliseltä alkaa 

tietokoneella näpertää tässä iässä, jottain 

tehhä, kieltämättä vähä puuta” 

 

 ”sillee että vähän enemmän teoriaa siinä” 



 

 

 

 Työ Työn sisällöt Työtehtäviin liittyvä 

haastavuus tai 

epäkiinnostavuus 

”että kuitenki ko ne on kaikki dementoituneita, 

ni sillee että ossaa niikö pittää sitte niille sen 

ryhmän sillee. Pitää sen kasassa jotenkin. ” 

 

”Erilaisia, erilaisia niiko että tuntu että siellä 

oli pelkästää vai kuvitteleeko että vuoteeseen 

pesu, sais olla vähän niiko avustavia tilanteita” 

 

  Työyhteisö Työyhteisön sosiaalisen 

ympäristöön liittyvät 

haastaviksi koetut asiat 

”mähän jouduin tän supliikkini kanssa, mähän 

sanoin sairaanhoitajille näin että mua pitää 

heti näpäyttää, heti tarttua kiinni, et jos tuntuu 

että mä kävelen yli” 

 

”Työntekijät siellä. Siellähä sanottii jo heti 

suoraan että meiän leipää tullee syömään. ” 

 

 Motivaatiota 

vahvistavat 

kokemukset 

   

 Myönteiset 

kokemukset 

Onnistuminen Onnistumisen kokemukset 

työtehtävissä ja oppimisessa 

(oppimisessa painottuu 

suoriutumiseen) 

”kyllä mää sain monta sivua aina tehtyä niistä 

ko oli niitä aina etätehtäviä. ” 

 

”No mää tuun toimeen niihen vanhusten 

kanssa. ” 

 

  Oppimisen ilo Oppimiskokemuksiin 

liittyvät ilmaisut, joissa 

innostumisen ja ilon tunteita  

”ni se on ihanaa ko se toimii. Ko sen oppii niin 

varmaksi että se toimii. ” 

 

”Hirveesti hain sitte vielä tietoa internetistä 

kaikista että mä olin kyllä se oli hirveen 

kiinnostavaa minusta että. ” 

 

  Tekemällä Ilmaisut jotka kuvastavat ”Käytännön työssä. Pari kolme kertaa katon 



 

 
 

oppiminen työn tai teoriaopetuksen 

positiivista merkitystä 

oppimiselle 

 

ko toinen tekkee ja sitten teen. ” 

 Muiden tuki Opettajat ja 

työyhteisö 

Ilmaisut jotka kuvaavat 

opettajan, ohjaajan, 

työnantajan tai työtoverien 

vaikutusta opiskelussa 

”minusta oli hirveen hyvä että ohjaaja niiku 

sano sen, sano sillä lailla että jos mä tein jotain 

vähän niikun silleen tai silleen väärin tai että 

joka ei ollu, ei ollu sitte sillä lailla hyvä, hyvä, 

hyvä tapa tai hyvä keino” 

 

 

”mulla oli siellä oma ohjaaja ja... se kannustus, 

positiivinen kannustus. ” 

 

  Opiskelijaryhmä Ilmaisut jotka kuvaavat 

opiskelijaryhmän vaikutusta 

opiskelussa 

”mää tykkäsin siitä että se oli niin pieni 

ryhmä. Että sillee tutustu ihmisiin siinä” 

 

”ja sitten meillä oli niin antoisa se ryhmä, 

ryhmähän oli aivan ihana. ” 

 

  Läheiset Ilmaisut jotka kuvaavat 

läheisten vaikutusta 

opiskelussa 

”Onneks mulla on tuo vanhin poika se on... se 

oikoo niitä sitten. ” 

 

 Koulutuksen 

anti 

 

   

 Ammatilliset 

hyödyt 

Tiedot, taidot ja 

kokemus 

Alaan liityvät tiedot, taidot 

ja kokemus, soveltaminen 

” Ni se on mulla hirveen semmonen 

mielenkiinto sitä muistisairauksia kohtaan. Se 

oli mulla semmonen paras anti siinä. ” 

 

”niiku se oli ehdottomasti hyvä tuki, koska jos 

täällä vaan tekee tätä hommaa ja oppii niiku 

vaan sillä tavalla miten niiku joku tekee, 

toinen, sitä helposti tulee semmosta että 



 

 

lipeää” 

 

Ammatti-identiteetti 

(Eteläpelto ja 

Vähäsantanen 2008)
1
 

 Ammatti-identiteetti Käsitys itsestä suhteessa 

työhön ja ammatillisuuteen, 

esim. millaiseksi haluaa 

ammatissa tulla 

 

”se mitä toi hoiva-avustaja toi, niin, ne oli 

persoonia nämä, nämä ihm... nämä 

opettajat.(....) hyviä esimerkkejä hyvistä 

tyypeistä niiku sairaanhoitajia. ” 

 

”mä ehkä rohkaistuin vähän siinä että ko siinä 

niin paljo kuitenkii ollaan tai niin lähellä 

ihmisiä ollaan” 

 

  Ponnahduslauta 

lähihoitajaksi 

Saavutukset jotka liittyvät 

etenemiseen ammattiuralla, 

esim. koulutukseen pääsy, 

ammattitutkinto. 

”Nii-i. Olihan siitä tietenkin hyötyä ko mä sain 

pisteita että mä olin käynyt tommosen” 

 

”Niiko  hyötyä ollu kyllä tuohon että. 

Tietokonneen käyttöä ja tämmöstä. On 

joutunut esseitä tekkee. Tämmöstä. Vähä niiko 

pohjia. Pohjia ni ettei iha umpimetästä oo 

lähteny lähihoitaja” 

 

 Haitat Haitat Arviot koulutuksen 

aiheuttamista haitoista tai 

menetyksistä, epäilyt 

hyödyistä. 

”Sillä tavalla, et mä oon, ei oo tarttenu luopua 

mistään erityisestä. ” 

 

”Nii että oliko se hukkaa heitettyä aikaa. Sieltä 

kummikii lähti lähihoitajakouluu. ” 

 

 

1
Eteläpellon ja Vähäsantasen (2008, s. 46) mukaan ammatti-identiteetti on ”käsitystä itsestä ammatillisena toimijana: millaiseksi ihminen ymmärtää 

itsensä tarkasteluhetkellä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen sekä millaiseksi hän työssään ja ammatissaan haluaa tulla. Ammatilliseen identiteettiin 

kuuluvat myös käsitykset siitä, mihin ihminen kokee kuuluvansa ja samastuvansa, mitä hän pitää tärkeänä sekä mihin hän sitoutuu työssään ja 

ammatissaan. Siihen sisältyvät lisäksi työtä koskevat arvot ja eettiset ulottuvuudet sekä tavoitteet ja uskomukset.” 


