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Motivaatio on voima, joka saa ihmisen liikkeelle. Motivaatio voidaan jakaa laadullisesti 

sisäiseen motivaatioon ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisesti motivoituneelle yksilölle toiminta 

itsessään on merkityksellistä, ulkoisesti motivoitunut toimii tietyllä tavalla siitä seuraavan 

palkinnon vuoksi tai vältelläkseen rangaistusta. Oppimisessa motivaatio on keskeinen osa 

yksittäisiä oppimistilanteita sekä pitkäaikaista koulutyöhön sitoutumista. Tutkimusten mukaan 

sisäinen motivaatio on yhteydessä tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Oppilaalle sisäinen 

motivaatio on merkittävä voimavara. 

Kandidaatintutkielmani tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin vastata 

kahteen tutkimuskysymykseen: miten sisäinen motivaatio syntyy, ja miten oppilaan sisäistä 

motivaatiota voidaan tukea koulussa. Ryanin ja Decin itsemääräytymisteorian mukaan sisäistä 

motivaatiota voidaan edistää vahvistamalla kolmea psykologista perustarvetta: yksilön 

kokemusta autonomiasta, pystyvyydestä ja yhteenkuuluvuudesta.  

Koulussa motivaation tukeminen kohti sisäistä motivaatiota voidaan tiivistää psykologisia 

perustarpeita mukaillen oppilaan minäpystyvyyden, autonomian ja osallisuuden tukemiseen. 

Minäpystyvyyteen liittyy käsitykset tilannekohtaisesta pystyvyydestä sekä kyvykkyyden 

luonteesta yleensä. Näitä voidaan tukea tarjoamalla sopivasti haasteita ja onnistumisen 

kokemuksia, sekä antamalla oikeanlaista palautetta. Autonomiaa tukeva opettaja antaa 

oppilaille muun muassa aikaa kysyä sekä mahdollisuuden yhteistyöskentelylle sekä erilaisille 

työtavoille. Autonomiaan liittyy valinnanmahdollisuuksien lisääminen opetussuunnitelman 

raameissa sekä itseohjautuvan oppimisen strategioiden opettaminen. Osallisuuden tukeminen 

lähtee toimintakulttuurista: osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta edistetään 

rakentamalla myönteinen, toisia kunnioittava yhteisö, jossa jatkuvana toimintatapana on 

oppilaiden kuunteleminen. 

Positiivisen pedagogiikan keinona sisäisen motivaation tukemiseen on vahvuusperustainen 

opetus. Sen periaatteina ovat vahvuuksien tunnistaminen, niiden esille tuominen, 

järjestelmällinen opettaminen ja arviointi. Vahvuuksien kautta voidaan muun muassa tukea 

oppilaan myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa sekä osallisuutta ja toimijuutta. 

Avainsanat: motivaatio, sisäinen motivaatio, oppiminen, itsemääräytymisteoria 
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1 Johdanto 

Vuoden 2014 eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu käsittelee sisäistä motivaatiota ja 

sen voimaa tulevaisuuden työssä (Martela & Jarenko 2014). Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2014, 22) nostetaan esille laaja-alainen osaaminen 

valmistamaan oppilaita jatkuvasti muuttuvaan maailmaan. Koska tulevaisuuden työmuotoja ei 

voida varmaksi ennustaa, perusopetussuunnitelmassa painotetaan muun muassa ihmisenä 

kasvamista, elinikäistä oppimista sekä kansalaisena toimimista. Niin koulussa kuin 

työelämässä on löydetty yhteys sisäisen motivaation ja tuottavuuden välillä (Martela ym. 

2014, 10, 21‒27; Vasalampi, K., Nurmi, J.-E. & Salmela-Aro, K. 2010, 409).  

Kouluun tullessaan lapsi on tavallisesti utelias ja tiedonjanoinen sekä omaa myönteisen kuvan 

itsestään oppijana. Vuosien edetessä sekä innokkuus että luottamus omiin kykyihin 

keskimääräisesti laskevat. Ensimmäisen luokan innokkaasti aloittanut lapsi saattaa jo 

muutaman vuoden kuluttua kärsiä motivaatio- ja keskittymisvaikeuksista. (Nurmi, Ahonen & 

Lyytinen 2014, 104; Shernoff, Abdi & Csikszentmihalyi 2014, 211.)  

Kandidaatin tutkielmani käsittelee oppilaan sisäisen motivaation syntymistä sekä sen 

tukemista. Tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, ja se sisältää kaksi 

tutkimuskysymystä. Aluksi esittelen tutkielman lähtökohdat eli tavoitteet, 

tutkimuskysymykset ja menetelmän. Kolmannessa luvussa määrittelen aineiston keskeiset 

käsitteet ja vastaan samalla ensimmäiseen tutkimuskysymykseen motivaation syntymisestä. 

Neljännessä luvussa vastaan toiseen tutkimuskysymykseeni liittyen tukikeinoihin. 

Viidennessä luvussa teen yhteenvedon aineistosta löytämistäni vastauksista ja käsittelen 

tutkielman luotettavuutta. Viimeinen luku käsittelee ajatuksiani tutkielman teon prosessista ja 

mahdollisista jatkotutkimusaiheista. 

Omina kouluvuosinani olen ollut tunnollinen oppilas ja suoriutunut hieman keskimääräistä 

paremmin. Olen opiskellut tarvittavat oppimäärät mekaanisesti. Paras palkinto on ollut hyvä 

arvosana, eivät karttuneet tiedot. Ensimmäisten peruskouluvuosien jälkeen vasta viime 

aikoina olen muistanut, mitä tarkoittaa oppimisen ilo, ei pelkkä suorittamisen ilo. Palava into 

tietää lisää, kysellä ja kyseenalaistaa on kehittänyt itseäni ja ajatteluani. Vasta yliopisto-

opintojen aikana olen ymmärtänyt opiskeltavien asioiden itseisarvon. Haluan vaikuttaa 

omassa ammatissani siihen, että mahdollisimman moni oppilas kokisi oppimisen ilon 

jatkumona ensimmäiseltä luokalta korkeakouluun saakka.  
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Koen, että opettajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on oppilaan sisäisen motivaation esille 

saaminen ja vaaliminen. Omien vahvuuksien löytyminen ja sitä kautta innostuksen 

syttyminen voi olla merkittävä käännekohta erityisesti tuen tarpeessa olevien oppilaiden 

kohdalla. Tulevana erityisopettajana oppilaat ja oppiminen ovat yhtä aikaa huoleni, 

välittämiseni ja mielenkiintoni kohteita. Toivon, että tämän kandidaatin tutkielman kautta 

saisin pohjaa sille, miten ottaa ohjaksiin oppilasta eteenpäin vievä voima, sisäinen motivaatio 

– ja jättää lopulta ohjakset luottavaisin mielin oppilaan omiin käsiin. 
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2 Tutkielman lähtökohdat ja tutkimuskysymykset 

Kandidaatintutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten sisäinen motivaatio oppimiseen 

syntyy sekä millä tavoin sitä voidaan tukea koulussa. Tavoitteenani on tuoda tutkielmassa 

esille sisäisen motivaation merkitystä oppimiseen, keinoja sen herättämiseen sekä 

ylläpitämiseen. Lisäksi tavoitteenani on oman ammatti-identiteettini kehittäminen sekä 

oppilaslähtöisen työskentelyotteen vahvistaminen. 

Tutkielmassani vastaan kahteen tutkimuskysymykseen: 

1. Miten sisäinen motivaatio syntyy? 

2. Miten oppilaan sisäistä motivaatiota voidaan tukea koulussa? 

Lähestyn tutkimuskysymyksiäni kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin. 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on arvioida, vertailla ja kehittää olemassa olevaa teoriaa. 

Aikaisemman kirjallisuuden ja tutkimuksen avulla tutkittava ilmiö pyritään kuvaamaan laaja-

alaisesti. (Salminen 2011, 7‒8.) Vilkan (2015, 164) mukaan kirjallisuuskatsauksessa 

tutkimusaineiston ryhmittely ja tiivistäminen tapahtuvat tutkimuskysymysten ja aikaisempien 

teorioiden ohjaamana. 

Kerään tutkielmaani aineistoksi mahdollisimman laajasti aiheeseen liittyvää aikaisempaa 

tietoa ja tutkimusta. Aloitan aineiston keruun suomenkielisillä mahdollisimman tuoreilla 

lähteillä. Näin saan ensin kuvan keskeisestä käsitteistöstä sekä siitä, mitkä kansainväliset 

tutkimukset ja nimet ovat tänä päivänä eniten käytettyjä. Tämän ohjaamana kartoitan 

mahdollisimman kattavasti myös kansainvälistä tutkimusta. Kerään tietoa ja karsin pois 

tutkimuskysymysteni kannalta epäolennaisen aineiston. 

Aineiston keruussa Oula-Finna, Ebsco ja ProQuest toimivat pääasiallisina tietokantoinani. 

Kerään aineistoa hakusanoilla motivaatio, sisäinen motivaatio, oppiminen, 

itsemääräytymisteoria, motivation, intrinsic motivation, learning ja self-determination theory. 
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3 Sisäinen motivaatio ja sen syntyminen 

Tässä luvussa määrittelen keskeiset käsitteet sekä kuvaan sisäisen motivaation syntymistä. 

Tutkielmani keskeisinä käsitteinä avaan motivaation, oppimismotivaation sekä jaottelun 

sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon.  

3.1 Motivaatio 

Motivaatio on voima, joka saa ihmisen liikkeelle. Se tuottaa, ohjaa ja ylläpitää ihmisen 

toimintaa (Nurmi & Salmela-Aro 2017, 10; Ruohotie 1998, 36). Ruohotien (1998, 37) 

kuvauksen mukaan motivaation ominaisuuksia ovat voima ja suunta. Motivaatiossa oleva 

voima nähdään yksilön vireytenä eli energiana, joka saa tekemään asioita. Motivaatio myös 

suunnataan aina tiettyyn pisteeseen, joka on käyttäytymisen tavoite. Näiden ominaisuuksien 

lisäksi motivaatio liittyy myös ympäristössä oleviin voimiin, kuten palautteeseen, jotka voivat 

muokata motivaatiota edelleen joko vahvistamalla tai heikentämällä. 

Psykologisena ilmiönä motivaatiota on tutkittu 1930-luvulta lähtien (Nurmi ym. 2017, 11). 

Syynä siihen, että motivaatiosta ollaan jatkuvasti kiinnostuneita, voidaan Ryanin ja Decin 

(2000, 68) mukaan pitää motivaation tuottavaa ominaisuutta. Ihmistä eteenpäin vievää voimaa 

halutaan ymmärtää, jotta sitä voidaan systemaattisesti lisätä.  

Varhaisissa teorioissa motivaatio esitetään ihmisen sisältä kumpuavien, luontaisten 

impulssien kokonaisuutena. Esimerkiksi Freudin psykoanalyyttisessä teoriassa ihmisen 

toimintaa ohjaavat luontaiset vietit jotka taas ovat heijastusta varhaisista lapsuuden 

kokemuksista. Behaviorismin klassisen motivaatioteorian mukaan toiminnasta palkitseminen 

johtaa toiminnan jatkamiseen ja motivaation lisääntymiseen. Moderniin suuntaan 

motivaatiotutkimusta vei esimerkiksi Maslowin tarvehierarkiateoria, joka edellisistä teorioista 

poiketen nostaa esille ihmisen aktiivisen toiminnan itsensä toteuttamisen tarpeen kautta. 

1960-luvulla motivaatiotutkimuksessa tapahtui käänne mekaanisen toiminnan tutkimisesta 

kognitioiden tutkimiseen. Tällöin alettiin keskittyä yhä enemmän ihmisen vapaaehtoiseen 

toimimiseen: henkilökohtaisiin pyrkimyksiin ja projekteihin sekä tavoitteisiin ja uskomuksiin. 

(Nurmi ym. 2017, 11‒13.) 

Tänä päivänä motivaatioteorioiden kirjo on laaja, mutta niistä käytetyin ja suosituin on Decin 

ja Ryanin 1970-luvulla kehittämä itsemääräytymisteoria (Self-Determination Theory eli 
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SDT). Siinä keskeinen eroavaisuus esimerkiksi behavioristiseen käsitykseen on siinä, että 

painotus on motivaation määrän sijaan sen laadussa. (Nurmi ym. 2017, 14.)  

3.1.1 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Motivaatio voidaan laadullisesti jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisesti 

motivoitunut yksilö on motivoitunut tekemään jotain sen takia, että pitää itse toimintaa 

merkityksellisenä. Ulkoisesti motivoitunut tavoittelee toiminnasta seuraavia ulkoisia 

palkkioita tai välttelee toiminnallaan rangaistuksia. (Ruohotie 1998, 37‒38; Vasalampi 2017, 

54‒55.) 

Ruohotien (1998, 38‒39) mukaan sisäistä ja ulkoista motivaatiota ei pidä täysin erottaa 

toisistaan. Motivaation eri muodot esiintyvät yhtäaikaisesti, ja voivat toimia toisiaan 

täydentäen. Esimerkiksi oppilas voi olla yhtä aikaa sekä sisäisesti että ulkoisesti motivoitunut 

uuden asian oppimisesta: sisäinen palkkio tulee tyytyväisyydestä omaan tekemiseen ja 

oppimisen kokemisesta, mutta samaan aikaan ulkoinen palkinto tulee hyvästä arvosanasta. 

Sekä sisäinen että ulkoinen palkkio voivat viedä oppilasta eteenpäin. 

Ruohotie (1998, 41) esittää, että ulkoiset palkkiot voivat yhdessä sisäisten palkkioiden kanssa 

edistää välillisesti myös sisäistä motivaatiota: ulkoinen palkkio voi vahvistaa oppilaan uskoa 

omiin kykyihin ja lisätä mielenkiintoa samankaltaisia tehtäviä kohtaan. Samalla kuitenkin 

todetaan, että ulkoisen palkitsemisen seurauksena oppilas saattaa pyrkiä maksimoimaan 

palkkioiden määrän suhteessa vaivannäköön, jolloin oppimisen laatu kärsii. Decin (1971, 

106‒107) tutkimuksissa ulkoiset palkkiot suoranaisesti heikentävät sisäistä motivaatiota. 

3.1.2 Oppimismotivaatio 

Koulussa keskeisessä osassa on oppimismotivaation käsite. Oppimismotivaatioon on liitetty 

minäkäsitys ja uskomukset omasta kyvykkyydestä (Nurmi 2013, 551; Peltonen & Ruohotie 

1992, 27). Motivaation pohjana olevat uskomukset ja käsitykset pohjautuvat aiempiin 

kokemuksiin oppimistilanteissa (Nurmi 2013, 551). 

Peltosen ja Ruohotien (1992, 22) mukaan oppimista säätelevät valmius ja motivaatio. 

Valmiudella tarkoitetaan yksilön tietoja ennen uuden oppimista, ja motivaatio sitä, mitä hän 

haluaa tehdä. Molempien tulee olla läsnä oppimistilanteessa, jotta voidaan kehittyä. Näiden 
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kahden tekijän lisäksi myös ympäristöön liittyvät tilannetekijät vaikuttavat oppimiseen – joko 

mahdollistaen tai estäen. 

Nurmi (2013, 551‒552) kuvaa oppimismotivaatiota tapahtumakulkuna. Prosessi alkaa 

ennakoinneista oppimistilanteessa toimimiseen ja oppimistuloksen arviointiin. Heijastaen 

aikaisempiin kokemuksiin samankaltaisesta tilanteesta, oppilas muodostaa arvion siitä, kuinka 

hyvin hän tulee suoriutumaan tehtävästä. Oppilaassa herää joko kiinnostus tai kiinnostuksen 

puute. Kiinnostus herää yleensä tehtäviin, jonka kaltaisista on suoriutunut ennenkin. 

Ennakointi ja tunteet vaikuttavat siihen, miten oppilas toimii uudessa oppimistilanteessa. 

Oppilas voi keskittyä tehtävään, ponnistella sen eteen ja suunnitella erilaisia 

toimintavaihtoehtoja. Toisaalta oppilas voi myös vältellä tehtävää välttääkseen 

ahdistuneisuutta. Tehtävään keskittymisestä seuraa yleensä onnistuminen ja välttämisestä 

epäonnistuminen. Oppimisprosessin lopussa oppilas arvioi syitä onnistumiselleen tai 

epäonnistumiselleen. Oppimisen lopputulos vaikuttaa oppilaan minäkuvaan ja tuleviin 

samankaltaisiin tehtäviin. 

3.2 Sisäisen motivaation syntyminen  

Nurmi ym. (2017, 14) ja Salmela-Aro (2018, 10) kuvaavat nykyistä motivaatioteorioiden 

kirjoa laajana, mutta yhteen kietoutuneena. Motivaatiota on tutkittu eri toimintaympäristöissä 

liittyen esimerkiksi työhön, kouluun tai urheiluvalmennukseen. Teorioissa kuvataan samoja 

asioita eri käsitteiden kautta. Yhteisiä tekijöitä suurimmassa osassa teorioita ovat minäkuvaan 

tai pystyvyyteen liittyvät käsitteet, muiden ihmisten merkitys sekä kiinnostus eri asioihin. 

Salmela-Aron (2018, 11) ja Vasalammen (2017, 54) mukaan Ryanin ja Decin 

itsemääräytymisteoria on tänä päivänä eniten käytetty motivaatioteoria, ja siitä on tehty 

sovelluksia myös koulumaailmaan. 

Vuonna 1969 Edward Deci alkoi kyseenalaistaa behavioristisia motivaatioteorioita 

tutkimuksillaan. Hän osoitti behavioristisissa palkitsemisteorioissa olevan olennaista 

motivaation määrän lisäksi myös sen laatu. Ulkoiset palkinnot saattoivat lisätä ulkoista 

motivaatiota, mutta eivät sisäistä motivaatiota. Sisäisestä motivaatiosta ihminen saa 

toimintaansa suuremman ja pitkäkestoisemman voiman kuin ulkoisesta. 1970-luvulla 

tutkimustensa pohjalta Deci ja Ryan kehittivät itsemääräytymisteorian. (Deci 1971, 105‒115.) 

Martela (2015, 46) kuvaa, kuinka Decin motivaatiotutkimukset olivat poikkeavia sen ajan 
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valtavirtapsykologiaan verrattuna, ja tarvittiin valtavasti tutkimuksia ennen kuin se 

hyväksyttiin osaksi motivaatioteorioiden joukkoa.  

Nykyiseen suosioonsa itsemääräytymisteoria lähti nousemaan vasta vuonna 1998, samaan 

aikaan kun positiivinen psykologia alkoi saada kannatusta. Ongelmalähtöisyyden sijaan 

tutkijat alkoivat kiinnostua ihmisten hyvinvoinnista ja suorituskyvystä, ja 

itsemääräytymisteoria esitteli tekijöitä juuri näiden asioiden edistämiseen. (Martela ym. 2014, 

12.) 

Itsemääräytymisteoriassa on olennaisena taustaoletuksena ihmisen synnynnäinen 

toiminnallisuus ja tarve hakeutua tekemään itseä kiinnostavia asioita (Martela ym. 2014, 13). 

Deci ja Ryan (2000, 71‒74) kuvaavat motivaation janana, jonka toisessa päässä on täysi 

motivaation puute ja toisessa täysin sisäistetty motivaatio. Ääripäiden välillä on ulkoiseen 

motivaatioon sisältyvät ulkoinen säätely, sisäistetty säätely, samaistettu säätely sekä integroitu 

säätely.  

Teoriassa erotetaan sisäisestä motivaatiosta kaksi eri muotoa: sisäsyntyinen ja sisäistetty 

motivaatio. Sisäsyntyinen motivaatio tarkoittaa, että tekeminen itsessään on yksilölle 

nautinnollista. Tämä on vahvin motivaation muoto. Sisäistetty motivaatio tarkoittaa sitä, että 

tekeminen tuntuu arvokkaalta, koska se liittyy itselle tärkeisiin päämääriin ja arvoihin. (Deci 

ym. 2000, 70‒71; Martela ym. 2014, 14‒15.) Esimerkiksi koulussa tavoitteet ja päämäärät 

ovat ulkoapäin annettuja ja vain harvoin oppilaasta itsestä lähteviä, joten on olennaista 

käsitellä sisäistettyä motivaatiota.  

Itsemääräytymisteoriassa esitellään motivaatioon vaikuttavat kolme tekijää: kokemus 

autonomiasta (autonomy), pystyvyydestä (competence) sekä yhteenkuuluvuudesta 

(relatedness). Nämä kolme tekijää määritellään ihmisen luontaisiksi psykologisiksi 

perustarpeiksi. Autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden lisääntyessä siirrytään 

motivaatiojanalla kohti sisäistä motivaatiota. (Deci ym. 2000, 74‒76.) Tutkimuksilla on 

osoitettu, että perustarpeet selittävät sekä päivittäisiä myönteisiä tunteita että pitkäaikaista 

subjektiivista hyvinvointia (Ryan, Bernstein & Brown 2010, 107‒118; Sheldon ym. 2010, 44‒

48). Näitä tekijöitä edistävillä kasvuolosuhteilla saadaan hyvinvointia ja parempia tuloksia 

niin koulussa kuin työelämässäkin (Martela 2014, 28). 

Decin ja Ryanin (2000, 74‒76) mukaan autonomia tarkoittaa vapaaehtoisuutta. Kokiessaan 

autonomiaa, tekeminen ei tunnu ulkoa ohjatulta vaan omalta valinnalta. Autonomian 



 

11 

 

toteutuessa yksilöllä tulee olla vapaus valita ja toteuttaa itseään kiinnostavia asioita. Pystyvyys 

tarkoittaa sitä, että yksilö kokee osaavansa ja saavansa asioita aikaan. Aloittaessaan uutta 

suoritusta yksilö arvioi tulevan onnistumisensa tai epäonnistumisensa. Pystyvyyden kokemus 

kasvaa positiivisten oppimiskokemusten myötä. Yhteenkuuluvuuden kokemus syntyy yksilön 

kokiessa, että hänestä välitetään ja hän välittää toisista ihmisistä.  
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4 Sisäisen motivaation tukeminen koulussa 

Sisäinen motivaatio oppimistilanteessa johtaa laadukkaaseen ja luovaan oppimiseen sekä 

sinnikkyyteen. Sisäisesti motivoituneena oppilas työskentelee enemmän ja tehokkaammin 

niiden tavoitteiden toteuttamiseksi, joihin hän on motivoitunut. (Nurmi 2013, 549; Young 

2005, 34‒35.) Itsemääräytymisteoriassa syvin motivoitumisen tila on sisäsyntyinen 

motivaatio, joka kuitenkin on harvinainen ja alttiimpi äkillisille muutoksille (Martela ym. 

2014, 14). Koulumaailmassa olennaista on kiinnittää huomiota ulkoisen motivaation 

muuttumiseen sisäistetyksi motivaatioksi. Yksilö voi esimerkiksi samaistumisen kautta 

hyväksyä alun perin ulkoa tulleen vaatimuksen omaksi motiivikseen. (Nurmi 2013, 549.) 

Ruohotie (1998, 39) tiivistää oppimista käsittelevässä teoksessaan edellytykset sisäisen 

opiskelumotivaation syttymiseen viiteen kohtaan: 1) kärsivällinen, kannustava ohjaaja, joka 

tukee oppimisponnisteluja eikä aiheuta pelkoa; 2) oppijoiden suoritusvalmiuksien ja tehtävän 

haastavuuden yhteensovittaminen niin, että maksimoidaan onnistumisen ja menestymisen 

tunne; 3) haasteelliset harjoitustehtävät, joista oppija saa positiivista vahvistusta; 4) 

vaihtelevat ja mielenkiintoiset tehtävät ikävystymisen ja kyllästymisen välttämiseksi sekä 5) 

ohjaajan kyky esittää tehtävät mahdollisuutena oppia itsenäisesti tai hänen avustuksellaan. 

Itsemääräytymisteorian mukaan oppilaan hyvinvointi ja optimaalinen toiminta 

oppimisympäristössä edellyttää kolmen perustarpeen, autonomian, pystyvyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tyydyttymisen (Deci ym. 2000, 233; Nurmi 2013, 550). Käsittelen 

seuraavaksi aineistosta löytämiäni keinoja oppilaan sisäisen motivaation tukemiseen. 

Punaisena lankana minulla toimii itsemääräytymisteoria ja siihen liittyen autonomian, 

pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen koulumaailmassa. Olen jakanut tukemisen 

keinot kolmeen ryhmään: oppilaan minäpystyvyyden, itseohjautuvan oppimisen sekä 

osallisuuden tukeminen. Lopuksi esittelen tukemisen näkökulmasta positiivisen pedagogiikan 

perusajatuksia ja toimintamalleja. 

4.1 Oppilaan minäpystyvyys 

Itsemääräytymisteoriassa pystyvyyden kokemus tarkoittaa sitä, että yksilö kokee osaavansa 

tehtävänsä ja saavansa asioita aikaan (Deci ym. 2000, 233; Martela ym. 2014, 29). 

Oppimismotivaation kehittyminen alkaa tulevaan tehtävään liittyvästä ennakkoarviosta. 

Oppilas arvioi ja ennustaa aikaisempien kokemustensa perusteella omaa suorituskykyään 
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kyseisen tehtävän suhteen. (Nurmi 2013, 551‒552.) Arvio omasta pystyvyydestä vaikuttaa 

esimerkiksi siihen, kuinka paljon oppilas ponnistelee tehtävän suorittaakseen (Bandura 1977, 

211; Nurmi 2013, 552).  

Sisäisen motivaation tukemiseen liittyy Carol Dweckin (2000) teoria kyvykkyyden luonteen 

käsittämisestä. Dweck (2000) käyttää teoriassaan termiä intelligence, mutta Aroa ym. (2014) 

mukaillen otin käyttöön suomenkielisen termin kyvykkyys sen sijaan, että olisin käyttänyt 

termiä älykkyys. Toisaalta Tirri ym. (2018, 65) käyttävät suomenkielisessä artikkelissaan 

termejä älykkyys ja lahjakkuus. Kuusiston ym. (2017, 5‒6) tekemässä tutkimuksessa ilmenee, 

että suomalaiset oppilaat pitävät pääosin älykkyyttä muuttuvana ominaisuutena, mutta 

lahjakkuutta muuttumattomana.  

Suomalaisessa kouluarjessa ei puhuta juurikaan älykkyydestä, joten kyvykkyys tuntui 

luontevammalta tähän kontekstiin. Esittelen yleisesti kasvun ajattelutapaa sisäistä 

motivaatiota tukevana tekijänä, joten koen kyvykkyyden käsitteen riittävän tarkaksi 

käsitteeksi tutkielmaani. 

4.1.1 Minäpystyvyys ja käsitys kyvykkyydestä 

Albert Bandura (1977) on kehitellyt käsitteen minäpystyvyys kuvaamaan yksilön tekemiä 

arvioita kyvyistään ja niiden riittävyydestä. Arvion perusteella yksilö asettaa omat 

tavoitteensa sekä valitsee toimintatavat tehtävän suorittamiseen. Valinnat ohjaavat sitä, 

kuinka paljon yksilö käyttää energiaa ja aikaa tehtävään. (Bandura 1977, 211‒212.) Salmela-

Aron ja Upadyayan (2014, 143‒144) tutkimusten mukaan positiiviset arviot omasta 

suoriutumisesta ovat yhteydessä koulutyöhön sitoutumiseen ja negatiiviset taas koulussa 

uupumiseen. 

Ponnistelun ja yrittämisen määrään vaikuttaa myös oppilaan käsitys kyvykkyyden luonteesta 

yleensä (Dweck 2000, 2‒3). Dweck (2000, 2‒4) on tutkimuksissaan jakanut oppilaat 

kyvykkyyteen liittyvien käsitysten mukaan kahteen ryhmään. Osa oppilaista uskoo, että 

ihmisellä on syntymästä saakka tietyt kyvyt ja ominaisuudet, jotka pysyvät muuttumattomina. 

Toiset taas uskovat, että kyvykkyyteen voi vaikuttaa ja sitä voi lisätä oppimalla ja 

ponnistelemalla.  

Muuttumattomuuden ajattelutavan omaavat oppilaat pitävät tärkeänä sitä, että heidän 

kykyjään arvioidaan myönteisesti. He tavoittelevat pienellä ponnistuksella saavutettua 
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menestymistä sekä muihin verrattuna parempia tuloksia, koska se ilmentää synnynnäistä 

kyvykkyyttä. Haasteet näyttäytyvät näille oppilaille uhkana itsetunnolle, koska 

epäonnistumiset tulkitaan johtuvan kyvykkyyden puutteesta. Kasvun ajattelutavan omaavat 

oppilaat pitävät kyvykkyyttä mukautuvana ja kehitettävänä, ja he keskittyvät uuden 

oppimiseen ja ponnisteluun. Nämä oppilaat kokevat haasteet mahdollisuutena oppia uutta, ja 

tuntevat olonsa kyvykkäiksi ponnistellessaan tavoitteidensa eteen ja soveltaessaan 

tietotaitoaan. Muuttumattomuuden ajattelutapa ohjaa tavoittelemaan suoritusta, kun taas 

kasvun ajattelutapa tähtää oppimiseen. (Dweck 2000, 2‒4, 15‒19.) 

Dweckin (2000, 10‒14) tutkimusten mukaan ajattelutapa oppimisesta ilmenee 

epäonnistumisen hetkellä oppilaiden käytöksessä. Muuttumattomuuden ajattelutavan omaavat 

oppilaat reagoivat epäonnistumiseen avuttomuudella: heillä syntyy tunne siitä, ettei tilanne 

ole millään tavalla kontrollissa. Oppilaissa herää negatiivisia tunteita, he menettävät uskonsa 

osaamiseensa ja arvioivat aikaisemmatkin onnistumiset heikommaksi kuin mitä ne 

todellisuudessa olivat. Kasvun ajattelutavan oppilaat taas kohdistavat osaamattomuuden 

tunteen tehtävään, eivät omaan itseensä. Epäonnistumisen hetkellä he pyrkivät löytämään 

uusia strategioita ja uskovat onnistuvansa, kunhan harjoittelevat tarpeeksi.  

Banduran (1977, 195‒197) mukaan yksilön kokemaan minäpystyvyyteen vaikuttaa neljä 

tekijää: aikaisemmat suoritukset, mallioppiminen, ympäristön antama palaute ja tuki sekä 

psyykkiset ja fyysiset olosuhteet. Aikaisemmat suoritukset antavat yksilölle kokemuksia 

omasta pystyvyydestä: onnistumiset vahvistavat uskoa omiin kykyihin ja epäonnistumiset 

heikentävät niitä. Toisaalta, jos yksilö aikaisempien epäonnistumisten jälkeen onnistuu 

tehtävässä, se vahvistaa käsitystä siitä, että sinnikkyyden avulla voi selvitä haasteista. 

Mallioppiminen tarkoittaa sitä, että yksilö näkee toisen ihmisen suoriutuvan tehtävästä 

onnistuneesti. Nähdessään toisen onnistuvan, yksilö pyrkii todennäköisemmin harjoittelemaan 

tehtävässä tarvittavia taitoja, ja usko omiin kykyihin voi vahvistua. Mallioppimisesta 

seuraavat pystyvyysuskomukset ovat kuitenkin heikkoja ja herkästi muuttuvia. Ympäristön 

tuki saa yksilön uskomaan, että hänellä on mahdollisuus selvitä tilanteesta, joka on aiemmin 

tuottanut vaikeuksia. Yksilö suorittaa tavoitteensa todennäköisemmin, jos hän saa muilta 

ihmisiltä kannustusta, kuin jos uskomukset rakentuvat ainoastaan omien kokemusten varaan. 

Psyykkiset ja fyysiset olosuhteet ovat neljäs pystyvyysuskomuksiin vaikuttava tekijä. Yksilö 

arvioi onnistumisen todennäköisemmäksi, jos hänellä on tasapainoinen ja rauhallinen olo. 

Epämiellyttävät tuntemukset, kuten stressi tai ahdistus, voivat aiheuttaa tilanteen välttelyä ja 

heikentää uskoa omaan pystyvyyteen.  
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Edellä mainittujen tekijöiden kohdalla tarvitaan kuitenkin kasvun ajattelutapaa. Onnistumiset 

vahvistavat kaikkien oppilaiden minäpystyvyyttä, mutta sitä olennaisempaa on reagointi 

epäonnistumiseen. Epäonnistumisen vahvistavaan tai heikentävään luonteeseen liittyy 

vahvasti se, käsittääkö kyvykkyyden pysyvänä vai mukautuvana. Muuttumattomuuden 

ajattelutavan omaavat oppilaat lannistuvat epäonnistumisesta, välttelevät uudestaan 

yrittämistä ja epäonnistumisestaan puhumista. Kasvun ajattelutavan oppilaat kokevat 

epäonnistumisen hetkellä vähemmän negatiivisia tunteita ja ovat valmiita harjoittelemaan 

tehtävässä vaadittuja taitoja ja yrittämään uudelleen. Myös suhtautuminen vertaisiin ja 

vertaisten onnistumiseen on erilaista oppilaiden välillä. Muuttumattomuuden ajattelutavan 

oppilaat kokevat luokkatovereiden onnistumiset uhkana, koska se voi saada omat taidot 

näyttämään heikommilta. Kasvun ajattelutavan oppilaat nauttivat muiden auttamisesta omalla 

tietotaidollaan, eivätkä koe toisten onnistumisten vievän mitään omista kyvyistä. (Dweck 

2000, 2‒4, 10‒14, 73.) 

4.1.2 Myönteisen oppijaidentiteetin tukeminen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014, 17) mukaan 

perusopetuksen tehtävänä on oppilaan myönteisen oppijaidentiteetin rakentaminen. 

Myönteiseen oppijaidentiteettiin kuuluu usko omiin kykyihin ja siihen, että voi kehittyä. 

Dweckin (2000, 37, 107‒108) mukaan edellä mainitut käsitykset kyvykkyydestä ovat melko 

pysyviä, mutta niihin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Palautteella on merkittävä rooli siinä, 

millaiseksi muotoutuu oppilaan ajattelutapa oppimiskyvystä. Kasvun ajattelutapaa tukeva 

palaute on rakentavaa ja rohkaisevaa. Olennaista on, että kehu tai kehittämisehdotus 

kohdistetaan tehtäväprosessiin, esimerkiksi ponnisteluun ja erilaisten strategioiden 

käyttämiseen. Oppilaan lahjakkuuden kehuminen taas tukee muuttumattomuuden 

ajattelutapaa. Aron (2014, 17‒18) mukaan hyvä palaute on selkeää ja konkreettista. Hyvä 

palaute vastaa kysymyksiin mitä, miten ja miksi. Se kohdistuu siihen, mikä työskentelyssä 

meni hyvin, mikä työskentelyn tavoite on sekä miten tavoitteeseen päästään. Säännöllisen ja 

välittömän palautteen avulla oppilas voi muuttaa toimintaansa jo työskentelyn aikana. Kun 

palautetta annetaan lopputuloksen sijaan työskentelystä, niin onnistumista tai epäonnistumista 

voidaan selittää syillä, joihin oppilas voi itse vaikuttaa. Youngin (2005, 37) mukaan 

palautteen antaminen ei saa olla kontrollin väline. Useiden tutkimusten mukaan ulkoiset 

palkkiot edistävät pinnallisia oppimisstrategioita ja vähentävät sisäistä motivaatiota, kun taas 
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sanallinen ja positiivinen palaute lisää sisäistä motivaatiota (Deci 1971, 106‒107; Ryan ym. 

2000, 234‒235; Young 2005, 34‒35). Martelan ym. (2017, 111) mukaan palautteen 

kohdistaminen aikaansaamiseen ja oppimiseen edistää pystyvyyden kokemusta. 

Jotta palautteella saavutetaan myönteisiä vaikutuksia, on oppilaan koettava kehu aidosti hänen 

suoritukseen liittyväksi, ei esimerkiksi opettajan aseman vaatimaksi velvoitteeksi. Palautteen 

tulee siis olla puolueetonta ja uskottavaa, eli liittyä niihin konkreettisiin asioihin, mitä oppilas 

on tehnyt. Jos oppilaalla on heikko usko omiin taitoihin, hänen voi olla haastavaa ottaa 

palautetta vastaan sen ollessa ristiriidassa minäkäsityksen kanssa. Tällöin on erityisen tärkeää, 

että palaute on välitöntä ja kohdistuu helposti huomattaviin konkreettisiin suorituksiin tai 

suoritustapoihin. (Aro ym. 2014, 18.) 

Sisäinen motivaatio muodostuu vain, jos oppilas kokee opiskeltavan asian kiinnostavaksi ja 

merkitykselliseksi. Haasteen tulee vastata oppilaan havaittuja kykyjä. (Ryan ym. 2000, 234‒

235; Young 2005, 36‒37.) Oppilaille tulee tarjota aitoja onnistumisen kokemuksia. Kokemus 

onnistumisesta syntyy tulkinnan kautta. Jos onnistuminen selitetään johtuvan liian helposta 

tehtävästä, se ei vahvista pystyvyyden tunnetta. (Aro ym. 2014, 16‒17.) Salmela-Aron (2018, 

30) mukaan oppilaan motivaatiota ylläpitääkseen opettajan on huolehdittava, että oppilaan 

kyvyt ja tavoitteet ovat tasapainossa. Liian haastavat tehtävät uuvuttavat nopeasti, mutta liian 

helpot tehtävät turhauttavat. 

Kykenevyyden ja hallinnan kokemuksen seurauksena oppilaan sisäinen motivaatio paranee 

(Young 2005, 35). Hallinnan tunnetta lisää työnkuvan selkeys. Isojen kokonaisuuksien 

pilkkominen pienempiin osiin ja tavoitteisiin vahvistaa tehtävässä koettua edistymistä. 

(Martela, Mäkikallio & Virkkunen 2017, 111.) 

4.2 Oppilaan autonomia 

Koska opetuksella on oltava pedagoginen tarkoitus ja opetussuunnitelmaan pohjautuvat 

tavoitteet, oppilaalla ei voi olla täyttä vapautta valita koulussa suorittamaansa toimintaa. 

Itsemääräämisteoriassa autonomia tarkoittaa vapauden sijasta vapaaehtoista sitoutumista 

tiettyyn tehtävään. Yksilö voi siis kokea autonomiaa tehtävässä, joka on lähtökohtaisesti 

ulkoapäin määrätty. (Martela ym. 2017, 105.) Martela ja Jarenko (2014) erottavat autonomian 

itsekkyydestä ja itsenäisyydestä. Yksilö voi kokea täyttä autonomiaa myös ollessaan osa 
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ryhmää. Autonomian kokemusta edellyttää se, että yksilö kokee ryhmän tavoitteet ja arvot 

omikseen. (Martela ym. 2014, 29.)  

Opetustapa voi Youngin (2005, 36‒37) sekä Reeven ja Jangin (2006, 211) mukaan olla 

karkeasti jaettuna joko autonomiaa tukeva tai kontrolloiva. Autonomiaa tukeva opettaja 1) 

varaa aikaa oppilaiden kuuntelemiseen ja heidän kysymyksiin vastaamiseen, 2) välttää 

antamasta liikaa määräyksiä ja tiukkoja aikatauluja, 3) antaa aikaa itsenäiseen työskentelyyn 

ja mahdollisuuden valita itselle sopivan työtavan sekä 4) antaa kannustavaa ja informatiivista 

palautetta. Kontrolloivat opettajat vastaavasti puhuvat enemmän, luovat painetta määräyksillä 

ja aikarajoilla ja kysyvät suoriutumista kontrolloivia kysymyksiä.  

Autonomiaa tukeva ilmapiiri luokassa lisää oppilaiden sisäistä motivaatiota. Oppilaiden 

motivaation kehittymisessä ja ylläpitämisessä suuri merkitys on opettajan toiminnalla, 

opetuskäytännöillä sekä vuorovaikutuksella. (Salmela-Aro 2018, 17.) Hyvä opetusmenetelmä 

kannustaa aktiiviseen oppimiseen, rohkaisee oppilaiden väliseen yhteistyöhön, antaa välitöntä 

palautetta, asettaa selkeät odotukset sekä kunnioittaa erilaisia taitoja ja oppimistapoja (Young 

2005, 36). Autonomian kokemus syntyy siitä, että yksilö kokee saavansa itse ohjata omaa 

toimintaansa eikä koe tulevansa jatkuvasti ohjeistetuksi ja kontrolloiduksi (Martela ym. 2017, 

104‒105). 

Autonomian lisääminen voi käytännössä tarkoittaa valinnan mahdollisuuksien lisäämistä 

opetussuunnitelman raameissa, sekä itseohjauksen strategioiden opettamista (Young 2005, 

35). Vähäisetkin valinnan mahdollisuudet sekä oppilaan aloitteisiin tarttumiset lisäävät 

oppilaiden motivaatiota tarttua tehtäviin. Oppilaiden innostusta lisää myös se, että opetukseen 

sisällytetään heidän mielenkiinnonkohteitaan. (Vauras, Salo & Kajamies 2018, 88.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014, 17) painottuu oppilaan 

aktiivinen toimijuus oman oppimisprosessinsa tiedostajana, ohjaajana ja reflektoijana. 

Oppilaan itsesäätelyä pyritään edistämään oppimaan oppimisen taitoja tukemalla. Pintrichin 

(2000, 452‒453) mukaan oppimisen itsesäätely asettaa oppijan aktiiviseksi tiedonrakentajaksi. 

Oppimisprosessissa oppija asettaa toiminnalleen tavoitteet, jotka heijastavat sekä itsensä että 

ympäristönsä odotuksia. Oppija tarkkailee, säätelee ja kontrolloi prosessin aikana omaa 

kognitiivista toimintaansa, motivaatiotaan ja käyttäytymistään. Tavoitteena on, että oppija 

hyödyntää monipuolisia strategioita ja niiden kautta tavoittelee osaamisensa kehitystä.  
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Kontturi (2016, 173‒174) on tutkinut oppimisen itsesäätelyn ilmenemistä ja sen kehittymisen 

tukemista suomalaisessa alakoulussa. Tulosten mukaan itsesäätelyn tukeminen lähtee 

turvallisesta, sosiaalisesti hyväksyvästä ja arvostavasta yhteisöstä. Oppimisen itsesäätelyä 

tukee mahdollistava pedagoginen rakenne, oppimistehtävä, oppimisen arviointi, reflektoinnin 

tukeminen, tavoitteellisen työskentelyn tukeminen ja valintojen mahdollistaminen. 

Alkuvaiheessa oppilaat tarvitsevat runsaasti tukea ja ohjausta kognitiivisten prosessien 

aktivoitumiseen, mutta edetessä kohti itsesäätelyä oppilaan tulisi kyetä ottamaan yhä 

enemmän vastuuta omasta oppimisprosessistaan. 

4.3 Oppilaan osallisuus 

Yksi sisäistä motivaatiota edistävä tekijä on yksilön kokemus yhteenkuuluvuudesta. Se 

tarkoittaa oman roolin kokemista merkitykselliseksi ryhmässä, jossa toimii (Martela ym. 

2017, 102). Liitän yhteenkuuluvuuden kokemuksen koulumaailmassa käsitteeseen osallisuus.  

Alanko (2010, 57‒58) määrittelee artikkelissaan osallisuuden käsitettä erottaen sen 

osallistumisesta. Osallistuminen on sosiaalista toimintaa muiden kanssa, osallisuus puolestaan 

liittyy ihmisen subjektiiviseen kokemukseen tässä toiminnassa. Gretschel (2002, 178‒180) on 

tutkinut nuorten osallisuutta. Tutkimuksen yhtenä tuloksena osallisuuden määritelmään 

liitetään käsitteet voimaantuminen ja valtautuminen, eli tuntiessaan osallisuutta yksilö tuntee 

mahdollisuutensa toimia sekä oman roolinsa merkityksellisyyden. Osallisuus koostuu siis 

yhteisöllisestä toiminnasta ja siinä syntyvästä yksilöllisestä kokemuksesta hyväksytyksi 

tulemisesta ja oman roolin merkityksellisyydestä. 

Perusopetuksen tehtävänä on edistää oppilaan osallisuutta oman oppimisensa ja luokan 

työskentelyn suunnittelussa sekä koulun yhteisten asioiden kehittämisessä. Osallisuuden 

vaatimukseen perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (1989) kirjattu lapsen 

oikeus omaan mielipiteeseen ja kuulluksi tulemiseen. (Opetushallitus 2014, 35; Lapsen 

oikeuksien yleissopimus 1989.)  

Harry Shierin (2001, 111‒115) kehittelemä osallisuuden polku kuvaa lapsen osallisuutta 

viidellä tasolla. Mallin mukaan ensimmäinen taso osallisuudessa on lasten kuunteleminen: 

siinä aikuisen tulee varmistaa, että lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään. Kuuntelemisen 

tulee lähteä koko yhteisön tasolta. Toisella tasolla lapsia tuetaan ilmaisemaan näkemyksiään 

ja mielipiteitään. Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi ujouden, itsetunnon heikkouden tai 
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kommunikointikeinojen puutteen takia. Kolmannella tasolla aikuinen ottaa lasten mielipiteet 

huomioon toiminnassaan. Lasten mielipiteiden huomioon ottaminen tulee olla yksittäisen 

toimintatavan sijaan arjessa toistuva rutiini. Neljännellä tasolla lapset otetaan mukaan 

päätöksentekoon. Viidennellä tasolla lapset jakavat vallan ja vastuun 

päätöksentekoprosessissa, vaikkakin aikuisella on yhä viimeinen vastuu päätöksenteossa.  

Osallisuutta kehitettäessä on tärkeää, että oppilaiden kuuntelu on aitoa, ja heidän 

mielipidettään kysytään asioista, joissa ne todella otetaan huomioon. Alangon (2010, 61) 

tutkimuksen mukaan oppilaat kokivat koulun kehittämiseen osallistumisen turhana, koska 

aikuisilla oli kuitenkin aina viimeinen päätösvalta asioissa oppilaiden ollessa alaikäisiä. 

Shierin (2001, 113) mallin mukaan lasten mielipiteiden huomioonottamisesta tulee muodostaa 

jatkuva tapa toimia.  

Martelan ym. (2017, 111‒112) mukaan yhteenkuuluvuutta voidaan työelämässä tukea 

vahvistamalla kulttuuria, jossa sallitaan erilaisuutta ja jossa on tilaa kohtaamiselle. 

Leskisenojan (2016, 210) tutkimuksessa turvallinen ja suvaitseva luokkayhteisö toimii 

kouluilon mahdollistajana. Oppilaiden mukaan turvalliseen luokkayhteisöön kuuluu toisten 

huomioiminen, kunnioittaminen ja auttaminen. Tiiviin ja välittävän ilmapiirin rakentumista 

tukevat luokan ihmissuhteiden vahvistaminen, yhteistoiminnallinen työskentely, yhteistyö- ja 

tunnetaitojen harjoittelu sekä vahvuusperustainen toiminta.  

Leskisenojan (2016, 211) kouluiloa käsittelevässä tutkimuksessa tulee esille 

yhteistoiminnallinen työskentely voimaannuttavana tekijänä. Yhteistoiminnallinen 

työskentely nostaa esille oppilaan oman luovuuden ja asiantuntijuuden, ja vahvistaa heidän 

aktiivista toimijuutta osallistujana ja vastuunkantajana. Samaan aikaan oppilaat oppivat 

sisältöjä sekä ihmissuhde- ja ryhmätaitoja.  

 

4.4 Positiivisen pedagogiikan mahdollisuudet 

Positiivinen pedagogiikka perustuu käsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana ja merkitysten 

rakentajana (Kumpulainen, Mikkola, Rajala, Hilppö & Lipponen 2014, 228). Siinä 

keskitytään asioihin, jotka kannattelevat lasta, tekevät oppimisesta mielekästä ja saavat lapsen 

tuntemaan oppimisen iloa. Tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja oppimista tuomalla 

hänet tietoiseksi omista kyvyistään. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorela 2016, 9‒10.) 
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Positiivinen pedagogiikka on saanut vaikutteita positiivisesta psykologiasta (Kumpulainen 

ym. 2014, 227). Tämä psykologian suuntaus syntyi kritiikkinä perinteiselle, 

ongelmalähtöiselle psykologiselle tutkimukselle. Sen tavoitteena on ohjata vallitsevia 

ajatusmalleja pois huonojen asioiden korjaamisesta hyvien asioiden edistämiseen (Seligman 

& Csikszentmihalyi 2000, 5; Kumpulainen ym. 2014, 227). 

Itsemääräytymisteoria ja sisäisen motivaation tutkiminen nousivat nykyiseen suosioonsa 

positiivisen psykologian rinnalla. Sisäinen motivaatio lisää ihmisen luovuutta, tehokkuutta ja 

hyvinvointia. Kokemukset autonomiasta, pystyvyydestä ja yhteenkuuluvuudesta voivat 

parhaimmillaan muodostaa positiivisen kehän, jossa jokainen tekijä tukee seuraavaa. (Martela 

& Jarenko 2014, 12, 31‒32.) 

Positiivisen pedagogiikan taustalla on perusajatuksina 1) toimintakulttuurin yhteisöllisyyden 

ja myönteisyyden vahvistava vaikutus sosiaalisiin suhteisiin, oppimiseen ja hyvinvointiin, 2) 

kasvatus- ja opetustyön lähtökohtana lapsen toimijuus ja osallisuus, 3) myönteiset tunteet 

oppimisen ja hyvinvoinnin voimavaroina, 4) jokaisen lapsen vahvuuksien tunnistaminen 

oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksenä sekä 5) kasvatuskumppanuuden rakentuminen 

luottamuksellisessa ja arvostavassa vuorovaikutuksessa (Kumpulainen ym. 2014, 228‒230). 

Nämä perusajatukset sisältävät jo itsessään itsemääräytymisteorian perustarpeet: lapsen 

toimijuuden ja osallisuuden eli kokemuksen autonomiasta, vahvuuksien tunnistamisen eli 

pystyvyyden kokemuksen sekä myönteisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin eli 

yhteenkuuluvuuden kokemuksen. 

4.4.1 Vahvuusperustainen opetus 

Luonteenvahvuudet voidaan määritellä ominaisuuksiksi, jotka tuntuvat omilta ja joiden 

käyttäminen on sisäisesti motivoivaa. Vahvuudet saavat ihmisen toimimaan, ja niiden kautta 

voidaan löytää keinoja kognitiivisen tiedon ilmaisemiseen. (Uusitalo-Malmivaara 2014, 79; 

Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 32.) Luonteenvahvuudet ovat kehittyviä, ja sisältävät 

itseisarvon. Itseisarvoisuus erottaa vahvuudet lahjakkuuksista: vahvuudet ovat itsessään 

yleisesti arvostettuja ominaisuuksia, kun taas lahjakkuuksia arvostetaan vain välineellisenä 

jotain toimintaa tuottavana ominaisuutena. (Uusitalo-Malmivaara ym. 2016, 32.) 

VIA-luokittelun (Values in Action) mukaan on olemassa kuusi hyvettä, joita ilmentää 

yhteensä 24 luonteenvahvuutta: 1) viisauden hyveeseen liittyvät luovuus, uteliaisuus, 



 

21 

 

arviointikyky, oppimisen ilo ja näkökulmanottokyky, 2) rohkeuden hyveeseen liittyvät 

rohkeus, sinnikkyys, rehellisyys ja innostus, 3) inhimillisyyden hyveeseen liittyvät rakkaus, 

ystävällisyys ja sosiaalinen älykkyys, 4) oikeudenmukaisuuden hyveeseen liittyvät 

ryhmätyötaidot, reiluus ja johtajuus, 5) kohtuullisuuden hyveeseen liittyy anteeksiantavuus, 

vaatimattomuus, harkitsevaisuus ja itsesäätely ja 6) henkisyyden hyveeseen liittyvät 

kauneuden arvostus, kiitollisuus, toiveikkuus, huumorintaju ja hengellisyys. (Uusitalo-

Malmivaara ym. 2016, 32‒33.) 

Positiivisen pedagogiikan mukaan lapsen vahvuuksien tunnistaminen on oppimisen ja 

hyvinvoinnin tukemisen edellytyksenä. Vahvuuksien tiedostaminen auttaa lasta luottamaan 

omiin kykyihinsä toimia erilaisissa tilanteissa sekä vahvistaa lapsen myönteistä käsitystä 

itsestään. Vahvuudet toimivat oppimisen ja hyvinvoinnin resurssina, ja niiden tunnistaminen 

ohjaa pedagogista toimintaa. (Kumpulainen 2014, 230.)  

Pienen lapsen minäkäsitys on tavallisesti hyvin positiivinen. Vasta lapsen kasvaessa siihen 

alkaa vaikuttaa ulkopuoliset tekijät, kuten saavuttaminen, menestyminen ja muilta saatu 

huomio. Lapsi alkaa myös erotella minäkäsitystään eri osa-alueisiin, kuten akateemiseen 

osaamiseen, käytökseen ja ulkonäköön. Samalla lapsi oppii myös tunnistamaan vahvuuksiaan 

eri osa-alueilla. (Guaya, Marsh & Boivin 2003, 128‒134.) Vahvuuksien tunnistaminen auttaa 

ymmärtämään kehittymistarpeita sekä sitä, että tietyt ominaisuudet ovat pysyviä. 

Vahvuutensa tunteva lapsi luottaa omaan kyvykkyyteensä ja kehittymismahdollisuuksiin, eikä 

anna epäonnistumisen lannistaa. Lapsi oppii hyödyntämään vahvuuksiaan resurssina myös 

niihin tilanteisiin, joissa on aikaisemmin eri keinoilla epäonnistunut. (Hotulainen, 

Lappalainen & Sointu 2014, 265‒267.) 

Vahvuusperustaisessa opetuksessa käytännön periaatteina ovat hyvien asioiden huomaaminen 

ja niihin keskittyminen, vahvuuskielen käyttäminen, tulevaisuuteen suuntautuminen, 

innostaminen ja kannustaminen sekä vahva itsetunto ja positiivinen minäkuva. Positiiviseen 

vuorovaikutukseen, kannustavaan palautteeseen ja ihmisenä kasvamisen tukemiseen 

panostamisella voi olla kauaskantoiset positiiviset seuraukset oppilaan elämässä. (Sandberg & 

Vuorinen 2015, 12‒14.) Vahvuuksien avulla voidaan auttaa oppilaita saavuttamaan omia 

onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia (Salmela-Aro 2018, 31). 

Osallisuuden ja osallistumisen käsitteet ovat keskeisiä positiivisessa pedagogiikassa. 

Kumpulaisen ym. (2014, 228‒229) mukaan tavoitteena on ymmärtää lasta ja lapsen elämää 

hänen omien tilojensa ja mielenmaisemiensa näkökulmista. Pyrkimyksenä on mahdollistaa 
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lapselle mielekäs toimintakulttuuri. Oppimisen ja hyvinvoinnin tarkastelu kokonaisuudessaan 

perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Luokan luottamuksellinen ilmapiiri ja 

myönteinen toimintakulttuuri näkyvät me-henkenä. Järjestelmällinen hyvän huomaaminen 

itsessä ja toisessa sekä myönteisten tunteiden ja piirteiden sanoittaminen edistää myönteistä 

toimintakulttuuria.  

4.4.2 Luonnetaidot  

Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen (2016, 39) tiivistävät positiivisen pedagogiikan 

taitotavoitteet kolmeen luonnetaitoon: toipumiskyky, myönteiset tunteet ja kasvun 

ajattelutapa. Toipumiskyvyllä eli resilienssillä tarkoitetaan kykyä sopeutua kehittävällä tavalla 

elämän vastoinkäymisiin (Räsänen 2014, 212; Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 39). 

Vahvan resilienssin omaava ihminen uskaltaa ottaa riskejä ja toimia oman mukavuusalueen 

ulkopuolella (Räsänen 2014, 214). Yksilö ilmentää sinnikkyyttä, toimintakykyä ja toipumista 

stressaavissa ja haastavissa tilanteissa (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2016, 39‒41). 

Räsäsen (2014, 214) mukaan resilienssi on opittava ja kehittyvä ominaisuus. Vaikeudet ja 

etenkin niistä selviämisen kokemus johtaa itseluottamuksen kasvamiseen. Leskisenojan 

(2016, 46) kuvaamana resilienssin kehittymisen kannalta ihmissuhteiden laatu on olennaista. 

Lapsuuden kehitysympäristön jälkeen koulun ja opettajan merkitys on suuri. Vahvan 

resilienssin kehittymistä voi tukea panostamalla luokan myönteisiin ja kannustaviin 

vuorovaikutussuhteisiin, lisäämällä osallisuutta, asettamalla korkeita mutta realistisia 

odotuksia oppilaiden suoriutumista kohtaan sekä tarjoamalla heille tukea näiden tavoitteiden 

saavuttamiseen. Oppilaille tulisi myös opettaa, että haasteet ovat voitettavissa harjoittelun, 

uusien strategioiden, oppimisen, muilta saadun avun ja kärsivällisyyden avulla. 

Myönteisillä tunteilla on vaikutus ihmisen joustavuuteen ja toimintakykyyn, ja ne edistävät 

sekä lyhyt- että pitkäaikaista hyvinvointia. Myönteisiä tunteita ja optimistisuutta voi opettaa. 

Optimistiseen elämänasenteeseen liittyy myönteinen sisäinen puhe, joka vaikuttaa 

merkittävästi yksilön jaksamiseen ja omiin kykyihin ja riittävyyteen uskomiseen. Myönteistä 

sisäistä puhetta voi opettaa tuomalla esille myönteistä tunnesanastoa ja tuomalla oppilaat 

tietoiseksi omista ajatuksistaan liittyen oppimiseen ja siinä tapahtuviin onnistumisiin ja 

epäonnistumisiin. (Uusitalo-Malmivaara ym. 2016, 50‒53.) 
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Kolmantena luonnetaitona mainitaan kasvun ajattelutapa (Uusitalo-Malmivaara ym. 2016, 

54). Positiivisen pedagogiikan perusajatuksena on myönteisen minäkuvan ja omiin taitoihin 

luottamisen vahvistaminen (Kumpulainen 2014, 230). Dweckin (2000) teorioihin pohjautuva 

kasvun ajattelutapa liittyy muun muassa vastoinkäymisistä toipumiseen ja sinnikkyyteen. 

Rakentavan, oppimisprosessiin liittyvän palautteen ja oikeantasoisten tehtävien lisäksi kasvun 

ajattelutapaa voidaan tukea käyttämällä vahvuussanastoa ja tuomalla yksinkertaisesti esille 

sen, että aivot ja kyvykkyys ovat luonteeltaan kehittyviä. (Uusitalo-Malmivaara ym. 2016, 

61‒62.) 
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5 Tutkielman johtopäätökset 

Tässä luvussa kokoan tutkielmani keskeiset johtopäätökset. Ensimmäisen otsikon alla 

käsittelen vastaukset tutkimuskysymyksiini. Toisen otsikon alla pohdin tutkielman 

luotettavuutta. 

5.1 Sisäisen motivaation syntyminen ja sen tukeminen 

Sisäinen motivaatio on merkittävä voimavara oppilaalle. Sisäisellä motivaatiolla on yhteys 

sekä tuottavuuteen että hyvinvointiin. (Nurmi 2013, 549; Ryan ym. 2010, 107‒118; Sheldon 

ym. 2010, 44‒48; Young 2005, 34‒35.) Koulumaailmassa on luontevinta tavoitella sitä, että 

oppilas sisäistää ulkoa tulevat tavoitteet omikseen sen sijaan, että saavuttaisivat täysin 

sisäsyntyisen motivaation. Nurmen (2013, 551‒552) kuvaamana ulkoinen motivaatio voi tulla 

sisäistetyksi esimerkiksi silloin, kun yksilö samaistumisen kautta hyväksyy alun perin 

ulkoisen vaatimuksen omaksi motiivikseen.  

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni selvitin, millä tavoin sisäinen motivaatio syntyy. 

Itsemääräytymisteoriassa ihminen nähdään luontaisesti aktiivisena ja mielekästä tekemistä 

kohti hakeutuvana olentona. Palkitsemalla ihmistä ulkoisesti, lisätään ulkoista motivaatiota ja 

vastaavasti vähennetään sisäistä motivaatiota. Itsemääräytymisteorian mukaan sisäiseen 

motivaatioon vaikuttavat kolme psykologista perustarvetta: autonomia, pystyvyys ja 

yhteenkuuluvuus. Näitä kolmea tekijää lisäämällä sisäinen motivaatio kasvaa. (Deci 1971, 

106‒107; Deci ym. 2000, 74‒76.) 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tutkin, miten oppilaan sisäistä motivaatiota voidaan tukea 

koulussa. Näkökulmanani oli itsemääräytymisteoria ja siihen sisältyvät kolme motivaatioon 

vaikuttavaa psykologista perustarvetta. Itsemääräytymisteoriaa on sovellettu paljon koulu- ja 

työympäristöön. Tutkimuksissa on havaittu autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden 

kokemusten vaikuttavuus sisäiseen motivaatioon. (Deci ym. 2000, 74‒76; Vasalampi 2017, 

54.)  

Aineistoni perusteella nostin tärkeimmäksi sisäistä motivaatiota tukeviksi keinoiksi oppilaan 

minäpystyvyyden, itsesäätelyn ja osallisuuden tukemisen. Nämä toimivat koulumaailmassa 

linkkeinä itsemääräytymisteorian kolmeen psykologiseen perustarpeeseen, pystyvyyteen, 

autonomiaan ja yhteenkuuluvuuteen. 
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Pystyvyyden kokemus tarkoittaa sitä, että yksilö kokee osaavansa tehtävän (Deci ym. 2000, 

233; Martela ym. 2014, 29). Oppilaan pystyvyyden kokemiseen liittyy Albert Banduran 

(1977) luoma minäpystyvyyden käsite sekä Dweckin (2000) teoriat kasvun ja 

muuttumattomuuden ajattelutavoista. Ennen tehtävän suorittamista oppilas arvioi omat 

kykynsä ja niiden riittävyyden kyseiseen tehtävään. Arvio vaikuttaa tavoitteisiin sekä 

toimintatapoihin, ja lopulta siihen, kuinka paljon oppilas ponnistelee tehtävän eteen. 

Minäpystyvyyteen vaikuttavat aikaisemmat suoritukset, mallioppiminen, ympäristön antama 

palaute ja tuki sekä psyykkiset ja fyysiset olosuhteet. (Bandura 1977, 211‒212.) Dweckin 

teoriassa oppilaat jaetaan kahteen ryhmään: osa oppilaista uskoo kyvykkyyden olevan pysyvä 

ominaisuus, ja osa uskoo sen olevan luonteeltaan muuttuva ja kehittyvä. Kyvykkyyden 

kehittyvänä käsittävät oppilaat ovat valmiimpia kohtaamaan haasteita, eivätkä lannistu 

epäonnistumisista. He kykenevät kohdistamaan epäonnistumisen tehtävään, eivät itseensä. 

Lisäksi he pyrkivät löytämään uusia strategioita ja uskovat kehittyvänsä harjoittelulla. 

(Dweck 2000, 2‒4, 15‒19.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014, 17) mainitaan 

perusopetuksen tehtävänä oppilaiden myönteisen oppijaidentiteetin rakentaminen. Tähän 

ajatukseen tiivistän omat löydökseni Banduran ja Dweckin teorioiden yhdistelemisestä. 

Oppijaidentiteettiin liittyy käsitys oppimisen yleisestä luonteesta sekä omasta oppimisesta. 

Dweckin (2000, 2‒4) tutkimusten mukaan ei riitä, että oppilas on itsevarma omista 

kyvyistään. Sen lisäksi hänellä täytyy olla käsitys siitä, että aina voi oppia lisää ja sinnikäs 

harjoittelu tuottaa tulosta. 

Opettaja voi tukea oppilaan myönteistä oppijaidentiteettiä antamalla oikeanlaista palautetta 

sekä säätelemällä oppilaalle annettavia tehtäviä. Palautteen tulee olla rakentavaa ja 

rohkaisevaa, kohdistua tehtäväprosessiin lahjakkuuden sijaan, antaa konkreettisen 

tarttumapinnan oppilaalle. Hyvä palaute vastaa kysymyksiin mitä, miten ja miksi. Palautteen 

avulla oppilaalle selviää, mikä työskentelyssä oli onnistunutta ja mitä tarvitsee vielä kehittää. 

(Aho 2014, 17‒18; Dweck 2000, 107‒108) Sanallinen ja positiivinen palaute lisää sisäistä 

motivaatiota ja sisäisiä oppimisstrategioita (Deci 1971, 106-107; Ryan ym. 2000, 234‒235; 

Young 2005, 34‒35). Oppilaalle annettavan tehtävän tulisi vastata oppilaan havaittavia 

kykyjä. Tehtävä ei saisi olla liian helppo, mutta ei myöskään liian haastava. Suuren 

tehtävämäärän pilkkominen pienempiin osiin edistää hallinnan kokemusta. (Aro ym. 2014, 

16‒17; Martela ym. 2017, 111; Salmela-Aro 2018, 30) 
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Autonomia tarkoittaa kokemusta vapaaehtoisuudesta. Autonomiaa kokiessa tekeminen ei 

tunnu kontrolloidulta, vaan itse ohjatulta. (Deci 2000, 74‒76.) Autonomialla ei tarkoiteta 

täyttä vapautta valita, vaan vapaaehtoista sitoutumista ulkoa tulevaan tehtävään (Martela ym. 

2017, 105). Autonomiaa tukeva opettaja varaa aikaa oppilaiden kuuntelemiseen, välttää 

tiukkoja määräyksiä, mahdollistaa aktiivisen, itsenäisen oppimisen sekä oppilaiden välisen 

yhteistyön, antaa valita itselle sopivan työtavan sekä antaa kannustavaa ja informatiivista 

palautetta (Reeve & Jang 2006, 211; Young 36‒37).  

Oppilaan autonomiaa voidaan edistää lisäämällä valinnan mahdollisuutta opetukseen 

opetussuunnitelman raameissa, sekä opettamalla itsesäätelyn strategioita (Vauras ym. 2018, 

88; Young 2005, 35). Oppimisen itsesäätelyyn liittyy oman oppimisprosessin tiedostaminen, 

ohjaaminen ja reflektoiminen. Oppilas on tällöin aktiivinen tiedonrakentaja. Oppimisprosessin 

aikana itsesäätöinen oppija asettaa toiminnalleen tavoitteet sekä tarkkailee, säätelee ja 

kontrolloi omaa kognitiivista toimintaansa, motivaatiotaan ja käyttäytymistään. (Pintrich 

2002, 452‒453.) 

Yhteenkuuluvuuden kokemus tarkoittaa sitä, että yksilö kokee oman roolinsa 

merkitykselliseksi ryhmässä, jossa toimii (Deci 2000, 74‒76; Martela ym. 2017, 102). 

Osallisuus on subjektiivinen tunne ryhmään kuulumisesta, hyväksytyksi tulemisesta ja oman 

roolin merkityksellisyydestä (Gretschel 2002, 178‒180). Shierin (2001, 111‒115) teoriassa 

lapsen osallisuuden on toteuduttava arjessa toistuvana toimintamallina, jossa koko yhteisö on 

mukana. Parhaimmillaan lapset jakavat vallan ja vastuun päätöksentekoprosessissa, vaikka 

aikuiset vastaavatkin lopullisesta päätöksenteosta. 

Yhteenkuuluvuuden tukemisen kannalta tärkeää on, että toimintakulttuurista lähtee 

hyväksyntä, suvaitsevaisuus ja jokaisen yhteisön jäsenen kuuleminen (Leskisenoja 2016, 210; 

Martela ym. 2017, 111‒112; Shier 2001, 113). Myönteistä ilmapiiriä voidaan rakentaa 

vahvistamalla luokan ihmissuhteita, hyödyntämällä yhteistoiminnallista työskentelyä, 

opettamalla yhteistyö- ja tunnetaitoja sekä vahvuuksia (Leskisenoja 2016, 2010). 

Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ja oppimista tuomalla 

hänet tietoiseksi omista vahvuuksistaan (Kumpulainen ym. 2014, 227; Uusitalo-Malmivaara 

ym. 2016, 9‒10). Sen lähtökohtina ovat toimintakulttuurin yhteisöllisyys ja myönteisyys, 

myönteiset tunteet, lapsen vahvuudet ja kasvatuskumppanuus (Kumpulainen ym. 2014, 228‒

230).  
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Vahvuusperustaisen opetuksen käytännön toimia ovat hyvien asioiden huomaaminen ja niihin 

keskittyminen, vahvuuskielen käyttäminen, tulevaisuuteen suuntautuminen, innostaminen ja 

kannustaminen sekä vahva itsetunto ja positiivinen minäkuva (Sandberg & Vuorinen 2015, 

12‒14).  

Vahvuusperustaisen opetuksen avulla voidaan tukea oppilaan minäpystyvyyttä, autonomiaa ja 

osallisuutta. Vahvuuksien tunnistaminen auttaa lasta luottamaan omiin kykyihinsä ja 

kehittymismahdollisuuksiin. Vahvuudet toimivat merkittävänä resurssina epäonnistumisen 

hetkillä. (Hotulainen ym. 2014, 265‒267.) Vahvuuksien järjestelmällinen huomaaminen 

itsessä ja toisessa sekä myönteisten tunteiden sanoittaminen edistää positiivista 

toimintakulttuuria ja näin luo pohjaa osallisuudelle ja yhteenkuuluvuuden tunteelle, sekä 

oppilaan toimijuudelle. (Kumpulainen ym. 2014.) 

5.2 Tutkielman luotettavuus 

Kirjallisuuskatsauksena tehdyn tutkielman luotettavuuteen liittyy keskeisenä osana aineiston 

luotettavuus. Omaan tutkielmaani keräsin aineistoksi mahdollisimman kattavasti artikkeleita, 

tutkimuksia ja tietokirjoja. Aineistoa valikoin tieteellisyyden sekä ajankohtaisuuden 

perusteella. Ensisijaisesti keskityin tuoreisiin, 2010-luvun aineistoihin, mutta toisaalta etsin 

myös tänä päivänä laajalti käytettyjä vanhempia alkuperäislähteitä.  

Tutkimuksen uskottavuutta ja eettisyyttä lisäävät tarkat lähdeviittaukset, joilla kunnioitetaan 

alkuperäisiä tutkijoita ja teoreetikkoja (Tuomi & Sarajärvi 2012, 132‒133). Omassa 

tutkielmassani viittaukset on esitetty tekstissä todenmukaisesti ja tarkasti, ja olen koonnut 

käyttämäni aineiston lähdeluetteloon.  

Luotettavuuteen liittyy myös olennaisesti tutkijan objektiivisuus, ja sitä lisää omien aiheeseen 

liittyvien sitoumuksien avaaminen (Tuomi & Sarajärvi 2012, 140). Kandidaatin työssäni 

aiheenvalintaa ohjasi oma kiinnostukseni. Ennakkotietoni olivat kuitenkin hyvin pinnalliset, 

joten ne eivät ole suunnanneet tutkielmani kulkua. Perehtyessäni aineistooni huomasin 

kuitenkin muodostavani alitajuisesti oletuksia siitä, mihin suuntaan tutkielmassani päädyn. 

Kiinnitin myös enemmän huomiota omiin ja lähipiirini kokemuksiin, sekä mediassa esillä 

oleviin aiheisiin, jotka linkittyivät motivaatioon ja oppimiseen. Pyrin kuitenkin tiedostamaan 

omat oletukseni, jotta ne eivät suunnanneet aineiston rajausta tai käsittelyä. 
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Tutkielmassani luotettavuutta lisäsi myös hypoteesittomuus. Alun perin hahmottelemani 

toinen tutkimuskysymykseni koski positiivisen pedagogiikan keinoja sisäisen motivaation 

tukemiseen. Sellaisenaan tutkimuskysymys olisi kuitenkin ollut vahvasti hypoteettinen ja 

ohjannut ennakolta tutkimustuloksiani. Tutkimuskysymyksieni lopullinen muotoilu oli avoin 

ja mahdollisti sen, että aineisto ohjasi tuloksia. 
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6 Pohdinta 

Aihe kandidaatintyölleni alkoi muotoutua puoli vuotta ennen työn aloittamista. Pohdin 

tutkimussuunnitelmaa varten muun muassa oppilaan osallisuutta ja siihen liittyen 

erityispedagogista näkökulmaa. Monista kiinnostavista aiheista tavoitteenani oli löytää 

sellainen, jonka parissa viettäisin aikaa sekä kandidaatin että pro gradu –tutkielmieni 

puitteissa. Aluksi tavoite tuntui liian suurelta, koska moni asia kiinnosti. Lopulta ratkaisevan 

osan sai eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu sisäisestä motivaatiosta ja sen 

tulevaisuusnäkökulmista (Martela & Jarenko 2014). Mielenkiintoni ja intoni aihetta kohtaan 

on ainoastaan kasvanut tutkielmaa työstäessäni. Uskallan väittää, että ainakin hetkittäin olen 

päässyt kokemaan sisäistä motivaatiota. 

Tutkielmani tarkoituksena oli tuoda esille sisäisen motivaation merkitys oppimiseen sekä 

selvittää keinoja sen herättämiseen ja ylläpitämiseen. Mielestäni onnistuin tavoitteessani 

koota yhteen tämänhetkinen tutkimus ja teoria sisäisen motivaation syntymisestä sekä sen 

tukemisesta koulussa. Motivaatio on hyvin tutkittu aihe, ja siitä löytyi sekä kotimaista että 

kansainvälistä tutkimusta runsaasti. Itsemääräytymisteoria ja sisäinen motivaatio ovat etenkin 

kansainvälisesti tutkittuja aiheita, joten sain koottua kattavan aineiston. 

Lähteiden lukeminen oli työssäni eniten aikaa vievä osuus. Koin etenkin englanninkieliset 

lähteet työläiksi, mutta käsitteiden ja termien tullessa tutuiksi lukeminen helpottui. Haastavaa 

oli myös luottaa siihen, että osasi tarttua olennaisiin asioihin aineistoa käsitellessä. Viime 

hetkillä sain käsiini tuoreen Salmela-Aron (2018) tuoreen teoksen Motivaatio ja oppiminen, 

johon on koottu suomalaisten motivaation ja oppimisen asiantuntijoiden esittelemänä 

motivaatiotieteen uusimpia näkökulmia. Itselleni palkitsevaa oli huomata, että teoksessa 

käsiteltiin samoja asioita, mihin itse olen tutkielmassani päätynyt. Toisaalta teos ja sen kattava 

esitys uusimmista tutkimuksista myös sytytti intoa seuraavaa tutkielmaa varten. 

Motivaatiolla on merkittävä rooli oppimisprosessissa. Olisi kenties epärealistista asettaa 

tavoitteeksi sisäisen motivaation saavuttaminen jokaisen oppilaan kohdalla jokaiseen 

oppiaineeseen, ja oppiaineen sisällä jokaiseen työskentelytapaan. Tavoitteen ei tarvitse olla 

niin korkealla, mutta koen, että keinot sisäisen motivaation tukemiseen ovat paikallaan 

jokaisen oppilaan motivaation ja oppimisen edistäjänä. 
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Oppilaat ovat erilaisessa asemassa sen suhteen, millaisia oppimiskokemuksia heillä on 

takanaan ja millaiseksi minäkäsitys on muovautunut varhaisista vuosista lähtien. Eroja on 

myös siinä, kuinka paljon kannustavia ja rohkaisevia aikuisia oppilaan elämässä on ollut – 

kotona ja koulussa.  

Yhtenä opettajan tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää oppilaan sisäisen motivaation 

herättämistä ja ylläpitämistä. Edellytyksenä sille on se, että opettaja näkee oppilaassa 

vahvuudet ja uskoo haastavissakin tilanteissa oppilaan kehityskykyyn. Perusopetuksen 

arvoperustana on jokaisen lapsen oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan 

jäsenenä (Opetushallitus 2014, 15). Opettajan tahto tukea oppilaita kohti omana itsenään 

kukoistusta on suuri voima. Tahdon lisäksi tarvitaan kuitenkin myös tietotaitoa arkeen 

sovellettavista käytännön toimista. 

Henkilökohtaisena tavoitteenani tutkielmani suhteen oli kehittää omaa ammatti-identiteettiäni. 

Tämän työn jälkeen koen, että oppilaan sisäisen motivaation syttyminen ja etenkin sen 

säilyminen on monen laajamittaisen tekijän summa. Oppilaan minäpystyvyys, itseohjautuvuus 

ja osallisuus ovat kaikki suuria tavoitteita. Motivaation tukemisen on lähdettävä 

koulukulttuurista, asenteista ja arvoista. Sen on siirryttävä koulukulttuurista opettajalle ja 

opettajan kautta oppilaille konkreettisina tekoina, joista syntyy jatkuvia toimintamalleja.  

Tulevan erityisopettajan näkökulmasta tutkielmani johtopäätökset selkeyttivät kuvaa 

motivaation tukemisesta. Tutkielmani vastausten perusteella voidaan todeta, että sisäisen 

oppimismotivaation tukemisen taustalla on oppilaan tunteminen ja arvostaminen. Toisena 

henkilökohtaisena tavoitteena tutkielman lähtökohdissa mainitsin oppilaslähtöisen 

työskentelyotteen vahvistamisen: työn jälkeen ajatukseni ovat palanneet oppilaslähtöisyyteen. 

Toivonkin, että tulevaisuudessa tietomäärän ja työvuosien lisääntyessä opettajana antamani 

arvostus erilaisia oppijoita kohtaan tulee säilymään aitona. 

Tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa (Martela & Jarenko 2014) puhutaan 

innostusyhteiskunnan luomisesta – ei ainoastaan työn ja talouden näkökulmasta, vaan 

ihmisyyden takia. Julkaisun teemat voivat herättää kritiikkiä ja epäuskoa, mutta siinä nähdään 

hyviä perusteita sille, miksi innostumiseen kannattaa panostaa. Oli sitten kyse lapsesta, 

aikuisesta tai vanhuksesta, jokainen askel kohti innostusta lisää tuottavuutta, luovuutta ja 

tärkeimpänä - hyvinvointia. 
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Kandidaatintyötä tehdessäni ja aiheeseen perehtyessäni kiinnostus oppimiseen liittyvää 

motivaatiota kohtaan lisääntyi. Tähän mennessä tekemääni työtä aion hyödyntää pro gradu -

tutkielmaani. Kiinnostavaa olisi tutkia esimerkiksi kasvun ajattelutavan ilmenemistä ja 

tukemista luokkahuoneessa, tai opettajan odotusten vaikutusta oppilaan minäpystyvyyteen. 

Tutkielmani lopuksi olen vakuuttunut siitä, että vaikka tutkimusta oppilaiden motivaatiosta on 

paljon, sitä ei ole vielä tarpeeksi. 
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