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Viimeisimmät Pisa-tutkimukset (2013)  viittaavat suomalaisten koululaisten heikentyneeseen oppimismotivaatioon.   

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitkä asiat, tekijät tai tapahtumat toimivat oppimismotivaation lähteinä 

ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksessa haettiin vastausta seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitä eri tekijät vaikuttavat 

opiskelijoiden oppimismotivaatioon? ja 2) Mitkä piirteet liittyvät opiskelijoita kiinnostaviin ja motivoiviin tehtäviin? 

Päätutkimusmenetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Laadullinen aineisto muodostuu  opiskelijoiden 

verkkokyselyn  avovastausten oppimismotivaatiota lisäävistä ja vähentävistä maininnoista.  Määrällinen aineisto 

muodostuu laadullisen aineiston perusteella luokitellun aineiston määrällisestä tarkastelusta sekä verkkokyselyn 

väittämäkysymysten vastauksista. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat suorittavat lääkealan perustutkintoa Oulun 

seudun ammattiopistossa (OSAO).  Kyselyyn vastasi 52 opiskelijaa. 

Teoriana tutkimuksen taustalla ovat sisäinen ja ulkoinen motivaatio, tavoiteorientaatiot, itsesäätöinen oppiminen sekä 

henkilökohtaisen projektin käsite. Laadullisen aineiston  luokittelu perustuu sosiokulttuurisiin konteksteihin.  

Henkilökohtainen konteksti  liittyy oppimisen itsesäätelyyn.  Yhteisöllinen konteksti viittaa opiskelijoiden 

vertaisyhteisöihin sekä opiskeluryhmiin.   Pedagoginen oppimisen organisoinnin konteksti liittyy oppilaitoksen 

opetusjärjestelyihin.   Henkilökohtainen  oppimisympäristöä laajempi konteksti liittyy opiskelijan omaan elämänpiiriin 

liittyviin asioihin. 

Tutkimuksen perusteella  eniten oppimismotivaatiota lisää (mainintoja 52 kpl, 33,6 % ) henkilökohtaiseen , 

oppimisympäristöön liittyvään kontekstiin liittyvät asiat.  Tyypillisimmät maininnat liittyvät itsesäätöiseen oppimiseen, 

kuten esimerkiksi oman suoriutumisen itsearviointiin opinnoissa. Toiseksi eniten oppimismotivaatiota lisää (49 kpl, 

31,6 %)  pedagoginen, organisoitu oppimisympäristö. Tyypillisimmät maininnat liittyivät opetuksen onnistuneeseen  

järjestämiseen ja toteuttamiseen.  Opiskelijoita eniten kiinnostavat ja motivoivat tehtäviin liittyvät piirteet ovat: 1) 

Opiskelijat voivat itse valita tehtävän tuotoksen. 2) Tehtävässä voidaan käyttää tietotekniikkaa avuksi. ja 3) Tehtävän 

teossa voi käyttää erilaisia tietolähteitä opettajan antamien tietojen lisäksi. 

Tutkimuksen perusteella oppimismotivaatiota vähentää eniten (mainintoja 69 kpl, 58,0 %)   pedagogiseen organisoituun 

oppimisympäristön kontekstiin liittyvät tekijät. Yleisimmät maininnat liittyvät opetusmenetelmiin sekä siihen, että 

opiskeltava aihe ei ole tarpeellinen, kiinnostava tai hyödyllinen. Huomionarvoista on , että  henkilökohtainen, 

oppimisympäristöä laajempi konteksti sai noin viidenneksen sekä positiivista että negatiivisista motivaatiomaininnoista. 

Myönteisesti motivaatioon vaikuttavia omaan elämänalaan kuuluvia asioita ovat läheisten ja ystävien kannustus. 

Negatiiviset maininnat liittyvät  terveyteen ja taloudelliseen tilanteeseen. 

Tärkeimmät kehitettävät asiat tämän tutkimuksen perusteella ammatillisessa koulutuksessa  ovat opiskelijoiden 

itsesäätöisen opiskelun periaatteiden vahvistaminen,   opetusmenetelmät ja opiskeltavien opintojaksojen sisällöt. 

Tuntemalla oppimismotivaatioon liittyvät tekijät voidaan vaikuttaa opiskelijoiden oppimismotivaatioon sekä  välillisesti 

opintojen läpäisyasteeseen, keskeyttämisten vähenemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.  Jatkotutkimushaasteena on 

itsesäätöisen oppimisen periaatteiden opettaminen ammatillisessa koulutuksessa. 

Asiasanat  motivaatio, oppimismotivaatio, itsesäätöinen oppiminen     
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1 JOHDANTO 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2013) julkaiseman viimeisen Pisa-tutkimuksen tulosten 

yhteenveto sai aikaan Suomessa julkisen väittelyn oppimisesta ja siihen liittyvästä oppi-

mismotivaatiosta. Julkaisussa Pisa-tutkimuksen tulokset on  kiteytetty seuraavasti: Suoma-

laisten koululaisten oppimistulokset ovat heikentyneet hieman, mutta ovat vielä varsin hy-

vät, sen sijaan oppimismotivaatio näyttää olevan hukassa. Onko sinulla jo, arvoisa lukija, 

käsitys siitä, mikä koulutusjärjestelmässämme tai yhteiskunnassamme on vialla, kun kou-

lunkäynti ei tunnu maittavan koululaisille ja opiskelijoille? Oppimismotivaation heikenty-

minen on todellinen ongelma, jolla voi olla oppimisen kannalta paljon epäsuotuisia seu-

raamuksia. Haluan tällä tutkimuksella selvittää ammatillisen koulutuksen lääkealan perus-

tutkinnon opiskelijoiden oppimismotivaatioon vaikuttavia asioita sekä löytää keinoja op-

pimismotivaation parantamiseksi.   

 

Koulutuksen kehittämistä maassamme määrittää  Jyrki Kataisen hallituksen laatima ja ope-

tus- ja kulttuuriministeriön (2012) julkaisema  koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuun-

nitelma (Kesu) vuosille 2011-2016. Suunnitelman mukaan ammatillisen koulutuksen lä-

päisyastetta 3 vuoden määräajassa (57 % , vuonna 2011) pitää pystyä parantamaan merkit-

tävästi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi opintojen keskeyttämisten ( 25%, vuonna 2012) vä-

hentämistä. Näin voitaisiin ehkäistä syrjäytymistä merkittävästi. Työvoima- ja elinkeino-

ministeriön (2012) laatima nuorten yhteiskuntatakuu, joka tuli täysimääräisesti voimaan  

vuoden 2013 alussa, täsmentää näitä tavoitteita. Yhteiskunnallisesta ja koulutuspoliittisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna ammatillisen koulutuksen motivaatiotutkimus puoltaa näin 

paikkansa. Myös ammatillisen koulutuksen suosion kasvu verrattuna lukio-opintoihin 

puoltaa tätä. Vuonna 2010 ensimmäistä kertaa yhteishaussa ammatilliseen koulukseen ha-

keutui enemmän opiskelijoita kuin lukiokoulutukseen (Ely-keskus, 2010). 

 

Pisa-tulokset aiheuttavat pohdintaa eri koulutusjärjestelmämme  sektoreilla. Työssäni lää-

kealalla, ammatillisen oppilaitoksen opettajana, kohtaan päivittäin eri tavalla motivoitunei-
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ta opiskelijoita. Kohtaan todella päämäärätietoisia opiskelijoita, jotka ovat asettaneet itsel-

lensä  tavoitteet, joihin he  sinnikkäästi pyrkivät. Tavoitteet ovat syntyneet oman kiinnos-

tuksen kautta ja he kokevat oppimisen  niin mielenkiintoiseksi , että se riittää motivaation 

lähteeksi. Heidän saavuttamansa oppimistulokset ovat usein huippuluokkaa. Ryanin ja De-

cin (2000) mukaan heidän motivaationsa on sisäistä motivaatiota. Pisa-tutkimuksen tulok-

sissakin sisäisen motivaation merkitys oppimisessa korostui.  Kohtaan myös oppilaita, jot-

ka eivät ole täydellä panostuksella opinnoissa mukana ja jotka alusta saakka saavuttavat 

rimaa hipoen opintojen läpäisyvaatimukset, mutta sinnittelevät kuitenkin mukana. Osa 

näistä oppilaista saattaa jäädä jossakin vaiheessa opintoja hieman muita jälkeen opintosuo-

ritusten määrässä. Heidän motivaationsa on ulkoista motivaatiota. Ulkoisesti motivoitunut 

opiskelija pyrkii saavuttamaan jonkin ulkoisen palkkion ja hänen tavoitteensa ovat yleensä 

muiden asettamia. Kuitenkin osa näistä opiskelijoista saattaa saada  ikäänkuin ”siivet al-

leen” ja parantaa opiskeluaan loppua kohti. Kohtaan työssäni myös opiskelijoita, jotka lo-

pettavat opintonsa jo ensimmäisten kuukausien kuluessa ennen kuin lääkealaan on edes 

ehditty kunnolla tutustumaan. He kärsivät motivaation puutteesta (amotivation). Kohtaan 

myös työssäni vuosi vuodelta yhä enemmän opiskelijoita, joiden elämäntilanne saattaa olla  

sellainen, että se estää heitä motivoitumasta ja sitoutumasta opiskeluun tai saa heidät lopet-

tamaan opiskelunsa kokonaan.   

 

Opiskelijoiden opiskelulleen asettamat tavoitteet vaihtelevat kovasti. Kun yhden opiskeli-

jan mielestä on tärkeintä omaksua paljon tietoja ja taitoja, pyrkii toinen opiskelija hyviin 

arvosanoihin osittaakseen paremmuutensa ryhmässä. Kolmannelle opiskelijalle on tärkeää 

saavuttaa opettajan hyväksyntä ja neljäs opiskelija haluaa vain suorittaa pakolliset tehtävät 

mahdollisimman pienellä vaivalla. Tutkimukset (esim. Tuominen-Soini, Salmela-Aro 

&Niemenvirta, 2010) ovat osoittaneet näiden tavoiteorientaatioiden olevan yhteydessä 

suorituksiin ja oppimistuloksiin sekä oppimista tukeviin ja sitä haittaaviin käsityksiin ja 

uskomuksiin. Tavoiteorientaatiot antavat vastauksen kysymykseen, millä tavalla opiskelija 

on motivoitunut.   

 

Huomaan usein miettiväni työssäni sitä, että miksi opiskelijat eivät ota itse vastuuta opis-

kelusta ja myös sitä, miten tätä vastuunottoa voisi lisätä. Monet oppimisen edistämisen 
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tutkijat (esim. Bandura 1997; Pintrich 2000; Zimmerman 2011) ovat miettineet samaa asi-

aa korostaessaan itsesäätöisen oppimisen tärkeyttä oppimisen edistämisessä.  Itsesäätöises-

sä oppimisessa korostetaan opiskelijan aktiivista roolia omassa oppimisprosessissaan. 

Myös motivaation lähteet ovat näiden tutkijoiden mielestä kietoutuneet itsesäätöisen oppi-

misen eri vaiheisiin.  

 

Oppimismotivaatiota on tutkittu paljon eri kouluasteilla, myös Suomessa. Malmberg ja 

Little (2002) ovat tutkineet nuorten koulumotivaatiota. Myös Nurmi ja Salmela-Aro (2002) 

ovat tutkineet motivaation vaikutusta oppimiseen. Useimmat tutkimukset on Suomessa 

tehty kuitenkin peruskoulun, ammattikorkeakoulun tai yliopiston kontekstiin liittyen. Kor-

hosen ja Hietavan (2012) Tampereen yliopiston opiskelijoita koskevassa tutkimuksessa on 

pyritty selvittämään oppimismotivaation kokonaiskuvaa. Ukonmaanaho (2011) tutki am-

matillisen oppilaitoksen kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden motivationaalista taus-

taa. Kaikissa näissä aiemmissa tutkimuksissa on motivaation merkitys oppimisessa aivan 

keskeisessä roolissa. Ammatillisen koulutuksen kontekstissa oppimismotivaatiotutkimusta 

on tehty vähän.  Toivon, että tutkielmani antaisi erityisesti ammatillisessa oppilaitoksessa 

opettaville opettajille, opoille ja kuraattoreille sellaista tietoa, jolla he voisivat tukea opis-

kelijoiden oppimismotivaation syntymistä ja ylläpitämistä.  Uskon, että parantuvan oppi-

mismotivaation avulla voidaan vaikuttaa siihen, että yhä useampi opiskelija saisi suoritet-

tua opinnot määräajassa. Näin saataisiin läpäisyastetta  parannettua sekä keskeytyksiä ja 

syrjäytymistä vähennettyä. Näin tällä tutkimuksella voisin vaikuttaa  myös yhteiskunnan 

taholta ammatilliselle koulutukselle asetettujen  tavoitteiden täyttymiseen.  
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2 OPPIMISMOTIVAATIO 

 

Motivaation käsite on meille kaikille jollakin tavalla tuttu arkipäivän eri tilanteista. Voim-

me esimerkiksi sanoa olevamme erittäin hyvin motivoituneita osallistumaan johonkin toi-

mintaan tai suorittamaan jonkin toiminnon. Jokin muu toiminta tai toiminto ei taas motivoi 

meitä lainkaan. Koulumaailmaan ja oppimistilanteisiin yhdistettynä motivaatio saa erilaisia 

ominaispiirteitä. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan , mitä motivaatio tarkoittaa oppimis-

tilanteissa. 

 

Motivaation voi määritellä laajasti voimaksi, joka ohjaa, suuntaa ja myös ylläpitää yksilön 

toimintaa (Pintrich & Schunk 1996). Ford (1992) on listannut jo parikymmentä vuotta sit-

ten jopa yli 30 motivaatioteoriaa. Nämä teoriat käsittelevät keskenään samantyyppisiä toi-

minnan virittämisen ja ohjaamisen kysymyksiä. Käsitteet eroavat toisistaan ja motivaatiota 

mitataan myös eri mittareilla ja välineillä. Eri motivaatioteorioissa tehtävän suorittamiseen 

liittyvät vaiheet korostuvat eri tavoin. Joissakin näissä teorioissa saatetaan kuvata jotakin 

motivaation näkökulmaa tai yksityiskohtaa tarkasti. Mittaaminen on näin tarkempaa, mutta 

tällöin kokonaiskuvan saaminen motivaatiosta on vaikeaa. Täten eri motivaation tutkimus-

suuntausten ajatellaan täydentävän toisiaan (Veermans & Tapola, 2006).  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden motivaation lähteitä eli oppimismotivaa-

tiota. Laajassa määritelmässä oppimismotivaatiosta on kyse oppijan omien vaihtoehtojen 

punnitsemisesta perustuen omiin kokemuksiin, mieltymyksiin ja tulkintoihin sekä omien 

tavoitteiden asettamisesta näiden perusteella (Ford 1992). Pintrichin (2000) mukaan oppi-

mismotivaatioon liittyy lisäksi asetettuihin tavoitteisiin sitoutuminen sekä oman toiminnan 

suuntaaminen, ylläpitäminen ja ohjaaminen kohti näitä tavoitteita. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelen oppimismotivaation teoreettista taustaa ensin sisäisen ja ulkoisen motivaation 

näkökulmasta sekä tavoiteorientaatioiden kautta. Seuraavaksi käsittelen itsesäätöisen op-

pimisen periaatteita ja vaiheita, koska monet motivaation lähteet ovat kietoutuneet itsesää-

töisen oppimisen eri vaiheisiin. Monipuolisen käsityksen varmistamiseksi motivaatiosta, 

käsittelen vielä lopuksi sitä, millaisiin sosiokulttuurisiin konteksteihin oppimismotivaatio 

liittyy. 
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2.1 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 

Perinteisesti motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Edward Deci 

kritisoi 1970-luvun alussa behavioristista, palkkioihin ja rangaistuksiin perustuvaa moti-

vaatiokäsitystä. Hän korosti ulkoisten palkkioiden sijaan sisäsyntyistä (intrinsic) motivaa-

tiota ja autonomista toimintaa. Sisäsyntyisellä motivaatiolla (myöhemmin sisäinen moti-

vaatio) Deci tarkoittaa sitä, että yksilön tekeminen on itsessään niin palkitsevaa, että se 

riittää motivaation lähteeksi. Tällöin oppija innostuu oppimistehtävistä  oman mielenkiin-

non ohjaamana. Autonominen toiminta viittaa sisäsyntyiseen toimintaan, johon yksilö itse 

pääsee vaikuttamaan. Sen sijaan yksilö, joka opiskelee ainoastaan saadakseen palkinnon 

oppimisestaan, on ulkoisesti motivoitunut. (Deci,1971)  

 

Kun yksilö itse asettaa toiminnalleen sellaiset tavoitteet, jotka hän haluaa itse saavuttaa, 

toimii hän uteliaasti ja kiinnostuneesti saavuttaakseen tavoitteensa. Tällöin hänen motivaa-

tionsa on sisäistä. Ulkoisesti motivoituneelle yksilölle tärkeitä tekijöitä ovat palkkiot, suo-

sio, hyväksyntä sekä rangaistuksen välttäminen. Hän toimii siis muiden ihmisten asettami-

en tavoitteiden ja halujen perusteella.  Jos yksilö pyrkii tavoitteeseen vain ulkoisen moti-

vaation vuoksi, kyse on motivaation puutteesta (amotivation). (Ryan & Deci, 2000) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen oppimisen tukena yleistyy koko ajan. Sisäisesti 

motivoitunutta opiskelijaa tietoteknisen ympäristön tuen tarjoaminen saattaa auttaa pitkä-

jänteiseen tutkivaan työskentelyyn. Syvällinen oppiminen on näin mahdollista. Sen sijaan 

ulkoisesti motivoituneelle opiskelijalle tietoteknisten sovellusten ulkoisesti kiinnostavat  tai 

elämykselliset teknologiset piirteet voivat synnyttää ulkoista motivaatiota. Opiskelija saat-

taa  viihtyä hetken näyttävän ympäristön parissa, mutta syvällistä ja pitkäaikaista pohdintaa 

ei kovin helposti pääse syntymään.  (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen, 2006)  

 

2.2 Tavoiteorientaatiot 

 

Tavoiteorientaatiot kuvaavat oppilaiden yleisen tason päämääriä. Nämä päämäärät suun-

taavat oppilaiden käyttäytymistä oppimistilanteissa. Tavoiteorientaatiot kuvastavat sitä, 
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miksi opiskelija ajattelee tekevänsä tehtävää ja toivoo onnistuvansa siinä. Vaihtoehtoisesti 

opiskelija voi myös välttää suoritustilanteita. Tavoiteorientaatiot kuvaavat oppilaiden tai-

pumusta tietynlaisten tavoitteiden valintaan. Yleisimmin esiintyvät tavoiteorientaatiot ovat 

oppimis-, suoritus- ja välttämisorientaatio. (Elliot & Dweck , 1988)  

 

Oppimisorientoituneen opiskelijan yleisenä päämääränä on uusien asioiden oppiminen ja 

uuden tiedon omaksuminen. Oppimisorientoituneen opiskelijan tavoitteena on esimerkiksi 

opiskelu opiskeltavan asian vuoksi. Oppimisen tärkein tavoite on uuden tiedon hankkimi-

nen. Hänen pyrkimyksenään on oppia ja kehittyä. Tällöin opiskelija keskittyy tehtäväänsä 

tai oppimiseen ja ulkoisten tekijöiden vaikutus hänen oppimisprosessiinsa on vähäinen. 

Suoritusorientaatio puolestaan kuvastaa oppilaan tavoitetta menestyä opinnoissa paremmin 

kuin muut oppilaat. Tärkein tavoite tällöin ei olekaan oppiminen sinänsä vaan se , että pär-

jää opinnoissa paremmin kuin muut. Hänen toimintaansa ohjaa voimakkaasti halu saavut-

taa tavoite, palkkio tai menestys, vaikka se tulisikin pienellä työmäärällä. Välttämisorien-

taatiolla tarkoitetaan opiskelijan pyrkimystä selvitä koulutyöstä mahdollisimman vähällä 

vaivalla. Tällöin opiskelija pyrkii myös välttämään tehtävä- ja suoritustilanteita. Vaikeiden 

tilanteiden välttämisellä opiskelija pyrkii suojaamaan itseään mahdollisilta epäonnistumi-

silta. (Veermans & Tapola, 2006) 

 

Tavoiteorientaatioiden tutkimussuuntauksessa motivaation määrän sijaan tarkastellaan siis 

oppilaiden laadullisesti erilaisia tavoiteorientaatioita. Tavoiteorientaatiot antavat vastauk-

sen kysymykseen, millä tavalla oppilas on motivoitunut. Yhdellä oppilaalla saattaa olla 

samanaikaisesti erilaisia tavoitteita, joten tavoiteorientaatioita ei pidetä toisensa poissulke-

vina ulottuvuuksina.  Vaikka oppilas on yleensä taipuvainen valitsemaan eri oppimistilan-

teissa aina tietynlaisia tavoitteita (esim. välttämistavoitteita), oppimisympäristön ja tehtä-

vän suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, millaiset tavoitteet oppilaalla aktivoituvat. 

(Pintrich, 2000) 
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2.3 Motivaation lähteet itsesäätöisessä oppimisessa 

 

Itsesäätöisestä oppimisesta voidaan puhua silloin, kun opiskelija on metakognitiivisesti, 

motivationaalisesti sekä käyttäytymisensä perusteella aktiivinen toimija omassa oppimis-

prosessissaan. Lääkealan opetuksessa opettajan on melko helppo havaita tällaiset opiskeli-

jat, sillä he kantavat  itse vastuuta omasta oppimisestaan eivätkä tukeudu liikaa siihen, että 

opettaja tekee heille asiat valmiiksi. He ovat myös valmiita tekemään itse töitä oppiakseen. 

Metakognitiivisilla prosesseilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi tavoitteiden asettamista ja  

itsearviointiin liittyviä vaiheita. Motivationaaliset tuntemukset ja uskomukset viittaavat 

itsesäätöisen oppijan kokemukseen esimerkiksi omista kyvyistään, oma-aloitteisuudestaan, 

pitkäjänteisyydestään tai joustavasta työskentelytaidostaan. Käyttäytymisen puolesta it-

sesäätöisyys viittaa tiettyihin hyödyllisiin toimenpiteisiin, joita oppija tekee oppiakseen. 

Näitä voivat olla esimerkiksi oppimistulosten kirjaaminen, sopivan oppimisympäristön 

luominen tai avun hakeminen opiskelunsa tueksi. (Zimmerman, 2011) 

 

Itsesäätöisen oppimisen ja motivaation  käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien hahmot-

taminen on osoittautunut monimutkaiseksi tehtäväksi, koska motivationaaliset lähteet ovat 

kietoutuneet itsesäätöisen oppimisen eri vaiheisiin. Tämän kokonaisuuden hahmottamisek-

si voidaan käyttää sosio-kognitiivista  näkökulmaa itsesäätöiseen oppimiseen, jonka mu-

kaan itsesäätöisen oppimisen  kolme syklistä vaihetta ovat (ks. kuvio 1):  

ennakointivaihe (forethought phase),  

suorittamisvaihe (performance phase) sekä  

itsearviointivaihe (self-reflection phase). (Bandura, 1997; Schunk, 2001; Zimmerman, 

2000)  
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Kuvio 1. Itsesäätöisen oppimisen 3 vaiheinen sykli  Zimmermanin (2000, 2011) pohjalta. 

Olen suomentanut käsitteet kuvioon. Tekstissä on lisäksi suluissa käsitteen nimi myös eng-

lanniksi. 

  

SUORITTAMISVAIHE 

*Itsekontrollointi strategiat 

-Tehtävästrategiat 

-Volitionaaliset strategiat 

-Itseohjautuvuus 

-Kuvakielen käyttäminen 

-Ajan hallinta 

-Ympäristön suunnittelu 

-Avun pyytäminen 

-Kiinnostuksen suuntaaminen 

-Johtopäätökset 

*Oman toiminnan 
havainnointi 

-Metakognitiivinen monitorointi 

-Oman toiminnan seuranta 

 

ITSEARVIOINTIVAIHE 

*Oman suoriutumisen 
arviointi 

-Itsearviointi 

-kausaaliattribuutiot 

*Itsearvioinnin synnyttämät 
reaktiot 

-Tyytyväisyys / Tunnereaktiot 

-Joustava /Puolustava reaktio 

 

 

ENNAKOINTIVAIHE 

*Tehtävä analysointi 

-Tavoitteiden asettaminen 

-Strateginen suunnittelu 

*Itsemotivointiuskomukset 

-Minä-pystyvyys 

-Tulos odotukset 

-Tehtävä kiinnostuneisuus / 
arvo 

-Tulossuuntautuneisuus 
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2.3.1 Ennakointivaihe 

 

Itsesäätöisen oppimisen ennakointivaihe voidaan jakaa kahteen  pääluokkaan. Nämä luokat 

ovat tehtävä analysointi (task analysis) ja itsemotivointi uskomukset (self-motivation be-

liefs). Tehtävä analysoinnin avainasia on tavoitteiden asettaminen. Itsesäätöiset oppijat 

asettavat yleensä sellaisia lyhyen tähtäimen tavoitteita, jotka tarjoavat polkuja myös pitkän 

tähtäimen tavoitteisiin. Opiskelijat, jotka eivät ole itsesäätöisiä asettavat puolestaan tyypil-

lisesti epämääräisiä ja kaukaisia tavoitteita. Toinen tärkeä asia tehtävä analysoinnissa on 

oppimisen strateginen suunnittelu. Itsesäätöiset oppijat luovat strategioita ohjatakseen 

omaa ajatteluaan ja oppimistaan, kontrolloidakseen tunnetilojaan sekä ohjatakseen opiske-

lun toteuttamista. Heikosti itsesäätöiset opiskelijat puolestaan aloittavat opiskelunsa ilman 

selviä suunnitelmia ja luottavat omiin spontaaneihin reaktioihinsa opiskelun aikana. Lää-

kealan opiskelijoissakin nämä erot näkyvät selkeästi. Näyttää siltä, että joillekin opiskeli-

joille omien tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmien tekeminen on luontevaa ja se luo 

heille hyvän motivationaalisen pohjan opiskelulle. Joillekin opiskelijoille suunnittelu on 

todella haastavaa.  Kuitenkin, tavoitteiden asettamisen ja strategisen suunnittelun aloitta-

minen ja jatkuva käyttö riippuvat siitä, millaiset motivationaaliset tuntemukset ja usko-

mukset opiskelijalla on tavoitteiden tehokkuudesta, strategisen suunnittelun onnistumisesta 

ja heidän omasta kyvystään toteuttaa niitä. (Zimmerman, 2011) 

 

Ennakointivaiheen toinen pääluokka, itsemotivointi uskomukset sisältää seuraavat osa-

alueet: minä-pystyvyys (self-efficacy), tulos odotukset (outcome expectancies), tehtävä 

kiinnostuneisuus / arvo (task interest / value), sekä tulossuuntautuneisuus (goal orientati-

on). Banduran (1997) mukaan minä-pystyvyyden  tuntemukset ja uskomukset ovat tärkeitä 

motivoimaan opiskelijaa, kun hän asettaa itselleen tavoitteita tai valitsee opiskelustrategioi-

ta. Lääkealan opiskelussa tämä näkyy siten,  että kun opiskelija luottaa omiin kykyihinsä, 

hän uskaltaa ja haluaa suunnitella opiskeluaan. Ennakointivaiheen lisäksi minä-

pystyvyyden tuntemuksilla on merkitystä myös suorittamisvaiheen aikana.  Myös tulos 

odotukset vaikuttavat opiskelijan motivaatioon sekä ennakointi- että suorittamisvaiheen 

aikana. Tulos odotukset kuvaavat opiskelijan pohdintaa siitä, kuinka hyvin suoritettavat 

tehtävät tai yleensäkin koko opiskelu sopivat opiskelijan tulevaisuuden suunnitelmiin. 

Lääkealan opiskelijat pohtivat usein , mitä hyötyä heille on esimerkiksi lääkeaineryhmien 

tuntemisesta.  Tämä vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi siihen, kuinka paljon opiskelija on 
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valmis panostamaan omaan opiskeluunsa. Ennakointivaiheessa opiskelijan  motivaatioon 

vaikuttaa myös tehtävä kiinnostuneisuus ja sen arvon arvioiminen. Tässä opiskelija arvioi 

ja pohtii tehtävän tai toiminnan sisäisiä piirteitä enemmän kuin sen tulevaisuuden hyötyä. 

Tehtävä itsessään tai laajemmin koko opiskelu on niin kiinnostavaa, että se riittää moti-

voimaan opiskelijaa. Tämä käsite on siis lähellä Hidin ja Renningerin (2006)  henkilökoh-

taisen kiinnostuneisuuden (individual interest)  sekä Decin ja Ryanin (1987)  sisäisen mo-

tivaation (intrinsic motivation) käsitettä.  Tärkeää olisi lääkealan opiskelussa löytää mie-

lekkäitä tapoja käsitellä esimerkiksi laatuun liittyviä asioita. Tämä auttaisi opiskelijoita 

motivoitumaan opiskeluun. Tulossuuntautuneisuus motivoi opiskelijaa itsesäätelemään 

opiskeluaan, koska näin asennoitumalla opiskelijan pätevyys ja osaaminen lisääntyvät. 

Tulossuuntautuneisuus kuvaa siis opiskelijan pyrkimystä oppia opiskeltavaan ammattiin 

liittyviä asioita ja taitoja. Tällä asenteella on merkitystä eniten juuri ennakointivaiheessa.  

Yhteenvetona itsesäätöisen oppimisen  ennakointivaiheesta voi todeta, että monenlaiset 

motivaation lähteet vaikuttavat opiskelijan itsesäätelyyn ja itsesäätelyn eri muotojen käyt-

täminen vaikuttavat opiskelijan motivaatioon positiivisesti. Ennakointivaiheessa opiskeli-

jalla olevalla tai sen aikana syntyvällä motivaatiolla on merkitystä myös suorittamisvai-

heen ja itsearviointivaiheen aikana. (Zimmerman, 2011) 

 

Ennakointivaihe on tärkeä myös lääkealan opiskelussa, sillä opintojen alussa luodaan pe-

rusta koko kolmen vuoden opiskelulle. Tämän vuoksi on tärkeää ohjata opiskelijoita aset-

tamaan omia tavoitteita  ja tekemään omia suunnitelmia esimerkiksi apukysymysten avul-

la.  

 

2.3.2 Suorittamisvaihe 

 

Motivaation lähteitä löytyy myös itsesäätöisen oppimisen suorittamisvaiheesta. Suoritta-

misvaihe voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: itsekontrollointi strategioihin (self-control 

strategies) ja oman toiminnan havainnointiin (self-observation).  Itsesäätöiset oppijat käyt-

tävät oppiakseen syvällisemmin, mielekkäämmin ja tehokkaammin monia itse-kontrollointi 

strategioita kuten esimerkiksi metakognitiivisia , motivationaalisia ja volitionaalisia strate-

gioita. Metakognitiivisia strategioita ovat esimerkiksi tehtävä strategiat (task strategies) ja 

kuvakielen (imagery) käyttäminen. Wolters ja Rosenthal (2000) tunnistivat useita strategi-
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oita, joilla opiskelijat motivoivat itseään. Näihin kuuluu esimerkiksi ympäristön järjestä-

minen (environmental structuring), joka tarkoittaa sitä, että fyysinen opiskeluympäristö 

muokataan viihtyisäksi ja oppimista tukevaksi esimerkiksi rajoittamalla häiriötekijöitä. 

Kiinnostuneisuuden suuntaaminen (interest enhancement) puolestaan tarkoittaa esimerkiksi 

sitä, että ennakolta vaikeaksi tai mahdottomaksi koettu tehtävä pyritään mieltämään  mie-

lenkiintoiseksi haasteeksi. Itse-vakuuttelu (self-talk) puolestaan tarkoittaa sitä, että opiske-

lija vakuuttaa itselleen hokemalla pärjäävänsä ja menestyvänsä hyvin opinnoissaan. It-

sesäätöinen oppija osaa suunnitella ajankäyttöään siten, että tehtävät  tulevat tehdyksi ajal-

laan. Suorittamisvaiheen aikana on siis tärkeää , että opiskelija on itseohjautuva, eikä tar-

vitse jatkuvasti opettajan seurantaa opintojen edistymiseksi. Volitionaalisten kontrollistra-

tegioiden avulla itsesäätöinen oppija säätelee suorituksen aikaista motivaatiotaan sekä 

myös emootioitaan, jotka liittyvät olennaisesti motivaation syntymiseen ja ylläpitämiseen 

(Corno 1993). Kuhlin (1985) mukaan tällaisia strategioita ovat esimerkiksi hyvin menneen 

tehtävän tai kokeen muisteleminen, oman tavoitteensa mieleen palauttaminen ja itselle 

luvattu palkkio onnistuneesta suorituksesta.  

 

Suorittamisvaiheen toiseen pääluokkaan eli oman toiminnan havainnointiin kuuluvat meta-

kognitiivinen monitorointi ja oman toiminnan tarkkailu ja  seuranta. Pitämällä kirjaa muu-

toksista oppimistuloksissaan, opiskelija voi lisätä motivaatiotaan. Käytännössä tämä voi 

näkyä esimerkiksi lisääntyneenä ajankäyttönä opiskeluun.  Oman toiminnan havainnointi 

ja oppimistulosten seuranta on selvästi yleisempää  itsesäätöisillä oppijoilla kuin vähem-

män itsesäätöisillä opiskelijoilla. (Zimmerman, 2011) 

 

Suorittamisvaihe on haasteellinen toisen asteen opiskelijoille, koska esimerkiksi elämän-

hallintaan liittyvät asiat ovat vielä monella nuorella opiskelijalla kehitysvaiheessa. Monet 

eivät osaa suunnitella omaa opiskelua tai siihen liittyvää ajan hallintaa. Suorittamisvai-

heessa ryhmän ohjaajan ja muiden  opettajien tarjoama tuki opiskelijalle onkin erittäin tär-

keää.  
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2.3.3 Itsearviointivaihe 

 

Kolmas itsesäätöisen oppimisen vaihe on itsearviointivaihe, joka voidaan jakaa kahteen 

pääluokkaan; arviointiin omasta suoriutumisesta (self-judgment) sekä opiskelijan reaktioi-

hin , joita itsearviointi synnyttää (self-reaction). Oman suoriutumisen arviointi viittaa opis-

kelijan omien oppimissuoritusten itsearviointiin sekä oppimistuloksiin johtaneiden syiden 

(kausaaliattribuutiot) itsearviointiin.  Itsearvioinnissa opiskelija vertaa opintosaavutustaan 

omiin tavoitteisiinsa tai yleiseen standardiin. Näiden tavoitteiden tulisi olla riittävän vaati-

via, mutta ei liian vaativia, jotta niiden saavuttaminen voisi parantaa opiskelijan motivaa-

tiota. Kausaaliattribuutiot tarkoittavat niitä syyselityksiä, joita opiskelijat antavat oman 

toiminnan onnistumisen tai epäonnistumisen syistä. Weinerin (1997) mukaan kausaaliattri-

buutioilla voi olla opiskelijan motivaatioon merkittävä vaikutus. Vaikutus voi näkyä mer-

kittävästi nimenomaan tulevissa opintojaksoissa ja opinnoissa. Opiskelija voi joskus arvi-

oida väärin epäonnistumiseen tai huonoon menestymiseen johtaneet syyt.  Hän voi ajatella 

huonojen tulosten johtuvan omien kykyjensä puutteesta , vaikka todellinen syy olisikin 

harjoituksen puute tai ulkoiset olosuhteet. Uskomus kykyjen puutteeseen saattaa johtaa 

yrittämisen lopettamiseen , kun taas huonon opintomenestyksen tulkinta harjoituksen puut-

teesta johtuvaksi saattaa lisätä yrittämistä seuraavalla kerralla. Opintomenestykseen johta-

neiden syiden tulkintaan vaikuttaa merkittävästi opiskelijan toiminta aikaisemmissa it-

sesäätöisen oppimisen vaiheissa. Tärkeää olisi, että opiskelija kokisi, että omalla toimin-

nalla on merkitystä omaan opintomenestykseen.  Itsesäätöiset opiskelijat, jotka suunnitte-

levat ja käyttävät eri strategioita aiemmissa itsesäätöisen oppimisen vaiheissa  , todennä-

köisesti arvioivat oman epäonnistumisensa johtuvan huonosta strategiasta. Tämänkin 

vuoksi itsesäätöinen opiskelija on hyvässä asemassa motivaation säilymisen kannalta tar-

kasteltuna. (Zimmerman, 2011)  

 

Itsearviointivaiheeseen kuuluvat myös ne tunnereaktiot (self-satisfaction), jotka opiskeli-

jassa heräävät itsearvioinnin seurauksena . Tunnereaktiot voivat vaihdella suuresta ilosta 

masennukseen.   On olemassa tutkimustuloksia, joiden mukaan tyytyväisyyden tunteminen 

ja positiiviset tunteet liittyen omiin oppimistuloksiin motivoivat opiskelijaa jatkamaan 

opiskeluun liittyviä ponnisteluja (Zimmerman & Kitsantas, 1999).  Zimmermanin ja Ban-

duran (1994) mukaan opiskelijat, jotka eivät ole tyytyväisiä oppimistuloksiinsa ja arvioivat 
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syyksi sellaiset tekijät, joihin he itse eivät voi vaikuttaa (esim. kykyjen puute), voivat hel-

posti ajautua avuttomuuteen , apatiaan, välttelemään tehtäviä sekä yleensäkin sitoutumat-

tomuuteen opiskelua kohtaan.  Sen sijaan opiskelijat , jotka kokevat vähänkin tyytyväisyyt-

tä omiin oppimistuloksiinsa ja arvioivat syyksi suhteellisen vaatimattomiin oppimistulok-

siinsa sellaisia tekijöitä, joihin he itse voivat vaikuttaa, tekevät joustavampia päätelmiä 

omasta oppimisestaan ja suhtautumisestaan seuraaviin opintoihin.  

 

Edellä kuvatut reaktiot vaikuttavat merkittävästi seuraavien opintojaksojen tai opintojen 

ennakointivaiheen tavoitteiden asettamiseen, opiskelun suunnitteluun ja motivaatiousko-

muksiin. Zimmermanin ja Kitsantasin (1999)  mukaan opiskelijoilla, jotka olivat erittäin 

tyytyväisiä itsearviointivaiheessa omiin oppimistuloksiinsa,  havaittiin merkittävää kasvua 

sekä minäpystyvyydessä että kyvyssä arvioida tulevien oppimistehtävien arvoa ja hyötyä. 

Näiden motivationaalisten hyötyjen lisäksi strategisen suunnittelutaidon kehittyminen ja 

vaativampien tavoitteiden asettaminen ovat itsearvioinnin ilmeisiä seurauksia näillä opis-

kelijoilla. Puolestaan opiskelijoilla, jotka kokivat suurta tyytymättömyyttä oppimistulok-

siinsa ja opiskeluunsa, itsearviointi vähensi  heidän motivaatiotaan jatkaa opiskelua sekä 

sitoutumista opiskeluun. Lääkealan opiskelijoiden kohdalla käy usein niin, että jos opiske-

lija on osallistunut aktiivisesti opetukseen jossakin opintojaksossa, hän arvioi onnistuneen-

sa hyvin. Tämä lisää itseluottamusta ja kykyä suunnitella seuraavia opintojaksoja. On hyvä 

huomioida, että itsesäätöisen oppimisen sykli voi kestoltaan vaihdella muutamasta minuu-

tista vuosiin riippuen tehtävästä, opiskelijan tavoitteista, hänen saamastaan palautteesta ja 

muista itsesäätöisen oppimisen prosesseista. Joka tapauksessa kaikenlaiset onnistumisen 

kokemukset opiskelussa vaikuttavat sitä seuraavien opintojaksojen ja opintojen suunnitte-

luun ja toteuttamiseen  hyvin merkittävällä tavalla. (Zimmerman, 2011)  

 

2.4 Motivaatio kytkettynä sosiokulttuurisiin konteksteihin 

 

Motivaatiotutkimus on viimeisten vuosikymmenten aikana laajentunut tavoitteiden  arvi-

oinnin sekä hyvinvoinnin yhteyksien kuvaamiseen. Kiinnostus motivaation kehittymiseen 

ihmisen elämänkulkuun liittyvänä ilmiönä on saanut lisää huomiota (Nurmi & Salmela-

Aro 2002).  Motivaatiotutkimusta omalta osaltaan on laajentanut Brian Little (1983; 2007) 

kehittelemässään teoriassa, jossa kuvataan ihmisten toimintaa ja  tärkeäksi koettuja tavoit-
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teita ihmisen omassa elinympäristössään ja elämänkentässään. Hän on kehittänyt henkilö-

kohtaisen projektin käsitteen. Tämän käsitteen mukaan motivaatio muotoutuu henkilökoh-

taisten projektien puitteissa  niistä merkityksistä, joita ihminen asettaa toimintaympäristöl-

leen sekä siitä, millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia se asettaa. Motivaatiota voidaan 

näin tarkastella  opiskelukontekstiin liittyvänä ilmiönä. Sen lisäksi motivaatiota voidaan 

tarkastella opiskelutilanteita ja -konteksteja laajempina ilmiöinä. Samaan aikaan, kun opis-

kelija asettaa itselleen tavoitteita opiskeluun liittyen, hänellä voi olla muulla elämänalueel-

la monenlaisia henkilökohtaisia projekteja. Nämä projektit voivat liittyä esimerkiksi har-

rastuksiin, työelämään tai kaverisuhteisiin. Lääkealan opiskelijoidenkin elämäntilanne 

saattaa vaihdella todella paljon. Osa opiskelijoista harrastaa paljon tai käy työssä opiskelu-

jen ohessa. Osa on perheellisiä, joillakin ei ole taas ystäviä lainkaan. Jotkut ovat terveitä, 

kun jotakin saattaa vaivata jokin pitkäaikaissairaus. Myös opiskelijoiden taloudellinen ti-

lanne voi vaihdella paljon. Nämä erilaiset elämäntilanteet eivät voi olla vaikuttamatta opis-

kelijoiden oppimismotivaatioon. Sen tarkastelu, mihin ihminen suuntautuu elämässään tai 

mitkä ovat hänelle tärkeitä asioita, antaa olennaista tietoa motivaation kokonaiskuvaa aja-

tellen.  Henkilökohtaisten projektien teoriassa motivaatio ymmärretään siis vahvasti kon-

tekstuaalisena ilmiönä. Ihmisen valitsemiin henkilökohtaisiin projekteihin vaikuttavat fyy-

siset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset yhteydet. Sosiokulttuuriset ympäristöt luovat 

pohjan sen ymmärtämiselle, mikä on mahdollista ja toivottavaa tietyssä toimintaympäris-

tössä ja sen kulttuurissa. 

 

Korhonen (2003,2012) on luonut opiskelijoiden oppimiskokemuksiin ja Littlen (1983 ; 

2007) henkilökohtaisen projektin käsitteeseen perustuen kolme sosiokulttuurista kontekstia 

korkeakouluopiskeluun liittyen. Nämä kontekstit ovat : henkilökohtainen, yhteisöllinen ja 

pedagoginen oppimisen organisoinnin konteksti. Näiden kontekstien kautta opiskelijan 

toiminta ja osallistuminen opiskeluun tulevat esille henkilökohtaisesti merkityksellisissä 

yhteyksissä. Henkilökohtainen konteksti  liittyy opiskeluprosessissa henkilökohtaisiin asi-

oihin. Näitä ovat esimerkiksi oppimisen itsesäätelyyn liittyvät tekijät sekä käsitykset itsestä 

oppijana. Siihen liittyvät myös tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden kytkeminen esim. 

kauaskantoisempiin kehittymis- tai oppimisintresseihin. Yhteisöllinen konteksti viittaa 

opiskelijoiden vertaisyhteisöihin sekä opiskeluryhmiin.  Yhteisöllinen konteksti mahdollis-

taa vertaistuen, tiedon ja kokemusten jakamisen, keskustelumahdollisuudet sekä yleensäkin 

yhteisöllisen toiminnan opiskelun tukena. Pedagoginen oppimisen organisoinnin konteksti 
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liittyy oppilaitoksen opetusjärjestelyihin kuten opetus-, ohjaus- ja tukitoimien järjestämi-

seen ja toimivuuteen. Siihen kuuluvat myös opettajien toiminta, kurssien ja tehtävien mie-

lekkääksi kokeminen sekä opiskelun rytmittäminen oppilaitosympäristössä. Tämä konteks-

ti kuvaa siten konkreettisesti oppilaitoksen virallista ja julkista oppimisympäristöä.  Tähän 

kontekstiin kuuluvat myös tietoresurssit sekä tehtävä- ja työskentelymuodot.  Pedagoginen 

oppimisen organisoinnin konteksti kuvaa siis oppimisympäristön sosiaalista ja kulttuurista 

rakennetta, jonka opiskelija kohtaa ottaessaan osaa eri opintojaksoille, verkossa tapahtu-

vaan opiskeluun, harjoitustöihin tai kokeisiin. Motivaation kannalta katsottuna, henkilö-

kohtainen konteksti, johon siis esimerkiksi itsesäätöinen oppiminen sisältyy,  vaikuttaa 

aiempien tutkimusten valossa keskeiseltä oppimismotivaatiota lisäävältä tekijältä. (Bandu-

ra, 1997; Pintrich, 2000; Korhonen 2003,2012)  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Selvitän tässä tutkimuksessa, mitkä ovat opiskelijoiden motivaation lähteet eli mistä eri 

osatekijöistä lääkealan ammatillista perustutkintoa suorittavien, toisen asteen opiskelijoi-

den oppimismotivaatio koostuu.  Tutkimukseni koostuu sekä  laadullisesta että  määrälli-

sestä tutkimusosiosta.  Pääpaino on tulosten laadullisessa analysoinnissa.  Pääaineisto 

koostuu Webropol-kyselyn kysymysten 8 ja 9 avovastausten vastauksista. Näillä avokysy-

myksillä selvitetään oppimismotivaatiota lisääviä ja vähentäviä tekijöitä. Luokittelemalla 

avovastaukset ja seuraamalla niiden frekvenssiä ja prosentuaalista jakautumaa eri luokitus-

ten kesken kautta saan selville eri luokitusten yleisyyden ja merkityksen. Avovastausten 

lisäksi kysely sisältää väittämäkysymyksiä, joiden tarkoituksena on saada täydentävää tie-

toa lääkealan opiskelijoiden oppimismotivaatiosta. Näiden kysymysten tuottamaa tietoa 

käsittelen määrällisesti. Näillä kysymyksillä selvitetään asioita, jotka estävät opinnoissa 

etenemistä ja opiskelijoita sitoutumasta ja motivoitumasta opiskeluun sekä sitä, millaiset 

opiskeluun liittyvät tehtävät kiinnostavat ja motivoivat opiskelijoita.   Tehtävätyypin selvit-

täminen on yhtenä osana tutkimuksessa sen vuoksi, että oppilaitoksen kyselyissä lääkealan 

tehtävät on todettu useampana vuotena liian vähän haasteita tarjoaviksi.    

 

Aiemmissa  opiskelijoiden motivaatioon liittyvissä  tutkimuksissa  (Nurmi & Salmela-Aro 

2002; Little 2007; Korhonen & Hietava, 2012) , joissa on pyritty selvittämään oppimiseen 

liittyvän motivaation kokonaiskuvaa, on todettu, että omaan elämäntilanteeseen liittyvät 

asiat vaikuttavat siinä määrin oppimismotivaatioon, että nekin tulee ottaa huomioon oppi-

misympäristöön liittyvien tekijöiden lisäksi motivaatioon vaikuttavina tekijöinä.  Tämän 

vuoksi tutkimuksessani otetaan huomioon myös opiskelijoiden omaan elämänpiiriin kuu-

luvat asiat oppimismotivaation kokonaisuuteen vaikuttavina tekijöinä. Myös oppilaitok-

semme opiskelijoista tehty gradututkimus (Kärki & Tiuraniemi 2006), joka liittyy opiskeli-

joiden elämänhallintaan, terveyteen ja elintapoihin, tukee tätä valintaa.   

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

 

Selvitän tutkimuksessani, mitkä ovat opiskelijoiden oppimismotivaation lähteet ammatilli-

sessa koulutuksessa. Minua kiinnostaa se,  mitkä asiat , tekijät tai tapahtumat vaikuttavat 
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opiskelijoiden oppimismotivaatioon. Tarkastelemalla sekä oppimismotivaatiota lisääviä, 

että sitä vähentäviä tekijöitä saan ilmiöstä monipuolisen käsityksen. Tutkimustulokset voi-

sivat näin palvella opetuksen suunnittelua , toteuttamista ja kehittämistä sekä opiskelijoi-

den tukemista opintojen eri vaiheissa. Kaikkien osapuolten etu olisi, että mahdollisimman 

moni opiskelija saisi suoritettua aloittamansa opinnot loppuun saakka. 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat kysymykset:  

1) Mitkä tekijät vaikuttavat oppimismotivaatioon?  

2) Minkälaisia piirteitä liittyy opiskelijoita kiinnostaviin ja motivoiviin tehtäviin?  

 

Tutkimuskysymykset vaihtelivat melko paljon tutkimuksen teon aikana. Aluksi tutkimus-

kysymykset keskittyivät monien eri asioiden mittaamiseen. Ensin pyrin saamaan selville 

oppimismotivaatiota lisäävien ja vähentävien   tekijöiden lisäksi opiskelijoiden tavoiteo-

rientaatiot ja sisäisen / ulkoisen motivaation ilmenemisen. Aineiston luokittelun, teorian 

tarkemman tarkastelun ja pohdinnan seurauksena rajasin tutkielmani koskemaan oppimis-

motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Täten lopulta tutkimuskysymyksiksi jäivät vai edellä 

mainitut 2 kysymystä. Näillä pyrin saamaan kokonaiskuvan opiskelijoiden oppimismoti-

vaatiosta.  

 

3.2 Kohderyhmä  

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat Oulun seudun ammattiopiston, Kontinkankaan 

yksikössä keväällä 2013 lääkealan perustutkintoa suorittavat opiskelijat (N=52).  Kohde-

ryhmän valinta oli itsestään selvyys, koska opetan monia lääkehuoltoon liittyviä aineita 

kaikille näille opiskelijoille koko heidän opiskelujensa ajan. Kohderyhmän valintaan vai-

kutti  myös kohderyhmän helppo tavoitettavuus.  
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Opiskelijoiden oppimismotivaatio kiinnostaa minua  tutkijana. Haluan saada kokonaisnä-

kemyksen siitä, mitkä eri tekijät vaikuttavat oppimismotivaatioon. Näin voin merkittävästi 

kehittää lääkealan perustutkinnon opetusta ja  vaikuttaa myös muun ammatillisen koulu-

tuksen kehittämiseen. Luonnollisesti myös opettajana on tärkeä tuntea opiskelijoiden moti-

vaatioon vaikuttavia tekijöitä. Opetuksen suunnittelu ja toteutus on näin helpompaa ja 

myös mielenkiintoisempaa.  

 

Lääkealan perustutkinnon suoritettuaan opiskelijat sijoittuvat apteekkeihin, sairaala-

apteekkeihin, lääketukkukauppoihin tai lääketehtaisiin. Opiskelussa on tärkeää oppia tun-

temaan lääkealan toimintaperiaatteet ja -tavat. Lääkealan perustutkinnon opiskelun tärkeitä 

tavoitteita ovat lisäksi logististen työtehtävien ja  tietotekniikan hallinta sekä asiakaspalve-

luun liittyvien työtehtävien hallinta. Myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittyminen 

ovat tärkeitä tavoitteita opiskelussa.  

 

Opiskelijat kuuluvat kuuteen eri opiskelijaryhmään. Kaikki ryhmät ovat aloittaneet opiske-

lunsa syyslukukauden alussa, joten opiskelijat ovat  kyselyä tehtäessä  vuosikurssinsa lop-

pupuolella. Taustatietoina kyselyssä olivat opiskelijaryhmän lisäksi ikäryhmä ja  pohjakou-

lutus.  

 

Kyselyn vastaajamäärät jakautuivat  tasaisesti eri vuosikurssien kesken. Vastaajista en-

simmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita oli molempia 34,6 % sekä viimeisen vuosi-

kurssin opiskelijoita 30,8 %  (ks. taulukko 1). 
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Taulukko 1. Kyselyyn vastaajien opiskeluryhmä 

Vastaajien määrä: 52 

 

 

Vastaajista 40,4 %  kuului ikäryhmään 15-18 vuotta. Seuraavaksi suurimpaan ikäryhmään, 

19-24,  kuului  opiskelijoita  38,5 %. Loput vastaajista kuuluivat ikäryhmiin 25-35 vuotta 

(9,6 %) sekä 36-50 vuotta (11,5 %) (ks.taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Vastaajien ikäryhmä 

Vastaajien määrä: 52 

 

 

Peruskoulupohjaisia opiskelijoita vastaajista oli  57,7 %. Toisen ammatillisen tutkinnon 

ennen lääkealan perustutkinnon suorittamista oli puolestaan suorittanut 34,6 % opiskeli-

joista. Ylioppilastutkinto oli vastaajien pohjakoulutuksena 7,7 %:lla opiskelijoista (ks. tau-

lukko 3.)  
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Taulukko 3. Vastaajien pohjakoulutus 

Vastaajien määrä: 52 

 

 

 

Kol11-ryhmä on  peruskoulupohjainen ryhmä ja siihen kuuluvat opiskelijat opiskelevat 

toista vuotta lääkealan perustutkintoa. Osalla ryhmän opiskelijoista on suoritettuna toinen 

ammatillinen tutkinto. Osa tämän ryhmän opiskelijoista suorittaa ammattilukiota. Kol11-

ryhmän opiskelijat ovat suorittaneet yhden 3 kuukauden mittaisen työssäoppimisjakson.  

Tutkimuskyselyä tehtäessä he suorittavat ammatillisia perusopintoja, ammattitaitoa täyden-

täviä aineita ja koulutusohjelman valinnaisia opintoja. 

 

Kol12-ryhmä on myös peruskoulupohjainen ryhmä ja siihen kuuluvat opiskelijat opiskele-

vat ensimmäistä vuotta lääkealan perustutkintoa. Osa ryhmän opiskelijoista suorittaa myös 

ammattilukiota yhtä aikaa. Osalla ryhmän opiskelijoista on toinen ammatillinen perustut-

kinto suoritettuna. He eroavat muista ryhmistä  siinä, että he eivät ole vielä suorittaneet 

yhtään työssäoppimisjaksoa.  Tutkimuskyselyä tehtäessä he suorittavat ammatillisia perus-

opintoja ja ammattitaitoa täydentäviä aineita.  

 

Koapt12s-ryhmän opiskelijat ovat peruskoulupohjaisia opiskelijoita. He opiskelevat kol-

matta (= viimeistä) vuotta sekä ovat valinneet koulutusohjelmakseen apteekkityön. Koulu-

tusohjelma tarkoittaa opiskelijan valitsemaa erikoistumisalaa. Osalla heistä on suoritettuna 

toinen ammatillinen tutkinto. Myös heistä osa suorittaa samalla ammattilukiota. Tutkimus-

kyselyä tehtäessä he ovat suorittaneet kaikki teoriaopinnot  ja ovat suorittamassa viimeistä 

3-5 kuukauden mittaista työssäoppimisjaksoa.  
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Koapt12sy-ryhmän opiskelijat ovat suorittamassa toista (= viimeistä) vuotta lääkealan 

opintoja. Tämän ryhmän opiskelijoista suurimmalla osalla on pohjakoulutuksena ylioppi-

lastutkinto.  Tutkimuskyselyä tehtäessä he ovat suorittaneet kaikki teoriaopinnot ja ovat 

suorittamassa viimeistä 3-5 kuukauden mittaista työssäoppimisjaksoa.  

 

Kosai12s-ryhmän opiskelijat  ovat valinneet koulutusohjelmakseen sairaala-apteekin kou-

lutusohjelman ja opiskelevat viimeistä vuotta lääkealan opintoja.  Kolää12s-ryhmän opis-

kelijat ovat valinneet koulutusohjelmakseen lääketukkukauppatyön ja opiskelevat viimeistä 

vuotta lääkealan opintoja. Tutkimuskyselyä tehtäessä sekä Kosai12s- että Kolää12s-

ryhmän opiskelijat ovat suorittaneet kaikki teoriaopinnot ja ovat suorittamassa viimeistä 3-

5 kuukauden mittaista työssäoppimisjaksoa.    

 

Tutkimuksen kohteena olevien lääkealan opiskelijoiden iät vaihtelevat siis välillä 16-45 

vuotta. Kyselyyn vastanneiden määrät kuvaavat hyvin yleistä ikäjakaumaa. Pohjakoulutuk-

sissa on myös eroa. Osa on tullut lääkealan perustutkintoa suorittamaan suoraan peruskou-

lusta, osa on suorittanut jo  toisen ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon. Kaikissa 

opiskelijaryhmissä on yhteensä vain 2  miestä opiskelijana. Tästä syystä en ole kyselyn 

taustatiedoissa eritellyt sukupuolta lainkaan.  

 

3.3 Aineiston keruu 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty huhtikuussa vuonna  2013 Webropol 2.0-ohjelman avulla. 

Kysely lähetettiin 76 lääkealan opiskelijalle sähköpostin ja Wilman (oppilastietohallintajär-

jestelmä) pikaviestin välityksellä. Kyselyn tekohetkellä oppilaitoksella olleet 1. ja 2. vuo-

sikurssin opiskelijat vastasivat kyselyyn oppituntien aikana. Viimeisen vuosikurssin opis-

kelijat olivat juuri työssäoppimisjaksolla ja heidän tavoittamisensa oli haasteellisempaa. 

Lähetin kyselyn yhteensä 3 kertaa, jotta vastausprosentti paranisi. Vastausprosenttia osal-

taan nosti se, että kaikkien vastaajien kesken arvottiin 5 elokuvalippua.  Vastausprosentti 

oli  lopulta 68,4 %.  Aineisto (N=52) koostuu  avokysymysten ja väittämäkysymysten vas-

tauksista sekä taustatiedoista. 
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Päätettyäni tutkia lääkealan opiskelijoiden oppimismotivaatiota harkitsin pitkään, miten 

saisin kaikkien lääkealan opiskelijoiden mielipiteen esille oppimismotivaatioon vaikutta-

vista  tekijöistä. Haastattelulla ja havainnoinnilla saisin tarkkaa tietoa, mutta otanta olisi 

tällöin pieni. Essee tiedonkeruumenetelmänä vaikutti liian työläältä ja toisaalta ylimitoite-

tulta tutkimuskysymyksiini liittyen. Päädyin keräämään aineiston Webropol-kyselyn avul-

la. Tiesin, että sillä voi kerätä tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

(2002) mainitsevat kyselyiden heikkoudeksi sen, ovatko vastaajat ymmärtäneet kysymyk-

set oikein tai suhtautuvatko he kysymyksiin vakavasti. Lisäksi itse epäilin, saanko tarpeek-

si syvällistä tietoa kyselyn avulla. Päädyin laatimaan huolella avokysymykset, joilla nämä 

epäkohdat voitaisiin estää. Mietin myös yhdessä ohjaajani kanssa, miten avokysymysten 

sanamuodot tulee laatia, jotta varmasti saan tietoa, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiini. 

Pääasiallinen aineistoni koostuu kahdesta kyselyn avokysymyksestä ja niiden vastauksista. 

Kysymyslomakkeessa ensimmäinen avokysymys kuuluu seuraavasti: ”Kuvaile kokonaisil-

la lauseilla, mitkä 3 asiaa, tekijää tai tapahtumaa ovat lisänneet opiskelumotivaatiotasi eni-

ten?” Lisäksi on maininta siitä, että voit huomioida oppimisympäristöön ja elämäntilantee-

seesi liittyvät asiat, tekijät ja tapahtumat.  Toinen avokysymys kuuluu: ”Kuvaile kokonai-

silla lauseilla, mitkä 3 asiaa, tekijää tai tapahtumaa ovat vähentäneet opiskelumotivaatiotasi 

eniten?” Lisäksi on sama maininta oppimisympäristöön ja elämäntilanteeseen liittyvien 

asioiden , tekijöiden ja tapahtumien huomioimisesta vastauksissa. Aineiston keruu onnistui 

näillä ohjeistuksilla mallikkaasti, sillä sain vastaukseksi 155 kokonaista lausetta, jotka ku-

vaavat oppimismotivaatiota lisääviä tekijöitä sekä 119 lausetta, jotka kuvaavat  oppimis-

motivaatiota vähentäviä tekijöitä.  Väittämäkysymykset, joiden vastauksia käytän täyden-

tämään kokonaiskuvaa motivaatiosta, kerättiin samalla Webropol-kyselyllä.  

 

3.4 Laadullisen aineiston käsittely sisällönanalyysin avulla 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perus-

analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Si-

sällönanalyysi toimii myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin (ks. kuvio 2) 
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Kuvio 2. Sisällönanalyysin yleinen eteneminen teoksen Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 

(2009): Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi pohjalta. 

 

Sisällön analyysi alkaa päätöksen tekemisellä. Täytyy osata päättää, mitä haluaa saada ai-

neistosta irti. Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan aloittelevalle tutkijalle voi olla haas-

teellista se, että aineistosta löytyy niin monenlaista mielenkiintoista tietoa. Tunnistan tä-

män vaikeuden itsekin. Rajasin tutkimukseni koskevaan oppimismotivaatiota lisääviä ja 

vähentäviä tekijöitä. Osittain olen  myös kyselylomakkeen kysymysten muotoilemisella 

helpottanut tätä haastetta.  

 

Tutkija voi itse määritellä sisällönanalyysissä, miten aineisto koodataan tai teemoitellaan. 

Aloitin itse sisällönanalyysin sillä, että analysoin  motivaatiota koskevat avokysymykset  

ensimmäisellä lukukierroksella  aineiston perusteella siitä nousevien motivaationäkökul-

mien mukaisesti (ks.kuvio 3). Motivaatioteorioiden tuntemus antoi tukea alustavaa vertai-

lua ja teemoittelua varten ks. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002) tai (Tuomi & Sarajärvi 

1. PÄÄTÖS (Mitä aineistosta halutaan saada 
irti?) 

2. AINEISTON KOODAAMINEN 
(Aineiston läpikäynti, kiinnostavan aineksen 
merkintä ja erottelu, merkityksettömästä 
luopuminen) 

3. AINEISTON TEEMOITTELU 

4. YHTEENVEDON KIRJOITTAMINEN 
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2009). Tämän ensimmäisen teemoittelun tarkoituksena oli saada alustava kuva opiskelijoi-

den oppimismotivaation muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kysymysten perusteella 

oli luonnollista, että teemojen perusteella muodostuu kaksitahoinen kuva motivaatiosta: 

motivaatiota lisäävät ja motivaatiota vähentävät tekijät. Sekä motivaatiota lisäävät että vä-

hentävät maininnat liittyivät ensinnäkin ammattioppilaitoksen viralliseen oppimisympäris-

töön.  Motivaatioon liittyvät positiiviset ja negatiiviset maininnat liittyivät virallisen oppi-

misympäristön lisäksi myös opiskeluympäristöä laajempiin, opiskelijan henkilökohtaiseen 

elämänpiiriin liittyviin tekijöihin. Alustavalla teemoittelulla sain vahvistettua ennakko-

oletustani siitä, että motivaatiomaininnat liittyvät myös oppilaiden henkilökohtaiseen elä-

mänpiiriin. Lisäksi sain alustavan kuvan aineiston sisällöstä, joten luokittelu jatkossa tulisi 

olemaan helpompaa.  

 

 

Kuvio 3. Aineiston teemoittelun ja luokittelun eteneminen tässä tutkimuksessa. 

 

Toisella lukukierroksella (ks.kuvio 3) aineistoa analysoitiin käyttäen teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2009). Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä on teoreetti-

sia kytkentöjä aineistoon tai teoria voi toimia apuna analyysin tekemisessä. Monesti ana-

Toisen lukukierroksen kontekstiluokitusta käytetty varsinaisena luokituksena 

-Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Toinen lukukierros, kontekstiluokittelu 

-Henkilökohtainen, oppimisympäristöön liittyvä 
konteksti 

-Yhteisöllinen, oppimisympäristöön liittyvä  konteksti 

-Pedagoginen, organisoidun oppimisympäristön 
konteksti 

-Henkilökohtainen, oppimisympäristöä laajempi konteksti 

 

Ensimmäinen lukukierros, alustava teemoittelu 

-Oppimisympäristöön liittyvät  motivaatiotekijät -Oppimisympäristöä laajemmat  motivaatiotekijät 
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lyysin alkuvaiheessa voidaan edetä aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppuvaiheessa 

tuodaankin teoriaan perustuva luokittelu ohjaamaan analyysin tekemistä. Tällä tavalla itse-

kin etenin. Alustavan teemoittelun jälkeen aineistoa jäsentäessäni huomasin, että aineiston 

saisi hyvin sopimaan  Korhosen (2003;2012) tutkimuksissaan kehittämään ja käyttämään 

kontekstiluokitukseen. Muokkasin luokittelua ammattioppilaitoksen käyttöön sopivam-

maksi. Luokittelun avulla  saadaan tarkempaa tietoa siitä, miten  motivaatiomaininnat liit-

tyvät oppimisympäristöön sekä henkilökohtaiseen elämänpiiriin. Luokittelun tarkoituksena 

on myös luoda pohjaa kvantitatiiviselle tarkastelulle. Käytetyt kontekstit ovat:  henkilökoh-

tainen oppimisympäristöön liittyvä , yhteisöllinen oppimiseen liittyvä , pedagoginen orga-

nisoidun oppimisympäristön  sekä henkilökohtainen oppimisympäristöä laajempi konteks-

ti. Kvantitatiivisessa tarkastelussa saadaan selville, miten yleisiä eri kategorioihin liittyvät 

maininnat ovat.  

 

Yhteenvedon kirjoittaminen on sisällönanalyysin viimeinen vaihe. Tuomen ja Sarajärven 

(2009) mukaan sisällönanalyysin yhteenvetoa ja   tulososaa voidaan viedä eteenpäin mo-

nella eri tavalla. Itse pidin parhaana vaihtoehtona näkemystä, jonka mukaan tulososaa voi-

daan viedä eteenpäin autenttisin aineistositaatein sekä aiemmin tiedetyn tiedon ja tutkimus-

tulosten dialogilla. Mielestäni näin toimien sain aineistostani eniten irti ja pystyin esittä-

mään tulosten yhteenvedon parhaiten. Samalla tein myös luokitusten määrällisen tarkaste-

lun, joten sain käsityksen motivaatiomainintojen yleisyydestä ja tärkeydestä. 

 

3.5  Määrällisen aineiston käsittely 

 

Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto muodostuu siis ensinnäkin sisällönanalyysin perus-

teella tehtyjen luokitusten frekvenssien ja prosentuaalisen jakautuman  tarkastelusta. Tu-

lososiossa käsittelen näitä rinnakkain laadullisten tulosten kanssa. Kysymyslomakkeen 

väittämäkysymykset 10 ja 12 muodostavat loppuosan kvantitatiivisesta aineistosta. Näillä 

väittämillä pyritään saamaan täydentävää tietoa oppimismotivaatioon liittyvistä tekijöistä. 

Näiden väittämäkysymysten vastauksia olen tarkastellut keskiarvon perusteella (asteikko 

1-5) sekä sen perusteella kuinka monta prosenttia pitää väitettä melko paljon tai erittäin 

paljon oppimismotivaatioon vaikuttavana tekijänä.   
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

4.1 Ensimmäisen lukukierroksen alustava teemoittelu 

 

Tutkimuksen tärkeimmän osan muodostavat kyselylomakkeen kysymykset  8 ja 9. Näiden 

kysymysten avovastauksilla  saadaan tietoa siitä;  mitkä asiat, tekijät tai tapahtumat ovat 

eniten lisänneet  tai vähentäneet opiskelijoiden oppimismotivaatiota.  Vastaukset toivat 

selvästi esille sen tosiasian, että opiskelijoiden motivoituminen opintoihin on  moninainen 

ilmiö. Motivaation muodostumista eivät määritä vain oppimistilanteisiin tai oppimisympä-

ristöön liittyvät tekijät vaan myös opiskelijoiden henkilökohtaiseen elämänpiiriin liittyvät 

tekijät. Tämän vuoksi motivaatiotarkastelun taustakehyksenä täytyy olla myös oppimisym-

päristöä laajempi tarkastelu motivaatiosta. Aineiston perusteella motivaatio liittyy merkit-

tävästi omaan elämäntilanteeseen sekä oppimisympäristön ulkopuolisiin tavoitteisiin. Esi-

merkiksi vastauksena kysymykseen, mitkä asiat, tekijät tai tapahtumat ovat eniten lisänneet 

opiskelumotivaatiotasi, tuli seuraavantyyppisiä vastauksia, jotka liittyvät oppimisympäris-

töä laajempiin tekijöihin: 

 

”  Elämäntilanteeni suuri muutos. Toivon, että opiskelujen jälkeen työllistyi-

sin ja pystyisin elättämään itseni.” [Ensimmäisen vuosikurssin, peruskoulu-

pohjainen opiskelija] 

” Uusi ammatti lisää minun työllisyys mahdollisuuksia tulevaisuudessa.” 

[Kolmannen vuosikurssin, toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskeli-

ja] 

” Myös läheisten kannustus on motivoinut ja saanut panostamaan enemmän 

koulunkäyntiin.” [Ensimmäisen vuosikurssin, peruskoulupohjainen opiskeli-

ja] 

” Perheen tuki on lisännyt opiskelumotivaatiotani. Uuden alan opiskelu on 

jännittävää!” [Ensimmäisen vuosikurssin, toisen ammatillisen tutkinnon suo-

rittanut opiskelija] 

” Ja kyseinen ala on mieleinen, alaan liittyvät asiat kiinnostavat minua ja ha-

luan oppia niitä/niistä mahdollisimman paljon.” [Viimeisen vuosikurssin, 

ylioppilaspohjainen opiskelija] 

 



27 
 

Myöskin kysymykseen mitkä asiat, tekijät tai tapahtumat ovat eniten vähentäneet opiske-

lumotivaatiotasi, tuli vastauksia paljon liittyen oppimisympäristöä laajempiin tekijöihin: 

 

” Elämäntilanne vaikuttaa erittäin paljon. Seuraavana sosiaaliset suhteet.” 

[Ensimmäisen vuosikurssin , peruskoulupohjainen opiskelija] 

” Terveydentila. Jännittäminen, joka välillä haittaa opiskelua. Huoli tulevai-

suudesta, taloudellinen tilanne.” [Ensimmäisen vuosikurssin, toisen ammatil-

lisen tutkinnon suorittanut opiskelija] 

” Koulun ulkopuoliset kiireet ja mukavatkin tapahtumat siirtävät huomion 

koulutehtävistä muihin asioihin.” [Kolmannen vuosikurssin, ammattilukiota 

samalla suorittava opiskelija] 

” Parisuhdekiemurat ovat tuoneet motivaation puutetta.” [Viimeisen vuosi-

kurssin, ylioppilaspohjainen opiskelija] 

” Opintolainan suuri summa ja opintotuen pieni määrä antaa ymmärtää, ett-

ei Suomi halua ihmisten opiskelevan. Inspiraation ja ajan puute vaikeuttaa 

keskittymistä.” [Kolmannen vuosikurssin, toisen ammatillisen tutkinnon suo-

rittanut opiskelija] 

” Opiskelumotivaatiotani on vähentänyt alaa kohtaan oleva kiinnostus, joka 

on todella pieni.” [Ensimmäisen vuosikurssin peruskoulupohjainen  opiskeli-

ja] 

 

Kun edellä olevat näytteeksi poimitut  opiskelijoiden ilmaisemat vastaukset pelkistetään ja 

pohditaan niiden yleisempää merkitystä, saadaan seuraavanlainen taulukko (ks. Taulukko 

4.), jonka avulla voidaan alustavasti vertailla oppimismotivaatiota lisääviä ja vähentäviä 

tekijöitä oppimisympäristöä laajemmissa yhteyksissä. 
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Taulukko 4. Oppimisympäristöä laajemmat oppimismotivaatioon vaikuttavat tekijät 

Oppimismotivaatiota lisäävät tekijät 
– esimerkkejä oppimisympäristöä 
laajemmista tekijöistä 

Oppimismotivaatiota vähentävät 
tekijät-esimerkkejä oppimisympäris-
töä laajemmista tekijöistä 

- Läheisten tuki ja kannustus (perhe, 
kaverit) 
- Ammatti-identiteetin muodostuminen 
- Valmistuminen ja tutkinnon suoritta-
minen 
- Tulevaisuuden odotukset 

- Terveydentilanne 
- Ammatti-identiteetti kateissa 
- Sosiaaliset suhteet (perhe, kaverit) 
- Taloudellinen toimeentulo (opiskelu-
aika, tulevaisuus) 
 

 

Toisen asteen ammattioppilaitos oppimisympäristönä herätti myös paljon mainintoja , mit-

kä koettiin motivaatiota lisääviksi tai sitä vähentäviksi. Mielenkiinto alaa kohtaan, hyvät 

opettajat, hyvä ilmapiiri opiskeluryhmässä, monipuoliset ja mielenkiintoiset kurssit tulivat 

esiin positiivisina kannanottoina: 

 

” Erilaiset ja vaihtelevat opiskelutavat esim. ryhmätyöt, verkkotunnit tai tu-

tustumiskäynnit.  Kun luokassa on kavereita ja voidaan "heittää välillä läp-

pää" niin jaksaa keskittyä ja opiskella paremmin.” [Ensimmäisen vuosikurs-

sin, ammattilukiota suorittava opiskelija] 

” Pirtsakka ryhmänohjaaja koko opiskelun ajan. Pyytämäni lisäkurssin va-

linta ja suorittaminen. Uudet opiskelutilat.” [Kolmannen vuosikurssin, toisen 

ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskelija] 

” Eniten opiskelumotivaatiota on lisännyt työssäoppiminen. Mukavat ryhmä-

kaverit ja hyväksiluvut opinnoista ovat myös lisänneet opiskelumotivaatiota.” 

[Kolmannen vuosikurssin, ammattilukiota  suorittava opiskelija] 

” Mielenkiintoiset oppiaineet/luennot/kurssit (herättävät mielenkiinnon, an-

tavat haastetta -> kaikki kurssit eivät ole samanlaista puuduttavaa luennoin-

tia)- Koulumenestys -> mitä paremmin koulussa menee, sitä paremmin siellä 

jaksaa käydä.” [Toisen vuosikurssin, ammattilukiota suorittava opiskelija] 

” Vierailukäynnit ovat olleet mielenkiintoisia. Mukavat opettajat ovat helpot-

taneet oppimista. Etätunnit ovat olleet keino testata itseä.” [Viimeisen vuosi-

kurssin, ylioppilaspohjainen opiskelija] 

 

Kun vertaillaan motivaatiota lisääviä tekijöitä motivaatiota vähentäneisiin tekijöihin, huo-

mataan, että vastauksissa mainittiin samantyyppisiä asioita kuten opettajat, kurssit, sisällöt 

ja aiheet sekä ilmapiiri opiskelijaryhmässä.  Näiden aiheiden muuttuminen negatiivisiksi 
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koetaan selvästi opinnoista vieraannuttaviksi ja opiskelijoiden reaktiot voivat ovat voimak-

kaita, opintojaksot  voivat olla esimerkiksi täysin turhia ja teoreettisia ja niin edelleen: 

 

” Turhilta tuntuneet kurssit. Jos samaa asiaa on käsitelty pitkän aikaa. Ei 

niin mukavat opettajat.” [Kolmannen vuosikurssin peruskoulupohjainen 

opiskelija]  

” Kun on liian paljon tehtäviä kotiin, viikot jolloin kokeita on ollut useita, 

haastavat tai tylsät tunnit/ opinnot.” [Ensimmäisen vuosikurssin peruskoulu-

pohjainen opiskelija] 

” 1. Liian paljon tietoa yhden oppitunnin aikana, joka hankaloittaa tiedon si-

säistämistä. 2. Epäonnistuminen tehtävissä tai tenteissä. 3. Liian paljon teo-

riaa oppitunneilla, olisin kaivannut suullista tai käytännön oppia enemmän.” 

[Kolmannen vuosikurssin, toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskeli-

ja] 

” Opiskelumotivaatiotani on vähentänyt huono luokkahenki. Sekä osa meidän 

kursseista oli mielestäni meille teknikoille turhia (esim. tuoteryhmä kurssi) 

siellä käytiin paljon tuotteita, jotka ovat lääkkeitä ja kun mehän ei niistä saa-

da sitä neuvontaa antaa. Olisi voinu keskittyä enemmän tuoteryhmiin jotka 

ovat meille sallittuja neuvonnan kannalta. [Viimeisen vuosikurssin, ylioppi-

laspohjainen opiskelija] 

” Kurssien samanlaiset sisällöt ovat vähentäneet eniten opiskelumotivaatiota. 

Välillä myös tuntuu, että opettajat eivät jaksa panostaa kursseihin. Pitkät 

"hyppytunnit" ovat myös vähentäneet opiskelumotivaatiota.” {Kolmannen 

vuosikurssin, ammattilukiota suorittava opiskelija.] 

 

Kun jälleen edelliset esimerkeiksi poimitut maininnat pelkistetään ja mietitään niiden ylei-

sempää merkitystä, saadaan seuraavanlainen taulukko (ks. Taulukko 5), jossa voidaan 

suuntaa antavasti vertailla motivaation lisäämiseen ja sen vähenemiseen vaikuttavia teki-

jöitä ammattioppilaitoksen oppimisympäristössä.   
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Taulukko 5. Oppimisympäristöön liittyvät motivaatiotekijät 
 

Oppimismotivaatiota lisäävät tekijät 
- esimerkkejä oppimisympäristöön 
liittyvistä tekijöistä 

Oppimismotivaatiota vähentävät 
tekijät – esimerkkejä oppimisympä-
ristöön liittyvistä tekijöistä 

- ”Hyvät” opettajat 
- Mielenkiintoiset ja monipuoliset kurs-
sit ja kiinnostavat aiheet 
- Hyvä koulumenestys 
- Hyvä ilmapiiri luokassa 

- ”Huonot” opettajat 
- Turhat kurssit (samanlaiset sisällöt, 
tylsyys, teoriapainotteisuus ,väärä si-
sältö) 
- Huono koulumenestys 
- Huono ilmapiiri luokassa 
- Opetuksen järjestämiseen ja ajoitta-
miseen liittyvät tekijät 
 

 

 

4.2 Toisen lukukierroksen kontekstiluokittelu   

 

Avokysymysten vastaukset  luokiteltiin seuraavaksi kontekstien mukaan. Luokittelu perus-

tuu Littlen (1983, 2007) henkilökohtaisen projektin käsitteeseen sekä Korhosen 

(2003,2012) tutkimuksissaan käyttämiin luokituksiin, joita olen  muokannut ammatilliseen 

koulutukseen sopivaksi.   Konteksteina on käytetty henkilökohtaista oppimisympäristöön 

liittyvää kontekstia, opintoihin liittyvää yhteisöllistä sekä pedagogisen oppimisen organi-

soitua kontekstia (Korhonen 2003, 133-152). Aineiston perusteella lisäsin yhden luokan 

lisää. Tämä luokka on henkilökohtainen opiskeluympäristöä laajempi konteksti. Tähän 

kontekstiin kuuluvat esimerkiksi työn, perheen tai harrastusten vaikutus motivaatioon.  

Luokittelun jälkeen tuloksia oli mahdollista käsitellä myös kvantitatiivisesti (ks. taulukko 

6). 
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Taulukko 6. Avovastausten motivaatiomaininnat konteksteittain jaettuna 

Konteksti Positiivi-
set 

maininnat Negatiivi-
set  

maininnat 

 ƒ % ƒ % 

Henkilökohtainen , 
oppimisympäristöön 
liittyvä 

52 33,6 20 16,8 

Yhteisöllinen, opin-
toihin liittyvä 

25 16,1 7 5,9 

Pedagoginen, orga-
nisoitu oppimisym-
päristö  

49 31,6 69 58,0 

Henkilökohtainen, 
oppimisympäristöä 
laajempi 

29 18,7 23 19,3 

Kaikki 155 100 119 100 
 

Kaikkiaan oppimismotivaatioon liittyviä mainintoja tuli 274 kappaletta. Avovastausten 

motivaatiomaininnoista positiivisia oli 155 (56,6%) ja negatiivisia 119 (43,4%).  

 

4.3 Oppimismotivaatiota lisäävät tekijät 

 

Laadullisen aineiston avovastausten kontekstitarkastelussa tuli esille mielenkiintoisia pai-

notuseroja. Henkilökohtaiseen oppimisympäristöön liittyvään kontekstiin (33,6 %) tuli po-

sitiivia mainintoja eniten.  Henkilökohtaiseen, oppimisympäristöön liittyvään kontekstiin 

luokiteltiin esimerkiksi oppimisen itsesäätely, oma asenne ja vastuunottaminen opinnoista, 

käsitykset itsestä oppijana sekä oppimisen edellytykset. Tyypillisimmät vastaukset liittyi-

vät oman opintomenestyksen ja tavoitteiden saavuttamisen  arviointiin opinnoissa. 

 

”Olen huomannut, että suoriudun koulusta ja tehtävistä hyvin, se lisää moti-

vaatiota ja halua yrittää ja edetä opinnoissa. ” [Ensimmäisen vuosikurssin, 

toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskelija] 

 

”Opiskelun haasteet; sen huomaaminen ettei ole vielä kalkkis =) eli hyvät 

oppimistulokset =)”[Toisen vuosikurssin, toisen ammatillisen tutkinnon suo-

rittanut opiskelija.] 
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”Kypsempi ikä auttaa käsittelemään tietoja ja taitoja opiskelussa.” [Kol-

mannen vuosikurssin, toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskelija]  

 

Tulos oli odotettu , sillä Korhosen ja Hietavan (2012) tutkimuksessa Tampereen yliopisto-

opiskelijoilla henkilökohtainen oppimisympäristöön liittyvä kontekstiluokitus oli yleisin. 

Siinä tutkimuksessa jopa 61,4 % positiivisista motivaatiomaininnoista liittyi tähän katego-

riaan. Viimeaikaiset tutkimukset, (esim. Zimmerman 2011), korostavat itsesäätöisen oppi-

misen merkitystä oppimisessa. Aineiston tulokset viittaavat siihen, että  myös ammatilli-

sessa koulutuksessa opiskelijat kokevat voivansa itse vaikuttaa oppimiseensa. Tulos on 

merkittävä, sillä tämän mukaan yli kolmasosa opiskelijoista ottaa paljon vastuuta itse op-

pimisestaan. Tulos voi viitata monien opiskelijoiden osalta sisäiseen motivaatioon ja op-

pimisorientaatioon sekä onnistumisten attribuointiin. Tulokset voivat toki liittyä myös yk-

silökeskeiseen ja –lähtöiseen ajattelutapaan, joka korostuu nykyään  yhteiskunnassamme.  

 

Lähes yhtä paljon positiivisia mainintoja tuli pedagogisen, organisoidun oppimisympäris-

tön kontekstiin (31,6 %) liittyen. Tämä konteksti liittyy viralliseen ja julkiseen oppimis- ja 

opiskeluympäristöön. Siihen kuuluvat esimerkiksi opintojen järjestäminen ja rytmitys, eri-

laiset opetusjärjestelyjen resurssit, varsinainen opetus sekä opettajien toiminta, kuten kes-

kustelu, tuki, ohjaus, arviointi ja palautteen antaminen. Myös mielekkäät kurssit ja aihealu-

eet sekä opintojen joustavuus liitettiin tähän kategoriaan.  

 

”Suhteellisen lyhyet päivät, melko hyvä opiskelurauha ja hyvät materiaa-

lit/tietolähteet opiskeluun ovat lisänneet motivaatiota opiskel-

la.”[Ensimmäisen vuosikurssin, toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut 

opiskelija]  

”Eniten motivaatiotani on lisännyt ehkä työssäoppiminen, sekä vierailut ap-

teekeissa.” [Toisen vuosikurssin, peruskoulupohjainen opiskelija] 

”Joustava opetus. Jos jotakuta vaivaa jokin kohta tai joku ei ymmärrä jotain 

asiaa, niin asia voidaan selittää uudelleen juurta jaksaen alusta asti tai sitä 

voidaan käsitellä uudelleen esim. seuraavalla tunnilla. Käytännön havainnol-

listaminen ja vertauskuvat toimivat aina.”[Kolmannen vuosikurssin, perus-

koulupohjainen opiskelija] 
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”Erilaiset ja vaihtelevat opiskelutavat esim. ryhmätyöt, verkkotunnit tai tu-

tustumiskäynnit.”[Ensimmäisen vuosikurssin, peruskoulupohjainen opiskeli-

ja] 

 

Positiivisten mainintojen iso määrä osoittaa, että monet opiskelujärjestelyihin liittyvät asiat 

on hoidettu oppilaitoksessamme hyvin. Korhosen ja Hietavan (2012) tutkimuksessa Tam-

pereen yliopistossa tämän kategorian osuus positiivisista motivaatiomaininnoista oli vain 

16,2 %. Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen korostuu erityisesti niiden opiskelijoiden 

kohdalla, joilla on motivaatioon liittyviä ongelmia. Vastauksia lukiessa syntyy sellainen 

kuva, että itsesäätöiset opiskelijat ovat motivoituneita ja sopeutuvat eri opetustilanteisiin ja 

järjestelyihin hyvin.  

 

Motivaatiota lisänneistä maininnoista henkilökohtaisen oppimisympäristöä laajempi kon-

teksti sai maininnoista 18,7 %.  Tämä konteksti liittyy oppilaitoksen ulkopuolisiin tekijöi-

hin. Näihin tekijöihin oppilaitoksen opettajat ja muu henkilökunta voivat vaikuttaa vain 

vähän.   Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi  perhe, työpaikka ja harrastukset. Yleisimmät tä-

hän liittyvät maininnat olivat läheisten tukeen ja kannustukseen liittyvät maininnat. 

 

” Opiskelumotivaatiotani on lisännyt eniten kavereiden ja perheen tsemppaus 

(kaksoistutkinto -> illat pitkiä).”  [Toisen vuosikurssin ammattilukiota suorit-

tava opiskelija] 

” Elämäntilanne on kokonaisuudessaan hyvä! ”[Toisen vuosikurssin perus-

koulupohjainen opiskelija] 

” Omat harrastukset mm. urheilu auttaa jaksamaan opiskelua.” [Ensimmäi-

sen vuosikurssin, ammattilukiota suorittava opiskelija] 

 

 

On huomionarvoista, että lähes viidesosa avokysymysten positiivisista motivaatiomainin-

noista liittyy kokonaan oppilaitoksen ulkopuolisiin tekijöihin. Kyselyyn vastanneista opis-

kelijoista valtaosa on nuoria, joten varsinkin heillä oma henkinen kasvu kulkee opiskelun 

kanssa rintarinnan. On luonnollista,  että tämä vaikuttaa myös oppimismotivaatioon.  Tulos 
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on hieman suurempi kuin Korhosen ja Hietavan (2012) tutkimuksessa yliopisto-

opiskelijoista.  

 

Vähiten motivaatiota lisänneitä mainintoja keräsi yhteisöllinen, opintoihin liittyvä konteksti 

(16,1%).  Tähän kategoriaan liitettiin opiskelun yhteisöihin ja pienryhmiin liittyviä tekijöi-

tä. Näitä ovat muun muassa opiskeluryhmän tuki, vertaisoppijoiden merkitys sekä tiedon ja 

kokemusten reflektointi yhdessä. Tyypillisimmät maininnat tässä kategoriassa olivat oman 

opiskeluryhmän hyvään ilmapiiriin liittyvät maininnat.   

 

” Luokan yhteishenki kun on hyvä, niin tulee kouluun mielellään ja oppii pa-

remmin.”[Toisen vuosikurssin , toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut 

opiskelija] 

”Mukava luokkahenki on ollut tärkeä tekijä.”[Toisen vuosikurssin, ammatti-

lukiota suorittava opiskelija] 

”Kun luokassa on kavereita ja voidaan "heittää välillä läppää" niin jaksaa 

keskittyä ja opiskella paremmin.”[Ensimmäisen vuosikurssin, ammattilukiota 

suorittava opiskelija] 

 

Vaikka tämä kontekstikategoria osoittautui tässä tutkimuksessa vähiten motivaatiota lisän-

neisiin kategorioihin, on tulos kuitenkin kaksinkertainen verrattuna Tampereen yliopiston 

tutkimukseen yliopisto-opiskelijoista (Korhonen & Hietava, 2012). Ammatillisessa oppi-

laitoksessa on enemmän lähiopetustunteja ja opiskelijaryhmät ovat pitempiaikaisempia ja 

kiinteämpiä kuin yliopisto-opinnoissa.  Näistä eroista johtuen ryhmähenkeen ja opetus-

ryhmien ilmapiiriin liittyvillä asioilla saattaa olla enemmän merkitystä oppimismotivaati-

oon ammatillisessa oppilaitoksessa kuin yliopistossa. Yhteisöllisen oppimisen lisääntyessä 

tämän kontekstin merkitys kasvaa tulevaisuudessa.  
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4.4 Oppimismotivaatiota vähentävät tekijät 

 

Avokysymysten motivaatiota vähentäneissä ilmaisuissa (taulukko 6.)  pedagogisen, organi-

soidun oppimisympäristön konteksti (58,0 %) oli ylivoimaisesti suurin. Se sai mainintoja 3 

kertaa enemmän kuin seuraavaksi eniten mainintoja saanut kategoria. Tulos on linjassa 

yliopisto-opiskelijoille tehdyn tutkimuksen (Korhonen & Hietava, 2012) kanssa. Tähän 

kategoriaan luettiin kuuluvaksi kaikki oppilaitoksen järjestämät opetukseen liittyvät toi-

minnot. Oppimismotivaatiota vähentävät maininnat liittyvät usein koulutuksen yleiseen 

järjestämiseen, eri opettajien toimintaan sekä opetettavien opintojaksojen sisältöihin. Seu-

raavanlaisia mainintoja liittyi  tähän kategoriaan.  

 

”Tehtävien määrä. Kabumdash kolme tenttiä ensi viikolla, tänään pitäisi 

tehdä sitä ja tätä ja esitelmä pitäisi palauttaa huomiseksi ja esittää luokalle 

kun kaksi mutua ainokaista ryhmäläistäni ovatkin kuumeessa. Ei oikein in-

nostaisi. Toisinaan tuntuu että kotitehtäviä ladotaan käteen enemmän kuin 

päässä on hiuksia. ” [Kolmannen vuosikurssin , peruskoulupohjainen opiske-

lija] 

” Tylsät kurssit/luennot, joissa ei ole päätä eikä häntää eli niiden aikana pää 

puutuu ja se syö mielenkiintoa - Jotkin epäselvyydet opettajien vetämien 

kurssien kesken (ei yhtenäistä linjaa)” [Toisen vuosikurssin ammattilukiota 

suorittava opiskelija] 

” Turhilta tuntuneet kurssit. Jos samaa asiaa on käsitelty pitkän aikaa. Ei 

niin mukavat opettajat. [Kolmannen vuosikurssin, peruskoulupohjainen opis-

kelija] 

” Koulutuksen epäselkeys (mikä määrä valinnaisia kuuluu kenellekkin jne.). 

Huono tiedonkulku koululla, välillä tuntui että opiskelijan pitää itse selvittää 

jokaikinen asia opetushallituksesta asti. Ns turhat aineet kuten "ammatillinen 

kasvu", aine voisi olla hyödyllinen juuri peruskoulusta päässeelle...ei niin-

kään aikuiselle ihmiselle.” [Viimeisen vuosikurssin , toisen ammatillisen tut-

kinnon suorittanut opiskelija] 

 

Merkillepantavaa tässä on se, että tämä kategoria sai paljon myös oppimismotivaatiota 

lisääviä mainintoja. Kuitenkin kääntyessään negatiivisiksi opetusjärjestelyihin liittyvät 

maininnat saattoivat olla ehdottomia. Oppitunnit ja opetusmenetelmät ovat olleet aivan 

tylsiä ja opiskeltavat aiheet tarkoituksettomia. Tähän kategoriaan on kyllä helppo liittää 
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oma vastauksensa , vaikka todellinen syy olisikin jokin muu.  

 

 

Väittämäkysymys numero 10 (taulukko 7.) antaa lisätietoa tähän aiheeseen. Kysymyksellä  

mitattiin eri väitteiden opinnoissa etenemistä estäviä ja  opiskeluun sitoutumisen ja moti-

voitumisen estäviä tekijöitä. Opiskelijoista 40.4 % oli sitä mieltä, että heidän motivoitumis-

taan tai sitoutumistaan opintoihin estää melko paljon tai paljon, jos opiskeltava aihe ei ole 

tarpeellinen, kiinnostava tai hyödyllinen. Oppilaitoksen toimintaa kehitettäessä tämä asia 

on syytä nostaa esille.     
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Taulukko 7. Kyselylomakkeen kysymys 10:n vastaukset 

 
10. Kuinka paljon mielestäsi seuraavissa väittämissä esitetyt asiat estävät opin-
noissasi etenemistä sekä niihin sitoutumista ja motivoitumista? 

Vastaajien määrä: 52 

 

 

1. Ei 

lain-

kaan. 

2. Vä-

hän. 

3. Jon-

kin 

verran. 

4. Melko 

paljon. 

5. Erit-

täin 

paljon. 

Yhteensä Keskiarvo 

Opintojen ohjauksen puute. 17 18 9 5 3 52 2,21 

Opintojaksoja järjestetään liian harvoin. 27 17 6 2 0 52 1,67 

Vaikeudet omien tavoitteiden asettamisessa. 15 14 16 7 0 52 2,29 

Vaikeudet opiskelun suunnittelussa. 16 15 10 10 1 52 2,33 

Vaikeudet omassa ajankäytössä (esim. ongel-

mat aikatauluttamisessa tai tehtävien aloittami-

sessa) 

9 13 10 9 11 52 3 

Oma elämäntilanne. 9 9 15 12 7 52 2,98 

Vaikeudet opiskelutaidoissa ja - tekniikoissa 

(esim. muistiinpanojen hyödyntäminen, töiden 

kirjoittaminen). 

23 14 11 4 0 52 1,92 

Läpäisyvaatimukset opintojaksoista ovat liian 

kovat. 
19 19 10 3 1 52 2 

Opintojaksoissa ei ole vaihtoehtoisia suoritusta-

poja. 
16 9 15 11 1 52 2,46 

Opiskeltava aihe ei ole tarpeellinen, kiinnostava 

tai hyödyllinen. 
5 14 12 15 6 52 3,06 

Epätasa-arvoinen kohtelu. 24 15 8 2 3 52 1,94 

Muu syy.(Valitse ensin vaihtoehto, kirjoita sitten 

vastaus) 
29 6 6 5 6 52 2,1 

Yhteensä 209 163 128 85 39 624 2,33 

 

Toiseksi eniten negatiivisia mainintoja saivat henkilökohtainen, oppimisympäristöä laa-

jempi konteksti (19,3 %). Tampereen korkeakouluopiskelijoilla vastaava luku oli 34%. 

Negatiiviset maininnat liittyivät yleisesti omaan elämäntilanteeseen, erityisesti omaan ter-

veydentilanteeseen ja taloudellisiin tekijöihin.  
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” Opiskelumotivaatiotani vähentää henkilökohtaiseen elämään liittyvät ta-

kaiskut, stressi.” [Ensimmäisen vuosikurssin, toisen ammatillisen tutkinnon 

suorittanut opiskelija] 

” Opintotuen suuruus, taloudellinen stressi laskee motivaatiota.” [Toisen 

vuosikurssin , peruskoulupohjainen opiskelija] 

” Terveydentila. Jännittäminen, joka välillä haittaa opiskelua. Huoli tulevai-

suudesta, taloudellinen tilanne.” [Ensimmäisen vuosikurssin, toisen ammatil-

lisen tutkinnon suorittanut opiskelija] 

 

 

Opiskelijoiden oma elämäntilanne näkyy oppilaitosten arjessa varsin usein. Oikeastaan 

koskaan opiskeluryhmän kaikki opiskelijat eivät ole yhtä aikaa koulussa, vaan sairaudet ja 

muut omaan elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät aiheuttavat poissaoloja.  

 

Kyselylomakkeen kysymys 10:n väittämävastausten mukaan (taulukko 7.) oma elämänti-

lanne estää melko paljon tai erittäin paljon motivoitumista ja sitoutumista opintoihin 36,5 

%:lla opiskelijoista. Avovastauksissa tähän liittyviä mainintoja oli lähes puolet vähemmän. 

Ilmeisesti kaikki eivät ole avovastauksissa tuoneet esille omaan elämänpiiriin kuuluvia 

oppimismotivaatiota vähentäviä tekijöitä. Joka tapauksessa tulokset osoittavat selvästi, että 

oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät vaikuttavat opiskelijoiden motivaatioon opiskella. Tämän 

vuoksi opettajien , opojen , kuraattoreiden ja opiskelijaterveydenhuollon on varmistuttava 

siitä, että jokainen opiskelija saa tarvitsemaansa tukea omaan elämäntilanteeseensa. 

 
 

Avovastauksissa kolmanneksi eniten negatiivisia mainintoja (taulukko 6.)  sai henkilökoh-

tainen, oppimisympäristöön liittyvä kategoria (16,8%). Tampereen korkeakouluopiskeli-

joilla vastaava luku oli 15,4 %.  Tässä oli merkittävä ero positiivisiin mainintoihin, sillä 

tämä kategoriahan oli eniten positiivisia mainintoja virittänyt kategoria (33,6%). Maininto-

jen määrillä mitattuna ero on vielä selvempi, positiivisia mainintoja oli yhteensä 59 kappa-

letta ja negatiivisia vain noin kolmasosa eli 20 kappaletta. Negatiivisissa maininnoissa ko-

rostuivat rästiin jääneet tehtävät,  heikko  opintomenestys sekä  heikko usko omiin kykyi-

hin. 

 



39 
 

” Motivaatiota on vähentäneet rästiin jääneet kokeet ja tehtävät.” [Toisen 

vuosikurssin, peruskoulupohjainen opiskelija] 

” Opiskeltavan asian kokeminen ylitsepääsemättömän vaikeaksi myös laskee 

motivaatiota.” [Kolmannen vuosikurssin, ammattilukiota suorittava opiskeli-

ja] 

” Pitkät päivät, aika ei aina riitä kaikkien tehtävien tekemiseen. Muutenkin  

siinä väsyy, loppu päivästä keskittyminen vaikeutuu.” [Toisen vuosikurssin, 

ammattilukiota suorittava opiskelija] 

 

 

Vastauksia tähän kategoriaan tuli mielestäni yllättävän vähän. Opettajana on se tuntuma, 

että monet opiskelijan ongelmat kiteytyvät juuri itsesäätöisen oppimisen puutteisiin ja vas-

tuunoton ongelmiin. Tämä voi viitata siihen, että opiskelijat nimeävät ongelman johtuvan 

esimerkiksi liian useista tehtävistä, vaikka todellinen ongelma saattaa olla opiskelun suun-

nittelun ongelmat, jotka liittyvät tähän kategoriaan.  Lisätietoa tähän tarjoaa kyselylomak-

keen kysymys 10:n  väittämävastaukset ( ks. taulukko 7.) , joiden  vastausten mukaan 38,4 

% opiskelijoista kokee vaikeuksia omassa ajankäytössä (esim. ongelmat aikatauluttamises-

sa, tehtävien aloittamisessa) siinä määrin, että ne estävät oppimiseen sitoutumista ja moti-

voitumista melko paljon tai erittäin paljon. Tämän vuoksi on syytä kiinnittää huomiota 

itsesäätöisen oppimisen periaatteisiin kuten opiskelun ja ajankäytön suunnitteluun opiske-

lussa.  

 

Yllättävä tulos oli, että yhteisölliseen, opintoihin liittyvään kontekstiin (taulukko 6.) kertyi 

vähiten paitsi positiivisia (16,1 %, 25 kpl), myös negatiivisia mainintoja (5,9 %, 7 kpl). 

Kokonaisuutena siis tämän tutkimuksen perusteella tällä kontekstilla ei ole merkittävää 

vaikutusta oppimismotivaatioon. Korhosen ja Hietavan (2012) tutkimuksessa yliopisto-

opiskelijoilla saatiin hyvin samansuuntainen tulos. Negatiivisten mainintojen pieni määrä 

kertoo kuitenkin myös siitä, että suurin osa opiskelijoista on ryhmäytynyt melko hyvin 

omiin opiskeluryhmiinsä. Negatiivisissa maininnoissa kuitenkin korostuivat huono ilmapii-

ri ja kavereiden puute, joten ei tätäkään kategoriaa voi jättää huomioimatta ammattioppilai-

toksen toimintaa kehitettäessä. Myöskin positiivisten mainintojen pieni osuus edellyttää 

sitä, että yhteisöllisyyttä tulee kehittää ammattioppilaitoksen toiminnassa.  
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” Opiskelumotivaatiotani on vähentänyt huono luokkahenki.” [Viimeisen 

vuosikurssin, ylioppilaspohjainen opiskelija] 

” Koulukavereiden motivaation puute.” [Ensimmäisen vuosikurssin, toisen 

ammatillisen tutkinnon suorittanut opiskelija] 

” Opiskelumotivaatiotani vähentää seuraavana sosiaaliset suhteet.” [Ensim-

mäisen vuosikurssin, peruskoulupohjainen opiskelija]  

 

4.5  Opiskelijoita kiinnostavat ja motivoivat tehtäväpiirteet 

 

Kyselylomakkeen väittämäkysymyksen 12 (ks. taulukko 8) avulla pyrittiin selvittämään 

opiskelijoita kiinnostavan ja motivoivan tehtävän piirteitä (arviointiasteikko 1-5). Tämän 

kyselyn perusteella tärkeimmät opiskelijoiden kiinnostuneisuutta ja motivaatiota lisäävät 

tehtäväpiirteet ovat: 

1) Opiskelijat voivat itse valita tehtävän tuotoksen (76,9 % opiskelijoista piti tätä teh-

täväpiirrettä melko paljon tai erittäin paljon kiinnostusta ja motivaatiota lisäävänä 

tekijänä, vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,15) 

2) Tehtävässä voidaan käyttää tietotekniikkaa avuksi (82,7 % opiskelijoista piti tätä 

tehtäväpiirrettä melko paljon tai erittäin paljon kiinnostusta ja motivaatiota lisäävä-

nä tekijänä, vastausten  keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,08) 

3) Tehtävän teossa voi käyttää erilaisia tietolähteitä opettajan antamien tietojen lisäksi 

(69,2 % opiskelijoista piti tätä tehtäväpiirrettä melko paljon tai erittäin paljon kiin-

nostusta ja motivaatiota lisäävänä tekijänä, vastausten keskiarvo oli asteikolla 1-5 

3,92).  

Tulokset ovat mielenkiintoiset. Oppilaitoksen kyselyissä useana vuonna lääkealan perus-

tutkinnon tehtävät ovat tarjonneet liian vähän haasteita opiskelijoille.  Kaikki 3 tärkeintä 

tehtäväpiirrettä viittaavat siihen, että opiskelijat motivoituvat sellaisista tehtävistä, joissa 

heillä on omaa päätäntävaltaa. Tuotoksen valinta sekä se, että opiskelijat voivat valita ha-

luamiaan tietolähteitä voi herättää heidän mielenkiinnon tehtävää kohtaan. Lääkealan 

opinnoissa on paljon hyödynnetty tietotekniikkaa, joten tietotekniikan hyödyntäminen teh-

tävien teossa on itsestään selvää. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty kyselyn tekohetkellä 

vain vähän lääkealan perustutkinnon opetuksessa. Sen osuus tulee nousemaan osana tieto-

tekniikan hyödyntämistä tulevaisuudessa. Tässä kyselyssä ei ollut  suurta merkitystä moti-

vaatioon sillä, ovatko tehtävät itsenäisesti suoritettavia vai ryhmätyönä tehtäviä. Myöskään 
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väitteet , onko tehtävä opettajan tarkasti määrittelemä vai voivatko opiskelijat valita itse 

tarkemman aiheen eivät erottuneet  tässä aineistossa toisistaan motivaatiovaikutuksiltaan. 

Tulokset viittaavat kokonaisuutena siihen, että opiskelijat haluavat aiempaa enemmän 

omaa päätäntävaltaa tehtävien tekemiseen. 
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Taulukko 8. Opiskelijoita kiinnostavan ja motivoivan tehtävän piirteet 

12. Millaiset opiskeluun liittyvät tehtävät kiinnostavat ja motivoivat sinua?  

Vastaajien määrä: 52 

 

 

1. Ei 

lain-

kaan. 

2. Vä-

hän. 

3. Jon-

kin 

verran. 

4. Melko 

paljon. 

5. Erit-

täin 

paljon. 

Yhteensä Keskiarvo 

Opettaja määrittää täsmällisesti tehtävän ja 

opiskelijat vastaavat siihen. 
2 6 16 19 9 52 3,52 

Opettaja antaa avoimen tehtävän, joten opiskeli-

jat voivat valita itse tarkemman aiheen oman 

kiinnostuksen mukaan, josta etsivät tietoa ja 

tekevät tehtävän. 

1 10 10 21 10 52 3,56 

Tehtävän tekeminen perustuu opettajan anta-

miin tietoihin. 
0 9 27 13 3 52 3,19 

Tehtävän teossa voi käyttää erilaisia tietolähteitä 

opettajan antamien tietojen lsäksi. (kirjat, lehdet, 

internet) 

1 4 11 18 18 52 3,92 

Tehtävä suoritetaan itsenäisesti. 1 7 7 23 14 52 3,81 

Tehtävä suoritetaan ryhmässä. 2 5 12 19 14 52 3,73 

Tehtävässä voidaan käyttää tietotekniikkaa 

avuksi. 
0 4 5 26 17 52 4,08 

Tehtävässä voidaan hyödyntää sosiaalisen 

median eri sovelluksia (Facebook, Google Drive 

, Skype, blogit yms.). 

7 13 9 15 8 52 3,08 

Tehtävän tuotoksen opiskelijat voivat valita itse 

(esim. powerpoint-esitys, word-tiedosto, valoku-

vaesitys, posteri). 

1 3 8 15 25 52 4,15 

Tehtävässä hyödynnetään ongelmanratkaisutai-

toja sekä sen ratkaisu perustuu paljolti opiskeli-

joiden väliseen yhteistyöhön. 

1 13 14 17 7 52 3,31 

Tehtävät liittyvät lääkealan työelämän käytäntöi-

hin ja niihin sisältyy yhteistyötä työelämän työn-

tekijöiden kanssa. 

3 4 21 11 13 52 3,52 

Yhteensä 19 78 140 197 138 572 3,62 
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4.6 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 

 

Tässä kappaleessa esitän yhteenvetona keskeiset tulokset koko tutkimusta koskien ( tau-

lukko 9.) Taulukossa olen yhdistänyt avokysymysten ja väittämäkysymysten oppimismoti-

vaatiota lisäävät ja oppimismotivaatiota vähentävät tekijät saman taulukkoon. Värikoodien 

avulla voidaan helposti yhdistää väittämäkysymysten vastaukset laadullisen tutkimuksen 

kategorioihin. Keskeiset tulokset olen saanut kyselylomakkeen 8 ja 9 avovastauksista  sekä 

lisätietoa  väittämäkysymyksistä 10 ja 12. Kappaleessa 5, johtopäätökset ja pohdinta olen 

lisäksi yhdistänyt tutkimustuloksia ja pohtinut niiden vaikutuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Taulukko 9. Yhteenveto oppimismotivaatioon vaikuttavista tekijöistä 

 

 

  

Oppimismotivaatiota 
lisäävät tekijät 

Avokysymys 8. 

Henkilökohtaiseen oppimisympäristöön liittyvät 
tekijät esim. oppimisen itsesäätely 

33.6 % maininnoista  

Avokysymys 8. 

Pedagogiseen organisoituun 
oppimisympäristöön liittyvät  esim. opetuksen 

järjestäminen 

31,6 % maininnoista 

Avokysymys 8. 

Henkilökohtaiseen oppimisympäristöä 
laajempaan kontekstiin liittyvät esim. 

elämäntilanne  

18,7% maininnoista 

Avokysymys 8. 

Yhteisölliseen opintoihin liittyvään kontekstiin 
liittyvät esim. luokkahenki 

16,1 % maininnoista 

Väittämäkysymys 12 

Tehtäväpiirteet:  

1.Tuotoksen valinta opiskelijoilla 

2. Tietotekniikan hyödyntäminen 

3. Eri tietolähteiden käyttö 

Oppimismotivaatiota 
vähentävät tekijät 

Avokysymys 9. 

Pedagogiseen organisoituun 
oppimisympäristöön liittyvät esim. 

opetuksen jäärjestäminen 

58 % maininnoista 

Avokysymys 9. 

Henkilökohtainen oppimisympäristöä 
laajempaan kontekstiin liittyvät esim. 

elämäntilanne  

19,3 % maininnoista 

Avokysymys 9. 

Henkilökohtaiseen oppimisympäristöön 
liittyvät tekijät esim. oppimisen itsesäätely 

16,8 % maininnoista 

Avokysymys 9. 

Yhteisölliseen opintoihin liittyvään 
kontekstiin liittyvät esim. luokkahenki 

5,9 % maininnoista 

Väittämäkysymys 10 

Elämäntilanne estää motivoitumasta ja 
sitoutumasta 36,5 %:lla  

Väittämäkysymys 10 

Opiskeltava aihe ei ole tarpeellinen, 
kiinnostava tai hyödyllinen 

40,4 % :lla melko paljon tai erittäin paljon 

Väittämäkysymys 10 

Vaikeuksia omassa ajankäytössä 38,4 %:lla 
melko paljon tai erittäin paljon 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Itsesäätöisen oppimisen eri vaiheet ja periaatteet näyttävät olevan tämän tutkimuksen perusteella 

merkittävässä roolissa opiskelijoiden oppimismotivaatiota tarkasteltaessa, sillä eniten oppimismoti-

vaatiota lisääviä mainintoja  sai henkilökohtainen, oppimisympäristöön liittyvä konteksti. Itsesäätöi-

sellä oppimisella on siis merkitystä myös ammatillisen oppilaitoksen opetustyössä. Tämä oli myös 

ennakko-oletukseni alan kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten perusteella (esim. Bandura,  

1997; Zimmerman, 2011 ; Korhonen & Hietava, 2012). Tutkijana ja opettajana oli mukava lukea 

positiivisia mainintoja opiskelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja itsearviointiin liittyvistä asioista. 

Zimmermanin (2011) mukaan itsesäätöisen oppimisen eri vaiheisiin sisältyy paljon motivaation 

lähteitä. Käsitykseni tästä vahvistui tutkimusta tehdessäni. Henkilökohtaiseen, oppimisympäristöön 

liittyvään kontekstiin  tuli oppimismotivaatiota heikentäviä mainintoja mielestäni vähän. Ilmeisesti 

on helpompi liittää oma epäonnistuminen opinnoissa johtuvaksi esimerkiksi huonosta opetuksesta 

kuin omasta asenteesta tai opiskelun suunnittelun epäonnistumisesta. Opiskeluun liittyvien tehtävi-

en ja kokeiden ajankäytön suunnittelu näyttää tulosten mukaan olevan vaikeaa isolle osalle opiske-

lijoita.   Opettajana työssä kohtaan yhä useammin opiskelijoita, jotka eivät ota vastuuta opinnois-

taan, eivätkä panosta niihin täysillä. Monia heistä voisi auttaa, jos itsesäätöistä oppimista opetettai-

siin heille opintojen alusta saakka, yksinkertaisesti käytännön kautta ja vaihe kerrallaan. Heitä tulisi 

tukea omien tavoitteiden laatimisessa ja opiskeluun liittyvien strategioiden suunnittelussa opintojen 

alussa eli itsesäätöisen oppimisen ennakointivaiheessa. Nytkin opiskelijat tekevät henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman opintojen alussa, mutta se jää monesti sisällöltään laihaksi. Opintojen suorit-

tamisvaihetta voisi tukea myös aiempaa enemmän. Opiskelijoita tulee auttaa löytämään omat stra-

tegiat opiskelun suunnittelemiseen ja sen toteuttamiseen sekä oman oppimisen seurantaan ja sen 

ohjaamiseen. Tästä voisi löytyä ratkaisuja myös ajankäytön parantamiseen. Heidän täytyy oppia 

nykyistä paremmin säätelemään omaa motivaatiotaan ja opiskeluun liittyviä emootioita. Itsearvi-

ointivaihetta opettaja voi myös ohjata, sillä läheskään kaikki opiskelijat eivät osaa tehdä itsearvi-

ointia lainkaan. Tätä opettaja voi tukea esimerkiksi apukysymysten avulla. Zimmermanin (2011) 

mukaan itsearviointivaihe on tärkeä, koska siinä tehtyjen tulkintojen perusteella opiskelijat asetta-

vat tavoitteensa ja suunnitelmansa seuraaviin opintoihin. Myös minä-pystyvyyden kehityksen kan-

nalta itsearviointivaiheessa syntyvä käsitys itsestä oppijana  on merkittävää tulevien opintojen kan-

nalta. Opettaja voisi aiempaa enemmän ohjata opiskelijoita itsearviointiin ja vertaisarviointiin. 

Myös opettajan oma palaute opiskelijoille varsinkin opintojen alkuvaiheessa on tärkeää, jotta opis-

kelijan käsitys itsestään opiskelijana saisi vahvistusta.  Henkilökohtainen, oppimisympäristöön 

liittyvä konteksti oli siis eniten positiivisia motivaatiomainintoja virittänyt konteksti. Tämä kertoo 

siitä, että itsesäätöiseen oppimiseen kannattaa panostaa, varsinkin, kun useimpien opiskelijoiden 

kohdalla itsesäätöisyyttä ja vastuun ottamista omista opinnoista voidaan merkittävästi parantaa.  
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Pedagoginen, organisoidun oppimisympäristön konteksti oli toinen merkittävä oppimismotivaati-

oon vaikuttava konteksti. Tähän kontekstiinhan luetaan koko oppilaitoksen virallinen oppimisym-

päristö, johon kuuluvat opettajien toiminta, kurssien ja tehtävien mielekkääksi kokeminen sekä 

opettamisen  järjestämiseen liittyvät asiat. Tähän kontekstiin vastaajat antoivat laadullisen aineiston 

mukaan   oppimismotivaatiota vähentäviä mainintoja  enemmän kuin positiivisia mainintoja. Op-

pimismotivaatiota vähentäneet maininnat liittyivät usein opintojaksojen sisältöön tai opetusmene-

telmiin.  Näistä syistä tämä palaute on otettava tosissaan oppilaitoksen toimintaa kehitettäessä. 

Joidenkin vastaajien mielestä opetusmenetelmät ovat yksitoikkoisia, liian opettajakeskeisiä ja teo-

riapainotteisuutta korostavia.  Opetettavien aiheiden kiinnostavuuteen voidaan vaikuttaa tehtävä-

suunnittelulla ja opiskelijoiden vastuuta lisäämällä. Veermansin ja Tapolan (2006) mukaan opiske-

lijoiden kiinnostuneisuutta voidaan lisätä esimerkiksi sillä, että opiskelijat voivat tehdä opiskelta-

vaan aiheeseen liittyviä tehtäviä oman kiinnostuksensa mukaisista aihealueista.  Tämä edellyttäisi 

sellaista oppimisympäristön ja –materiaalin luomista, joissa huomioidaan opiskelijoiden henkilö-

kohtaiset tavoitteet sekä pysyvämmät motiivit ja arvot. Tätä on osittain tehtykin, mutta esimerkiksi 

työssäoppimispaikoilla tapahtuvaa opetusta voisi yhdistää aiempaa paremmin teoriaopetukseen.   

Myös tietotekniikan hyödyntämistä kannattaa lisätä. Opettajan tehtävistä tärkeimpiä on tehtävien 

laadinta, sillä tehtävien pitäisi olla syvällistä oppimista tukevia ja työelämävalmiuksia lisääviä. 

Tämän tutkimuksen tulosten  mukaan opiskelijoita motivoivat eniten tehtävien teossa se, että he 

voivat käyttää tietotekniikkaa , valita itse sovelluksen, jolla  tekevät ja esittelevät  tehtävän sekä, 

että he voivat itse hakea tietoa erilaisista tietolähteistä. Nämä vastauksetkin osoittavat, että opiskeli-

jat kaipaavat aiempaa enemmän vapautta valita tehtävään liittyviä tekijöitä. Näin heitä voitaisiin 

ohjata aiempaa omatoimisempaan työskentelyyn. Tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen periaatteita 

noudattamalla voidaan myös edesauttaa näiden tavoitteiden saavuttamista. Monien tutkimusten 

mukaan (esim.Veermans & Tapola , 2006; Järvelä, Häkkinen & Lehtinen, 2006) oppimista voidaan 

tehostaa ja motivaatiota lisätä yhteisöllisen oppimisen ja teknologian käytön avulla.  Opettajan 

rooli tehtävän suunnittelijana ja oikea-aikaisena tukijana on kuitenkin avainasemassa.  Opetusta  

tulee muutenkin palautteen mukaan kehittää oppijakeskeisemmäksi.  

 

Moni vastaaja oli myös tyytyväinen oppilaitoksella järjestettävään opetukseen. Positiivisia mainin-

toja saivat opettajien hyvä toiminta,  mielenkiintoiset ja monipuoliset opintojaksot, hyvät opetus-

menetelmät ja yleisesti opintojen järjestämiseen liittyvät asiat. Myös opettajien hyvä asenne ja 

ymmärtämys opiskelijoiden asioita kohtaan sai arvostusta opiskelijoiden vastauksissa. Boekaertsin 

(2002) mukaan opiskelijoiden kiinnostuksen kohteista , asioista ja päämääristä kiinnostunut opetta-

ja koetaan motivaatiota lisääväksi ja hänen oppimiselle asettamansa tavoitteet ja pyrkimykset ym-

märretään paremmin. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijoita opettavat hyvin monet opettajat. 

Tällöin luottamuksen syntyminen opettajan ja opiskelijan välille voi olla haasteellista. Tässä tilan-
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teessa kannattaa panostaa ryhmänohjaajan rooliin opiskelijan luottohenkilönä. Myös luottamuksel-

liset suhteet opiskelijoiden ja muun henkilökunnan välillä luonnollisesti vaikuttavat opiskelijan 

viihtymiseen ja motivaatioon. 

 

Yhteisölliseen, opintoihin liittyvään kontekstiin tuli yllättäen vähiten  sekä oppimismoti-

vaatiota lisääviä että vähentäviä mainintoja. Yleisimmät maininnat olivat oman opiskelu-

ryhmän hyvään tai huonoon ilmapiiriin liittyviä mainintoja. Vaikka negatiivisia mainintoja 

oli vain 7 kappaletta, olivat maininnat sitäkin merkittävämpiä. Esimerkiksi maininta, että 

oppimismotivaatiota vähentää se, että luokalla ei ole yhtään kaveria on raastavaa luettavaa. 

Tämä on joidenkin opiskelijoiden kohdalla merkittävä syy opintojen keskeyttämiselle.  

Kokonaisuutena vastauksista saa sen kuvan, että lähes kaikki opiskelijat ovat ryhmäytyneet 

hyvin omiin opiskelijaryhmiinsä. Eivät kuitenkaan aivan kaikki. Jos opiskelija ei ryhmäydy 

kunnolla omaan opiskelijaryhmäänsä, on hänen erittäin vaikea motivoitua ryhmätöiden 

tekemiseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Tämän vuoksi ryhmäytyminen on todella tärkeää, 

vaikka mainintoja tässä aineistossa oli vain vähän. Kehittämistoimenpiteenä tulisikin tar-

kastella luokan hiljaisimpien opiskelijoiden suhdetta muuhun opiskelijaryhmään. Ryan ja 

Deci (2000) korostavat yhteenkuuluvuuden tarvetta ryhmäytymisessä. Heidän mielestään 

tähän liittyvät niin läheisyyden, kiintymyksen kuin myös turvallisuuden tarpeet. Näitä op-

pilaitoksellamme pyritäänkin erilaisilla ryhmäytymispäivillä tukemaan. Samassa opiskeli-

jaryhmässä opiskelevat tutustuvat toisiinsa. Jos ryhmässä toimiminen saa aikaan positiivi-

sia tunteita, alkaa ryhmähenki rakentumaan. Hyvä ryhmäytyminen auttaa jokaista opiskeli-

jaa opiskelemaan paremmin ja tehokkaammin sekä varmistaa hyvät sosiaaliset suhteet, 

hyvän yhteistyön ja vertaistuen. Eri aineiden opettajat voivat tukea ryhmäytymistä jaka-

malla opiskelijoita eri ryhmiin eri tehtävissä. Yhteisöllisen oppimisen perusedellytys on , 

että ryhmän jäsenet tuntevat toisensa. Lääkealan opiskelijoiden eri ryhmien välistä ryh-

mäytymistä voisivat parantaa ryhmien opiskelijoiden yhteiset toiminnalliset tapahtumat. 

Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kirjamarkkinat tai pullanleipojaiset. Nämä voisivat jat-

kua perinteenä vuodesta toiseen. Tämä tukisi myös opiskelijoiden ja opettajien välisiä suh-

teita sekä toisi koulunkäyntiin kaivattua rentoutta.  Toiminnallisen päivän avulla eri lää-

kealan opiskelijaryhmien opiskelijoiden välistä ryhmäytymistä ja  yhteenkuuluvuuden tun-

netta voitaisiin parantaa merkittävästi. 
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Merkittävä tulos tutkimuksessa oli myös se, että oma elämäntilanne vaikuttaa opiskelijoi-

den oppimismotivaatioon paljon.  Positiiviset maininnat liittyvät vanhempien, ystävien ja 

kavereiden kannustukseen. Oppilaitos voisi tuoda tätä asiaa enemmän esille vanhempien 

illoissa sekä yleensäkin oppilaitoksen ja kotien välisessä yhteistyössä. Negatiiviset mainin-

nat liittyvät yleisimmin omaan terveydentilaan. Tämä näkyy oppilaitoksen arjessa runsaina 

poissaoloina ja sitä kautta tehtäviä ja kokeita jää rästiin. On tärkeää  miettiä poissaolojen 

merkitystä oppimismotivaatioon. Tai toisinpäin, oppimismotivaation vaikutusta poissaolo-

jen pienuuteen tai suuruuteen. Itselleni vahvistui tämän tutkimuksen myötä käsitys, että 

opiskelijoiden poissaolot koulusta ovat ensimmäinen hälyttävä merkki siitä, että jokin tai 

joitakin oppimismotivaatioon vaikuttavia vaaratekijöitä on olemassa. Tämän vuoksi opis-

kelijoiden poissaoloihin kannattaa puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjota 

opiskelijan tarvitsemaa tukea.  Ryhmänohjaajat, muut opettajat, opot, erityisopettajat ja 

kuraattorit ovat olennaisessa asemassa varhaisen puuttumisen mallin mukaan toimittaessa. 

Kouluterveydenhuollon ja opiskelijahuoltoryhmien rooli on myös merkittävä. Myös oppi-

laitoksemme tiimeissä on mahdollista keskustella opiskelijoiden poissaoloista ja osallistu-

misesta opiskeluun. Tiimeissä aikapula rajoittaa tätä hyödyllistä toimintaa. Yhteistyön li-

sääminen eri osapuolten välillä lienee tärkein kehittämiskohde opiskelijoiden poissaoloihin 

liittyvien asioiden hoidossa.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella keskeiset kehittämistoimet oppimismotivaation parantami-

seksi ammatillisessa oppilaitoksessa ovat: 

- itsesäätöisen oppimisen periaatteiden käytännön läheisempi opettaminen, tavoitteena 

opiskelijoiden itseohjautuvuus  

-opetettavien sisältöjen ja tehtävien päivittäminen ja opetusmenetelmien kehittäminen op-

pijakeskeisemmiksi 

-varhainen puuttuminen opiskelijan poissaoloihin ja opiskelijan tukeminen omassa elämän-

tilanteessaan 

-jokaisen opiskelijan ryhmäytymisen varmistaminen. 
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Tutkielmani on tehty yhden oppilaitoksen ja pienen ammattialan opiskelijoille. Täten tulos-

ten siirrettävyydessä muille aloille kannattaa olla varovainen. Toivon kuitenkin, että tut-

kielmani voisi antaa ideoita ja ajattelemisen aihetta ammatillisen koulutuksen kentälle op-

pimismotivaation keskeisestä roolista opiskelijoiden oppimisen tukemisessa. Esittämiäni 

tuloksia ja johtopäätöksiä oppimismotivaatioon vaikuttavista tekijöistä toivon käytettävän 

erityisesti oman oppilaitoksen toimintaa kehitettäessä.  Tuntemalla oppimismotivaatioon 

vaikuttavia tekijöitä, voidaan lisätä opiskelijoiden oppimismotivaatiota ja vaikuttaa opiske-

lijoiden keskeytysten vähenemiseen ja läpäisyasteen paranemiseen sekä lopulta syrjäyty-

misen ennaltaehkäisyyn. Näin voidaan jatkossakin pärjätä esimerkiksi Pisa-tutkimuksissa 

ja varmistaa myös Suomen kilpailukykyä pidemmällä aikavälillä. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella tärkeimmäksi kehitettäväksi asiaksi nousee itsesäätöisen 

oppimisen kehittäminen. Jatkotutkimusaiheena olisi tärkeää tutkia sitä, miten itsesäätöistä 

oppimista  voitaisiin yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti  opettaa ammatillisessa koulu-

tuksessa. Toisena tutkimushaasteena tulisi tutkia myös, kuinka hyvin nykyinen opettajien 

koulutus vastaa itsesäätöisen oppimisen haasteisiin.   
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

Pääasiallinen tutkimusmenetelmä tutkielmassani on laadullinen sisällönanalyysi. Laadullisen tut-

kimuksen luetettavuuden määrittelyssä eivät toimi samanlaiset mittarit ja menetelmät kuin määräl-

lisessä tutkimuksessa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara , 2002). Sen vuoksi olen pyrkinyt kuvaamaan 

tutkimuksen toteuttamista ja sen kulkua mahdollisimman tarkasti. Laadullisen aineiston tutkimustu-

lokset pohjautuvat avokysymysten vastauksiin, joita olen tulkinnut sen ymmärryksen perusteella, 

jonka olen eri motivaatioteorioihin perehtyessäni omaksunut. Sisällönanalyysin ja yleisemminkin  

laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu, että tutkija tulkitsee aineistoa omasta näkökul-

mastaan ja lähtökohdistaan käsin (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Olen pyrkinyt perustelemaan kaikki 

tekemäni valinnat ja näkemykseni.  Olen tulosten esittelyssä pyrkinyt vuoropuheluun aikaisempien 

tutkimustulosten, keskeisten motivaatioteorioiden, aineiston ja johtopäätösteni välillä. Näin lukija 

voi itse muodostaa käsityksen tulkintani oikeellisuudesta ja tutkimuksen luotettavuudesta. Tämän 

lisäksi olen esittänyt runsaasti suoria lainauksia avokysymysten vastauksista, minkä yleisesti katso-

taan lisäävän tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi et al. , 2002).   

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava se, että olen aloitteleva tutkija. Aiempaa 

kokemusta kasvatustieteellisestä laadullisesta tutkimuksesta ei minulla ole lainkaan. Olen tutkimus-

ta tehdessäni opetellut laadullisen tutkimuksen toimintatapoja ja – menetelmiä. Jotta luotettavuuden 

arviointi olisi helpompaa, olen kuvannut tutkimuksen toteuttamista ja etenemistä taulukoilla ja 

kaavioilla kirjoitetun tekstin lisäksi. 

 

Jo tutkimusta suunnitellessani oli selvää, että halusin saada syvällistä tietoa oppimismotivaatioon 

vaikuttavista asioista. Lisäksi halusin saada kokonaiskuvan siitä, mitkä eri asiat , tekijät ja tapahtu-

mat vaikuttavat opiskelijoiden oppimismotivaatioon. Kun vielä halusin mahdollisimman monen 

lääkealan opiskelijan mielipiteen esille, olikin haastellista löytää sopiva aineiston keruumenetelmä 

ja – tapa. Valitsin lopulta aineiston keruutavaksi Webropol-kyselyn. Pääasiallisen laadullisen ai-

neiston muodostavat 2 avokysymystä, joilla kartoitetaan opiskelumotivaatiota lisääviä ja vähentä-

viä tekijöitä. Avokyselyn vahvuutena näen sen, että ohjeistus ohjaa opiskelijan pohtimaan omia 

ajatuksia, eivätkä väittämät ohjaa opiskelijan ajattelua. Kyselyiden heikkoutena pidetään yleisesti 

epävarmuutta siitä , ovatko vastaajat ymmärtäneet kysymykset tutkijan tarkoittamalla tavalla (Hirs-

järvi et al.,2002).  Kysymysten muodostamisessa ja ohjauksessa sain ohjaajaltani hyviä ohjeita ja 

neuvoja. Sain lopulta vastaukseksi 155 positiivista ja 119 negatiivista oppimismotivaatioon vaikut-

tavaa mainintaa. Suurin osa näistä väitteistä on kokonaisia lauseita. Mielestäni asettamani tavoitteet 
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aineistonkeruulle onnistuivat hyvin. Sain avokysymysten avulla vastauksen päätutkimuskysymyk-

seeni. Tämä lisää laadullisen  tutkimukseni luotettavuutta.  

 

Sama Webropol- kysely sisälsi myös väittämäkysymyksiä. Väittämäkysymysten vastausten avulla 

halusin täydentää ja varmistaa, että avovastausten antama kuva motivaatiosta on oikean suuntainen. 

Näitä tuloksia olen käsitellyt määrällisesti. Määrällisesti olen käsitellyt myös laadullisen aineiston 

eri kontekstiluokituksia tarkastelemalla näiden frekvenssiä ja prosentuaalista jakautumaa. Tuomen 

ja Sarajärven (2009) mukaan laadullista ja määrällistä tutkimusta kannattaa yhdistää silloin, kun 

sen kokee antavan lisäarvoa tulosten käsittelyyn ja julkaisemiseen. Mielestäni tämä tutkimus oli 

sellainen tutkimus, sillä luokitusten määrällisellä käsittelyllä sai paremman kuvan motivaa-

tiomainintojen yleisyydestä. Kysely on mahdollista myös toistaa, sillä webropolissa on tallennettu-

na kaikki kysymyslomakkeen kysymykset. Nämä asiat lisäävät tutkimukseni luotettavuutta.   

 

Kohderyhmän valinnan vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen on myös syytä pohtia. Valitsin 

tutkimuksen kohderyhmäksi kaikki lääkealan perustutkintoa suorittavat opiskelijat kyselyn suorit-

tamishetkellä huhtikuussa 2013. En osaa tarkalleen sanoa, mikä merkitys vastauksiin on sillä, että 

olen sekä opettajan että tutkijan roolissa suhteessa vastaajiin. Estääkö se heitä kirjoittamasta koko 

totuutta vai kannustaako se heitä vastaamaan mahdollisimman huolellisesti ?  Kysely lähetettiin 

kaikille opiskelijoille sähköpostilla ja Wilman pikaviestinä. Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin 

opiskelijat vastasivat kyselyyn oppituntien aikana. Tämä lisäsi vastaajien määrää. Haasteellista sen 

sijaan oli tavoittaa viimeisen vuosikurssin opiskelijoita, koska he olivat työssäoppimisjaksoa suorit-

tamassa kyselyn suorittamisen aikaan. Heille laitoin sähköpostin ja Wilman pikaviestin yhteensä 

kolme kertaa. Näin toimimalla sain lähes saman verran vastaajia jokaisesta vuosikurssista. Vastaa-

maan kannusti myös kaikkien vastaajien kesken arvotut 5 elokuvalippua. Näillä toimenpiteillä vas-

tausprosentiksi muodostui lopulta 68,4 %, joka on mielestäni kelvollinen. Kysymyslomakkeella 

kysyttiin myös vastaajien pohjatietoja kuten opiskeluryhmä, ikä ja pohjakoulutus.  Näiden avulla 

saatoin todeta, että vastaajat edustavat todellisia  ryhmien koostumuksia.  

 

Olen käyttänyt tutkielmassani pääasiassa kasvatustieteen ja ymmärtävän oppimisen kontekstiin 

liittyviä kansainvälisiä tuoreita kirja- ja artikkelilähteitä. Näitä lähteitä olen täydentänyt alan klassi-

koilla sekä ammatillisen oppilaitokseen liittyvillä lähteillä.  
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Mielestäni eettisyys toteutuu hyvin tutkielmassani. Opiskelijat osallistuivat kyselyn vastaamiseen 

vapaaehtoisesti ja tiesivät vastauksia kirjoittaessaan, mihin tarkoitukseen niitä tullaan käyttämään. 

Vastaajat vastasivat kyselyyn nimettöminä. Ne opiskelijat, jotka halusivat osallistua elokuvalippu-

jen arvontaan, ilmoittivat siitä minulle erikseen.  
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Liite 1.  Laadullisen aineiston kontekstiluokittelu kysymyslomakkeen 8 ja 

9 vastausten perusteella. 
 
8. Kuvaile kokonaisilla lauseilla, mitkä 3 asiaa, tekijää tai tapahtumaa ovat 
lisänneet opiskelumotivaatiotasi eniten? (voit huomioida oppimisympäris-
töön ja elämäntilanteeseesi liittyvät asiat, tekijät ja tapahtumat) 

Vastaajien määrä: 52 

 

Vastaukset on jaoteltu kontekstiluokitusten mukaisesti seuraavin värikoodein: 

* Henkilökohtainen, oppimisympäristöön liittyvä konteksti (52 mainintaa) 

*Pedagoginen, organisoitu oppimisympäristöön liittyvä konteksti (49 mainintaa) 

*Yhteisöllinen, opintoihin liittyvä konteksti (25 mainintaa) 

*Henkilökohtainen, oppimisympäristöä laajempi konteksti (29 mainintaa) 

 

- Erilaiset oppitunnit, mukava kun on välillä rennompaa tai pidetään mukavia tunteja, läheisten 
tuki, kun on kavereita. 

- Elämäntilanne eniten. Seuraavaksi mielenkiintoiset tehtävät ja aineet. Kolmantena voisin 
mainita työympäristön. 

- Hyvät arvosanat. Hyvä ilmapiiri kotona ja koulussa.Oma hyvinvointi lisää opiskelumotivaatio-
ta. 

- Minua on motivoinut työharjoittelut ja mukava ja viihtyisä työympäristö. Myös läheisten kan-
nustus on motivoinut ja saanut panostamaan enemmän koulunkäyntiin. 

- 1. Uusi ala, josta voi saada hyvän työn 2. Koulun "helppous" 3. Hyvät opettajat 
- Tavoitteiden ja "välietappien" saavutus.Työelämässä eteenpäin pääsy. Mahdollisuus suorit-

taa opintoja tehokkaasti. 
- Opiskelumotivaatiotani on lisännyt saamani hyvät arvosanat, opiskelukaverit ja perheeni ja 

läheisteni kannustus. 
- Saada uusi mielenkiintoinen ammatti. Hyödyntää uudessa ammatissa entistä osaamista. 

rento asenne opiskeluun. 
- Opiskelumotivaatiotani on lisänneet kivat opiskelukaverit, se, että on jokin tavoite mitä var-

ten opiskella ja kivat päivät. 
- Hyvät arvosanat kokeista/kursseista, ystävien/vanhempien tsemppaus, koulukaverit 
- Suhteellisen lyhyet päivät, melko hyvä opiskelurauha ja hyvät materiaalit/tietolähteet opiske-

luun. 
- Uudet tunnit jotka ovat alkaneet, nostavat opiskelumotivaatiotani. Myös ystävien ja vanhem-

pien tuki lisää motivaatiota. 
- Opiskelu ympäristö, kaverit ja se että elämäntilanne on kokonaisuudessaan hyvä! 
- Elämäntilanteeni suuri muutos. 

Toivon, että opiskelujen jälkeen työllistyisin ja pystyisin elättämään itseni. 
Olen huomannut, että suoriudun koulusta ja tehtävistä hyvin, se lisää motivaatiota ja halua 
yrittää ja edetä opinnoissa. 

- Opiskelumotivaatiooni vaikuttavaa paljon oma asennointuminen kouluun ja omaan oppimi-
seeni, sitä ovat lisänneet tuki perheeltä, avopuolisolta ja luokkakavereilta. Hyvä yhteishenki 
luokalla on tärkeä osa hyvää motivaatiota. 

- Erilaiset ja vaihtelevat opiskelutavat esim. ryhmätyöt, verkkotunnit tai tutustumiskäynnit. 
Omat harrastukset mm. urheilu auttaa jaksamaan opiskelua. Kun luokassa on kavereita ja 
voidaan "heittää välillä läppää" niin jaksaa keskittyä ja opiskella paremmin. 

- Vierailukäynnit ovat olleet mielenkiintoisia. Mukavat opettajat ovat helpottaneet oppimista. 
Etätunnit ovat olleet keino testata itseä. 

- Opettajat. Työssäoppiminen. Kaverit. 
- Pirtsakka ryhmänohjaaja koko opiskelua ajan. Pyytämäni lisäkurssin valinta ja suorittami-

nen. Uudet opiskelutilat. 
- Eniten opiskelumotivaatiota on lisännyt työssäoppiminen. Mukavat ryhmäkaverit ja hyväksi-

luvut opinnoista ovat myös lisänneet opiskelumotivaatiota. 
- Halu valmistua ajallaan  ja hyvillä arvosanoilla. Halu työllistyä. Opiskeltavan aiheen kiinnos 
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- tus. 
- Työssäoppimispaikoista saatu positiivinen palaute. Asiantunteva opettaja joka on oikeasti 

ajantasalla työelämän tarpeista ja tietää mitä taitoja siellä tarvitaan. Valmiit koekysymykset 
ovat pistäneet panostamaan opiskeluun, niiden avulla tulee olennainen osaaminen hallintaa, 
koska opintoihin sisältyy paljon ns. turhia opintoja. 

- kiinnostavat asiat - vaativat ja hyvät opettajat - hyvä opintomenestys 
- Käytönnön harjoitukset lisäävät oppimismotivaatiota, luokan ilmapiiri ja monipuoliset tehtävät 

ja muut sellaiset 
- Olen huomannut oppivani hyvin vaikka edellisistä opinnoistani on aika kauan, Todella mu-

kava luokka ja kaverit, perheen tuki. 
- Meidän luokan hyvä luokkahenki!  itsenäiset opiskelu päivät. Opiskelumotivaatiotani on li-

sännyt hyvä ryhmähenki luokassa, oma hyvä mieli ja lähimmäisten kannustus. 
- en osaa sanoa, anteex 
- Mukava luokkahenki on ollu tärkeä tekijä-  Vierailukäynnit piristävät opiskelua, teoria tuntien 

välissä - Uusien asioiden määrä kiinnostavasta aiheesta 
- Se, että saa hyviä arvosanoja koulussa (tenteissä/tehtävissä). Mukava ja mielenkiintoinen 

kurssi.  
Kotona on tapahtunut jotakin iloista. 

- - Opiskelumotivaatiotani on lisännyt eniten kavereiden ja perheen tsemppaus (kaksoistutkin-
to -> illat pitkiä).  
- Mielenkiintoiset oppiaineet/luennot/kurssit (herättävät mielenkkiinnon, antavat haastetta -> 
kaikki kurssit eivät ole samanlaista puuduttavaa luennointia) 
- Koulumenestys -> mitä paremmin koulussa menee, sitä paremmin siellä jaksaa käydä 

- On tullut hyviä arvosanoja.Haluan päästä jatkamaan opintojani.Ala on kiinnostanut minua. 
- Viimevuonna motivaatiota minulle toi keväällä järjestetty opintomatka. Erimittaiset koulupäi-

vät tuovat motivaatiota. Ryhmissä työskentely on tuonut motivaatiota. 
- Työharjoittelun käytännön työt lisäsivät opiskelumotivaatiota, läheisten tuki sekä hyvä opin-

tomenestys lisää motivaatiota 
- Perheen tuki on lisännyt opiskelumotivaatiotani. Hyvä ilmapiiri koulussa on vaikuttanut 

myöskin. Uuden alan opiskelu on jännittävää 
- *Opettajien kehut ovat luoneet halua tehdä hyvin asioita ja varsinkin jos he ovat nähneet 

erityisosaamiseni.  
*Tuleva työpaikka auttaa kannustamaan, oppimaan nopeammin ja valmistumaan oppilaitok-
sesta. 
*Luokan yhteishenki kun on hyvä, niin tulee kouluun mielellään ja oppii paremmin. 
*Oman kumppanin antama motivaatio ja kannustus saada ammatti oppilaitoksesta on ollut 
suuri. 
*Kaikki asiat eivät aina ole menneet niin hyvin kuin pitäisi ja vastoinkäymisiä tulee opintojen 
aikana; tehtävä unohtuu tehdä, merkinnyt jonkun asian väärin muistiin, hankaluuksia tehtä-
vän suorittamisessa ja sen vuoksi palauttaa myöhään, sairastelee jossain vaiheessa useas-
ti, joutuu tapaturmaan ja arkeen on vaikea päästä käsiksi (toivoo että voisi kotoa tehdä osan 
opinnoista joita pystyy), kaikissa näissä tilanteissa toivoo opettajilta joustavuutta ja ymmär-
rystä, ja jos sitä ei saa niin alkaa käymään koulua sillä asenteella kunhan täältä pääse jollain 
arvosanoilla pois ja keskittyy vain työharjoittelun aikana ja silloin vasta kunnolla kunhan 
vaan saisi työn ja mieli muuttuisi taas virkeäksi sen myötä. 
 
Ympäristönvaikutus on oppimiseen kaikkein suurin, se samalla muokkaa millaiseksi ammat-
tiosaajaksi tulee ja kuinka hyvin oppii suoriutumaan vastoinkäymisistä. 
 

- Työskentely lääkealan työpaikassa opiskelun ohella, juuri loppunut työssäoppimisjakso, 
jossa opin tosi paljon ja hyvien arvosanojen saaminen. 

- Opiskelumotivaatiotani lisää huomattavasti opettajan aktiivisuus. Jotkut opettajat joita ns. ei 
voisi vähempää kiinnostaa opetus tai esim. lyö vain tehtävät pöytään ja toteaa "tehkää" ei 
kauheasti saa opsikelumotivaatiotani nousemaan. Nimim. kokemusta on. 
 
Joustava opetus. Jos jotakuta vaivaa jokin kohta tai joku ei ymmärrä jotain asiaa, niin asia 
voidaan selittää uudeleen juurta jaksaen alusta asti tai sitä voidaan käsitellä uudelleen esim. 
seuraavalla tunnilla. Käytännön havainnollistaminen ja vertauskuvat toimivat aina. 
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Tehtävien määrä. Jos joku oikeasti latoo sellaiset 20 tehtävää pöytään ja lisäksi pitäisi vielä 
kirjoittaa toisesta aineesta kaksi esseetä ja kolmesta aineesta on tulossa kokeet niin hoh 
hoijaa sanon minä. Jos tehtäviä on sopivasti liian sijasta niin helpommin niihin käy käsiksi 
pitkä aikaisen jankkaamisen ja turhautumisen sijasta. 

- Minua motivoi, itseäni kiinnostava ala, erittäin hyvä yhteishenki luokassa ja hyvät opettajat. 
- Opiskelumotivaatiotani on lisännyt se jos olen kokenut asian mielenkiintoisena. Myös osaa-

va ja mukava opettaja motivoi. Myös kavereiden ja luokkatovereiden innostuneisuus kan-
nustaa panostamaan opiskeluihin. 

 
 

- Suunnitelmat jatkoa ajatellen, 
- Opiskelumotivaatiotani ovat lisänneet luokkakaverit/kämppikset. Sekä saada mahdollisim-

man hyvät paperit kyseisestä koulusta, joka on etuna tulevaisuudessa työn haussa. Ja ky-
seinen ala on mieleinen, alaan liittyvät asiat kiinnostavat minua ja haluan oppia niitä/niistä 
mahdollisimman paljon. 

- 1. Kun minun 20-vuotinen työura päättyi irtisanomiseen entisessä työpaikassani. 
2. Uusi ammatti lisää minun työllisyys mahdollisuuksia tulevaisuudessa 
3. Kypsempi ikä auttaa käsittelemään tietoja ja taitoja opiskelussa. 

- Eniten minun opiskelumotivaatiotani ovat lisänneet työharjoittelu. 
- Opintotuen vähyys ja naurettava taso muihin tukiin verrattuna. En ole tottunut jättämään 

tällaisia asioita kesken. Puolison tuki. 
- Työttömäksi jääminen ja sitä kautta uusille urille =) 

Opiskelun haasteet; sen huomaaminen ettei ole vielä kalkkis =) eli hyvät oppimistulokset =) 
Mukava ryhmämme =) 

- Opiskelumotivaatiota on lisännyt: 
- Hyvä luokkahenki ja mukavat luokkakaverit- Mielenkiinto alaa kohtaan - Halu opiskella it-
selleen ammatin 

- Opiskelumotivaatiota ovat lisänneet oman puolison kannustus, hyvä ja myönteinen oppi-
misympäristö ja osaavat opettajat. 

- Entien motivaatiotani on lisännyt ehkä työssäoppiminen, sekä vierailut apteekeissa. Myös 
se, että huomaa että on oppinut jotain, saa haluamaan lisää oppia. 

- Se, että haluan tulevaisuudessa mieleisen ja kunnon ammatin itselleni ja päästä mahdolli-
simman nopeasti normaaliin työelämään, koska en halua elää kädestä suuhun kovin kauan. 
Se, että haluan oikeasti oppia asioita, joita koulussa käydään läpi, koska se helpottaa jatkoa 
huomattavasti kun ottaa koulun tosissaan. 
Se, että olen jo siinä iässä että pitäisi olla jo jonkinlainen hyvä koulutus pian hankittuna. 

- Uudet opiskelutilat ja lyhyet koulupäivät ovat lisänneet opiskelumotivaatiotani. 
Nyt kun valittiin suuntautumisia niin motivaatio on noussut ja innolla odotan että koulutusoh-
jelmaopinnot alkaa.  
Uusi Paasirakennus on opiskeluympäristönä miellyttävä ja siellä on huomattavasti muka-
vampi työskennellä kuin vanhoissa rakennuksissa. 
Kevään tullen on ollut enemmän motivaatiota panostaa kouluun ja saada parempia numeroi-
ta kun koulu alkaa loppumaan. 
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9. Kuvaile kokonaisilla lauseilla, mitkä 3 asiaa, tekijää tai tapahtumaa ovat 
vähentäneet opiskelumotivaatiotasi eniten? (Voit huomioida oppimisympä-
ristöön ja elämäntilanteeseesi liittyvät asiat, tekijät ja tapahtumat) 

Vastaajien määrä: 52 

Vastaukset on jaoteltu kontekstiluokitusten mukaisesti seuraavin värikoodein: 

* Henkilökohtainen, oppimisympäristöön liittyvä konteksti (20 mainintaa) 

*Pedagoginen, organisoitu oppimisympäristöön liittyvä konteksti (69 mainintaa) 

*Yhteisöllinen, opintoihin liittyvä konteksti (7 mainintaa) 

*Henkilökohtainen, oppimisympäristöä laajempi konteksti (23 mainintaa) 

 

 

- Kun on liian paljon tehtäviä kotiin, viikot jolloin kokeita on ollut useita, haastavat tai tylsät 
tunnit/ opinnot. 

- Elämäntilanne vaikuttaa erittäin paljon. Seuraavana sosiaaliset suhteet. Kolmantena kiire. 
- Huonot arvosanat. Huono ilmapiiri. Liian pitkät koulupäivät. 
- ATK-tunneilla on ollut välillä pitkästyttävää kun on harjoiteltu asioita, jotka on osannut jo 

aiemminkin. 
- Ei ole sellaisia 
- 1. Koulupäivien lyhyisyys 2. Turhat aineet kuten atk ja orientoituminen En osaa sanoa 
- Koulukavereiden motivaation puute. 
-  
- ATK-tuntien yliedustus (tuntuu turhauttavalta opetella perusohjelmien peruskäyttöä joka on 

opetettu jo ala-asteella. 
Opintojen hidas eteneminen. 

- Opiskelumotivaatiotani on vähentäneet eniten pitkät päivät, aineet joissa en niin paljon loista 
ja paljot koulutehtävät. 

- Talvi, pimeys, kylmyys. 
- Opiskelumotivaatiotani on vähentänyt huono sisäilma joissakin rakennuksissa ja luokkati-

loissa, informaatio kulkee hitaasti ja joskus ei ollenkaan ja pitkät päivät ovat myös vähentä-
neet motivaatiota. 

- Kun on ollut pidempään sairaana, tullut kerralla liikaa tehtäviä, huonommat arvosanat ko-
keista 

- Opiskelumotivaatiotani on vähentänyt alaa kohtaan oleva kiinnostus, joka on todella pieni. 
Myös liika tietotekniikan opiskelu vähentää motivaatiotani. 

- Terveydentila. Jännittäminen, joka välillä haittaa opiskelua. 
Huoli tulevaisuudesta, taloudellinen tilanne. 

- Lukion puolen haastavuus on hieman ajoittain vähentänyt opiskelumotivaatiota mutta muu-
ten opiskelumotivaatiossa ei ole laskemista ollut. 

- Turhautuminen, jos liian vähän tekemistä tunneilla tai tunteja joilla ei opiskella juuri mitään. 
Huono ympäristö esim huono ilma luokassa 

- Turhilta tuntuneet kurssit. Jos samaa asiaa on käsitelty pitkän aikaa. Ei niin mukavat opetta-
jat. 

- Jotkin turhat aineet. Eritasoiset opiskelijat. 
- Tapaturma perheessä. Tietokoneen hajoaminen. Television hajoaminen. 
- Kurssien samanlaiset sisällöt ovat vähentäneet eniten opiskelumotivaatiota. Välillä myös 

tuntuu, että opettajat eivät jaksa panostaa kursseihin. Eräänkin opettajan jokaisella kurssilla 
olemme käyneet läpi saman diaesityksen joka kerta läpi eikä yhtään enempää. Pitkät "hyp-
pytunnit" ovat myös vähentäneet opiskelumotivaatiota. 

- Koulutuksen epäselkeys (mikä määrä valinnaisia kuuluu kenellekkin jne.). Huonot tiedonkul-
ku koululla, välillä tuntui että opiskelijan pitää itse selvittää jokaikinen asia opetushallitukses-
ta asti. Ns turhat aineet kuten "ammatillinen kasvu", aine voisi olla hyödyllinen juuti perus-
koulusta päässeelle...ei niinkään aikuiselle ihmiselle. 

- Opettajat, jotka selittävät  asiat hankalasti ja jotka antavat sellaisen kuvan, etteivät he itse 
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- kään oikee tiedä vastausta kysymykseen. Sellaiset aineopinnot, joista ei ole mitään konk-

reettista hyötyä työelämässä, esim. yhteisvaikutukset, käypä hoito suositukset. Toisallta on 
hyvä tietää mistä sellaista tietoa saa. Päällekkäisyyksiä eri oppiaiheissa. 

- - tylsät opettajat, jotka eivät vaadi mitään – ryhmätyöt - tyhjänpäiväiset aineet 
- Huono opetustapa, liian paljon hyppytunteja ja oma kiinnostusalaa kohtaa 
- Markkinoinnin kurssi on hiukan vähentänyt motivaatiota. Liian paljon kaikkea ja liian nopea 

tahti. 
- - Pitkät koulu päivät - turhat valinnaisentunnit 

Opiskelumotivaatiotani on vähentänyt jos luokassa on liikaa melua, tehtävien paljous ja vä-
symys. 

- Liikaa tehtäviä tunneilla Liian lyhyet yö unet Liian pitkät koulupäivät 
- Ei niin mukava tai tiukka opettaja. Annetaan liikaa ja pitkiä tehtäviä. Kotona ei mene kaikki 

ihan hyvin tai on tullut erimielisyyksiä. 
- Paljon tehtäviä. Vähän koulua. Taloudellisia huolia. 
- Tylsät kurssit/luennot, joissa ei ole päätä eikä häntää eli niiden aikana pää puutuu ja se syö 

mielenkiintoa 
- Jotkin epäselvyydet opettajien vetämien kurssien kesken (ei yhtenäistä linjaa) 
- Huono kouluruoka -> ei jaksa opiskella tyhjällä mahalla niin hyvin, kuin täydellä 
- Tehtävien/Kokeiden määrä (opiskeltaessa kahdessa koulussa) 
- Pitkät päivät, aika ei aina riitä kaikkien tehtävien tekemiseen. Muutenkin siinä väsyy, loppu 
päivästä keskittyminen vaikeutuu. 
Opiskelumotivaatiota on vähentänyt se, että samaa oppiainetta voi olla koko päivä tai neljä-
tuntia. Motivaatiota on vähentäneet rästiinjääneet kokeet ja tehtävät. 

- Henkilökohtaiseen elämään liittyvät takaiskut, stressi sekä luokkien huono ergonomia 
- Opintotuen suuruus, taloudellinen stressi laskee motivaatiota. Hyppytunnit, ei ehdi kotiin ja 

jos ei ole tekemättömiä tehtäviä on täysin ajanhukkaa pyöriä koululla ympyrää monta tuntia. 
Juurikun on saanut tulostettua muutaman viikon lukujärjestykset, huomaa että niihin on tullut 
hirveänä muutoksia, ei muuta kun uudelleen tulostamaan 

- Edellisessä kysymyksessä 8 on vastaus tähän. 
- Lukujärjestyksien "löysyys", kurssit olisivat saaneet olla hieman monipuolisempia, ryhmän 

sisällä ei aina ollut työskentelyrauha 

 
- Opettajien opetustaktiikat. Jotkut opettajat oikeasti jaksavat auttaa oppilaita ja perehdyttää 

asioihin, mutta kuten edellä tuli mainittua, tehtävien pöytään lyönti ja "tehkää" -taikasana ei-
vät toimi. Monesti kuulee myös tehtävien teon yhteydessä että "Jos tarvitsette apua, kysy-
kää". Joillain tunneilla on tullut kysyttyä, ja mitähän sieltä on vastaukseksi pulpahtanut: "Lue 
papereita tarkemmin. Kyllä se vastaus sieltä löytyy" tai "Luitko tuota kohtaa huolellisesti?" 
mikä on pidemmän päälle erittäin turhauttavaa, motivaatiota syövyttävää ja itseluottamista 
laskevaa. 
Tehtävien määrä. Kabumdash kolme tenttiä ensi viikolla, tänään pitäisi tehdä sitä ja tätä ja 
esitelmä pitäisi palauttaa huomiseksi ja esittää luokalle kun kaksi mutua ainokaista ryhmä-
läistäni ovatkin kuumeessa. Ei oikein innostaisi. Toisinaan tuntuu että kotitehtäviä ladotaan 
käteen enemmän kuin päässä on hiuksia. 
Aikalailla edellä mainittua asiaa siis. 

- Motivaatiota ovat vähentäneet tuntien välissä olevat hyppytunnit. 
- Koulun ulkopuoliset kiireet ja mukavatkin tapahtumat siirtävät huomion koulutehtävistä mui-

hin asioihin. Opiskeltavan asian kokeminen ylitsepääsemättömän vaikeaksi myös laskee 
motivaatiota. 

- Parisuhdekiemurat ovat tuoneet motivaation puutetta 
- Opiskelumotivaatiotani on vähentänyt huono luokkahenki. Sekä pitkä kotimatka, kotipaikka-

kunnalle --> paljon junassa istumista. Sekä osa meidän kursseista oli mielestäni meille tek-
nikoille turhia (esim. tuoteryhmä kurssi) siellä käytiin paljon tuotteita, jotka ovat lääkkeitä ja 
kun mehän ei niistä saada sitä neuvontaa antaa. Olisi voinu keskittyä enemmän tuoteryh-
miin jotka ovat meille sallittuja neuvonnan kannalta. 

- 1. Liian paljon tietoa yhden oppitunnin aikana, joka hankaloittaa tiedon sisäistämistä. 
2. Epäonnistuminen tehtävissä tai tenteissä. 
3. Liian paljon teoriaa oppitunneilla, olisin kaivannut suullista tai käytännön oppia enemmän. 
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- opiskelumotivaatiotani ovat vähentäneet mm. tehtävät joista ei tunnu olevan mitään hyötyä 

työni kannalta. 
- Opintolainan suuri summa ja opintotuen pieni määrä antaa ymmärtää, ettei Suomi halua 

ihmisten opiskelevan. Inspiraation ja ajan puute vaikeuttaa keskittymistä. 
- ADHD; tekemisen aloittaminen takkuilee...sitten kun saan ryhdyttyä ei ole ongelmaa... 

Työssäoppimispaikkani oli pettymys =( sen jälkeen tuntui, että isken hanskat tiskiin... missä 
ammatillisuus??? 
Lyhyt koulupäivä versus pitkähkö koulumatka...matkaan enempi aikaa kuin koulun penkkiin 
joinain päivinä... 

- Opiskelumotivaatiota vähentäneet seikat, 
- Henkilökohtaiset vaikeudet elämäntilanteessa 
- Satunnainen motivaation puuttuminen 
- Opiskelumotivaatio vähenee silloin, jos on väsynyt 

- Jos on ollut pitkiä luentoja, joissa on paljon esim. vaikeita sanoja, tulee sellanen että en opi 
ikinä. 

- Opiskelumotivaatiota ovat vähentäneet rästiin jääneet työt ja niiden aiheuttama stressi ja 
väsymys. 

- Välillä väsymys heikentää opiskelumotivaatiota. 
Vaikealta tuntuvat tehtävät saattavat hetkellisesti tuntua ylitsepääsemättömiltä, jonka vuoksi 
tekisi mieli luovuttaa. 
Haluaisin jo olla työelämässä, joten välillä turhauttaa vielä olla koulussa opiskelemassa. 

- 1. Lääketeknikoille ei tunnu olevan töitä tarjolla. 
2. Lääkealan opinnot voisi tiivistää 2 vuoteen. Hirveästi muutaman tunnin päiviä ja vapaa-
päiviä. 
3. Lääkealan opiskelu ei enää kiinnosta. 

- Lyhyet koulupäivät ja ikävästi suunnitellut lukujärjestykset laskee motivaatiota, turhauttavaa 
lähteä parin tunnin takia koululle.  
Harrastuspohjalla tapahtuvat muutokset on myös laskenut koulumotivaatiota, enemmän olisi 
innostusta harrastukseen. 
Henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvät asiat on nyt kevään aikana laskeneet moti-
vaatiota. 
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