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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perheellisten opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Suomessa perheellisiä opiskelijoita on noin 11 % kaikista yliopisto-opiskelijoista. Kooltaan tämä 

erityisryhmä on jo merkittävä. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että perheellinen opiskelija 

tarvitsee poikkeavien elämänolosuhteiden vuoksi joustavia, yksilöllisiä opiskeluratkaisuja ja taloudellista 

tukea, jotta hän jaksaa opiskella. Motivaatiota tutkittaessa halutaan saada selville, mitkä tekijät saavat ihmisen 

toimimaan määrättyjen tavoitteiden mukaisesti ja miten näitä määrättyjä tavoitteita voidaan pitää yllä. Eri 

motivaatioteoriat selittävät motivaation rakentumista eri tavoin. Tässä tutkimuksessa perheellinen opiskelija 

määriteltiin opiskelijaksi, joka asuu vähintään yhden alle 18-vuotiaan huollettavan kanssa. 

 

Tutkimukseen osallistui 185 perheellistä opiskelijaa (ikä: 32 ± 6.8 vuotta; ♀: 153; ♂: 32) Oulun yliopistosta ja 

Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Tutkittavien motivaatioon ja jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä mitattiin 

puolistrukturoidun sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista tutkimusmetodia. 

 

Tutkimuksen mukaan perheellisen opiskelijan opiskelumotivaatioon vaikuttavat opiskeluiden aikataulutus, 

taloudellinen tilanne, puolison ja lasten tuki sekä opetettavan aineen mielenkiintoisuus. Perheelliset 

opiskelijat kokivat myös, että heidän oppilaitoksensa ei tue riittävästi perheellisten opiskelua. Tutkimuksen 

mukaan opiskeluihin toivottiin joustoa kurssien läsnäolopakosta, vaihtoehtoisten suoritustapojen lisäämistä ja 

korvaustehtävien inhimillisyyttä lapsen sairastuessa. Lisäksi toivottiin parempaa taloudellista tukea 

yhteiskunnalta. Perheellinen opiskelija kokee opiskelun olevan sekä kuormittavaa että hyvinvointia lisäävää. 

Tasapainottelu perheen ja opiskelun välillä koettiin olevan välillä haastavaa, mutta myös antoisaa. 

Turvaverkoston vaikutus opiskeluun oli merkittävä. Perheellisen opiskelijan opiskelumotivaatio on hyvä ja he 

kokevat opiskelun olevan hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen. Tutkittavien vastauksista nousi esille perheellisen 

opiskelijan elämäntilanteen yksilöllisyys. Perheellisen opiskeluista selviytymiseen vaikuttaakin paljon heidän 

henkilökohtainen elämäntilanne. Tutkimusvastauksista löytyi riippuvuussuhteita, kun otettiin huomioon 

tutkittavan oppilaitos, ikä, sukupuoli, ja lasten lukumäärä. 

 

Ajatus elinikäisestä oppimisesta sekä kilpailu työmarkkinoilla tuo lisää perheellisiä opiskelijoita 

korkeakouluopintojen pariin. Perheellisten opiskelua koskeva tutkimus on siten erittäin tärkeää, jotta 

oppilaitokset ja yhteiskunta osaisivat tukea heidän opiskeluaan parhaiten. 
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1 JOHDANTO 

Pro  gradu- tutkimukseni  aihe  syntyi  perheellisten  opiskelijoiden  kanssa  käytyjen 

keskustelujen  pohjalta,  joissa  pohdimme  perheellisyyden  vaikutusta  opiskeluun.  Osan 

opiskelijoiden mielestä perheellisyys vaikuttaa opiskeluun myönteisesti, sillä lasten takia on 

halu opiskella vastuullisesti aikataulun mukaisesti. Toisten mielestä perheellisyys pidentää 

opiskeluita, koska opiskeluun on aikaa rajallisesti. Elinikäisen oppimisen ajatus on tuonut 

yhä vanhempia opiskelijoita korkeakouluopintojen piiriin. Oulun yliopiston opiskelijoista n. 

15 % on perheellisiä. (Kyllönen, 2009.) Kaikista korkeakouluopiskelijoista noin 11 % eli 27 

500 oli perheellisiä vuonna 2010. Oulun yliopistossa on siis hieman enemmän perheellisiä 

opiskelijoita kuin korkeakouluissa keskimäärin. Oulun ammattikorkeakoulusta perheellisten 

opiskelijoiden lukumäärää ei ole tiedossa. 

 

Opetusministeriön  v.  2009  teettämän  tutkimuksen  mukaan  vain  72  %  Suomen  yliopiston 

opiskelijoista  oli  koko-päiväisiä  opiskelijoita.    Ammattikorkeakoulussa  opiskelevista 

päätoimisia  opiskelijoita  oli  84  %  (Opiskelijaperheet  ja  toimeentulo,  2009; 

Opetusministeriön  työryhmämuistioita  ja  selvityksiä,  2009.)  Opiskelijoiden  perheellisyys 

voisi olla yksi syy osa-aikaisten opiskelijoiden suureen määrään, sillä Opetusministeriön v. 

2009 teettämän selvityksen mukaan etenkin yliopistossa opiskelevat perheelliset opiskelijat 

ovat harvoin päätoimisia opiskelijoita. 

 

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston tukijärjestelmät perheellisiä opiskelijoita kohtaan eivät 

ole  yhdenvertaisia.  Ammattikorkeassa  äitiyslomalla  oleva  opiskelija  menettää 

opiskeluoikeudestaan  vuoden,  vaikka  hän  tekisi  lukuvuoden  aikana  yksittäisiä  kursseja. 

Yliopistossa äitiyslomalla oleva opiskelija voi opiskella haluamansa määrän kursseja ilman, 

että hän menettää opiskeluoikeudestaan vuosia. (Yliopistolaki, 2009; Ammattikorkeakoulun 

hallituksen  tutkintosäädös,  2013.)  Äitiyslomiin  suhtautuminen  eri  tavoin  yliopistossa  ja 

ammattikorkeakoulussa koskettaa erityisesti perheellisiä naisopiskelijoita.  

 

Korkeakouluopiskelijoiden  opintotuki  ja  erityisesti  opintotuen  tulorajoituskäytäntö  ei 

huomioi riittävästi perheellisiä opiskelijoita tai opiskelijaperheitä heidän suuresta määrästä 
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huolimatta.  Etenkin  yleisen  opintotuen  piirissä  oleva  perheellinen opiskelija  joutuu 

taloudellisesti tiukalle, sillä hän saa ansaita vain 680 € yhtä tukikuukautta kohden. Perheessä, 

jossa molemmat vanhemmat ovat opiskelijoita, tulot opintotuen jälkeen voivat olla 1340 €. 

On selvää, että useampilapsisissa perheissä määritetyt opintotuen tulorajat ovat liian alhaiset. 

Tämän johdosta kaikki perheelliset opiskelijat eivät nosta opintotukea, koska perhe tarvitsee 

suuremmat tulot, kuin mitä opintotuen tulorajat ovat. Tällöin opiskelijan on käytävä töissä 

opintojen ohella, mikä puolestaan voi viivästyttää opintoja. 

 

Itselläni  on  viisi  lasta,  joten  tutkimukseni  aihe  koskettaa  minua  myös  henkilökohtaisesti. 

Halusin tutkimuksessani selvittää perheellisten opiskelijoiden jaksamiseen ja motivaatioon 

vaikuttavia  tekijöitä  sekä  sitä  millä  tavoin  perheellinen  opiskelija  rahoittaa  opiskelunsa. 

Pyrin  myös  vertaamaan  Oulun  yliopiston  opiskelijoiden  ja  Oulun  seudun 

ammattikorkeakoulun perheellisten opiskelijoiden opiskeluun vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tutkielmani ensimmäisessä luvussa kerron tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat. Toisessa 

luvussa  määrittelen  tutkimuskysymykset  ja  tutkimusmenetelmät.  Kolmannessa  luvussa 

esitän  tutkimustulokset.  Neljännessä  luvussa  pohdin  saatuja  tutkimustuloksia  ja  arvioin 

niiden luotettavuutta. 

1.1 Motivaatio ja motivaation selitysmallit 

1.1.1 Motivaatio 

Motivaatio termin taustalla on latinalainen sana movere, joka tarkoittaa liikkumista. Myö-

hemmin termiä on laajennettu kuvaamaan ihmisen käyttäytymistä virittäviä ja ohjaavia te-

kijöitä. (Ruohotie, 1998, s.36). Motivaatio-käsite ei ole tarkasti määriteltävissä. Se on tilan-

nesidonnainen ilmiö, joka ei ole tarkkaan havaittavissa tai mitattavissa. Motivaation tarkas-

teluun löytyy erilaisia näkökulmia ja teorioita. Motivaatio-termin käyttöön liittyy sen haas-
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tavasta havainnoimisesta ja moniulotteisuudesta johtuen inhimilliseen elämään ja käyttäy-

tymiseen yhdistyviä haasteita. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s.18.)  

Mitä motivaatio on? 

Motivaatio rakentuu motiiveista, joilla tarkoittavat ihmisen sisäisiä tai ulkoisia  yllykkeitä. 

Sisäisiä toimintaan vaikuttavia yllykkeitä ovat muun muassa tarpeet, halut ja vietit kun taas 

ulkoisia  yllykkeitä ovat mm. palkkiot ja rangaistukset. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s.18; 

Ruohotie  1998,  s.36.)  Opiskelijoiden  käyttäytymistä  ja  oppimista  ei  voida  selittää 

yksinomaan motivaation ja siihen liittyvien näkökulmien kautta, vaan huomioitava on myös 

muut elämän osa-alueet. (Peltonen ja Ruohotie, 1992, s.18.) 

 

Motivaatiosta puhuttaessa haluamme saada selville, mitkä tekijät saavat ihmisen toimimaan 

määrättyjen tavoitteiden suuntaisesti ja miten oikeansuuntaista tavoitetta voidaan pitää yllä. 

Eri  tutkijat  ovat  kehittäneet  sekä  ulkoisia  että  sisäisiä  motivaatioita  selittäviä  teorioita. 

(Vartiainen & Nurmela, 2005, s.188-190.) 

 

Motivaatio voidaan jakaa yleis- ja tilannesidonnaiseen motivaatioon. Tilannesidonnaisessa 

motivaatiossa  yhdistyvät  sisäiset  ja  ulkoiset  ärsykkeet,  jotka  vaihtelevat  eri  tilanteissa. 

Yleismotivaatiolla  sen  sijaan  tarkoitetaan  motivaatiota,  joka  on  suhteellisen  pysyvä 

vireystila  ja  käyttäytyminen  määrättyä  asiaa  kohtaan.  Tilannesidonnainen  motivaatio  on 

riippuvainen  yleismotivaatiosta,  sillä  ihmisen  on  helpompi  kiinnostua  esimerkiksi  työnsä 

kehittämisestä jos hän pitää työstään. (Ruohotie, 1998, s.41.) 

 

Motivaatiolla  on  suuri  merkitys  oppimisessa.  Motivaation  voimakkuustaso  on  suoraan 

verrannollinen  oppimistuloksiin.  Oppimisen  ja  motivaation  suhde  voidaan  yleistää  laiksi, 

jossa paras mahdollinen suoritus on suoraan riippuvainen optimaalisesta motivaatiosta. Tätä 

lakia kutsutaan Yerkesin-Dodsonin laiksi. (Madsen & Egidius, 1974, s.15.) 
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Ulkoinen ja sisäinen motivaatio 

Eri  tutkijat  määrittelevät  sisäistä  ja  ulkoista  motivaatioita  hieman  eri  tavoin.  Kaikissa 

teorioissa sisäiselle motivaatiolle on ominaista käyttäytymisen tuleminen yksilön sisältä päin. 

Ulkoinen motivaatio sen sijaan tulee ulkoa päin yksilön ympäristöstä. (Peltonen & Ruohotie 

1992,  s.19).    Perheellisellä  opiskelijalla  ulkoinen  motivaatio  voisi  olla  esimerkiksi  lapsi. 

Sisäisten  motivaatioiden  on  havaittu  olevan  pitkäkestoisempia  ja  tehokkaampia  kuin 

ulkoisten motivaatioiden (Ruohotie, 1998, s.38.) 

 

Ulkoisen  motivaation  tuottamat  mielikuvat  eivät  ole  yhtä  myönteisiä  kuin  sisäisen 

motivaation synnyttämät. Ulkoista motivaatiota ei yleensä pidetä oppimisen kannalta  yhtä 

toivottavana kuin sisäistä. Tämä käsitys johtuu siitä, että ulkoista motivaatiota pidetään usein 

sisäisen  motivaation  vastakohtana.  Kuitenkin  on  selvää,  että  esimerkiksi  koulussa 

oppiminen ei voi aina perustua ainoastaan sisäiseen motivaatioon. (Byman, 2002, s.31-32.) 

Tutkimuksissa on havaittu, että sisäinen ja ulkoinen motivaatio voivat esiintyä  yhtä aikaa, 

vaikkakin  jokin  motiivi  voi  olla  hallitsevampi  kuin  muut.  Yliopisto-opiskelu  on 

vapaaehtoista  ja  motivaatio  ohjautuu  merkittävästi  sisäisten  motivaatiotekijöiden  kautta. 

Opiskelijat ovat hakeutuneet itseään kiinnostavalle alalle ja he kokevat opetuksen auttavan 

tavoitteiden saavuttamisessa. (Ruohotie, 1998, s.39.) 

Oppimismotivaatio 

Oppimismotivaatio  ja  sitä  kuvaava  terminologia  on  hyvin  monimutkainen  (Peltonen  & 

Ruohotie,  1992,  s.82).  Usein  oppimisen  motivaatiota  käsiteltäessä  käytetään 

oppimismotivaation  synonyymina  koulumotivaatiota  (Peltonen  &  Ruohotie,  1992,  s.48). 

voidaan  puhua  myös  akateemisesta  motivaatiosta,  joka  liittyy  lähinnä  oppimiseen  ja 

koulusuorituksiin  (Aunola,  2002,  s.105).  Ihmisillä  on  omaan  toimintaansa  suuntaavia 

yksilöllisiä  ominaisuuksia,  joten  päämääräsuuntautuneeseen  käyttäytymiseen  oppimisessa 

vaikuttavat useat eri tekijät. Yksilöllisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi asenteet, tarpeet tai 

harrastukset. Lisäksi  motivaatiokäyttäytymistä  määräävät  oppimistilanteeseen  ja 
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ympäristöön  liittyvät  tekijät,  kuten  koulun  ja  luokan  fyysinen  ympäristö,  sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen  liittyvät  kannusteet  ja  ilmapiiri  sekä  opetuksen  tavoitteet  ja  sisältö. 

(Peltonen & Ruohotie, 1992, s.82.) 

 

Koulussa  tapahtuvan  kasvatuksen  ja  kaiken  kehityksen  kannalta  tärkeimmän  pohjan 

muodostaa luokkayhteisö. Se on dynaaminen sosiaalinen järjestelmä, jonka voidaan katsoa 

käsittävän opettajien toiminnan, oppilaiden ja opettajien välisen sekä oppilaiden keskinäisen 

vuorovaikutuksen. Tutkimuksissa koulumotivaatiota käsitellään usein vain koulun sisäisenä 

prosessina,  irrallaan  oppilaiden  kehitystä  ohjaavasta  koulun  ulkopuolisesta  ympäristöstä. 

(Peltonen & Ruohotie, 1992, s.83- 90.) 

 

Ihmisten  motivaatiot  eroavat  toisistaan  sekä  motivaation  määrän  että  laadun  suhteen. 

Motivaatio-orientaatiot  käsittävät  toiminnan  taustalla  olevat  asenteet  ja  tavoitteet,  jotka 

saavat  toiminnan  aikaan  (Ryan  &  Deci,  2000a,  s.54.)  Eri  tutkijat  jaottelevat  oppimiseen 

liittyviä  motivaationaalisia  orientaatioita  eri  tavoin.  Perinteisesti  orientaatiot  on  jaettu 

oppimisorientaatioon  ja  suoritusorientaatioon.  Oppimisorientoituneet  opiskelevat 

hankkiakseen  tietoa  ja  tullakseen  taitavammiksi.  Suoritusorientoituneille  henkilöille  taas 

kykyjen  näyttäminen  on  tärkeintä,  ja  he  yrittävät  välttyä  saamasta  negatiivista  palautetta 

taidoistaan.  Oppiminen  on  heille  tilaisuus  todistaa  osaamista,  ja  vaikeat  tehtävät  tuovat 

heidän mieleensä epäonnistumisen mahdollisuuden. 

 

Oppimisen  orientaatioiden  muodostumiseen  vaikuttavat  monet  henkilön  sisäiset  tekijät, 

kuten  akateeminen  minäkuva,  käsitys  omasta  kyvykkyydestä  sekä  aiemmat  saavutukset. 

(Valle ym., 2003, s.560.) Oppimisorientaatioiden syntyä ohjaavat myös ulkoiset tekijät, joita 

koulussa ovat esimerkiksi opetustyyli, tehtävien laatu sekä opettajan asenne ja arviointitapa 

(Ames, 1992, s.263-267). Ruohotie (Ruohotie, 1998, s.41–42) korostaa, että motivaatio on 

luonteeltaan  dynaaminen  ja  se  voi  olla  sidoksissa  eri  tilanteisiin  niin  sanottuna 

tilannemotivaationa.  Yleismotivaatio  on  luonteeltaan  asenteen  tyylinen  ja  luo  pohjaa 

tilannekohtaiselle  motivaatiolle.  Pyrittäessä  lisäämään  tai  vahvistamaan  motivaatiota  on 
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tärkeää ottaa huomioon nämä motivaation erilaiset aspektit. Tämä tuo haasteita motivaation 

kehittämiseen. 

 

1.1.2 Motivaation selitysmallit 

Motivaatioteorioihin sisältyy erilaisia motivaation selitysmalleja.  Kausaalinen selitys kuvaa 

eri  tapahtumista  ja  asioista  juontavia  seuraamuksia  motivaatioon.  Intentionaalinen  malli 

painottaa  ihmisen  tavoitteita  ja  niihin  pyrkimisen  tarvetta,  jolloin  yksilö  voi  esimerkiksi 

tavoitella  henkilökohtaisia  etuja  ja  saavutuksia  tai  pyrkiä  tuottamaan  yhteisölleen  hyvää. 

Perustarpeista  lähtevä  määrittely  luo  tarpeiden  hierarkioita  pitäen  biologisia  perustarpeita 

ensisijaisina.  Niiden  toteutumisen  myötä  yksilö  pystyy  keskittymään  toissijaisempiin, 

sosiaalisiin  ja  kognitiivisiin  päämääriinsä.  Tarveteorioissa  yksilöllä  nähdään  olevan  tarve 

saavuttaa  toiminnan  suuntaa  ja  siihen  sitoutumista  ohjaava  tasapainotila.  Tarpeet  voivat 

liittyä  muun  muassa  yksilön  toimeentuloon,  liittymisen  tarpeisiin  tai  kasvutarpeisiin. 

(Peltonen & Ruohotie, 1992, s.49–81.) 

 

Viitala (2003, s.155) jakaa motivaatioteoriat kahteen pääluokkaan: sisältö- eli tarveteorioihin 

ja  prosessi- eli  kognitiivisiin  teorioihin.  Tarveteorioissa  selitetään,  mikä  motivoi  ja 

prosessiteorioissa  miten  tai  miksi  motivaatio  syntyy  (Grönfors  1996,  s.92).  Keskityn 

tutkielmassani klassisiin motivaatioteorioihin, sillä niiden ilmestymisen jälkeen merkittäviä 

motivaatioteorioita  ei  enää  ole  syntynyt.  Klassisia  teorioita  on  kritisoitu  niiden 

riittämättömyydestään  kattaa  kokonaisvaltaisesti  motivaation  syntymistä. 

Motivaatioteorioita tutkitaan edelleen eikä lopullista selitystä tutkimuksista huolimatta ole 

löydetty. (Salmela- Aro & Jari-Erik Nurmi, 2005, s.8-12.) 

 

Historia 

Motivaatioteorioiden juuret löytyvät psykologiasta. Lähestyttäessä 1900-lukua motivaation 

ympärillä  käyty  keskustelu  siirtyi  filosofian  alueelta  kohti  uutta  psykologian  tiedettä. 
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Motivaatiopsykologia  pyrkii  selvittämään,  miksi  ihmiset  toimivat  tai  ajattelevat  juuri 

kyseisellä  tavalla  eivätkä  jollakin  toisella,  vaihtoehtoisella  tavalla.  Varhaisimmat 

motivaatioteoriat  ajoittuvat  1900- luvun  alkuun.  1950- luvulle  asti  motivaation  ajateltiin 

johtuvan  ihmisen  sisäisistä  vieteistä  ja  tarpeista.  1960-luvulla  esitettiin  jo  selitysmalleja, 

joissa motivaatio nähtiin olevan myös ihmisen ulkopuolelta tuleva. Yksi tällainen teoria oli 

Joseph R. Nuttinin motivaatioteoria. Siinä motiivi on ihmisen sisäisen tarpeen ja ulkoisen 

kohteen  välinen  suhde.  Tämä  teoria  loi  pohjaa  modernille  motivaatiokäsitykselle.  Muita 

tämän modernin motivaatioteorian vivahteita omaavia teorioita olivat muun muassa Maslow 

ja Harlow. (Salmela-Aro & Nurmi, 2005, s.20-25.) 

Maslowin tarvehierarkia teoria 

Maslowin (1972) mukaan ihmisen toiminta määräytyy vallitsevan tarpeen mukaan siten, että 

ylemmän  tason  tarpeet  saavat  sijansa  vasta  kun  alemman  tason  tarpeet  ovat  tyydytetyt. 

Tarvehierarkian  alimmalla  tasolla  ovat  fysiologiset  perustarpeet,  turvallisuuden  tarpeet, 

rakkauden  ja  yhteenkuuluvuuden  tarpeet  sekä  hyväksynnän  tarpeet.  Kehitystarpeet,  joita 

ovat itsensä toteuttamisen tarpeet, tietämisen ja ymmärtämisen tarpeet ja esteettiset tarpeet 

ovat  hierarkian  ylemmällä  tasolla.  Tällä  tarkoitetaan  sitä,  että  yksilö  ei  voi  tyydyttää 

ylemmän tason tarpeita ennen kuin alemman tason tarpeet on tyydytetty. Ihminen on koko 

ajan tyydyttymätön tarpeilleen  ja pyrkii täyttämään  yhä  ylempitasoisia tarpeita. Maslowin 

teoriassa tarpeet ovatkin useimmiten tiedostamattomia. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s.55). 

Perheellisellä opiskelijalla tämä tarkoittaisi sitä, että perustarpeiden ja perhesuhteiden tulisi 

olla  kunnossa,  jotta  opiskelu  olisi  mahdollista.  Kuviossa  1  havainnollistetaan  Maslowin 

teorian tarpeiden järjestäytymistä. 
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Kuvio 1. Maslowin tarvehierarkia -teoria 

 

Perheellisellä opiskelijalla fysiologisten ja turvallisuuden tarpeiden merkitys opiskelussa on 

suuri. Lisäksi tärkeänä koetaan myös perheen tuki ja kannustus (Korhonen, 1998). 

Tavoiteteoria 

Lochen  (1968)  teorian  mukaan  tietoiset  ja  harkitut  aikomukset  ja  tavoitteet  ohjaavat 

toimintaa.  Tätä  kutsutaan  motivaation  tavoiteteoriaksi.  Siinä  päämäärä  tai  tavoite  ohjaa 

toiminnan säätelyä ja sen saavuttamisen oletetaan tyydyttävän vallitsevia tarpeita. Haastavat 

ja  vaikeasti  tavoitettavat  päämäärät  motivoivat  helppoja  päämääriä  paremmin.  Kun 

päämäärä on itse asetettu, sitoutuminen tehtävään on voimakkaampaa. 

 

Päämäärän  asettamiseen  vaikuttaa  yksilön  pystyvyysuskomukset  sekä  valmius.  Yleensä 
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vahvan  itseluottamuksen omaava  yksilö  asettaa  itselleen  haasteellisia  tavoitteita.  Ihmiset, 

jotka  ovat  kiinnostuneita  ymmärtämään  asioita  ja  ajattelevat  keskittyneesti  ratkaisevat 

helposti  ongelmia  ja  sitoutuvat  ongelmanratkaisuun.  Haastavat  tavoitteet  kasvattavat 

itseluottamusta  ja  tavoitteiden  asettamisella  kehitetään  yksilön  itsesäätelyä  ja 

itseohjautuvuutta.  Lähitavoitteiden  asettaminen  on  joskus  tarpeen,  sillä  ne  edistävät 

etätavoitteen  saavuttamista.  (Ruohotie  1998,  s.55-57.)  Loche  on  muotoillut 

motivaatioteorian,  jossa  tehtävän  ominaisuudet  vaikuttavat  valittuihin  tavoitteisiin  ja 

käyttäytymiseen.  Lähtökohtana  on,  että  ihminen  arvioi  ympäristöään  ja  ympäristön 

tapahtumia  muodostaen  kuvan  todellisuudesta. Tämän  pohjalta  hän  reagoi  ympäristöönsä 

valiten sopivia tavoitteita. Nämä tavoitteet ohjaavat hänen käyttäytymistään. (Juuti, 2006, 

s.59.) 

 

Juutin  (2006, s.59)  mielestä  selkeästi  määritelty  tavoite  motivoi  enemmän  kuin  epäselvä. 

Tavoitteisiin  sitoutuminen  on  motivaation  kannalta  kaikkein  kriittisin  tekijä.  Korkea 

sitoutumisen  aste  saavutetaan,  kun  yksilö  kokee  tavoitteen  tärkeäksi  ja  saavutettavaksi. 

Tavoiteteoriassa  ajatellaan,  että  vaikea  päämäärä  motivoi  enemmän  kuin  helppo. 

Opiskelijalle hyvät, selkeästi määritellyt tavoitteet tuovat teorian mukaan lisää motivaatiota 

opiskeluun. 

Odotusarvoteoria 

Odotusarvoteorioissa  motivaatioon  ajatellaan  tarpeiden  ja  kannusteiden  lisäksi  liittyvän 

havainnot ja odotukset. Odotuksilla on tietty saavutettavuuden aste, joka perustuu  yksilön 

aiempiin kokemuksiin ja havaintoihin. Yksilöiden odotukset ja havainnoinnit eri tehtävistä 

voivat poiketa toisistaan paljolti. Motivaatiolla  ja odotusarvolla on riippuvuussuhde. Mitä 

korkeampi  motivaatio  sitä  paremmin  tehtävä  sopii  yksilölle.  Myös  hyvällä  palkinnolla 

voidaan lisätä motivaatiota. (Peltonen & ruohotie, 1992, s.61.) Seuraavassa kuvioissa pyrin 

selkeyttämään  motivaation  ja  odotusarvon  suhdetta,  johon  vaikuttaa  yksilön  ponnistelu. 

Ponnistelusta seuraa suoritus ja lopulta tuotos. 
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Kuvio 2. Motivaation odotusarvoteorian osatekijöistä. (Ruohotie, 1998, s.58). 

 

Odotusarvoteorian kehitti Amerikkalainen psykologi Victor Vroom (1964). Teoria perustuu 

olettamukseen,  että  yksilön  motivaatio  riippuu  siitä,  kuinka  voimakkaasti  henkilö  uskoo 

käyttäytymisen johtavan tiettyyn tuotokseen (palkkio) ja kuinka korkealle henkilö arvostaa 

kyseessä olevan tuotoksen. Vroomin odotusarvoteoria toi motivaatiotutkimukseen  yksilön 

näkökulman, sillä yksilöiden odottamien palkkioiden arvostus vaihtelee suuresti yksilöiden 

välillä.(Peltonen & Ruohotie, 1992, s.62). Teoriassa havaittiin, että tavoitteiden asettamisella 

on  suuri  merkitys  yksilön  käyttäytymisessä.    Henkilökohtaiset,  houkuttelevat  tavoitteet 

yhdistettynä  mukavilla  kannusteilla  johtavat  motivoituneeseen  käyttäytymiseen.  (Victor 

Vroom, 1964, s.40-45.) 

Kognitiivinen evaluaatioarvoteoria 

Amerikkalainen  Edward  Deci  lähti  kehittelemään  motivaatioteoriaa  sisäsyntyisestä 

motivaatiosta kritiikkinä  behaviorismille, jossa ajateltiin,  että  ihmistä  voi  motivoida  lähes 

poikkeuksetta vain ulkoisesti. (Salmela-Aro & Nurmi, 2005, s.16). Decin ja Ryanin (1985) 

kognitiivisen  evaluaatioarvoteorian  mukaan  ihmisellä  on  luontainen  taipumus  tavoitella 

autonomiaa ja pätevyyttä sekä tarve kuulua johonkin ryhmään. Sisäinen motivaatio perustuu 

ihmisen tarpeisiin tuntea itsensä päteväksi ja itsenäiseksi ja ulkoinen motivaatio on toimintaa, 
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jota  ohjaavat  ympäristön  tuomat  palkkiot  ja  rangaistukset.  Teoriassa  käydäänkin  läpi 

ulkoisen  ja  sisäisen  motivaation  suhdetta  toisiinsa.  Suhde  voi  olla  myös  pelkästään 

toiminnan ja ulkoisen palkkion välinen suhde, jolloin toiminta tapahtuu ainoastaan palkkion 

saavuttamiseksi  eikä  sisäinen  motivaatio  kasva.  Ulkoisilla  palkkioilla  voidaan  kuitenkin 

vaikuttaa sisäisen motivaation kasvamiseen vahvistamalla pätemisen tunnetta. Myönteisellä 

ja  kielteisellä  palautteella  on  suuri  merkitys  sisäisen  motivaation  kasvamiseen  tai 

heikkenemiseen. Eri tutkimuksissa tämä teoria on koettu koulussa hyväksi. Opetus ja ohjaus, 

jolla saavutetaan sisäisen motivaation kasvamista tuottaa hyviä oppimistuloksia. (Ruohotie, 

1998, s.66-68.) 

Motivaatio ja minäpystyvyys 

Minäpystyvyys  käsitteellä  tarkoitetaan  henkilön  uskoa  siihen,  että  hän  kykenee 

suoriutumaan  tehtävästä  asetettujen  vaatimusten  mukaisesti.  Banduran  sosiaalis-

kognitiiviseen  teorian  mukaan  yksilön  toimintaan  vaikuttavat  yksilö,  ympäristö  sekä 

käyttäytyminen  vuorovaikutuksessa  toistensa  kanssa.  (Bandura,  1997,  s.5-7.)  Teoriassa 

yksilön  minäpystyvyysuskomukset  ovat  sen  kehittymisen  keskeinen  lähtökohta. 

Minäpystyvyys  on  korkea  silloin,  kun  ihminen  ajattelee  kykenevänsä  suoriutumaan 

haluamastaan tehtävästä. Sen kehittymiseen vaikuttavat myös kognitiivinen kehitys yhdessä 

sosiaalisten  järjestelmien  kautta.  Pystyvyyskäsitykset  ohjaavat  yksilön  toimintaa 

kognitiivisten, motivaationaalisten, emotionaalisten ja valinnan prosessien kautta (Bandura, 

1997, s.116). 

 

Yksilön  käyttäytymiseen  vaikuttavat  uskomukset  voidaan  Banduran  (1977)  mukaan 

luokitella  pystyvyys- ja  tulosodotuksiin.  Tulosodotuksilla  tarkoitetaan  yksilön  arviota 

toiminnan seurauksista sen sijaan, että yksilö arvioisi omia kykyjään selvitä tilanteesta toisin 

kuin  pystyvyysodotuksissa.  Teoriassa  minäpystyvyyden  ja  tulosodotusten  välinen  suhde 

voidaan nähdä kausaalisena. Arvio toiminnan lopputuloksesta perustuu yksilön käsitykseen 

omista kyvyistä. Yksilön käsitys saavutettujen tuloksien riippuvuudesta omasta toiminnasta 

vaikuttavat  joko  masentaen  tai  voimaannuttaen  riippuen  yksilön  uskomuksista  omaan 
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kyvykkyyteen. (Bandura, 1977, s.191–215.) 

 

Minäpystyvyys  eroaa  käsitteenä  itsetunnosta  keskittyen  yksilön  kykyjen  arviointiin,  eikä 

arvioon  yksilön  omanarvontunnosta.  Minäpystyvyyden  kokemus  voi  olla  heikko  vaikka 

itsetunto olisikin hyvä. (Bandura, 1997, s.11.) Toisin sanoen jonkin taidon puuttuminen ei 

välttämättä  vaikuta  siihen  kuinka  arvokkaaksi  yksilö  itsensä  tuntee.  Tulosodotuksilla 

tarkoitetaan  yksilön  arviota  toiminnan  seurauksista  sen  sijaan,  että  yksilö  arvioisi  omia 

kykyjään selvitä tilanteesta. 

 

Anne  Partanen  (2011)  tutki  väitöskirjassaan  aikuisopiskelijoiden  minäpystyvyyden 

rakentumista.  Hän  tutki  yli  30-vuotiaiden  avoimessa  yliopistossa  opintonsa  aloittaneiden 

aikuisopiskelijoiden minäpystyvyyden rakentumista. Tutkimuksen mukaan minäpystyvyys 

rakentui aikuisopiskelijan kasvattavien, ei-kasvattavien ja merkittävien opiskelukokemusten 

kautta.    Lisäksi  minäpystyvyyden  rakentumiseen  vaikutti  myös  aikuisopiskelijan  käsitys 

itsestään  oppijana  ja  opiskelijana,  käsitys  oman  tiedollisen  kapasiteetin  ja  akateemisen 

kompetenssin  riittävyydestä  sekä  toisten  tuki,  tunnustus  ja  arvostus.    Tutkimustuloksissa 

minäpystyvyydellä  oli  suuri  merkitys  aikuisopiskelijoiden  tavoitteiden  ja  päämäärien 

saavuttamisessa.  Tutkimuksen  mukaan  koulutuksissa  minäpystyvyyden  kehittymiseen 

voitaisiin  vaikuttaa  opintojen  ohjauksilla  keskittyen  kasvattavien  ja  ei-kasvattavien 

kokemusten tunnistamiseen, tiedostamiseen ja ymmärtämiseen. 

 

Ihmisen käsitys omista kyvyistään ja taidoistaan ohjaa hänen toimintaansa. Toiminnalle on 

tunnusomaista itsesäätelykyky, jonka avulla ihminen suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä 

joilla saavuttaa tärkeäksi pitämiään tavoitteita. Motivaatiolla ja itsesäätelykyvyllä on suuri 

yhteys, sillä itsesäätelykyky mahdollista omien kokemusten ja ajatusprosessien analysoinnin. 

(Ruohotie,  2000,  s.168.).  Opiskelumotivaation  kehityksessä  tulisikin  ottaa  huomioon 

motivaatioteorioiden lisäksi opiskelijan minäpystyvyysuskomukset. 
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Moderni motivaatiotutkimus 

Motivaatiotutkimukset  lisääntyivät  1980-luvulla,  jolloin  eri  tutkimusryhmät  pyrkivät 

kehittelemään  motivaatioteorioita  ja  niiden  tutkimustapoja.  Yhteistä  tutkimuksille  oli 

lähestymistavat,  joissa motivaatiota  tutkittiin  ja  raportoitiin  tavoitteiden  avulla. 

Amerikkalainen  ja  eurooppalainen  motivaatiotutkimus  eroaa  toisistaan  siinä,  että 

amerikkalainen  motivaatiotutkimus  keskittyy  tavoitteiden,  arvioinnin  ja  hyvinvoinnin 

yhteyden  kuvaamiseen  kun  taas  eurooppalainen  tutkimus  on  kiinnostunut  motivaation 

kehittymisestä ihmisen elämänkaaressa. (Nurmi & Salmela-Aro, 2005, s.20.) 

 

Motivaatiotutkimuksissa  on  keskitytty  tutkimaan  motivaatiota  ihmisen  asettamien 

tavoitteiden,  pyrkimyksien  ja  hankkeiden  kautta sekä  selvitetty  yksilön  mahdollisuuksia 

toteuttaa  niitä.  Tunneside  ja  tärkeys  on  huomioitu  tavoitteissa.  Motivaation 

tutkimusmenetelmät  ovat  olleet  melko  yksinkertaisia,  vaikka  motivaatio  itsessään  on 

käsitteenä  hyvin  monimutkainen.  Motivaatiotutkimukseen kaivattaisiinkin  enemmän 

tutkimusmenetelmiä  yksilöllisistä  motiivihierarkioista  ja  tunteiden  merkityksestä  ihmisen 

motivaatiossa. (Nurmi & Salmela-Aro, 2005, s.23-25.) Perusteellista motivaatioteoriaa, joka 

yhdistäisi  kaikki  motivaatioprosessiin  liittyvät tekijät,  ei  ole  vielä  luotu.  Syynä  tähän 

puutteeseen  voi  olla  käsitteiden  määrittelyssä  esiintyvät  puutteet  eri  teorioiden  välillä  ja 

samojen  ilmiöiden  kuvaaminen  useiden  eri  teorioiden  avulla.  Nämä  hankaloittavat 

teorioiden vertailua ja yhtenäistämistä. (Ruohotie, 1998, s.50.) 

1.2 Perhe 

Perhe-käsitteen  määritelmiä  on  useita  sekä  historiallisesti,  että  kulttuurisesti  johtuen 

vaihtelevista  perhemuodoista.  Yleensä  perhe  muodostuu  parisuhteen  tai  sukulaisuuden 

perusteella.  Perheen  sisällä  olevat  ihmiset  ovat tietynlaisessa  suhteessa  keskenään.  Tähän 

kuuluu myös keskinäistä toimintaa, jotka liittyvät perheen eri tehtävien täyttämiseen. Näitä 

ovat esimerkiksi lasten hankkiminen, kasvattaminen, seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen 

ja taloudellinen yhteistyö. (Korhonen, 1998, s.33.) 
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Eurooppalaiseen perhekäsitteeseen on vaikuttanut paljolti kristinuskon tulo sekä kirkon valta 

uusiin  perhekäsitteisiin.  Voidaan  ajatella,  että  perheeseen  kuuluva  ideologia  edustaa 

aikakautensa moraalia ja arvoja liittyen kodeissa tapahtuvaan kasvatustyöhön. (Kolbe 2002, 

s.216-217.)  Tällä  hetkellä  Suomessa  käydään  perhe-käsitteen  muutostilaa  tasa-arvoisen 

avioliitto-lain läpimenon myötä. Tällöin Suomessa avioliitossa voi olla myös kaksi naista tai 

miestä. 

 

Sosiologisesta  näkökulmasta  perhettä  tarkastellaan  yhteiskunnan  rakenteen  osana,  jonka 

kautta  näkyvät  yhteiskunnan  muutokset. (Forsberg  2003,  s.90.)  Nykypäivänä  tunteet  ovat 

nousseet perhesuhteita tukeviksi tai hajottaviksi tekijöiksi. Perhesuhteen keskeisessä osassa 

on kahden ihmisen välinen tunteisiin perustuva suhde, joka ei ole välttämättä pysyvä tila. . 

Lapsien  syntyminen  suhteeseen on tarkoin suunniteltua omien tunteiden mukaan. Enää ei 

puhutakaan  lasten  saamisesta  vaan  hankkimisesta. Tutkimuksien  mukaan  lapset  kuitenkin 

hankaloittavat mahdollisesta parisuhteesta luopumista. (Kuronen 2003, s.105-106.) 

 

Ajan  saatossa  perhemuodot  ovat  moninaistuneet.  Ydinperheeksi  kutsutaan  perhettä  jossa 

asuu  äiti  ja  isä  lastensa  kanssa.  Nykypäivänä  ydinperheen  lisäksi  on  tullut  monia  muita 

perhemuotoja. Enää 30.3 % perheistä on perheitä, joissa on lapsia ja avioliitossa olevat äiti 

ja isä. (Tilastokeskus, 2009.) Tämä tuo haasteita perheen tutkimiselle. Moni perhe on eronnut, 

lapset  asuvat  joko  äitinsä  tai  isänsä kanssa  tai  osana uusperhettä.  Perheenjäsenet  toimivat 

keskenään  tietynlaisessa  suhteessa.  Tällöin  voidaan  puhua  pienien  perheiden 

muodostamasta  perhepiiristä,  jolla  on  yhteistoimintaa  keskenään.  On  hyvä  muistaa,  että 

yksilön  tärkeät  ihmissuhteet  voivat  löytyä  myös  perheen  ulkopuolelta.  Vaikka ihmiset 

olisivat sukulaisia keskenään, heillä ei välttämättä ole muita perheen ominaisuuksia kuten 

yhteistä  kotia.  (Korhonen,  1998,  s.92).  Lisäksi  on  olemassa  adoptio-,  sateenkaari-, 

monikulttuuri- ja sijaisperheitä. (Vilén, Seppänen, Tapio & Toivanen, 2010, s.12–14). 

 

Historian  kuluessa  perheen  sisäiset  roolimallit  ovat  muuttuneet.    Isyyden  läpimurto 
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perhepolitiikassa  tapahtui  1980–1990-luvuilla.  Tällöin  miehet  otettiin  mukaan  lapsen 

kasvatuskeskusteluun,  eikä  heitä  nähty  pelkästään  perheensä  elättäjänä. Nykyään  äitiä  ei 

pidetä lapsen tärkeimpänä huoltajana, vaan sen sijaan pyritään tasavertaiseen huoltajuuteen 

yhdessä  isän  kanssa.  Isän  läsnäolon  merkitystä  lapselle  korostetaan.  Tämä  näkyy  muun 

muassa  isyyslomien  kasvuna.  Myöskään  avioeron  sattuessa  lapsi ei  joudu  eroon  isästään, 

vaan pyritään yhteishuoltajuuteen. (Nätkin & Vuori 2003, s.51-52; Vuori 2003, s.51-55.) 

 

Suomalaista perheen muodostusta voidaan kutsua ”myöhennetyksi perheellistymismalliksi” 

(Saulin & Salmen, 2001, s.23). Tällä tarkoitetaan sitä, että perhe perustetaan siinä vaiheessa 

kun  vanhempien  koulutus  on  hankittu  ja  työura  päässyt  alkuun.  Tavallisesti  perheissä  on 

enemmän kuin yksi lapsi. (Tilastokeskus, 2013.) Nykypäivän arjen haasteena perheelle ovat 

erilaiset  odotukset  liittyen  perhe-elämään  sekä  työelämän  kiristyneet  vaatimukset. 

Perheellinen joutuu tasapainoilemaan työelämän ja perheen tarpeiden välillä. (Sauli & Salmi 

2001, s.23.) 

 

Tässä  tutkimuksessa  perheellisenä  opiskelijana  pidetään  opiskelijaa,  joka  asuu  vähintään 

yhden  alle  18-vuotiaan  huollettavan  kanssa.  Mielestäni  vanhemmuus  eri  velvoitteineen 

kuormittaa  opiskelijaa  eri  tavoin,  joten  halusin  rajata  aiheen  koskemaan  oman  lapsensa 

huoltajina olevia opiskelijoita.  

1.2.1 Perheellinen opiskelija 

Suomalainen koulutuspolitiikka on tavoitellut koulutusjärjestelmää, joka mahdollistaa 

elinikäisen oppimisen mahdollisuuden kaikille. Tämän oppimisyhteiskunnan ihanteen 

toteutumiseksi tarvitaan ratkaisuja opetuksen kysynnän ja tarjonnan tarkoituksen 

mukaiseen kohtaamiseen sekä vastuunjakoon yksilön ja koulutusjärjestelmän välillä. 

(Jauhiainen, Korkeaoja, Lavikainen Niemelä, Penttilä, 2008, s.4.) 

Suomessa perheellisiä opiskelijoita on noin 11 % kaikista yliopisto-opiskelijoista. Kooltaan 
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tämä erityisryhmä on merkittävä. Suurin osa perheellisistä opiskelijoista on yli 30-vuotiaita 

ja  yleisimmin  perheissä  on  1-2  lasta.  Prosentin  verran  perheellisistä  opiskelijoista  on 

yksinhuoltajia. (Lintula, 2012, s.6.) Riina Kyllösen 2006 tekemän tutkielman mukaan Oulun 

yliopistossa  on perheellisiä  opiskelijoita  n. 15  %,  mikä  on  hieman  enemmän  kuin  muissa 

yliopistoissa.  Kyseisestä  selvityksessä  käy  ilmi,  että  perheellinen  opiskelija  tarvitsee 

poikkeavien  elämänolosuhteiden  vuoksi  joustavia  ja  yksilöllisiä  opiskeluratkaisuja 

unohtamatta taloudellista tukea, jotta opiskelu olisi mahdollista. (Kyllönen, 2006, s.66- 70.) 

Opetusministeriön  vuonna  2008  tekemässä  selvityksessä  todetaan  myös  yksilöllisten 

opiskeluratkaisujen,  taloudellisen  ja  sosiaalisen  tuen  helpottavan  perheellisen  opiskeluista 

selviytymistä. (Jauhiainen ym. 2008, s.4.) 

 

Perheelliset  opiskelijat  ovat  harvemmin  muihin  opiskelijoihin  verratessa  päätoimisia 

opiskelijoita.  Vain  32  %  perheellisistä  yliopisto-opiskelijoista  ilmoitti  opiskelevansa 

päätoimisesti. Tämän ajatellaan johtuvan opiskelijan töistä, sillä vain kahdeksalla prosentilla 

opiskelijoista syy välivuoden pitämiseen kesken yliopisto-opiskelun oli vanhempainvapaa. 

Perheellisellä tutkinnon suorittaminen kestää noin vuoden pidempään kuin muilla. (Lintula, 

2012, s.9.) 

 

Aiemman  tutkimuksen  mukaan  (Opetusministeriö  2008,  s.42.) etenkin  yksinhuoltajat 

joutuvat erittäin huonoon taloudelliseen tilanteeseen opiskellessaan. He käyvät harvemmin 

kuin  muut  perheelliset  opiskelijat  töissä  opiskelun  ohessa,  mikä  huonontaa  taloudellista 

tilannetta entisestään. 

Perhe ja opiskelu 

Hyödynnän perheen ja opiskelun yhteensovittamisen tarkastelussa työelämässä tehtyjä 

tutkimuksia, sillä opiskelun voidaan ajatella olevan opiskelijan työtä. (Kunttu, 2005) 

Perheen ja opiskelun yhteensovittamisen voidaan ajatella olevan kahden kilpailevan tekijän 

välissä risteilyä. Toisaalta halutaan olla perheen kanssa, mutta toisaalta myös menestyä 

opinnoissa. 
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Perheen ja työnteon yhdistämisestä löytyy malleja, joiden mukaan yksilön ajatellaan 

toimivan. Tällaisia ovat esimerkiksi korvaavuus-, erillisyys-, välinemalli, ristiriita- ja 

siirräntämalli. Korvaavuusmallissa yksilö tyydyttää työelämässä kokemansa pettymykset 

toisilla elämän osa-alueilla. Erillisyysmallissa työn ja yksityisen elämän välillä ei ole 

vuorovaikutusta. Välinemallissa elämän eri osa-alueet toimivat toistensa hyväksi. 

Ristiriitamallissa sen sijaan nähdään perhe-ja työroolien olevan ristiriidassa. 

Siirräntämallissa kuvataan henkilön yksilötason vuorovaikutusta. (Kivimäki 2003, s.188.)  

Mallien kautta voidaan hahmottaa erilaisia tapoja, jonka kautta yksilö selviytyy perheen ja 

työn yhdistämisestä. 

 

Nykypäivän perhetutkimukset osoittavat jokapäiväisen lasten arkeen osallistumisen olevan 

tärkeää lapsen turvalliselle kasvulle ja kehitykselle.  Tämä tuo suuria paineita opiskeluissa 

menestystä haluavalle vanhemmalle. Toisaalta tutkimukset myös osoittavat, että 

onnistuminen työssä lisää onnistumista myös kotona ja toisinpäin. (Kinnunen & Mauno 

2002, s.103-105.) 

 

Opiskelukyky on käsitteenä läheinen hyvinvoinnin kanssa ja sen lähikäsitteinä voidaan pitää 

työkykyä  ja  toimintakykyä.  Käsitteenä  opiskelukyky  on  vielä  hyvin  nuori.  (Kunttu  2011, 

s.34.;  Lounasmaa,  Tuori,  Kunttu  &  Huttunen  2004,  s.163.)  Opiskelukyky  on  kolmen 

toisiinsa vaikuttavan tekijän tasapainotila. Kyseiset tekijät ovat 1) opiskelijan toimintakyky, 

2) opiskeluun kohdistuvat vaatimukset ja 3) opiskeluyhteisöön liittyvät tekijät. (Lounasmaa 

ym.  2004,  s.188.)  Opiskelukyvyn  määrittelyn  ajatuksena  on  usein  pidetty  sitä,  että 

opiskelukyky  on  yhtä  kuin  opiskelijan  työkyky.  Tällöin  työkyky  ja  opiskelukyky  ovat 

verrattavissa toisiinsa. Opiskelukyvyn malli eroaa työkyvyn mallista pitäen sisällään opetus- 

ja  ohjaustoiminnan,  jolle  työkykymallissa  ei  ole  vastinetta.  (Kunttu  2011,  s.34.) 

Opiskelukykymalli on esitetty kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Opiskelijatyökykymalli (muokattu Lintula, 2012, s.8) 

 

Neljään  asiaan  pohjautuvassa  mallissa  opiskelukyky  rakentuu opiskelutaitojen,  opetus- ja 

ohjaustoiminnan,  opiskeluympäristön  ja  yksilöllisten  voimavarojen  varaan.  Näiden 

pilareiden  tasapainosta  rakentuu opintojen  etenemistä  ja  kokonaisvaltaista  hyvinvointia 

edistävä  opiskelukyky.  Opiskelukyvyn  eri  osa-alueet  tuovat  perheelliselle  opiskelijalle 

haasteita.  Perheellinen  opiskelija  tarvitsee  hyvää  ajankäytön  hallintaa  opiskelutaitojen 

lisäksi. Opetus- ja ohjaustoiminta voi olla haastavaa, sillä opintoihin tarvitaan joustavuutta 

ja  toisaalta  kiinnittyminen  opiskelijayhteisöön  voi  olla  irrallista  ajanpuutteen  vuoksi. 

(Lintula, 2012, s.8.) 
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Perheellisen opiskelijan elämäntilanne sisältää paljon opiskelukykyä lisääviä tekijöitä. Näitä 

ovat  esimerkiksi  opiskelu- ja  valmistumismotivaatio.  Perheellisistä  yhdessä  asuvista 

opiskelijoista  47  %  ja  yksinhuoltajista  54  %  kokee  opiskelun  myönteisenä  voimavarana. 

Perheettömistä opiskelijoista vain 37 % kokee opiskelun positiivisena voimavarana. (Lintula, 

2012, s.9.) Tässä on selkeä ero perheettömien ja perheellisten opiskelijoiden välillä. Tämä 

voisi olla yksi syy hyvään opiskelu- ja valmistumismotivaatioon perheellisillä opiskelijoilla. 

 

Oulun  yliopistossa  vuoden  2012  touko-kesäkuussa  perheellisillä  opiskelijoilla  tehdyn 

sähköpostikyselyn  mukaan  negatiivisia  asioita  opiskelussa  olivat  negatiivinen 

suhtautuminen  lapsiin,  huono  kulkeminen  lastenvaunuilla,  lapsiparkin  puute,  kurssien 

joustamattomuus, nopea aikataulujen muuttuminen, huono viestintä järjestöiltä ja sosiaalisen 

verkoston puute opiskelussa. (Lintula, 2012, s.10- 12.). Samankaltaisia tuloksia sai Mirjami 

Korhonen  (1998)  tekemässään  tutkimuksessaan  ammattikorkeakoulun  perheellisistä 

opiskelijoista. Tarvittavia muutoksia ei kuitenkaan ole tehty. Perheelliset opiskelijat ovat jo 

melko suuri opiskeluryhmä yliopistolla ja ammattikorkeassa. Pienillä muutoksilla voitaisiin 

parantaa heidän hyvinvointiaan ja kenties lyhentää tutkinnon suorittamisaikaa yliopistossa. 

 

Perheellisen opiskelijan toimeentulo 

Opiskelijan  yhteiskunnallisen  tuen  taustalla  on  sosiaalisia  perusoikeuksia  koskevan 

perustuslaki 16 § ja 19 §, joissa lainsäätäjälle määrätään vaatimuksia sosiaalisten oikeuksien 

toteuttamisesta.  Perustuslaki  turvaa  myös  minimitoimeentuloa  korkeamman 

perustoimeentuloturvan  elämäntilanteisiin,  jotka  uhkaavat  yksilön  toimeentuloa.  Näitä 

riskejä varten on omat laissa säädetyt etuudet. Eri etuuksia määrätään erillisillä etuuksilla, 

joten sama perhe voi saada  yhtä aikaa useita eri etuuksia, jotka  voivat vaikuttaa toisiinsa. 

Tässä  tutkimuksessa  en  keskity  perheellisten  opiskelijoiden  toimeentuloon  vaan 

motivaatioon  ja  jaksamiseen.  Aiemmissa  tutkimuksissa  perheellisen  taloudellisella 

tilanteella  on  todettu  olevan  vaikutusta  opiskelijoiden suorittamiseen.  Opetusministeriö 
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perusti  vuonna  2008  työryhmän,  jonka  tarkoituksena  oli  selvittää  kuinka  opintotukea 

kehittämällä  voitaisiin  parantaa  perheellisten  opiskelijoiden  taloudellista  tilannetta. 

(Jauhiainen, ym. 2008, s.4.) Mitään muutoksia perheellisten opiskelijoiden opintotukeen ei 

ole vielä tullut. Opetusministeriön selvityksessä käy myös ilmi, että perheellinen opiskelija 

tienaa perheetöntä opiskelijaa  enemmän. Perheellisen  opiskelijan menot ovat myös 

suuremmat kuin perheettömällä opiskelijalla. 

 

Käyn tässä kappaleessa läpi pintapuolisesti tällä hetkellä voimassa olevat säädökset koskien 

perheellisten  toimeentuloa.  Tutkittavien  vastauksista  kävi  ilmi,  että  etenkin 

ammattikorkeakouluissa  opiskelevat  perheelliset  opiskelijat  voivat  saada  erilaisia 

kuntoutusrahoja  opiskeluihinsa.  Tutkimuslomakkeeni  toimentuloa  koskevat  vaihtoehdot 

eivät olleet kattavia, joten en käsittele omassa tutkimuksessani opiskelijoiden toimeentuloa 

ollenkaan. 

Opintotuki 

Opintotuki  koostuu  opintorahasta  ja  opintolainasta.  Siihen  ovat  oikeutettuja  kaikki 

Suomessa  asuvat päätoimiset  opiskelijat.  Opintuen  määrä  on  korkeakouluissa  298 € 

opiskelukuukautta  kohti.  Opintolainaa  voi  nostaa  1.8.2014  alkaen  400 €  kuukautta  kohti. 

Opintotuessa on tulorajat. Yhtä tukikuukautta kohti voi ansaita 680 €. Tämä koskee myös 

perheellisiä opiskelijoita. 

Aikuiskoulutustuki 

Aikuiskoulutustukea  voi  saada  opiskelija,  joka  on  ollut  työelämässä  yhteensä  vähintään 

kahdeksan vuotta ja ollut nykyisen työnantajan kanssa palveluksessa tai yrittäjänä vähintään 

vuoden  ajan  ennen  opiskelujakson  alkua.  Opintovapaan  tulee  kestää  vähintään  kaksi 

kuukautta eikä opiskelija voi saada samanaikaisesti muuta tukea opiskeluunsa. 
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Aikuiskoulutustukeen  oikeuttavaa  koulutusta  ovat  korkeakouluissa  ammatilliset 

erikoistumisopinnot ja muu aikuiskoulutus, yliopistossa suoritettava alempaan tai ylempään 

yliopistotutkintoon tai lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtava koulutus. Tutkimuksessani 

perheelliset  opiskelijat  olivat  joko  alempaa  tai  ylempää  yliopistotutkintoa  tai 

tohtorikoulutusta  suorittavia.  Tukea  voidaan  kuitenkin  myöntää  vain  sellaiselle  avoimen 

yliopiston  tai  avoimen  ammattikorkeakoulun  opintojaksolle,  jolle  on  myönnetty  opinto-

oikeus ja vahvistettu opiskeluohjelma. (Koulutusrahasto, 2014.) 

 

Opiskelun tulee olla päätoimista tuen maksuaikana. Päätoimisena pidetään opiskelua, jonka 

laajuus on keskimäärin vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa. Jollei opintojen laajuutta ole 

määritelty opintopisteinä tai – viikkoina, opintoja tulee olla keskimäärin vähintään 20 tuntia 

viikossa. Aikuiskoulutustuen saajan tulee olla tuen maksamisaikana oppilaitoksessa kirjoilla 

läsnä  olevana  opiskelijana.  Tuen  määrä  vastaa  ansiosidonnaisen  työttömyyspäivärahan 

määrää ilman korotusosia. Tukea voi saada myös sovitettuna jos hakija käy tuen aikana osa-

aikaisesti töissä tai opiskelu on jaksottaista. (Koulutusrahasto, 2014.) 

 

Aikuiskoulutustukea  ei  voida  myöntää  yhtä  aikaa  vuorottelukorvauksen,  opintorahan  tai 

opintotukilain  mukaisen  asumislisän,  sairausvakuutuslain  mukaisen  päivärahan,  äitiys-, 

isyys- tai vanhempainpäivärahan kanssa. Kuten aikuiskoulutustukea ei makseta myöskään 

kuntoutusrahan,  samaan  koulutukseen,  työttömyyspäivärahan,  työmarkkinatuen  tai 

työttömyysetuuskoulutuksen kanssa. (Koulutusrahasto, 2014.)   

Yleinen asumistuki 

Perheelliset  opiskelijat  eivät  saa  opintotuen  asumislisää  vaan  he  voivat  saada  yleistä 

asumistukea. Yleiseen asumistukeen vaikuttavat koko perheen tulot, lasten määrä ja asunnon 

koko.  Parhaimmillaan  asumistuki  voi  olla  80  %  vuokran  määrästä.  Yleisen  asumistuen 

määrä ja määräytymisperusteet ovat määriteltyinä valtion asumistukilaissa (408/1975). 
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Äitiys- ja vanhempainpäiväraha 

Äitiyslomalla oleva opiskelija voi saada minimiäitiyspäivärahaa opiskellessaan samalla kun 

saa  opintotukea.  Äitiyspäiväraha  kestää  noin  3  kuukautta,  jonka  jälkeen  jompikumpi 

vanhemmista  voi  jäädä  vanhempainpäivärahalle  158  päiväksi.  Opiskelijan  ottaessa 

äitiyspäivärahan  aiempaan  palkkaansa  suhtautettuna,  hän  ei  saa  opintotukea,  vaikka 

opiskelisikin  äitiys-ja  vanhempainpäivärahalla.  Perheelliset  miesopiskelijat  voivat  pitää 

isyyspäivärahaa 54 arkipäivää lapsen syntymän jälkeen siihen asti, että lapsi täyttää 2 vuotta. 

18  arkipäivää  voidaan  pitää  yhdessä  äidin  äitiys- tai  vanhempainpäivärahan  aikana. 

(Kansaneläkelaitos, 2014.) 

Kotihoidontuki 

Kotihoidon  tukea voi  saada perheellinen  opiskelija, jolla  on  vähintään  yksi alle  3-vuotias 

lapsi, joka ei ole kunnallisen päivähoidon piirissä. Kotihoidon tukea saa myös perheen yli 3-

vuotiaista lapsista, jos yksi lapsista on alle 3-vuotias. Kotihoidon tuki koostuu hoitorahasta, 

sekä  hoitolisästä  riippuen  perheen  tuloista  sekä  mahdollisesta  kuntakohtaisesta  lisästä. 

(Kansaneläkelaitos, 2014.) 

Toimeentulotuki 

Opiskelija  voi  saada  toimeentulotukea  viimeisenä  tukimuotona,  jos  kaikki  opintoetuudet 

mukaan  lukien  opintolaina  on  nostettu.  Ensisijaisina  toimeentulon muotoina  pidetään 

kuitenkin  ansiotyötä,  opintotuki- ja  opintolaina  sekä  muita  toimeentulon  muotoja  kuten 

vanhempien avustusta tai muuta varallisuutta. (Toimeentulolaki 1§ ja 2§.) Toimeentulotuen 

määrä säädetään toimeentulolain pykälässä 9. Määrän vaikuttavat lasten määrä, lasten ikä ja 

perheen  varallisuus  ja  tulot.  Yksinhuoltajalle  maksetaan  yksin  asuvan  henkilön  perusosa 

kymmenellä prosentilla korotettuna. 

 

Tutkimuksestani  puuttui  opiskelijan  rahoituskysymyksestä  kotihoidontuki  ja 
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työttömyysansiopäiväraha työvoimakoulutuksen  kautta  opiskeleville.  Tällöin  perheellinen 

opiskelija  saa  opintojen  tueksi  saman  rahan  kuin  työttömänä  ollessaan.    Näinollen 

perheellisten  opiskelijoiden  tuloja  erittelevästä  kysymyksestä  puuttui  olennaisia 

vaihtoehtoja. Kysymystä käsitellessäni otan huomioon tämän asian. 

 

Opiskelijaperheet  ovat  usein  monen  eri  etuuden  saajia  ja  yleensä  nämä  vaikuttavat  myös 

toisiinsa. Niiden  yhteensovittaminen aiheuttaa usein sellaisia kokonaisvaikutuksia, joita ei 

tulla  ottaneeksi  huomioon  lainsäädännön  valmistelussa.  Esimerkiksi  aikuiskoulutustuen 

saaminen estyy jos opiskelija saa äitiys-tai vanhempainpäivärahaa. (Koulutusrahasto, 2014.) 

1.2.2 Perhe ja jaksaminen 

Opiskelu on opiskelijan työtä, joten käytän  jaksamisen  lähdeaineistona myös työelämässä 

tehtyjä  tutkimuksia. Tutkimukset  osoittavat  uupumisen  lisääntymisen  ja  burn  outin  riskin 

lisääntyneen työ-elämässä. (Kunttu, 2011, s.34-35.) 

 

Jaksamisen  kokemus  on  aina  subjektiivinen,  joten  ei  voida  yleisesti  määrittää  millainen 

työmäärä  tuntuu  yksilöstä  ylivoimaiselta.  Tähän  liittyvät  ihmisten  erilaisuus  ja  erilaiset 

kiinnostuksen kohteet ja kokemukset asioista. Toinen nauttii työstä, jonka toinen kokee jopa 

liian kuormittavaksi. Tämä vaatii kunnioittamista toisten voimavaroja kohtaan. Jaksamisessa 

ihminen itse on paras omien voimiensa tuntija. (Hämäläinen, 2001, s.21.) 

 

Ajankäyttö  ja  taloudellinen  tilanne  luovat  eniten  haastetta  perheellisten  opiskeluun. 

Tutkimuksessa havaittiin, että aikaa oli liian vähän perheelle ja ystäville sekä harrastuksiin. 

Lisäksi rahaa  elämiseen  oli  tutkimukseen  mukaan  käytettävissä  liian  vähän.  Ratkaisuksi 

näihin  ongelmiin  ehdotettiin  suunnitelmallisuutta  kaikkea  toimintaa  kohtaan.  (Korhonen, 

1998, s.51- 53). 

 

Kuviossa  4  pyritään  selkeyttämään  perheellisen  opiskelijan  tasapainoilua  opiskelun  ja 



24 

 

 

perheen  välillä.  Tämä  tasapainoilun  haastavuus  hankaloittaa  perheellisen  opiskelijan 

opintoja. Korhosen (1997) tutkimuksessa perheelliset opiskelijat näkivät perheen rajoittavan 

opiskelua merkittävästi ja tuovan negatiivisia tuntemuksia. Suuri työmäärä tuo perheellisen 

opiskelijan  jaksamiseen  haasteita.  Perheellisellä  opiskelijalla  on  monenlaisia  rooleja 

elämässään,  mikä  vaikuttaa  monitahoisesti  perheellisen  opiskelijan  opiskelusta 

selviytymiseen.  Opiskelija  haluaisi  olla  sekä  hyvä  äiti  tai isä  että  hyvä  opiskelija.  Näiden 

roolien  ollessa  ristiriidassa  keskenään  tarvitaan  paljon  ylimäärästä  energiaa  sekä 

voimavarojen tehokasta käyttöä. (Korhonen, 1998, s.40- 41).   

 

Kuvio 4. Perheellisyyden aiheuttamista  kielteisistä ja myönteisistä vaikutuksia  opiskelun kannalta 

(Korhonen, 1997, s.21). 

Voimavarat 

Jokaisella  ihmisellä  on  yksilölliset  voimavarat.  Voimavaroilla  tarkoitetaan  voimia  antavia 

tekijöitä, jotka voidaan luokitella sisäisiin tai ulkoisiin voimavaroihin. Sisäisiä voimavaroja 

ovat  esimerkiksi  itsetunto,  hallinnan  tunne,  toimiva  vanhemmuus,  ihmissuhteet  ja 

taloudellinen  tilanne.  Ulkoisiin  voimavaroihin  kuuluvat  muun  muassa  lapsiperheille 

suunnatut palvelut sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. (Pelkonen & Hakulinen, 

2002, s.207–208.) 

 

Mielihyvää tuottavat asiat auttavat jaksamaan arkisessa elämässä. (Vartiovaara, 2000, s.199–
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200)  Voimavarat  muotoutuvat  yksilöllisten  kokemusten  perusteella.  Yksilö  on 

voimavarainen  kun  hän  luottaa  voimavaroihinsa  sekä  osaa  käyttää  niitä.  Käsitteenä 

voimavaraisuus  kertoo  voimavarojen  ja  kuormittavien  tekijöiden  välisestä  suhteesta. 

Voimavarat kasvattavat elämän hallittavuutta ja mielekkyyttä. (Pelkonen & Hakulinen, 2002, 

s.207–208.) 

 

Ihmistä  kuormittavat  tekijät  voivat  liittyä  parisuhteeseen,  sosiaalisiin  suhteisiin, 

ajanhallintaan,  terveydentilaan  tai  taloudelliseen  toimeentuloon.  Ne ovat  luonnollinen  osa 

elämää,  vaikka  kuluttavatkin  voimavaroja.  (Pelkonen  &  Hakulinen,  2004,  s.11.) 

Kuormittavien  tekijöiden  kasautuminen  aiheuttaa  jaksamattomuutta.  Jaksamattomuuden 

kokemus  on  aina  kuitenkin  henkilökohtainen,  jolloin  ei  voida  tarkkaan  määritellä  siihen 

johtavia  tekijöitä.  Ihmisillä  on  myös  yksilölliset  ongelmanratkaisutaidot  selvitä 

kuormittavasta  tilanteesta.  (Vartiovaara,  2000,  s.17–18.)  Perheellisen  opiskelijan 

elämäntilanne  voi  siis  näyttäytyä  muille  erittäin  kuormittavana,  vaikka  opiskelijan  oma 

kokemus elämäntilanteesta ei ole sitä ja päinvastoin. 

Hyvinvointi 

Jaksamiseen  liittyy  suuresti  myös  käsite  hyvinvointi.  Eril  Allardtin  (1976)  muodostamaa 

hyvinvointimallia on käytetty useissa hyvinvointitutkimuksissa. Siinä  hyvinvointi koostuu 

having- loving ja being- osista. Lähtökohtana ovat ihmisen perustarpeet kuten toimeentulo, 

sen  jälkeen tulevat  ystävyyteen ja perheeseen  liittyvät tarpeet ja  viimeisenä oman elämän 

asioista  päättämisen  tarve  liittyen  esimerkiksi  mieleisen  työpaikan  tai  opiskelupaikan 

valintaan. (Marjatta Bardy, 2009, s.228-230.) Allardtin hyvinvointimalli (1976) kuvaa hyvin 

asioita,  jotka  perheelliset  opiskelijat  kokivat  opiskelua  helpottavaksi  Korhosen  (1998) 

tutkimuksessa. 

 

Merkittäviä  hyvinvoinnin  tekijöitä  ovat  terveys,  taloudellinen  toimeentulo,  koulutus, 

asuminen, turvallisuus ja sosiaaliset suhteet. Bardy kirjoittaa artikkelissaan (Lapsiperheiden 

hyvinvointi,  2009)  pohjoismaisen  hyvinvointitutkimuksen  mittaavan  resurssien 
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hallintatekijöitä.  Näillä  tarkoitetaan  välineitä,  joilla  voidaan  tietoisesti  vaikuttaa  oman 

elämänkulkuun. 

 

Hyvinvointi  voidaan  jakaa  objektiivisesti  havaittuihin  oloihin  ja  koettuun  subjektiiviseen 

tyytyväisyyteen tai onnellisuuteen. Usein tutkimuksissa on keskitytty havaittavissa oleviin 

tekijöihin,  sillä  ihmisen  tuntemuksia  on  pidetty  epäluotettavana  tietona.  Puhutaan  niin 

sanotusta  onnellisuusmuurista,  jolla  tarkoitetaan  ihmisten  tapaa  sanoa  olevansa 

onnellisempia mitä objektiiviset olot antaisivat aihetta. 

 

Objektiivisia  oloja  mittaavia  mittareita  on  käytetty  Pohjoismaissa  enemmän  kuin 

subjektiivisia  mittareita.  Subjektiivisten  tekijöiden  huomioiminen  tutkimuksissa  on 

kuitenkin tärkeää, sillä oma kokemus ja tunne elämän suunnasta ovat niitä tosiasioita, joiden 

varassa  ihminen  jaksaa  päivästä  toiseen.  Hyvinvointi  heijastuu  ihmisen  omaan 

tyytyväisyyteen  elämässä.  Suomalaisista  tehdyissä  tutkimuksissa  nousi  esille  ihmisen 

tyytyväisyys elämässään myös niin sanotusti huonommissakin olo-suhteissa. (Martikainen, 

2006, s.30- 31.) 

 

Opiskelijoiden  hyvinvoinnin  on  katsottu  johtuvan  eniten  koulun  ulkopuolisen  sosiaalisen 

verkoston  arvojen  vastaavuudesta  opiskeluun.    Koulun  pedagogisten  ratkaisujen  ja 

kouluympäristön  merkitys  tulee  vasta  sen  jälkeen.  Kokonaisuudessaan  koulutuksen 

keskeinen vaikuttava tekijä on sen pedagoginen joustavuus. Tällöin opiskelija voi itse kokea 

pystyvänsä  vaikuttamaan  omaan  opiskeluunsa.  (Tuomi  &  Äimälä,  2011,  s.211.)  Myös 

perheelliset  opiskelijat  kokevat pedagogisten  ratkaisujen  ja  kouluympäristön  vaikuttavan 

opiskelun mielekkyyteen. (Lintula, 2012 s.6-9). 

Tyytyväisyys 

Tyytyväisyys  käsitettä  on  määritelty  eri  yhteyksissä  eri  tavoin.  Ihmisen  hyvinvointi  on 

merkittävässä  suhteessa  tyytyväisyyden  kokemukseen.  Tyytyväisyyden  ja  hyvinvoinnin 

kokemus on eri tutkimuksessa todettu pitkäkestoisiksi ja  näin ollen elämänkulun kannalta 
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merkityksellisiksi. (Martikainen, 2006, s.30). 

 

Tyytyväisyys  elämään  muodostuu  eri  ihmisillä  eri  asioista.  Länsimaissa  sukupuolella  tai 

ulkoisella viehättävyydellä ei ole suurta vaikutusta tyytyväisyyteen. Ikä, työ, perheellisyys 

ja kyky hallita omaa ympäristöään sekä kokemus omasta pätevyydestään ovat tekijöitä, jotka 

vaikuttavat ihmisen tyytyväisyyden kokemukseen. (Martikainen, 2006, s.33.) Perheellinen 

opiskelija  voisi  kuulua  iältään  nuoriin  aikuisiin,  jolloin  kokemus  tyytymättömyydestä  on 

suuri, mutta hyvät sosiaaliset suhteet sekä oma persoonallisuus voivat tuoda tyytyväisyyttä 

elämään.  (Martikainen,  2006,  s.34).  Tyytyväisyystutkimukset  voivat  olla 

lähestymistavaltaan  filosofisia,  psykologisia,  sosiologisia,  taloustieteellisiä  ja 

terveystieteellisiä. Jokaisella lähestymistavalla on omia tyypillisiä piirteitä kuten tietynlaisia 

tavoitteita  tyytyväisyystutkimuksissa,  jotka  vaikuttavat  tutkimukseen.  (Martikainen  2006, 

s.28- 29.) 

 

Perheellisenä opiskelu on tekijä, joka tuo ongelmia hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Kuten jo 

aiemmin  totesin  huolellisen  ajankäytön  hallinnan  helpottavan  perheellisen  opiskelijan 

elämää,  se  myös  lisää  omien  resurssien  hallintamahdollisuutta  edistäen  hyvinvointia. 

(Korhonen, 1998; Marjatta Bardy, 2009, s.228- 230.) Tyytyväisyys opiskeluun tarkoittaa sitä, 

että  opiskelija  kokee  opiskelun  mielekkääksi  ja  haasteelliseksi.  (Ruohotie,  1998,  s.46). 

Tällöin  opiskelu  tuottaa  sisäisiä  palkkioita,  kuten  mielihyvää  tuottavia  onnistumisen 

kokemuksia lisäten jaksamista. 

 

Tutkielmassani tarkastelin perheellisten opiskelijoiden jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä 5-

portaisilla  Likertin  asteikolla määritellyillä monivalintakysymyksillä.  Vaihtoehtoina  olivat 

taloudellinen  tilanne,  perheen  tuki,  opiskelijayhteisö,  tukiverkosto  ja  opiskelun 

aikatauluttaminen.  Lisäksi  tutkittavalla  oli  mahdollisuus  kertoa  muista  jaksamiseen 

vaikuttavista tekijöistä. 
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1.2.3 Perhe ja motivaatio 

Perheellisen opiskelijan  motivaation  rakentumista  on  tutkittu  vähän.  Aikaisemmissa 

tutkimuksissa  on  pääosin  keskitytty  tutkimaan  ainoastaan  perheellisen  opiskelijan 

jaksamista  ja  opinnoista  selviytymistä  (Korhonen,  1998).  Tässä  luvussa  pyrin 

tarkastelemaan motivaatioteorioiden avulla tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta perheellisen 

opiskelijan motivaatioon. 

 

Perheellinen opiskelija tarvitsee suunnitelmallisuutta opiskelussa (Korhonen, 1998, s. 266- 

267). Tällöin hän asettaa itselleen sellaisia tavoitteita, jotka ovat saavutettavissa rajallisen 

ajan puitteissa. Tähän kytkeytyy hyvin Lochen (1968) tavoiteteoria. Tämän teorian mukaan 

tietoiset  ja  harkitut  aikomukset  ja  tavoitteet  ohjaavat  toimintaa.  Asettamalla  itselleen 

tavoitteita,  jotka  on  tarkkaan  pohdittu  ja  suunniteltu  omalle  ajankäytölleen  sopivaksi, 

perheellinen opiskelija rakentaa motivaatiota tavoiteteorian kautta. 

 

Perheen  tuki,  taloudellinen  selviytyminen  ja  hyvä  ajankäyttö  helpottavat  perheellisen 

selviytymistä  opiskeluista  (Korhonen  1998).  Maslowin  tarvehierarkiateorian  mukaan 

ihmisen toiminta määräytyy  vallitsevan tarpeen mukaan  siten, että  yksilö ei  voi tyydyttää 

ylemmän  tason  tarpeita  ennen  kuin  alemman  tason  tarpeet  ovat  tyydytetyt.  Yksilön 

kehittämiseen liittyvät tarpeet ovat hierarkian ylemmällä tasolla. Perheellisellä opiskelijalla 

perustarpeiden  tyydyttämisen  ja  perhesuhteiden  tulee  siis  olla  kunnossa,  jotta 

opiskelumotivaatiota  voi  syntyä.  Perheellinen  opiskelija  kokee  perustarpeidensa 

tyydyttymisen tärkeänä opiskelua kannattelevana tekijänä. 

 

Perheellisellä  opiskelijalla  on  erityisiä  odotuksia  opiskeluiden  suhteen.  Korhosen 

tutkimuksen (1998) mukaan perheelliset opiskelijat puntaroivat muita enemmän opiskelunsa 

aloittamista  ja  sen  tuomaa  hyötyä.  Heillä  on  usein  jo  paljon  kokemusta  omasta 

oppimistavastaan.  Opiskeluaikana  he  ovat  lisäksi  kriittisempiä  saamaansa  opetukseen  ja 

harjoitteluun  kuin  perheettömät  opiskelijat.  Odotusarvoteoriassa  motivaatioon  ajatellaan 

liittyvän  tarpeiden  ja  kannusteiden  lisäksi  havainnot  ja  odotukset.  Odotuksilla  on  tietty 
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saavutettavuuden  aste  perustuen  yksilön  aiempiin  kokemuksiin  ja  havaintoihin. 

Perheellisten  opiskelijoiden  odotukset  ja  havainnoinnit  eri  tehtävistä  voivat  poiketa 

toisistaan  paljon.  Toinen  näkee  toisen  tavoitteen  hyödyllisempänä  ja  sitoutuu  siihen 

paremmin  sekä  käyttäytyy  sen  mukaan,  että  saavuttaa  tavoitteen.  Tavoitteeseen  huonosti 

sitoutunut opiskelija suorittaa tehtävän huonosti tai jättää tekemättä kokonaan. (Peltonen  & 

Ruohotie, 1992, s.62). 

 

Perheellinen  opiskelija  haluaa  opiskelussaan  pärjätä  nuoremmille  ja  päästä  sisälle 

opiskelijayhteisöön  (Korhonen,  1998;  Lintula,  2012.).  Kognitiivisen  evaluaatioteorian 

mukaan  ihmisen  luontaisena  taipumuksena  on  tavoitella  autonomiaa,  pätevyyttä  sekä 

joukkoon  kuulumista.  Minäpystyvyydellä  tarkoitettiin  ihmisen  omaa  uskomusta  selvitä 

asetetuista tavoitteista. Perheellisellä opiskelijalla voisi olettaa tyypillisesti olevan enemmän 

työkokemusta  omalta  ja  muilta  aloilta  muihin  opiskelijoihin  verratessa.  Eri  kokemuksien 

avulla  perheellinen  opiskelija  kehittää  omaa  minäpystyvyyttään.  Kokemukset  voivat 

helpottaa  opiskelua,  sillä  perheellinen  opiskelija  tiedostaa  näiden  avulla  omat 

oppimistapansa.  (Korhonen,  1998,  s.100.)  Toisaalta  kokemukset  voivat  myös  rajoittaa 

esimerkiksi haasteiden ottamista. 

 

Korhonen (1998) sivuaa tutkimuksessaan perheellisen opiskelijan hyvinvointia. Tuloksista 

käy ilmi, että opinnot koetaan uhrauksena koko perheelle. Tästä syystä opiskeluissa halutaan 

menestyä  hyvin  ja  tavoitteet  nostetaan  liian  korkealle.  Tällöin  aikaa  ei  ole  riittävästi 

opiskeluun  eikä  perheelle.  Tämä  rooliristiriita  tuottaa  haasteita  perheellisen  jaksamiseen. 

Oulun  ylioppilaskunnan  tekemässä  tutkimuksessa  (Lintula,  2012)  perheellisistä 

opiskelijoista lähes puolet koki opiskelun kuitenkin voimavarana itselleen. Myös Korhosen 

(1998) tutkimuksessa tämä käy ilmi. Opiskelu voi olla siis myös voimavaroja lisäävä tekijä 

perheelliselle. Opiskelun suunnitelmallisuudella ja perhe-elämän roolien jakautumisella on 

suuri merkitys perheellisen opiskelussa (Korhonen, 1998, s.266), sillä näiden perusasioiden 

toimivuus on edellytys motivaation kehittymiselle. 

 



30 

 

 

2 Tutkimuksen toteutus 

Perheellisten  perustutkinto-opiskelijoiden  opiskelumotivaatiota  ja  opintomenestystä  on 

tutkittu vähän, joten tutkimukseni lähdeaineisto koostuu pääsääntöisesti aikuisopiskelijoilla 

tehdyistä  tutkimuksista,  työelämässä  olevista  perheellisten  tutkimuksista  sekä 

normaalikoulutusohjelman  opiskelijoiden  motivaatioista  tehdyistä  tutkimuksista. 

Koulutusohjelmien muuttuminen ja elinikäisen oppimisen lisääntyminen on johtanut siihen, 

että myös perustutkinto-opiskelijoissa on ikääntyneempiä opiskelijoita, joiden työkokemusta 

tai muita kokemuksia ei oteta huomioon opiskeluissa. Aikuisopiskelijoiden ja perheellisten 

perustutkinto-opiskelijoiden motivaatio ja minäpystyvyys ovat hyvin samankaltaisia, koska 

perheellisillä  perustutkinto-opiskelijoilla  on  aikuisopiskelijoiden  tavoin  usein  elämässään 

takana  jo  monenlaisia  kokemuksia  ja  töitä,  joiden  kautta  motivaatio  ja  minäpystyvyys 

rakentuu  (Korhonen,  1998).  Perheellisiä  opiskelijoita  on  tutkittu  hyvin  vähän. 

Kandintutkielmassani perehdyin eri motivaatioteorioihin, motivaation syntymiseen ja siihen, 

miten  motivaatio  vaikuttaa  perheellisten  opiskeluun.  Pro  gradu-tutkielmassani  pyrin 

laajentamaan kandin tutkielmaani Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 

tehtyyn  tutkimukseen.  Tutkimukseni  on  kuvaileva  tutkimus  perheellisistä  opiskelijoista. 

Aiemmat  tutkimukset  ovat  keskittyneet  kvalitatiiviseen  haastattelututkimukseen  (esim. 

Lintula 2012.), jolloin tutkimushenkilöiden määrä on ollut pieni. Tämän vuoksi määrällinen 

tutkimus perheellisiin opiskelijoihin liittyvistä ominaisuuksista on perusteltua. 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni  tarkoituksena  oli  tarkastella  tekijöitä,  jotka  vaikuttavat  motivaation 

syntymiseen,  opiskelumotivaatioon  ja  jaksamiseen.  Lisäksi  halusin  tietää  yhteiskunnan 

tukijärjestelmistä  sekä  Oulun  seudun  ammattikorkeakoulun  ja  Oulun  yliopiston 

tukijärjestelmistä  perheellisille  opiskelijoille.  Perheellisen  opiskelumotivaatiosta  ei  ole 

Korhosen  (1998)  lisäksi  tutkimuksia,  joten  jouduin  tyytymään  yleisiin  motivaation 

rakentumiseen  koskeviin  teorioihin.  Oulun  yliopistossa on  tehty  yksi  Pro  gradu-tutkielma 

perheellisten  opiskelijoiden  taloudellisesta  tilanteesta  ja  toimeentulosta  (Kyllönen,  2006.) 
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Perheellisen jaksamisen tutkimiseen käytin tutkimuksia, joissa perheellisellä opiskelijalla oli 

vähintään  yksi  alle  18-vuotias  lapsi.  Halusin  selvittää,  millaiset  tekijät  opiskelussa  toivat 

perheelliselle myönteisiä, ja mitkä taas kielteisiä tuntemuksia. Näin saatiin selville, kuinka 

perheellisen opiskelijan opiskelua voidaan tukea ja mitkä tekijät taas heikensivät opinnoista 

selviytymistä.  Suunnittelin  kyselylomakkeeni  kysymykset  aiempien  perheellisistä 

opiskelijoista tehtyjen tutkimusten sekä motivaatioteorioiden pohjalta. 

 

Perheellinen opiskelija tarvitsee suunnitelmallisuutta opiskelussa (Korhonen, 1998, s. 266- 

267). Tällöin hän asettaa itselleen sellaisia tavoitteita, jotka hän kykenee saavuttamaan 

rajallisen ajan puitteissa. Tähän kytkeytyy hyvin Lochen (1968) tavoiteteoria. Tämän 

teorian mukaan tietoiset ja harkitut aikomukset ja tavoitteet ohjaavat toimintaa. 

Asettamalla tavoitteita, jotka on tarkkaan pohdittu ja suunniteltu omalle ajankäytölleen 

sopivaksi, perheellinen opiskelija rakentaa motivaatiotaan tavoiteteorian kautta. Tätä 

aiempaa tutkimusta ja teoriaa vasten olen suunnitellut tutkimuslomakkeeni kysymykset 

23,24 ja 26. 

 

Perheen tuki, taloudellinen selviytyminen ja hyvä ajankäyttö helpottavat perheellisen 

opiskeluista selviytymistä (Korhonen 1998). Maslowin tarvehierarkiateorian mukaan 

ihmisen toiminta määräytyy vallitsevan tarpeen mukaan, kuitenkin siten, että yksilö ei voi 

tyydyttää ylemmän tason tarpeita ennen kuin alemman tason tarpeet ovat tyydytetyt. 

Yksilön kehittämiseen liittyvät tarpeet ovat hierarkian ylemmällä tasolla. Perheellisellä 

opiskelijalla perustarpeiden tyydyttämisen ja perhesuhteiden tulee siis olla kunnossa, jotta 

opiskelumotivaatiota voi syntyä. Perheellinen opiskelija kokee perustarpeidensa 

tyydyttymisen tärkeänä, opiskelua kannattelevana tekijänä. Tutkimuskysymykseni 20,21 ja 

30 vastaavat tätä teoriaa. Perheellisellä opiskelijalla on erityisiä odotuksia opiskeluiden 

suhteen. Korhosen tutkimuksen (1998) mukaan perheelliset opiskelijat puntaroivat muita 

enemmän opiskelunsa aloittamista ja sen tuomaa hyötyä. Heillä on usein jo paljon 

kokemusta omasta oppimistavastaan. Opiskeluaikana he ovat lisäksi kriittisempiä 

saamaansa opetukseen ja harjoitteluun kuin perheettömät opiskelijat. Odotusarvoteoriassa 
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motivaatioon ajatellaan liittyvän tarpeiden ja kannusteiden lisäksi havainnot ja odotukset. 

Odotuksilla on tietty saavutettavuuden aste, joka perustuu yksilön aiempiin kokemuksiin ja 

havaintoihin. Perheellisten opiskelijoiden odotukset ja havainnoinnit eri tehtävistä voivat 

poiketa toisistaan paljon. Toinen näkee toisen tavoitteen hyödyllisempänä ja sitoutuu näin 

siihen paremmin ja käyttäytyy sen mukaan, että saavuttaa tavoitteen. Tavoitteeseen 

huonosti sitoutunut opiskelija suorittaa tehtävän huonosti tai jättää tekemättä kokonaan. 

(Peltonen  & Ruohotie, 1992, s. 62). Tavoiteteoriaa vasten olen suunnitellut kysymykset 24 

ja 29. 

 

Perheellinen  opiskelija  haluaa  opiskelussaan  pärjätä  nuoremmille  ja  päästä  sisälle 

opiskelijayhteisöön  (Korhonen,  1998;  Lintula,  2012.).  Kognitiivisen  evaluaatioteorian 

mukaan  ihmisen  luontaisena  taipumuksena  on  tavoitella  autonomiaa,  pätevyyttä  sekä 

joukkoon  kuulumista.  Minäpystyvyydellä  tarkoitettiin  ihmisen  omaa  uskomusta  selvitä 

asetetuista tavoitteista. Perheellisellä opiskelijalla voisi olettaa tyypillisesti olevan enemmän 

työkokemusta  omalta  ja  muilta  aloilta  kuin  muilla  opiskelijoilla.  Eri  kokemuksien  avulla 

perheellinen  opiskelija  kehittää  omaa  minäpystyvyyttään.  Kokemukset  voivat  helpottaa 

opiskelua,  sillä  perheellinen  opiskelija  tiedostaa  näiden  avulla  jo  omat  oppimistapansa. 

(Korhonen,  1998,  s.  100.)  Toisaalta  kokemukset  voivat  myös  rajoittaa  esimerkiksi 

haasteiden ottamista. Kognitiivista evaluaatioteoriaa tarkastelen tutkimuskysymyksissä 30, 

40  ja  41. Korhonen  (1998)  sivuaa  tutkimuksessaan  myös  perheellisen  opiskelijan 

hyvinvointia.  Tuloksista  käy  ilmi,  että  opinnot  koetaan  uhrauksena  koko  perheelle.  Tästä 

syystä opiskeluissa halutaan menestyä hyvin ja tavoitteet nostetaan liian korkealle. Tällöin 

aikaa  ei  ole  riittävästi  opiskeluun  eikä  perheelle.  Tämä  rooliristiriita  tuottaa  haasteita 

perheellisen jaksamiseen. Oulun ylioppilaskunnan tekemässä tutkimuksessa (Lintula, 2012) 

perheellisistä  opiskelijoista  lähes  puolet  koki  opiskelun  kuitenkin  voimavarana  itselleen. 

Myös  Korhosen  (1998)  tutkimuksessa  tämä  käy  ilmi.  Opiskelu  voi  olla  siis  myös 

voimavaroja lisäävä tekijä perheelliselle.  
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Korhosen  tutkimuksessa  (1998)  perheelliset  opiskelijat  olivat  tunnollisempia  ja 

tavoitteellisempia  kuin  muut opiskelijat.  Tämän  taustalla  on  jokin  oppimista  lisäävä  asia. 

Haluankin  tietää,  mikä saa  perheelliset  opiskelijat  opiskelemaan  tunnollisesti 

rooliristiriitojen  ja  sosiaalisten  sekä  taloudellisten  paineiden  alla.  Kandidaatin -

tutkielmassani  tein  kirjallisuuskatsauksen  aiheeseen.  Pro  gradu -tutkielmassani  laajennan 

kandidaatin  tutkielmaani tekemällä  kyselytutkimuksen  Oulun  yliopiston  ja  Oulun  seudun 

ammattikorkeakoulun perheellisille opiskelijoille. Siinä käytän hyödyksi motivaatioteorioita 

ja tutkin heidän motivaation rakentumista sekä vertaan ammattikorkeakoulun ja yliopiston 

opiskelijoiden kokemuksia perheellisenä opiskelusta. 

 

Tutkimukseni keskeisessä osassa ovat siis motivaatio, jaksaminen ja siihen liitettävät teoriat.  

Keskityn motivaatioteorioissa klassisiin motivaatioteorioihin. Lisäksi käsittelen perheellisen 

opiskelijan fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja. Voimavarojen riittävyys ja rakentuminen on 

opinnoista suoriutumisessa tärkeää. (Korhonen 1998; Lintula 2012.) 

 

2.2 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimuksen  aineiston  keruussa  käytin  puolistrukturoitua  kyselylomaketta.  Valitsin 

puolistrukturoidun  kyselylomakkeen,  koska halusin  saada yleistä  kuvailevaa tietoa 

perheellisistä opiskelijoista ja heidän opiskelusta. Lisäksi halusin saavuttaa mahdollisimman 

suuren  vastaajamäärän,  sillä  aiempi  Oulun  yliopiston  ylioppilaskunnan  tekemä  selvitys 

sisälsi vain 18 opiskelijan vastaukset. 

Kyselytutkimus kokemuksen tutkimuksessa 

Kokemukset  ovat  ihmisen  mielen  merkitysmaailmassa  erilaisina  elämyksinä,  ajatuksina, 

kuvitelmina,  mielipiteinä,  arvostuksina  ja  tunne-elämyksinä.  Näitä  kokemuksia  pyritään 

tavoittamaan  ihmisten  kokemusten  ilmaisujen  merkityssisältöjen  ymmärtämisen  avulla. 

(Latomaa  2006,  s.17.)  Tutkimuksessani  pyrin  tuomaan  esille  perheellisten  opiskelijoiden 
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kokemuksia omasta motivaatiostaan ja jaksamisestaan sekä oppilaitoksien ja yhteiskunnan 

tukijärjestelmistä perheellisiä opiskelijoita kohtaan. 

 

Kokemuksen tutkimisessa tärkeää on tutkittavan vastauksen avoimuus ja että tutkija ei itse 

ohjaa  tutkittavien  vastauksia  (Tähtinen  ym.,  2011,  s.21).  Valitsin  lomakkeeseeni  avoimia 

kysymyksiä  tarkentaakseni  monivalintakysymyksiä  saaden  näin  luotettavamman 

tutkimustuloksen,  sillä  tutkittavilla  oli  mahdollisuus  kertoa  myös  muitakin  kokemuksia 

perheellisenä opiskelusta, kuin lomakkeessani oli vaihtoehtona. 

 

Tutkimuksen  lomaketta  suunniteltaessa  huomioitavia  seikkoja  ovat  tutkimusongelmien 

määrittely  ja  tavoitteiden  asettelu,  tutkimusongelmaan  suhtautetut  pää- ja  alakysymykset 

sekä  kysymys-ja  vastausmuodot.  (Tähtinen  ym.,  2011,  s.22-23.)  Esitestasin  lomakettani 

viidellä  perheellisellä  opiskelijalla  ennen  kuin  laitoin  lopullisen  tutkimuslomakkeeni 

tutkittaville.  Tällä  tavoin  sain  muutettua  kyselylomakettani  ymmärrettävämmäksi  ja 

tarkoituksenmukaiseksi..  Kyselylomakkeen  laadinnassa  on  esitestauksella  suuri  merkitys, 

sillä sen avulla voidaan parantaa tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. (Tähtinen ym., 

2011, s.24) 

 

Lomakkeessani  oli  34  kysymystä,  joista  suurin  osa  oli  5-portaisia  Likertin  asteikollisia 

kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehtona oli:”1= en ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 

4= paljon, 5= erittäin paljon”. 

Aineiston hankinta 

Aineiston keräämiseen käytin lomaketutkimusta.  Lomakkeen avulla kerätty data siirrettiin 

Excel-taulukon  avulla  SPSS-järjestelmään.  Kyselylomake  lähetettiin  yliopistossa 

opiskelijoiden  sähköpostilistoille.  Ammattikorkeakoulusta  en  saanut  lupaa  lähettää 

kyselylomakettani  kaikkien  opiskelijoiden  sähköpostilistoille,  sillä  perheellisten 

opiskelijoiden  määrää  ei  tiedetty  ja  kaikkien  opiskelijoiden  sähköpostilistoja  ei  haluttu 
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kuormittaa.  Kyselylomakkeeni  linkki  annettiin  kuitenkin  laittaa  Oulun  seudun 

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden intra-järjestelmän etusivulle. 

  

Kyselytutkimuksen  teettäminen  postikyselynä  saattaa  johtaa  siihen,  että  kyselyyn  vastaa 

myös  kohderyhmään  kuulumattomat  henkilöt.  Toisaalta  postikysely  voi  tavoittaa 

helpommin  vastaajia  kuin  haastattelut  (Heikkilä,  2001,  s.66).  Tarvitsin  tutkimuksessani 

myös  yksilöllisiin kokemuksiin perustuvaa tietoa, joten laitoin kyselylomakkeeseeni myös 

avoimia  kysymyksiä.  Kvalitatiivisen  tutkimusmetodin  avulla  sain  tutkimusaineistostani 

yksilökohtaisia merkityssuhteita. (Lukkarinen, 2006, s.230-237.) 

Aineiston analyysi 

Yhdistän  tutkimuksessani  sekä  positivistista  että  fenomenologista  tutkimusmetodia. 

Erilaisten  tutkimusmetodien  käyttäminen  samassa  tutkimuksessa  on  nykyään  hyvin 

tavallista  (Lukkarinen,  2006,  s.227).  Tutkimukseni  avoimet  kysymykset  analysoin 

fenomenologisella  sisällön  analyysillä.  Perttulan  (1995  ja  2000)  kehittämän 

fenomenologisen psykologian analyysimenetelmässä on  kaksi osaa ja  niissä seitsemän eri 

vaihetta. Käytin analyysissani hieman muokaten Perttulan muodostamaa fenomenologisen 

psykologian  menetelmää.  Analyysin  aluksi  perehdyin  tutkimusaineistooni,  jonka  jälkeen 

pelkistin  vastaajien  vastaukset  eri  teemoihin  ja  jaottelen  nämä  taulukoihin.  Avoimet 

kysymykset  olivat  strukturoituja  monivalintakysymyksiä  tarkentavia,  kuten ”Vaikuttaako 

äsken  kysyttyjen  puolison  ja  lasten  tuen,  opiskelijayhteisön,  oppilaitoksen,  opetuksen 

mielenkiintoisuuden,  vuorovaikutuksen  opettajan  kanssa,  taloudellisen  tilanteen  ja 

turvaverkoston  lisäksi  jokin  muu  asia  opiskelumotivaatioosi?”.  Yhdistin  kaikki  avoimet 

kysymykset  tarkastellessani  merkityssuhteita.  Tällä  tavoin  sain  lisää  tietoa siitä,  jos  jokin 

muu  kuin  kyselylomakkeessani  mainittu  tekijä  vaikuttaisi  perheellisten  opiskelijoiden 

opiskelumotivaatioon. 
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Kokemuksen fenomenologinen tutkimus ja menetelmät 

 

Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on antaa vastauksia siihen, millä tavoin toisten 

kokemuksia  on  mahdollista  tavoittaa,  millä  tavoin,  ja  mitä  kokemus  oikeastaan  on. 

Fenomenologia  käsittelee  kokemusta  suhteena,  jossa  tajunnallisen  toiminnan  ytimenä  on 

tarkoituksenmukaisuus. Kokemus sisältää siinä tajuavan subjektin, subjektin tajunnallisen 

toiminnan sekä kohteen, johon tuo toiminta suuntautuu. Kokemuksen rakenne on tällöin 

tämä suhde, joka liittää subjektin ja objektin yhdeksi. (Perttula, 2005, s.116 – 117.) Tässäkin 

tutkimuksessa  perheellinen  opiskelija  on  sekä  tilanteensa  kokija  että  kokemuksiensa 

muokkaaja. 

 

Psykologian  tutkimukseen  liittyy kaksoishermeneutiikka,  eli  tutkimuskohde  sisältää 

itsessään merkityksen, mutta tutkija tuo myös siihen oman merkityksensä. Merkityssuhde 

toiseen  syntyy  kun  jokin  alkaa  tarkoittaa  jollekin  jotain.  Merkityssuhteet  ilmenevät  aina 

jossain  psyykkisessä  tilassa elämyksenä  ja  kokemus  on  elämyksessä  ilmenevä 

merkityksenanto. (Latomaa, 2005, s.26 - 28.) 

 

Perttulan mukaan fenomenologisen psykologian suuntauksessa tavoitteena on kokemuksen 

yleisen  rakenteen  ja  olemuksen  tavoittaminen.  Hän  pitää  myös  tärkeänä  että  menetelmää 

muokataan  tutkimuskohteen  mukaan  (Perttula,  2005).  Tässä  tutkimuksessa  muokkasin 

menetelmää  sillä  tavoin,  että  yhdistin  kysymykseni  avoimet  vastaukset,  jolloin  myös 

analysoin ne yhdessä. 

 

Perttulan (2005) korostaa, että tutkijan tulee välttää sekoittamasta itse rakentamaansa 

elämäntilannetta toisten koettuihin elämäntilanteisiin. Tutkijan tulee huomioida olevansa osa 

empiirisen kokemuksen maailmaa, jota hän on tutkimassa. Tutkijan tehtävä on tutkiessaan 

kiinnostua  myös  koetun  maailmansa  niistä  merkityssuhteista,  jotka  ovat  muodostuneet 

suhteessa  tutkimustilanteen  ulkopuolisiin  mutta  tutkimusta  muistuttaviin  aiheisiin.  Nämä 

kokemukset  eivät  kuitenkaan  muodosta  sitä  empiiristä  todellisuutta,  jota  tutkija  on 
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selvittämässä. Tutkijan tehtävä ei ole luoda kohdettaan tai olla sen olemassaolon edellytys, 

mutta tutkimuksellinen  ymmärrys kohteesta voi muodostua vain tutkijan tajunnalle. Nämä 

kaksi  asiaa  fenomenologisen  kokemuksen  tutkijan  on  erotettava  toisistaan  ja  samalla 

nivottava ne yhteen tieteelliseksi tutkimukseksi. (Perttula, 2005.) 

 

Fenomenologista  metodia  sanotaan  myös  fenomenologiseksi  reduktioksi,  jonka  kautta 

pyritään keskittämään huomio tutkittavan ilmiön olennaisuuksiin. (Lehtomaa, 2005, s.164-

165).  Tutkijan  tehtävä  on  reduktion  avulla  kokea  uudelleen  toisen  tutkimustilanteessa 

kuvaama kokemus. Sulkeistaminen on reduktion ensimmäinen vaihe. Siinä tutkija tietoisesti 

tunnistaa tutkittavaan ilmiöön etukäteen liittämiään merkityssuhteita ja pyrkii siirtämään ne 

mielessään syrjään tutkimuksen ajaksi. Sulkeistaminen on tutkimuksellisen asenteen  ydin, 

jota pidetään  yllä tutkimuksen alusta loppuun. Tutkijan on ajateltava  koko ajan sitä, onko 

kukin  hänelle  nyt  muodostuva  kokemus  tästä  tutkimusaineistosta  vai  onko  se  hänen 

rakentamaansa tulkintaa tai muista aiheista olevaa kokemusta. Sulkeistaminen antaa myös 

tutkimuskohteelle  mahdollisuuden  yllättää.  Sulkeistamisessa  onnistuminen  on  rajallista 

vaikkakin  tavoitteellista,  sillä  siihen  vaikuttaa  tutkijan  elämäntilanne.  Tämä  puolestaan 

määrittää rajat tajunnalliselle ymmärrykselle (Perttula, 2005, s.145.) 

 

Reduktion toinen vaihe on mielikuvatasolla tapahtuvaa muuntelua, jonka tarkoituksena 

on  löytää  tutkittavan  kokemuksen  riittävä  ydin  (Perttula,  1995  s.43).  Fenomenologisen 

tutkimuksen  tavoite  onkin  ymmärtää  ihmisen  välitöntä  kokemusta  eikä  fenomenologisen 

tutkimustilanteen  tarkoitus  ole  saada  ihmistä  reflektoimaan,  vaan  kuvaamaan  aitoa 

kokemusta. (Perttula, 2005, s. 139.). 

 

Analysoidessani  tutkittavien  vastauksia  pyrin  sulkeistamaan  omat  ennakko-oletuksen  ja 

kokemukset  perheellisenä  opiskelusta.  Tuon  omat  kokemukseni  esille  tutkielmani 

johdannossa. Lisäksi pyrin löytämään vastauksista niiden merkityksien  ytimen. Seitsemän 

eri  vaiheiden  kautta  sain  luotua  Perttulan  1995  analysointimenetelmän  mukaan  yleisiä 

merkityssuhteista  perheellisten  opiskelijoiden  kokemuksista.  Analyysin  aluksi  perehdyin 
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tutkimusaineistooni  perusteellisesti  ja  muodostin  niistä  keskeisiä  sisältöalueita  ja 

merkityssuhteita.  Tutkimuslomakkeeni  jakaantui  kolmeen  eri  teemaan;  Yleisiin  tietoihin, 

perheellisen opiskelijan motivaatioon ja perheellisen opiskelijan jaksamiseen. Taulukossa 1 

ilmennän  löytämäni  yksilölliset  merkityssuhteet  yhden  tutkittavan  tukijärjestelmään, 

jaksamiseen ja motivaatioon liittyvistä vastauksesta.   

 

Taulukko 1. Perheellisen opiskelijan tukijärjestelmiin, jaksamiseen ja motivaatioon liittyvät tekijät 

sekä parannusehdotukset. 

 

Käsitekategoria Vastaaja 1 

Perheellisen opiskelijan 

jaksamiseen ja motivaatioon 

vaikuttavat tekijät 

Perheellisten opiskelua ei oppilaitokseni tue mitenkään, 

läsnäolopakko luokanopettajakoulutuksessa ei jousta. 

Yhteiskunta voisi tukea paremmin laittamalla lapsikorotuksen 

opintorahaan. Parhaiten perheellisten jaksamista voitaisiin 

tukea läsnäolopakosta joustamalla. Motivaatiooni vaikuttaa 

nopea valmistuminen, jotta taloudellinen tilanne paranee. 

 

Vastauksia lukiessani avoimista kysymyksistä nousi hyvin selkeästi esille perheellisen 

opiskelijan elämää kokonaisuudessaan hankaloittavat ja parantavat tekijät, ja muodostin 

niistä tarkemman merkityskategorian ja muutin vastaukset tutkijan tieteelliselle kielelle 

(Taulukko 2). 

 



39 

 

 

 
Taulukko 2. Perheellisten opiskelijoiden kokemuksia opiskelumotivaatiosta, jaksamisesta ja 

tukijärjestelmistä. 

 

Käsitekategoria merkitysyksiköt Tutkijan tieteellinen kieli 

Perheellisen 

opiskelumotivaatiota nostavia 

tekijöitä 

Minulla on halu valmistua 

nopeasti, jotta taloudellinen 

tilanteeni paranee. 

Hän kokee, että 

valmistuminen ammattiin ja 

näin taloudellisen tilanteen 

paraneminen motivoi häntä 

opiskelemaan. 

Perheellisen opiskelijan 

jaksamista parantavia tekijöitä 

Läsnäolopakosta joustaminen Hänen mielestä 

läsnäolopakosta joustaminen 

vaikuttaa positiivisesti hänen 

jaksamiseensa 

Yhteiskunnan tukeminen ja 

tukijärjestelmien 

parannusehdotukset 

perheellisiä opiskelijoita 

kohtaan. 

Lapsikorotus opintorahaan ja 

isommat opintorahat 

muutenkin 

Hänen mielestä opintorahan 

nostaminen ja lisäämällä 

siihen lapsikorotuksen, 

yhteiskunta tukisi hänen 

mielestään perheellisiä 

opiskelijoita paremmin. 

Oppilaitoksien tuki 

perheellisiä opiskelijoita 

kohtaan. 

Oppilaitos ei tue mitenkään. 

Läsnäolopakko 

luokanopettajakoulutuksessa 

ei jousta. 

Hänen kokemuksensa mukaan 

oppilaitos ei tue mitenkään. 

Varsinkin läsnäolopakko ei 

jousta. 

 

Tässä vaiheessa analyysissa pyrin muuttamaan tutkittavien vastaukset teoreettiselle kielelle 

muuttamatta kuitenkaan vastauksia. Taulukkoon sain vastauksia perheellisten 

opiskelumotivaatioon ja jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä ja yhteiskunnan ja 
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oppilaitoksien tukemisen järjestelmistä. Muutin nämä yksilökohtaiset vastaukset tieteen 

kielelle (Taulukko 3). 

 

3. Yksilökohtainen yleinen merkitysrakenne perheellisten opiskelijoiden opiskelumotivaatioon ja 

jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. 

 

Käsitekategoria Yksilökohtainen merkitysrakenne 

Perheellisen opiskelijan motivaatiota nostavia 
tekijöitä 

Hän kokee, että valmistuminen ammattiin ja 
näin taloudellisen tilanteen paraneminen 
motivoi häntä opiskelemaan. 

Perheellisen opiskelijan jaksamista parantavia 
tekijöitä 

Hänen mielestä läsnäolopakosta joustaminen 
vaikuttaa positiivisesti hänen jaksamiseensa 

Yhteiskunnan tuki perheellisiä opiskelijoita 
kohtaan 

Hänen mielestä opintorahan nostaminen ja 
lisäämällä siihen lapsikorotuksen, yhteiskunta 
tukisi hänen mielestään perheellisiä 
opiskelijoita paremmin. 

Oppilaitosten tuki perheellisiä opiskelijoita 
kohtaan 

Hänen kokemuksensa mukaan oppilaitos ei tue 
mitenkään. Varsinkin läsnäolopakko ei jousta. 

 

 

Seuraavaksi siirryin muuttamaan yksilökohtaiset vastaukset yleiseksi merkitysrakenteeksi 

(Taulukko 4). Yleisen merkitysrakenteen luomisen tavoitteena on tuottaa käsitteellisesti 

yleistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Perttula 1995, s.85). Olen edennyt yksityiskohtaisista 

merkitysrakenteista yleisiin merkitysrakenteisiin ja pyrkinyt yleistä merkitysrakennetta 

luodessani tuomaan tutkittavan ilmiön parhaimpia yleisiä merkityksiä kuten Perttulan 

(1995) kehittelemään metodiin kuuluu. Lisäksi olen pohtinut aineistoni vastausten syvintä 

olemusta saadakseni mahdollisimman oikeanlaisen yleisen merkitysrakenteen aikaan. 
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Taulukko 4. Yksilökohtainen yleinen merkitysrakenne käsitekategoriasta perheellisten opiskelijan 

opiskelumotivaatioon, jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä ja tukijärjestelmien parannusehdotukset. 

 

Käsitekategoria Yksilökohtainen, yleinen merkitysrakenne 

Perheellisen 
opiskelijan 
motivaatiota nostavia 
tekijöitä 

Valmistuminen nopeasti ammattiin ja taloudellisen tilanteen 
parantuminen. 

Perheellisen 
opiskelijan jaksamista 
tukevat tekijät 

Läsnäolopakosta joustaminen. 

Yhteiskunnan ja 
oppilaitosten tuki 
perheellisiä 
opiskelijoita kohtaan 

Opintorahan nostaminen ja lapsikorotuksen lisääminen tukisi 
paremmin. Oppilaitos ei tue mitenkään. 

 

 

Lopuksi loin yleisen merkitysrakenteen kaikkien tutkittavien vastauksista nousseista 

asioista (Taulukko 5). Merkitysrakenne koostui asioista, jotka vaikuttivat perheellisten 

opiskelumotivaatioon ja jaksamiseen. Yhteiskunnan ja oppilaitosten tuki vaikuttavat 

vastausten perusteella merkittävästi opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen, joten liitin 

nämä osaksi yleistä merkitysrakennetta enkä erillisenä, kuten aiemmissa taulukoissa. 

Vastaajista 31vastasi avoimiin kysymyksiin joko viivalla, tai ettei osaa sanoa.  

Kokonaisuudessaan vastaajia oli siis 149.   
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Taulukko 5. Yleinen merkitysrakenne perheellisen opiskelijan jaksamiseen, motivaatioon 
vaikuttavista tekijöistä. 

 

Yleinen merkitysrakenne perheellisen muista perheellisen opiskelijan motivaatioon ja 
jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä 

1. Nopea valmistuminen 

2. Taloudellisen tilanteen tasaantuminen 

3. Läsnäolopakosta joustaminen 

4. Oma halu ja tarve oppia 

5. Oma terveydellinen tilanne 

6. Ymmärrys poissaoloihin lasten sairastuessa 

7. Vertaistukiryhmä 

8. Opintojen järjestäminen koulutuksessa 

9. Perheen tuki ja tukiverkosto 

10. Oman alan työllisyystilanne 

11. Muut henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvät asiat 

12. Parempi taloudellinen tuki yhteiskunnalta 

Strukturoidut kysymykset 

Ennen aineiston analysointia kyselylomakkeiden vastaukset siirrettiin sähköiseen muotoon 

Microsoft Excel -taulukkoon, jonka jälkeen aineisto siirrettiin numeerisena aineistona SPSS-

järjestelmään.    Muita  tilastollisia  menetelmiä  ei  aineiston  analysoinnissa  käytetty,  sillä 

käytin  tutkimusten  avointen  kysymysten  analysoinnissa  laadullisen  tutkimuksen 

menetelmää. 

 

Kuvailevan analyysin lisäksi jaksamiseen ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin 

selittävän  analyysin  avulla.  Koska  selitettävät  muuttujat  olivat  luokkamuuttuja, 
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analysoinnissa  hyödynnettiin  ristiintaulukointia  ja  Khiin  neliötestiä  (χ2 -testi). 

Ristiintaulukoinnin avulla tutkitaan muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. 

Riippuvuus- tai riippumattomuustarkastelussa tutkittiin, onko tarkastelun  kohteena olevan 

selitettävän  muuttujan  jakauma  erilainen  selittävän  muuttujan  eri  luokissa.    Selitettävinä 

muuttujina  oli  motivaatioon  ja  jaksamiseen  vaikuttavat tekijät  ja  selittävinä  muuttujina 

oppilaitos (yliopisto tai ammattikorkeakoulu), sukupuoli ja ikäluokka. 

 

Aineiston pohjautuessa laajemman perusjoukon satunnaisesti valittuun otokseen tuloksia voi 

tietyin  edellytyksin  yleistää  perusjoukkoon.    Ristiintaulukoinnin  avulla  voidaan  esittää 

taulukossa  havaitun  riippuvuuden  tai  ryhmien  välisen  eron  yleistämistä  perusjoukkoon. 

Otoksesta  havaittu  riippuvuus  tai  ryhmien  välinen  ero  täytyy  olla  riittävän  suuri,  jotta  se 

voidaan yleistää perusjoukkoon. (Metsämuuronen, 2006, s.509) 

 

Khiin  nelio -testissä  määritellään  todennäköisyysjakaumasta  p-arvo,  joka  määrittää 

riippuvuuden  arvon.  Mitä  pienempi  p-arvo on  sitä  enemmän  riippuvuus  tai  ero  saa  tukea 

perusjoukossa.  Suuri p-arvo taas voi kertoa otantavirheestä. Vakituisen tavan mukaan alle 

0.05 suuruista p-arvoa pidetään riittävänä todistamaan perusjoukossa olevan riippuvuuden 

tai eron. 

 

Khiin neliö testin käyttöedellytyksenä on, että taulukossa, jossa on kaksi riviä ja saraketta ei 

saa olla yhtään alle viiden suuruista odotettua frekvenssiä. Suuremmissa taulukoissa saa olla 

viidesosa  kaikista  odotetuista  frekvensseistä,  mutta  alle  yhden  suuruisia  odotettuja 

frekvenssejä ei saa olla ollenkaan. Käytin tutkimuksessani Exact -testin lisäosaa niin pystyin 

laskemaan  lisäarvon  tutkimuksessani  kysymyksissä,  jotka  eivät  täyttäneet  khiin  neliö -

yhteensopivuustestin  käyttövaatimuksia.  Tällöin  minun  ei  myöskään  tarvinut  välittää 

odotettujen  lukumäärien  suuruuksia.  Luinkin  p-arvot  testitaulukon  Exact  Sig.  (2-sided) -

sarakkeesta. Tilastollisesti merkitsevinä pidin tuloksia, joiden p-arvo oli alle 0.05.  
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Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen yhdistäminen 

 

Perheellisistä  opiskelijoista  tehdyt  tutkimukset  ovat  pääasiassa  laadullisia 

haastattelututkimuksia, joten halusin saada tutkimukseeni  yleisiä tietoja siitä, minkälainen 

perheellinen  opiskelija  tyypillisesti  on.  Halusin  kuitenkin  myös  tietää,  millä  tavalla 

perheellisen opiskelijan opiskelumotivaatio ja jaksaminen rakentuu ja koin, että lisäämällä 

avoimia  kysymyksiä  strukturoitujen  kysymysten  lisäksi,  sain  luotettavamman  vastauksen 

perheellisen opiskelumotivaatioon ja jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi sain tietoa, 

millä tavoin oppilaitos ja yhteiskunta ovat tukeneet heidän opiskeluaan ja millä tavoin heidän 

mielestään perheellisten opiskelua tulisi tukea. 

 

Laadullinen ja määrällinen tutkimus eroavat toisistaan huomattavasti, joten on hyvä valita 

toinen tutkimusote pääasialliseksi tutkimusotteeksi. (Metsämuuronen, 2006, s. 258.) Tässä 

tutkimuksessa  määrällinen  tutkimusote  oli pääasiallinen,  ja  laadullinen  tutkimusote  ikään 

kuin  lihavoitti  saatuja tilastollisia tyyppiarvoja.  Metsämuuronen  nostaa kirjassaan (2006) 

esille triangulaatio-ilmiön, joka tapahtuu, kun tutkimuksessa käytetään useampaa kuin yhtä 

tutkimusmenetelmää.  Tällöin  tutkimustulokset  ovat  varmempia,  sillä  ilmiötä  tutkitaan  eri 

suunnista. (Metsämuuronen, 2006, s. 258.) Saman asian tutkiminen sekä positivistisesti että 

fenomenologisesti on siis mahdollista.  

 

Denzin (1988) määrittää neljä erilaista triangulaatiota. Näitä ovat monimetodi-menetelmä, 

monidata-menetelmä,  monitutkija-menetelmä  ja  moniteoria-menetelmä.  Monimetodi-

menetelmässä  käytetään  useita  eri  tiedonhankinta  menetelmiä.  Monidata  menetelmässä 

tutkimuksen aineistoa taas kerätään useana eri aikana. Monitutkija-menetelmässä havainnon 

tekijöitä  on  useampi  kuin  yksi  ja  moniteoria-menetelmässä  tutkija  voi  käyttää  useita  eri 

teorioita, tai tutkimus voi itsessään tuoda esiin kilpailevia teorioita.(Metsämuuronen, 2006, 

s.258-259.)  Tässä  tutkimuksessa  triangulaatio tapahtuu  monimetodi-menetelmän  kautta, 

sillä tutkimuksessani käytettiin sekä positivistista että fenomenologista tutkimusmetodia. 
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3 TULOKSET 

3.1 Tutkittavien taustatiedot 

Tutkimukseen osallistui 185 perheellistä opiskelijaa (ikä: 32 ± 6.8 vuotta; ♀: 153; ♂: 32) 

Oulun  yliopistosta  (n=75)  ja  Oulun  seudun  ammattikorkeakoulusta  (n=110).  Lasten 

keskimääräinen  lukumäärä  tutkittavien  keskuudessa  oli  2.2  ±  1.3.  Tutkittavien  lasten 

keskimääräinen ikä oli 6.6 ± 5.6 vuotta.  Tutkittavien taustatiedot on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Tutkittavien taustatiedot. 

 % 
Tutkinnon määritelty kesto  
   2 vuotta 13 
   3.5 vuotta 34 
   4 vuotta 19 
   4-5 vuotta 30 
   Yli 5 vuotta 4 
  
Arvioitu valmistumisaika  
   Alle määritellyn suoritusajan 32 
   Määritellyssä suoritusajassa 40 
   Yli määritellyn suoritusajan 28 
  
Siviilisääty  
   Avioliitto 75 
   Avoliitto 18 
   Eronnut 5 
   Naimaton 2 
  
Asumismuoto  
   Omistusasunto 66 
   Vuokra-asunto 31 
   Asumisoikeusasunto 2 
   Muu 1 
  
Lastenhoidon järjestäminen  
   Kotihoito 26 
   Päiväkoti 46 
   Yksityinen hoito / perhepäivähoito 12 
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   Isovanhempi 2 
   Ei tarvetta / koulu 14 

 

3.2 Kuvaileva analyysi, strukturoidut kysymykset 

Kuvailevan  analyysin  avulla  tarkasteltiin  seuraavia  perheellisen  opiskelijan  motivaatioon 

vaikuttavia tekijöitä strukturoitujen kysymysten avulla: puolison ja lasten tuki, taloudellinen 

tilanne,  opiskelija  yhteisö,  oppilaitos,  opetettavan  aineen  mielenkiintoisuus,  hyvä 

vuorovaikutus  opettajan  kanssa,  opiskeluiden  hyvä  aikataulutus  ja turvaverkosto. 

Perheelliset  opiskelijat  kokivat,  ettei  heidän  oppilaitoksensa  ota  huomioon  perheellisiä 

opiskelijoita erityisemmin (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Miten oppilaitos huomioi opiskelijan perheellisyyden toimintatavoissaan. 
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Perheellisyyden vaikutusta arvioituun valmistumisaikaan on havainnollistettu kuviossa 6. 

Miten perheellisyys vaikuttaa opintojen kestoon ja arvioidun valmistumisajan välillä 

havaittiin tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (p<0.001).  

 

Kuvio 6. Perheellisyyden vaikutus opintojen kestoon ja arvioitu valmistumisaika. 

Taloudellinen tilanne ja opiskelumotivaatio 

Tutkittavat  arvoivat  oman  taloudellista  tilannettansa  ja  opiskelumotivaationsa  seuraavien 

luokkamuuttujien  avulla:  huono,  melko  huono,  en  osaa  sanoa,  melko  hyvä  ja  hyvä. 

Tutkittavien  kokemus  taloudellisesta  tilanteesta  ja  opiskelumotivaatiosta  on  esitetty 

kuvioissa 7 ja 8.  Vastaajien kokemus taloudellisesta tilanteesta vaihteli tutkittavilla. Suurin 
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osa  tutkittavista  koki  opiskelumotivaationsa  melko  hyväksi  tai  hyväksi

 

Kuvio 7. Kokemus taloudellisesta tilanteesta. 
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Kuvio 8. Koettu opiskelumotivaatio. 

 

Hyvän  opiskelumotivaation  lisäksi  lähes  kaikki  tutkittavat  kokivat  opiskelun  olevan 

hyödyllistä (Kuvio 9). 
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Kuvio 9. Kokemus opintojen hyödyllisyydestä tulevaisuudessa. 

 

Keskimääräisesti  perheellisen  opiskelijan  turvaverkostoon  kuului  5  henkilöä  (SD=5). 

Perheelliset  opiskelijat  määrittelivät  tukiverkostonsa  pääsääntöisesti  hyväksi  tai  erittäin 

hyväksi.  Turvaverkoston  koon  ja  laadun  välillä  havaittiin  tilastollisesti  merkitsevä 

riippuvuus  (p<0.001). Tämän  mukaan  turvaverkostoon  kuuluvien  lukumäärä  ennusti 

kokemusta turvaverkostosta (Kuvio 10). 
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Kuvio 10. Turvaverkoston koko ja laatu. 

 

Suurin  osa  perheellisistä  opiskelijoista  koki  voimavaransa  melko  hyväksi.  Voimavarojen 

jakaantuminen eri luokkiin (huono, melko huono, en osaa sanoa, melko hyvä, erittäin hyvä) 
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on esitetty kuviossa 11.  

Kuvio 11. Perheellisen opiskelijan kokemus voimavaroista. 

3.3 Opiskelumotivaatioon vaikuttavien tekijöiden merkitys 

Taulukossa 7 on esitetty miten merkittävä vaikutus puolison ja lasten tuella, taloudellisella 

tilanteella,  opiskelijayhteisöllä,  oppilaitoksella,  opetettavan  aineen  mielenkiintoisuudella, 

opiskelijan ja opettajan vuorovaikutuksella, opiskelujen aikataulutuksella ja turvaverkostolla 

on perheellisten opiskelijoiden opiskelumotivaatioon: Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: 

erittäin paljon, paljon, ei osaa sanoa, hieman tai vähän. 
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Taulukko 7. Perheellisen opiskelijan motivaatioon vaikuttavien tekijöiden merkitys. 

 

Vaikuttava tekijä Ei ollenkaan 

 (%) 

Hieman 

 (%) 

En osaa 

sanoa 

 (%) 

Paljon 

 (%) 

Erittäin 

paljon 

 (%) 

Puolison ja lasten tuki 2 9 9 38 42 

Taloudellinen tilanne 5 23 9 33 33 

Opiskelijayhteisö 9 24 10 38 19 

Oppilaitos 3 24 11 46 16 

Opetettavan aineen 

mielenkiintoisuus 
1  9 2 34 55 

Hyvä vuorovaikutus 

opettajan kanssa 
1  7 3 56 33 

Opiskeluiden hyvä 

aikataulutus 
0  3 5 42 50 

Turvaverkosto 20  27 12 28 13 

3.4 Jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden merkitys 

Tutkimuksessa  tarkasteltiin  lisäksi  seuraavien  perheellisen  opiskelijan  jaksamiseen 

vaikuttavia  tekijöitä:  taloudellinen  tilanne,  tukiverkosto,  puolison  ja  lasten  tuki,  hyvä 

opiskeluiden  aikataulutus  ja  opiskelijayhteisö.  Taulukossa  8  on  esitetty  perheellisten 

opiskelijoiden  vastausten  prosentuaalinen  jakautuminen  seuraaviin  luokkamuuttujiin: 

erittäin paljon, paljon, ei osaa sanoa, hieman tai vähän. 

 

Taulukko 8. Perheellisen opiskelijan jaksamiseen vaikuttavien tekijöiden merkitys. 

 

Vaikuttava tekijä Ei 

lainkaan 

(n/%) 

Hieman 

(n/%) 

En osaa 

sanoa 

(n/%) 

Paljon 

(n/%) 

Erittäin 

paljon 

(n/%) 

Taloudellinen tilanne 12  33 7 29 20 
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Tukiverkosto 8 24 9 42 18 

Puolison ja lasten tuki 0  9 4 44 43 

Hyvä opiskeluiden aikataulutus 0  9 8 49 34 

Opiskelijayhteisö 13 21 12 37 17 

 

Avoimessa  vastausvaihtoehdossa  tutkittavat  mainitsivat  jaksamiseen  vaikuttavan  lisäksi 

seuraavat tekijät: ymmärrys lasten sairasteluista johtuneisiin poissa-oloihin, läsnäolopakosta 

joustaminen, opintojen järjestäminen koulutuksessa sekä oma terveydellinen tilanne. Lisäksi 

muutamassa  vastauksessa  pohdittiin  vertaistuen  merkitystä.  Usea  vastaaja  mainitsi 

taloudellisen tuen lisäämisen olevan tärkeää. 

3.5 Kuvaileva analyysi, avoimet kysymykset 

Avoimissa kysymyksissä selvitettiin perheellisten opiskelijoiden motivaatioon ja 

jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä sekä millä tavalla oppilaitos tai yhteiskunta voisi tukea 

perheellisten opiskelijoiden opiskelua (Taulukko 9).   

 

Taulukko 9. Yleinen merkitysrakenne perheellisen opiskelijan jaksamiseen, motivaatioon 
vaikuttavista tekijöistä. 

 

Yleinen merkitysrakenne perheellisen muista perheellisen opiskelijan 
motivaatioon ja jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä 

Vastaajat 

1. Valmistuminen nopeasti n=29 

2. Taloudellisen tilanteen 
tasaantuminen 

n=32 

3. Läsnäolopakosta joustaminen n=31 

4. Oma halu ja tarve oppia n=33 

5. Oma terveydellinen tilanne n=9 

6. Ymmärrys poissa-oloihin lasten 
sairastuessa 

n=22 
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7. Vertaistukiryhmä n=8 

8. Opintojen järjestäminen 
koulutuksessa 

n=18 

9. Perheen tuki ja tukiverkosto n=18 

10. Oman alan työllisyystilanne n=7 

11. Muut henkilökohtaiseen 
elämäntilanteeseen liittyvät asiat 

n=8 
 

12. Yhteiskunnan taloudellinen tuki n=29 

 

3.6 Riippuvuuksien tarkastelu 

Riippuvuuksien tarkastelussa otettiin huomioon oppilaitoksen, sukupuolen, opiskelijan iän, 

lasten  lukumäärän  ja  lasten  iän  vaikutusta  perheellisen  opiskelijan  motivaatioon  ja 

jaksamiseen  vaikuttaviin  tekijöihin.  Tutkittavat  jakautuivat  tasaisesti  edellä  mainittujen 

muuttujien suhteen, eivätkä nämä siten olleet toisistansa riippuvia tekijöitä 

3.6.1 Oppilaitoksen vaikutus 

Kun  tarkasteltiin  oppilaitoksen  vaikutusta,  seuraavissa  tekijöissä  havaittiin  tilastollisesti 

merkitsevä  ero  yliopistossa  ja  ammattikorkeakoulussa  opiskelevien  opiskelijoiden  välillä: 

siviilisääty,  tutkinnon  määritelty  kesto,  arvioitu  valmistumisaika,  taloudellisen  tilanteen 

vaikutus,  miten  paljon  opiskelu  verottaa  perheen  kesken  vietettyä  aikaa,  ryhmäytyminen 

opiskeluyhteisöön  ja  opiskelumenestymisen  merkitys  (Taulukko  10).    Muiden  tekijöiden 

suhteen  ei  havaittu  tilastollisesti  merkitsevää  eroa  eri  oppilaitoksissa  opiskelevien 

tutkittavien välillä. 
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Taulukko 10. Oppilaitoksen vaikutus mitattuihin muuttujiin. 

 

 Ammattikorkeakoulu 
 % 

Yliopisto 
 % 

p 

Siviilisääty   <0.05 
   Avioliitossa 85 68  
   Avoliitossa  8 25  
   Eronnut 5 5  
   Naimaton 1 2   
    
Tutkinnon määritelty kesto   <0.001 
   2 vuotta 9 20  
   3.5 vuotta 5 5  
   4 vuotta 28 7  
   4-5 vuotta 10 59  
   Yli 5 vuotta 0 9  
   <0.01 
Arvioitu valmistuminen    
   Alle määritellyn suoritusajan 40  20  
   Määräajassa 39 43  
   Yli määritellyn suoritusajan 21 37  
    
Miten taloudellinen tilanne vaikuttaa opiskelu-
motivaatioosi 

  <0.05 

   Ei ollenkaan 2 11  
   Hieman 27 16  
   En osaa sanoa 8 11  
   Paljon 27 33  
   Erittäin paljon 36 29  
    
Viekö opiskelu liikaa aikaa perheeltäsi   <0.05 
   Ei ollenkaan 7 21  
   Hieman 32 37  
   En osaa sanoa 8 8  
   Paljon 39 20  
   Erittäin paljon 14 13  
    
Vaikuttaako taloudellinen tilanteesi 
jaksamiseesi 

  <0.05 

   Ei ollenkaan 6  20  
   Hieman 30 37  
   En osaa sanoa 8 5  
   Paljon 36 19  
   Erittäin paljon                 20 19  
    
Oletko kokenut hankaluuksia   <0.01 
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opiskelijayhteisöön ryhmäytymisessä 
   En koskaan 34 19  
   Melko harvoin 35  52  
   En osaa sanoa 14  4  
   Melko usein 14 13  
   Usein 3  12  
    
Kuinka tärkeänä koet opiskeluissa 
menestymisen suhteessa ei perheellisiin 
opiskelijoihin 

  <0.01 

   Ei ollenkaan 23 45  
   Hieman 20 12  
   En osaa sanoa 26 29  
   Paljon 19 11  
   Erittäin paljon 12 3  
 

3.6.2 Sukupuolen vaikutus 

Kun  tarkasteltiin  sukupuolen  vaikutusta,  seuraavissa  tekijöissä  havaittiin  tilastollisesti 

merkitsevä ero nais- ja miespuolisten opiskelijoiden välillä: puolison ja lasten tuen vaikutus 

sekä opiskelumotivaatioon että jaksamiseen, oppilaitoksen vaikutus opiskelumotivaatioon, 

opiskelujen  aikataulutus,  asumismuoto  (Taulukko  11).    Muiden  tekijöiden  suhteen  ei 

havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa nais- ja miespuolisten tutkittavien välillä. 

 

Taulukko 11. Sukupuolen vaikutus mitattuihin muuttujiin. 

 

 Nainen 
% 

Mies 
% 

p 

Miten puolison ja lasten tuki vaikuttaa 
opiskelumotivaatioosi 

  <0.05 

    Ei ollenkaan 2 0  
    Hieman 7 22  
    En osaa sanoa 8 16  
    Paljon 39 34  
    Erittäin paljon 45 28  
    
Miten oppilaitoksesi vaikuttaa opiskelumotivaatioosi   <0.01 
   Ei ollenkaan 3 3  
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   Hieman 18 50  
   En osaa sanoa 13 3  
   Paljon 49 31  
   Erittäin paljon 16 13  
    
Kuinka  paljon  puolison  ja  lasten  tuki  vaikuttaa 
jaksamiseesi 

  <0.05 

   Ei ollenkaan 0 0  
   Hieman 6 25  
   En osaa sanoa 4 3  
   Paljon 45 38  
   Erittäin paljon 45 34  
    
Vaikuttaako hyvä opiskeluiden aikatauluttaminen 
jaksamiseesi 

  <0.05 

   Ei ollenkaan 0 0  
   Hieman 8 16  
   En osaa sanoa 6 13  
   Paljon 47 59  
   Erittäin paljon 39 12  
   <0.05 
Asumismuoto    
   Omistusasunto 70 47  
   Vuokra-asunto 28 47  
   Asumisoikeusasunto 1 6  
   Muu 1 0  
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3.6.3 Iän vaikutus 

Iän vaikutusta tarkasteltiin jakamalla tutkittavat tutkittavien keski-iän perusteella alle ja yli 

32  vuotiaisiin.  Kun  tarkasteltiin  iän  vaikutusta  perheellisten  opiskelijoiden  motivaatioon, 

seuraavissa muuttujissa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero: tutkinnon määritelty kesto, 

tukiverkosto ja sen vaikutus opiskelumotivaatioon ja jaksamiseen, arvioitu valmistuminen 

(Taulukko 12). 

Taulukko 12. Iän vaikutus mitattuihin muuttujiin. 

 <32 
% 

>=32 
% 

P 

Lastenhoidon järjestäminen   <0.001 
     Kotihoito 26 26  
     Päiväkoti 53 40  
     Perhepäivähoito/yksityinen hoito 16 8  
     Isovanhempi 5 0  
     Ei tarvetta / koulu 0 26  
    
Asumismuoto   <0.001 
    Omistusasunto 44 87  
    Vuokra-asunto 54 11  
    Asumisoikeusasunto 2 1  
    Muu 0 1  
    
Tutkinnon määritelty kesto   <0.001 
   2 vuotta 3 23  
   3.5 vuotta 29 38  
   4 vuotta 27 12  
   4-5 vuotta 36 24  
   Yli 5 vuotta 5 3  
    



60 

 

 

 

Millaiseksi koet tukiverkostosi   <0.001 
   Erittäin huono 3 16  
   Huono 6 19  
   Kohtalainen 18 17  
   Hyvä 35 26  
   Erittäin hyvä 38 30  
    
Arvioitu valmistuminen   <0.01 
    Alle määritellyn suoritusajan          22 41  
   Määräajassa 43 38  
   Yli määritellyn suoritusajan 35 21  
    
Miten tukiverkostosi vaikuttaa 
opiskelumotivaatioosi 

  <0.01 

   Ei ollenkaan 9 29  
   Hieman 31 24  
   En osaa sanoa 11 13  
   Paljon 36 21  
   Erittäin paljon 13 13  
    
Vaikuttaako tukiverkostosi jaksamiseesi   <0.01 
   Ei ollenkaan 0 14  
   Hieman 21 27  
   En osaa sanoa 9 8  
   Paljon 51 34  
   Erittäin paljon 19 17  

3.6.4 Lasten lukumäärän vaikutus 

Lasten  lukumäärän  vaikutusta  tarkasteltiin  jakamalla  tutkittavat  lasten  lukumäärän 

perusteella neljään eri luokkaan: 1 lapsi, 2 lasta, 3 lasta ja 4 tai enemmän lapsia. Perheellisistä 

opiskelijoista 31 % oli yksi lapsi. Kaksilapsisia tutkittavista oli 40 % ja kolmelapsisia 21 %. 

Joka kymmenennellä perheellisellä opiskelijalla lapsia oli 4 tai enemmän. Taulukossa 13 on 

esitetty  lasten  lukumäärän  vaikutusta  opiskelumotivaatioon  ja  jaksamiseen  liittyviin 

tekijöihin. 

 
 
 
 



61 

 

 

Taulukko 13. Lasten lukumäärän vaikutus mitattuihin muuttujiin 
 
 1 lapsi 

(%) 
2 lasta 
(%) 

3 lasta 
(%) 

4 lasta tai 
enemmän (%) 

p 

Miten hyvä 
vuorovaikutus 
opettajan 
kanssa vaikuttaa 
opiskelumotivaatioosi 

    <0.01 

   Ei ollenkaan 2 0 0 1  
   Hieman 9 4 5 7  
   En osaa sanoa 2 3 5 3  
   Paljon 44 71 61 56  
   Erittäin paljon 44 22 29 33  
      
Kuinka paljon 
puolison ja lastentuki 
vaikuttaa 
jaksamiseesi 

    <0.05 

   Ei ollenkaan 0 0 0 0  
   Hieman 11 10 3 18  
   En osaa sanoa 3 5 3 0  
   Paljon 25 49 58 53  
   Erittäin paljon 61 36 37 29  

 

3.7 Riippuvuussuhde, avoimet kysymykset 

Avoimissa kysymyksissä vertailevana muuttujana katsottiin oppilaitosta. Perheellisten 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksissa nousi esille harjoittelun aikana tulevien 

poissa-olojen korvaamisen kohtuuttomuus, jonka muutoksella olisi merkitys perheellisen 

opiskelijan jaksamiseen. Avointen kysymysten vastaukset eivät muuten eronneet 

toisistansa.  

3.8 Tutkimuksen vapaaehtoisen muuta -osion analysointi  

Tutkimuksen vapaaehtoisesta muuta -osiosta kävi ilmi, että perheelliset opiskelijat elivät 

erilaisissa elämäntilanteissa. Osion kautta sain paljon vapaamuotoisempia vastauksia 

tutkittavien kokemuksista perheellisenä opiskelusta. Vastaukset tukivat kuitenkin 
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tutkimuksen vastauksia.  Huomioitavaa on, että ihmiset, jotka eivät vastanneet avoimiin 

kysymyksiin kuin jättämällä viivan, tai että eivät osaa sanoa, saattoivat kirjoittaa 

tutkimukseni lopun muuta osioon pitkiäkin tarinoita omasta elämäntilanteestaan 

esimerkiksi näin:” Itselläni on erityislapsi, joka on vaikeuttanut opiskeluani mm. kesken 

koulupäivän lähdöt, kurssien peruminen, oma uupuminen ja sairastelu. Olin 

alkuopiskelujen ajan kahden lapsen yksinhuoltaja ja se aiheutti totaalisen uupumisen 

opiskeluissa. Kävin myös terapiassa väsymisen ja masentumisen vuoksi. Keskusteluapua 

saisi kuitenkin olla jo koulun suunnasta, ennen kuin tilanne menee niin huonoksi kuin 

itselläni meni. Nyt loppupuolella tutkintoa on voinut ottaa rennommin opiskeluiden suhteen 

ja kun perheessä on kaksi vanhempaa niin sekin helpottaa hieman tilannetta. ” tai ”Hullua 

ja antoisaa :DD Opiskelijan aikataulut ovat joustavampia kuin työssäkäyvällä, joten 

jossain mielessä perheen ja opiskelun tasapainoinen yhdistäminen on jopa helpompaa. 

Mutta koska opiskelupaineiden ja väsymyksen vastapainona (töissä ei tarvitsisi stressata 

tenttien läpimenemistä ym. ym.) on vaativa lapsiperheen arki, tuntuu kokonaisuun 

toisinaan liian raskaalta hallita, mutta onneksi ei ole muuta mahdollisuutta kuin kurssi 

kerrallaan marssia kohti maalia. Toisaalta opinnot tuovat lapsiperheen arjen 

pyörittämiselle kiinnostavan vastapainon. Asuntolaina on paras tuutori, se ei anna lupaa 

luovuttaa ;) ”  

 

Muuta-osion suureen vastausmäärän yhtenä syynä voisi olla se, että perheellisen 

opiskelijan elämäntilanne on hyvin yksilöllinen, jopa kuormittava monilta osin, ja 

monivalintakysymykset juuri perheellisen motivaatioon ja jaksamiseen vaikuttavista 

tekijöistä eivät kattaneet kaikkien elämäntilanteita. Suurimmassa osassa vastauksissa nousi 

esiin opiskelun työteliäisyys, mutta silti opiskelu nähtiin myös voimavarana. Vastauksissa 

nousi hyvin esiin myös Mirjami Korhosen (1998) tutkimuksessa esiin nostettu rooliristiriita 

ja tasapainottelu perheen ja opiskelun välillä. Analysoin muuta-osion jo aiemmin 

ilmoittamani Perttulan 2005 fenomenologisella analyysilla (Taulukko 14). Vastaajia muuta-

osiossa oli 94.  

 



63 

 

 

Taulukko 14. Tutkittavien mahdollisia muita ajatuksia liittyen perheellisten opiskeluun.  

 

Yleinen merkitysrakenne tutkimuksen muita mahdollisia 
ajatuksia liittyen perheellisten opiskeluun 

Vastaajat (n) 

Opiskeluun suhtautuminen vakavasti, tehokkaasti ja tavoitteellisesti 18 
Opiskelu hyvinvoinnin lisääjänä 17 
Opiskelun kuormittavuus 22 
Perheen, tukiverkoston ja vertaistuen merkitys 25 
Yhteiskunnan ja oppilaitoksen huono tukeminen 19 
Hyvä aikataulutus 21 
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4 POHDINTA 

Tämä  tutkimus  suoritettiin  Oulun  yliopiston  kasvatustieteen  laitoksella  keväällä  2014. 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoitua kyselylomaketta käyttäen. Kyselylomake lähetettiin 

Oulun  yliopiston  yleiselle  sähköpostilistalle.  Linkki  tutkimuksen  kyselykaavakkeeseen 

laitettiin  lisäksi  Oulun  ammattikorkeakoulun  sisäiselle  nettisivustolle.  Oulun  yliopistosta 

tutkimukseen osallistui 75 ja Oulun seudun ammattikorkeasta 111 perheellistä opiskelijaa. 

Oulun yliopistossa opiskelevista opiskelijoista noin 15 % on perheellisiä (Kyllönen, 2006). 

Arviolta tutkimukseen osallistui siten 3 % kyseiseen viiteryhmään kuuluvista opiskelijoista. 

Oulun  seudun  ammattikorkeakoululla  ei ole  tietoa  perheellisten  opiskelijoiden  osuudesta. 

Opiskelijoita Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on 8000. Koska ammattikorkeakoulussa 

on erilliset linjat myös aikuisopiskelijoille, perheellisten opiskelijoiden osuuden voisi olettaa 

vastaavanlaiseksi.  Tällöin  tutkimukseen  osallistui  lähes  joka  kymmenes  perheellinen 

ammattikorkeakouluopiskelija.  Suuri  vastausmäärä  viittaa  siihen,  että  perheellisten 

opiskelijat kokevat aiheen olevan heille tärkeä (Heikkilä, T.2001, s.66).  

 

Tutkimustulosten perusteella tutkimukseen osallistuneet perheelliset opiskelijat kokivat, että 

heidän oppilaitoksensa ei tue perheellistä opiskelijaa erityisemmin. Huolimatta perheellisten 

opiskelijoiden  merkittävästä  määrästä,  oppilaitokset  eivät  ole  huomioineet  tämän 

erityisryhmän tarpeita riittävästi.    

 

Tutkittavat,  joiden  mielestä  perheellisyys  on  vaikuttanut  opintojen  kestoon  suuresti, 

valmistuivat usein yli määritellyn tutkinnon suoritusajan. Sen sijaan, jos tutkittava ei kokenut 

perheellisyyden vaikuttaneen tutkinnon kestoon, tutkittava valmistui useammin määräajassa 

tai  jopa  nopeammin. Näin  ollen  osalla  tutkittavista  perheellisyyden  havaittiin  vaikuttavan 

opintojen kestoon. Tutkittavista suurin osa oli naisia, jolloin äitiyslomat saattoivat vaikuttaa 

tutkimustuloksiin.  

 

Suurin osa tutkittavista koki oman opiskelumotivaationsa olevan melko hyvä tai hyvä tällä 

hetkellä.  Myös  aiemman  tutkimustuloksen  mukaan  (Korhonen,  1998)  perheellinen 
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opiskelija on hyvin motivoitunut opiskelemaan ja suunnittelee tarkkaan opintojensa kulun. 

Perheelliset  opiskelijat  kokivat  tutkimukseni  mukaan  opiskelujen  olevan  myös  erittäin 

hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen. 

 

Turvaverkostoon  kuuluvien  henkilöiden  määrä  ennusti  sitä  miten  hyväksi  turvaverkosto 

koettiin.  Tässä  tutkimuksessa  puolison  tai  lasten  ei  laskettu  kuuluvan  turvaverkostoon. 

Turvaverkoston  suuruuksissa  oli  merkittäviä  eroja.  Sillä,  että  osa  tutkittavista  kokee 

turvaverkosto -käsitteen laajemmaksi kuin toiset, voi olla vaikutusta tähän. Tämä tuli esiin 

avointen  kysymysten  vastauksissa.  Keskimäärin  perheellisen  opiskelijan  turvaverkostoon 

kuului 5 henkilöä. 

 

Suurin  osa  tutkittavista  koki  tämänhetkisen  voimavaransa  hyväksi  ja  erittäin  pieni  määrä 

tutkittavista  oli  hakenut  ulkopuolista  apua  jaksamiseensa.  Perheellisen  opiskelijan  ja 

perheettömän opiskelijan psyykkistä oireilua on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön 

tutkimuksessa (Jauhiainen  ym., 2009, s.13). Tutkimuksessa todettiin, ettei perheellisten  ja 

perheettömien  opiskelijoiden  oireilu  eroa  toisistaan.  Sen  sijaan  yksinhuoltajat oireilevat 

muita  enemmän.  Tässä  tutkimuksessa  ei  ole  tietoa  siitä,  kuinka  moni  perheellisistä 

opiskelijoista oli yksinhuoltaja. Tutkittavista yhteensä 13 oli joko eronnut tai naimaton.  

 

Tutkimuksessa  tarkasteltiin  motivaatioon  ja  jaksamiseen  vaikuttavia  tekijöitä  ja  niiden 

merkittävyyttä. Aiempien tutkimusten mukaan motivaatioon vaikuttavia tekijöitä on todella 

paljon ja kaikkea käyttäytymistä ei voida aina liittää motivaatioon. Motivaatioon vaikuttavat 

tarpeet,  kannustukset,  odotukset  ja  havainnoinnit.  Perheellisellä  opiskelijalla  eri  roolien 

ristiriita  ja  kuormittavuus  saattavat  vaikeuttaa  opiskelumotivaation  kehittymistä. 

Tutkimusten  mukaan  perheellisten  opiskeluista  selviämistä  helpottavat  ajankäytön  hyvä 

suunnittelu. (Korhonen, 1998.) Ajankäytön suunnittelua pidettiin myös tässä tutkimuksessa 

tärkeänä. 

 

Motivaatio  voi  rakentua  perheellisellä  esimerkiksi  tarpeiden  täyttymisen  kautta.  Tällöin 
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perheen  keskinäiset  suhteet  ja  perustarpeiden- kuten  ruoka,  tulot  sekä  turvallisuus-

tyydyttämisen  täytyy  olla  kunnossa  ennen  kuin  opiskelijan  opiskelumotivaatio  syntyy 

(Korhonen,  1998).  Tässä  tutkimuksessa  tutkittavat  arvioivat  opiskeluiden 

aikatauluttamisessa,  taloudellisella  tilanteella,  puolison  ja  lasten  tuella  sekä  opetettavan 

aineen mielenkiintoisuudella olevan erityisen merkittävä vaikutus opiskelumotivaatioon. 

 

Perheellisen opiskelumotivaatioon vaikuttaa myös odotuksien, havainnointien ja tarpeidensa 

täyttyminen  opiskelun  suhteen  sekä  myönteinen  kannustus  ympäristöstä.  Tutkittavat 

raportoivat puolison ja lasten tuella olevan suuri merkitys opiskelumotivaatioon.  

 

Perheellisen opiskelijan erityispiirteet sopivat hyvin myös aikuisopiskelijan erityispiirteisiin 

(Tuomisto,  Salo  &  Aaltonen,  2006,  s.90).  Erityispiirteitä  olivat  esimerkiksi 

aikuisopiskelijoiden  kokemuksien  laajuus  ja  eritasoisuus,  itsenäisyys  sekä  roolien 

päällekkäisyys.  Perheellinen  opiskelija  tarvitsisikin  erilaista  tukemista  opintoihinsa  kuin 

perheetön  opiskelija.    Perheellinen  tarvitsisi  etenkin  joustavuutta  ja  suunnitelmallisuutta 

opintoihinsa.  Opiskelun  aikataulujen  tiedottaminen  mahdollisimman  varhain  sekä 

vaihtoehtoiset  tehtävät  kurssisuorituksiin  tukevat  perheellisiä  opiskelijoita  eri  tavoin  kuin 

perheetöntä.  Aikuisopiskelun  yhteydessä  tehdyssä  tutkimuksessa  opinto-ohjauksella  on 

havaittu  olevan iso  merkitys  opiskelussa  (Partanen,  2011).  Tutkimuksessani  opiskelijat 

kokivat, että oppilaitos ei ota perheellistä opiskelijaa huomioon toimintatavoissaan. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin eroavatko perheellisten opiskelijoiden vastaukset oppilaitoksen, 

tutkittavan  sukupuolen  ja  iän,  lasten  lukumäärän  tai  lasten  iän  mukaan,  kun  tarkastellaan 

motivaatioon  ja  jaksamiseen  vaikuttavia  tekijöitä.    Tutkimuksessa  havaittiin  että 

ammattikorkeassa  opiskelevat  kokivat  taloudellisen  tilanteen  vaikuttavan 

opiskelumotivaatioon  ja  jaksamiseen  enemmän  kuin  yliopisto-opiskelijat.  Molemmissa 

oppilaitoksissa  kuitenkin  suurin  osa  vastaajista  koki  taloudellisella  tilanteella  olevan 

merkittävä vaikutus. Yliopistossa tutkintojen kesto oli pitempi kuin ammattikorkeakoulussa 

ja  lisäksi  yliopisto-opiskelijat  valmistuivat  useimmin  yli  asetetun  määrän  ajan  kuin 



67 

 

 

ammattikorkeakouluopiskelijat.  Yliopistossa  opiskelevat  perheelliset  elivät  avoliitossa 

useammin kuin ammattikorkeakoulussa opiskelevat. 

 

Sukupuolen  mukaan  tehty  tarkastelu  osoitti,  että  perheelliset  miesopiskelijat  eivät  pidä 

puolison ja lasten tukea niin tärkeänä kuin perheelliset naiset. Miesopiskelijoissa opiskelun 

aikatauluttaminen  ja  oppilaitoksen  vaikutus  opiskelumotivaatioon  ei  ole  niin  suuri  kuin 

naisilla.    Perheelliset  miesopiskelijat  asuivat  myös  enemmän  vuokra-asunnoissa  kuin 

perheelliset naisopiskelijat. 

 

Tutkittavien  iällä  havaittiin  olevat  vaikutus  siihen,  miten  iso  merkitys  tukiverkostolla  on 

opiskelumotivaatioon  ja  jaksamiseen.  Vanhemmat  perheelliset  opiskelijat  kokivat,  että 

tukiverkoston  merkitys  opiskelumotivaatioon  tai  jaksamiseen  ei  ole  niin  tärkeä  kuin 

nuoremmilla  opiskelijoilla.  Perheellisen  opiskelijan  iällä  oli  vaikutusta  myös  tutkinnon 

kestoon, arvioituun valmistumisaikaan sekä kokemukseen turvaverkostosta. Lasten iällä ei 

havaittu  olevan  vaikutusta  tutkittavan  opiskelumotivaatioon  tai  jaksamiseen  liittyviin 

tekijöihin.  Sen  sijaan  lasten  lukumäärä  vaikutti  siihen  kuinka  merkittäväksi  koettiin  hyvä 

vuorovaikutus  opettajan  kanssa.  Lisäksi  lasten  lukumäärällä  oli  yhteys  siihen,  kuinka 

tärkeäksi puolison ja lasten tuki koettiin.  

 

Avointen  kysymysten  vastausten  mukaan  perheellisten  opiskeluissa  jaksamista  voitaisiin 

tukea  paremmin  joustamalla  kurssien  läsnäolopakosta,  lisäämällä  vaihtoehtoisia 

suoritustapoja,  korvaustehtävien  inhimillisyydellä  lapsen  sairastuessa  sekä  opetuksen 

järkevällä  aikataulutuksella  oppilaitoksen  puolesta. Tutkittavat  vastasivat  avoimiin 

kysymyksiin hyvin selkeästi, mikä helpotti merkityksien löytämistä aineistosta. 

 

Ammattikorkeakoulussa koulutus-ohjelmiin kuuluu enemmän harjoittelua kuin yliopistossa, 

mikä  varmasti  vaikuttaa  siihen,  että  tämä  nousi  esille  ammattikorkeassa  opiskelevien 

perheellisten opiskelijoiden vastauksissa. Avoimien kysymysten vastauksista motivaatioon 

eniten vaikuttavia tekijöitä olivat nopea valmistuminen ja sen myötä taloudellisen tilanteen 
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tasoittuminen sekä halu ja tarve itsensä kehittämiseen.   

 

Kevään 2015 yhteishaussa Oulun ammattikorkeakoulussa on mahdollista hakea monimuoto-

kouluksiin  eri  koulutusohjelmissa.  Tällainen  mahdollistaa  työssäkäynnin  opintojen 

yhteydessä. Tällainen järjestely voi helpottaa etenkin perheellisen opiskelijan taloudellista 

tilannetta  opintojen  yhteydessä.  Oulun  yliopistosta  vastaavanlaisia  koulutusohjelmia  ei 

löydy. 

 

Tutkimukseni  tarkoitus  oli  selvittää  perheellisen  opiskelijan  jaksamiseen  ja  motivaatioon 

vaikuttavista  tekijöistä  samalla  kun  pyrin  kuvailemaan  perheellisen  opiskelijan 

kokonaistilannetta. Tutkimukseni antoi suuntaa antavia vastauksia perheellisen opiskelijan 

motivaation ja jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä tietoja asioista, jotka helpottaisivat 

heidän opiskeluista selviytymistä.  Tieteellinen tutkimuksen peruslähtökohtana on ymmärtää 

ja  selittää  eri  ilmiötä  ilman  että  tutkijan  omat  subjektiiviset  uskomukset  tai  näkemykset 

vaikuttaisivat  lopputulokseen.  (Tähtinen  ym.  2011,  s.11- 12.)  Pyrin  tutkimusta  tehdessäni 

tiedostamaan  omat  kokemukseni  perheellisenä  opiskelusta  ja  lukemaan  aineistoani  läpi 

kriittisesti. 

 

Tutkimukseeni osallistui sekä naisia että miehiä. Kahden korkeakoulun mukaan ottaminen 

antoi  mahdollisuuden  vertailla  eri  oppilaitoksissa  opiskelevien  kokemuksia. Tutkimus 

suoritettiin  loppukeväästä,  jolloin  opiskelijoiden  työmäärä  on  usein  suuri.  Tämä  saattoi 

vaikuttaa  tutkittavien  vastauksiin  heidän  jaksamisestaan ja  motivaatiostaan.  Molemmissa 

korkeakouluissa kysely tehtiin kuitenkin samaan aikaan. Tutkimukseni ei määrittele, millä 

tavoin,  positiivisesti  vai  negatiivisesti,  tietty  tekijä  vaikuttaa  motivaatioon.  Voi  olla,  että 

esimerkiksi  taloudellinen  tilanne  vaikuttaa  motivaatioon  kahdella  eri  tavalla,  toisella 

tutkittavalla positiivisesti ja toisella tutkittavalla negatiivisesti. 

 

Tutkimukseni vastauksien määrä on hyvä ja näin ollen vastauksista voidaan saada suuntaa 

antava  käsitys  tekijöistä,  jotka  vaikuttavat  perheellisen  opiskeluista  selviytymiseen. On 
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kuitenkin  hyvä  muistaa,  että  oppilaitoksien  tukijärjestelmät  ja  käytännöt  eroavat 

valtakunnallisesti toisistaan, ja tutkimukseni antoikin vastauksia vain Oulun korkeakoulujen 

perheellisten  opiskelijoiden  kokemuksista  ja  näiden  oppilaitoksien  tukijärjestelmistä.  

Tutkimustulokseni  ovat  kuitenkin  samassa  linjassa  aikaisempien  myös  laajemmalla 

aineistolla tehtyjen tutkimustulosten kanssa. (vrt. Korhonen, 1998; Jauhiainen ym., 2009).  

 

Tutkimukseni  toi  esille,  mitkä  tekijät  vaikuttavat  perheellisen  opiskelijan  motivaatioon  ja 

jaksamiseen  sekä  yleisesti  kuvailevaa  tietoa  siitä,  millaisia  perheelliset  opiskelijat  ovat.  

Jatkotutkimuksia  siitä,  miten perheellinen  opiskelija  menestyy  opinnoissaan  suhteessa  ei-

perheelliseen opiskelijaan,  miten perheellisten  opiskelijoiden  huomioiminen  opintojen 

järjestämisessä tehostaa heidän opiskelua ja valmistumista, tai tarkemmin taloudellisen tuen 

merkitsevyyttä perheellisen opiskelijan opinnoissa menestymiseen, olisi hyödyllistä tehdä. 

Perheellisen  opiskelijan  oikeanlainen  tukeminen  on  tärkeää,  sillä  perheellisen  opiskelijan 

jaksaminen  ja  opinnoista  selviytyminen  koskettaa  laaja-alaisesti  hänen  perhettään. 

Perheellisten opiskelijoiden oikeanlaisella tukemisella voitaisiin parantaa siis myös lasten ja 

nuorten asemaa. Jatkossa tulisi myös selvittää, mitkä ovat juuri ne merkittävät tekijät, jotka 

vaikuttavat  perheellisen  opiskelijan  elämään  positiivisesti. Elinikäisen  oppimisen-ajatus 

sekä  kilpailu  työmarkkinoilla  tuo  enenevässä  määrin  perheellisiä  opiskelijoita 

korkeakouluopintojen  pariin.  Perheellisten  opiskelua  koskeva  tutkimus  onkin  siis  erittäin 

tärkeää, jotta oppilaitokset ja yhteiskunta osaisivat tukea heidän opiskeluaan parhaiten. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Tutkimuksen kyselylomake 

 
Perheellinen opiskelija korkeakouluissa 

Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään mitkä tekijät vaikuttavat perheellisen 

korkeakouluopiskelijan motivaatioon ja jaksamiseen. Kysymyksiin vastataan valitsemalla 

yksi vaihtoehto kysymysten ohjeiden mukaisesti. 

*Pakollinen 

Valitse oikea vaihtoehto * 

o  Olen nainen 
o  Olen mies 

Ikäni * 

 

Siviilisäätyni * 

o  Avioliitossa 
o  Avoliitossa 
o  Eronnut 
o  Naimaton 



 

 

 

Asumismuoto * 

o  omistusasunto 
o  vuokra-asunto 
o  vanhemman/vanhempien luona 
o  asumisoikeusasunto 
o  Muu:  

Suoritan tutkintoani * 

o  AMK 
o  Yliopisto 

Tutkinnon määritelty kesto * 

o  2 vuotta 
o  3.5 vuotta 
o  4 vuotta 
o  4-5 vuotta 
o  yli 5 vuotta 

Lasten lukumäärä * 

 

Lasten ikä * 

Merkitse iät vanhimmasta nuorimpaan pilkulla erotettuna. Esim. 7,3,1 

 

Lasten hoidon järjestäminen * 

o  kotihoito 
o  päiväkoti 



 

 

 

o  perhepäivähoito/yksityinen hoito 
o  isovanhempi 
o  Muu:  

Kuinka monta henkilöä tukiverkostoosi kuuluu? * 

Tukiverkostoon ei lasketa tässä tutkimuksessa puolisoa ja lapsia. 

 

Millaiseksi koet tukiverkostosi? * 

1=erittäin huono, 2=huono, 3=kohtalainen, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä 

 1 2 3 4 5  

erittäin huono      erittäin hyvä

Arvioitu valmistuminen * 

o  alle määritellyn suoritusajan 
o  määräajassa 
o  yli määritetyn suoritusajan 



 

 

 

Miten perheellisyys on vaikuttanut opiskelujesi kestoon? * 

1=ei ollenkaan, 2=hieman, 3=en osaa sanoa, 4=paljon, 5=erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Otetaanko oppilaitoksesi toimintatavoissa huomioon perheelliset 

opiskelijat? * 

1=ei ollenkaan, 2=hieman, 3=en osaa sanoa 4=paljon 5=erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Millä tavoin oppilaitoksesi on tukenut perheellisten opiskelua? * 

 



 

 

 

 

Millä tavoin rahoitat opiskelusi? * 

Voit valita useamman vaihtoehdon. 

o  Opintoraha 
o  Opintolaina 
o  Asumistuki 
o  Toimeentulotuki 
o  Aikuiskoulutustuki 
o  Satunnainen osa-aikatyö 
o  Säännöllinen osa-aikatyö 
o  Kokoaikatyö 
o  Vanhempien antama tuki 

Millaiseksi koet taloudellisen tilanteesi tällä hetkellä? * 

1= huono,2= melko huono, 3= en osaa sanoa, 4= melko hyvä, 5=hyvä 

1 2 3 4 5  

       

Millä tavoin yhteiskunta voisi tukea perheellisten opiskelua 

paremmin? * 



 

 

 

Millainen on opiskelumotivaatiosi tällä hetkellä? * 

1= huono, 2= melko huono, 3= en osaa sanoa, 4= melko hyvä, 5= hyvä 

1 2 3 4 5  

       

Miten puolison ja lasten tuki vaikuttaa opiskelumotivaatioosi? * 

1=ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

 



 

 

 

 

Miten taloudellinen tilanteesi vaikuttaa opiskelumotivaatioosi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Miten opiskelijayhteisösi vaikuttaa opiskelumotivaatioosi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

 



 

 

 

Miten oppilaitoksesi vaikuttaa opiskelumotivaatioosi? 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Miten opetettavan aineen mielenkiintoisuus vaikuttaa 

opiskelumotivaatioosi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

 



 

 

 

 

Miten hyvä vuorovaikutus opettajan kanssa vaikuttaa 

opiskelumotivaatioosi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Miten opiskeluiden hyvä aikatauluttaminen vaikuttaa 

opiskelumotivaatioosi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

 



 

 

 

Miten turvaverkostosi vaikuttaa opiskelumotivaatioosi?(Puoliso ja 

lapset eivät kuulu tässä tutkimuksessa turvaverkostoon.) * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Mitkä muut tekijät vaikuttavat opiskelumotivaatioosi? * 

Vaikuttaako äsken kysyttyjen puolison ja lasten tuen, opiskelijayhteisön, 

oppilaitoksen, opetuksen mielenkiintoisuuden, vuorovaikutuksen opettajan 

kanssa, taloudellisen tilanteen ja turvaverkoston lisäksi jokin muu asia 

opiskelumotivaatioosi. 

 

Koetko opiskelusi olevan hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen? * 

1= en ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  



 

 

 

       

Koetko opiskelun ja perhe-elämän yhdistämisen hankalaksi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Viekö opiskelu liikaa aikaa perheeltäsi? * 

1= ei, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Jaksaminen 

Seuraavilla kysymyksillä pyritään selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat 



 

 

perheellisen opiskelijan jaksamiseen. 

Millaiseksi koet voimavarasi tällä hetkellä? * 

1= huono 2= melko huono, 3= en osaa sanoa, 4= melko hyvä, 5= erittäin 

hyvä 

1 2 3 4 5  

       

Vaikuttaako taloudellinen tilanteesi jaksamiseesi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

 



 

 

 

 

Vaikuttaako tukiverkostosi jaksamiseesi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Kuinka paljon puolison ja lasten tuki vaikuttaa jaksamiseen? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

 



 

 

 

Vaikuttaako hyvä opiskeluiden aikatauluttaminen jaksamiseesi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

 

1 2 3 4 5  

       

Vaikuttaako opiskelijayhteisö jaksamiseesi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Vaikuttaako jokin muu, kuin edellä mainitut tekijät jaksamiseesi? 

Vastaa, jos jokin muu kuin, taloudellinen tilanne, puolison ja lasten tuki, 

opiskelun hyvä aikatauluttaminen tai opiskelijayhteisö vaikuttaa 

opiskeluissa jaksamiseesi. 



 

 

 

 

 

Koetko aikasi riittävän hyvin opiskeluun? * 

1= en ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= hyvin, 5= erittäin hyvin 

1 2 3 4 5  

       

Koetko menestyväsi opiskeluissa paremmin kuin ei-perheelliset 

opiskelijat? * 

o  kyllä 
o  en 
o  en osaa sanoa 

Kuinka tärkeänä koet opiskeluissa menestymisen suhteessa ei 
perheellisiin opiskelijoihin? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa 4= paljon 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  



 

 

       

 

Oletko kokenut hankaluuksia opiskelijayhteisöön ryhmäytymiseen? * 

1= en koskaan, 2= melko harvoin, 3= en osaa sanoa, 4= melko usein, 5= 

usein 

1 2 3 4 5  

       

Osallistutko opiskelijayhteisössäsi järjestettäviin illanviettoihin? * 

1= en koskaan, 2= melko harvoin, 3= en osaa sanoa, 4= melko usein, 5= 

usein 

1 2 3 4 5  

       



 

 

 

 

Miten opiskelusi ovat vaikuttaneet jaksamiseesi? * 

1= ei ollenkaan, 2= hieman, 3= en osaa sanoa, 4= paljon, 5= erittäin paljon 

1 2 3 4 5  

       

Oletko hakenut opiskeluaikanasi ulkopuolista apua jaksamiseesi? * 

Ulkopuolisella avulla tarkoitetaan yhteiskunnan tai oppilaitoksen tarjoamia 

tukipalveluita. 1= en koskaan, 2= melko harvoin 3= en osaa sanoa, 4= 

melko usein 5= usein 

1 2 3 4 5  

       

Millä tavoin perheellisen opiskeluissa jaksamista voitaisiin mielestäsi 

tukea paremmin? * 



 

 

 

 

Mahdollisia ajatuksia liittyen perheellisen opiskeluun. 


