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Tutkielmani perehtyy korkeakouluopiskelijoiden opiskelumotivaatioon vaikuttaviin tekijöihin, 

joita nousee esille yksilölähtöisistä tekijöistä, opiskelijan ympäristöstä sekä yhteiskunnallis is ta 

ulottuvuuksista käsin. Työni tutkimusmetodina toimii aiempien kasvatustieteen kentällä 

tehtyjen tutkimusten tarkastelu, ja tulosten yhteenveto eli tarkemmin sanottuna toteutan 

tutkimustyöni kirjallisuuskatsauksena. Tavoitteena on löytää sellaisia tekijöitä, jotka 

vaikuttavat opiskelumotivaatioon tavalla tai toisella sekä pohtia niitä.  

Tutkielman toisessa osiossa avaan teoreettista taustaa, eli oppimisen ja oppimismotivaa t ion 

käsitteet. Työssä perehdyn oppimiseen ja siihen liittyviin haasteisiin, kuten stressiin, 

oppimisvaikeuksiin ja ammatinkuvaan. Aiemmalla koulutustaustalla ei tunnu olevan juurikaan 

yhteyttä opiskelumotivaatioon, mutta korkeakouluopintoihin valikoituneiden aineistossa 

ylioppilastutkinto korostuu. 

Kolmannessa osiossa avaan hieman korkeakouluopiskelijan sosiaalisia ympäristöjä, joissa 

opetus ja muu vuorovaikuttaminen tapahtuu. Tutkielmani aineiston mukaan myös 

korkeakouluun verkostoituminen ja sosiaalisten suhteiden, kuten ystävyyksien muodostaminen 

on yhteydessä opiskelumotivaatioon. Tässä osiossa perehdyn esimerkik s i 

korkeakoulupedagogiikkaan, kuten opetushenkilökunnan rooliin sekä pedagogisiin keinoihin. 

Perheen ja kodin asettama ilmapiiri voi edistää opiskelijakulttuuriin sopeutumista ja siten 

vaikuttaa opiskelumotivaatioon suotuisasti, jonka vuoksi tarkastelen myös laajempaa 

sosiaalista piiriä.  

Tutkielmassa olen avannut opiskelumotivaatiota myös yhteiskunnallisten ulottuvuuks ien 

kautta, kuten sosialisaation käsitteellä. Pohdin myös opetuksen järjestämistä sekä taloudellis ia 

vaikuttimia opintojen aikana sekä erityisesti niiden jälkeen, sillä korkeakoulututk into 

mahdollistaa useimmille opiskelijoille hyvät lähtökohdat työllistymiselle sekä sen kautta 

korkean palkan.  
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1. Johdanto 

 

Tutkielmassani lähden tarkastelemaan korkeakouluopiskelijan opiskelumotivaat ioon 

vaikuttavia tekijöitä kolmesta eri päänäkökulmasta käsin, eli opiskelijasta itsestä, opiskelijan 

sosiaalisesta ympäristöstä sekä yhteiskunnasta käsin. Työ laajenee yksilökohtaises ta 

näkökulmasta kohti yleistä, laajempaa kuvaa.   

Tutkimuskysymykseni on ”Mitkä tekijät vaikuttavat korkeakouluopiskelijan 

opiskelumotivaatioon?”  

Aihetta on mielekästä pohtia ja tarkastella korkeakouluopiskelijan asemassa, jonka vuoksi 

päädyin työstämään siitä kandidaatintutkielmaani. Korkeakouluopintojen eri vaiheissa 

kokemani motivaatio opiskelua ja rakentamiani opintoja kohtaan on ollut vaihtelevaista, ja 

siihen ovat vaikuttaneet useat erilaiset tekijät. Mielenkiinnon kohteenani ovat maisterivaiheessa 

myös mahdollisesti opettajan pedagogiset opinnot, jonka vuoksi painotan tutkielmassani 

korkeakoulujen merkitystä opiskelumotivaatiolle oppimisen ympäristönä sekä 

korkeakoulupedagogiikan merkitystä. Tavoitteeni tulevaisuudessa kasvatustieteilijänä liittyvät 

todennäköisesti yliopisto-opettajana toimimiseen.  

Korkeakoulut oppimisen konteksteina ovat minusta erityisen kiinnostavia sen vuoksi, että 

niihin emme voi yhdistää kasvatustieteelle tyypillistä ristiriitaa sivistykseen ja vapauteen 

kasvattamisesta sekä opetuksen ”pakosta”, sillä korkeakouluopintoihin hakeutuminen on 

vapaaehtoista. Siksi uskon, että motivaatio on erittäin merkittävä tekijä opintoihin pyrkimisessä 

ja niiden loppuun saattamisessa korkeakouluympäristössä. Toisaalta pohdin myös kasvatuksen, 

koulutuksen ja yhteiskunnan suhdetta, jonka uskon vaikuttavan jollakin tasolla myös 

opiskelumotivaatioon. Kasvatus on pedagogisena toimintana Siljanderin (2002, 35-36) mukaan 

ihmisen saattamista autonomiseksi yksilöksi. Korkeakouluopiskelija on lain osoittamissa 

rajoissa saavuttanut täysi-ikäisyyden, mutta kasvatustieteellisen tutkimuksen tarjoaman 

kehyksen mukaan täysi-ikäinen tarkoittaa itsemääräytynyttä yksilöä, joka osoittaa 

ymmärrystään ja sivistyneisyyttään (Siljander, 2002, 36-37).  

Korkeakouluopiskelija toimii pedagogisessa ympäristössä opettajien ohjauksessa. Vaikkakin 

tavoitteena on autonomisen ja sivistyksellisesti ”täysi-ikäisten” yksilöiden tuottaminen ei voida 
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mielestäni opettajien roolia tässä prosessissa sivuuttaa. Opettajien ja muun korkeakoulujen 

vastaavan henkilökunnan voidaan katsoa toimivan sellaisina henkilöinä, jotka tukevat 

sivistyksen ja autonomian saavuttamisessa. Tämän voidaan katsoa mielestäni olevan 

pedagogiikan perusidea tai ainakin sellaisen olen sen ymmärtänyt olevan. Oppiminen on 

mielestäni pitkälti sosiaalista, jonka vuoksi ne ympäristöt, joissa sitä tapahtuu, tulee ottaa 

huomioon aiheessani.  

Työni loppuosassa keskityn liittämään korkeakoulutusta yhteiskunnalliseen kontekstiin, jossa 

tarkastelen esimerkiksi inhimillisen pääoman, sosialisaation ja taloudellisen näkökulman avulla 

opiskelumotivaatiota. Toiseen alaotsikkoon olen kokenut mielekkäimmäksi liittää opiskelijan 

opintojen aikaisen sekä tulevaisuuden taloudellisten näkymien lähtökohtia, sekä niiden yhteyttä 

opiskelumotivaatioon. 

Suomalaisen korkeakouluttautumisen kulttuurin sekä koulutuspoliittisten linjojen myötä 

kouluttautumisen tulisi ainakin olla mahdollista kaikille yhteiskunnan jäsenille erilais ta 

taustoista riippumatta. Tavoitteenani on tarkastella, että onko tällainen ideologia vain 

näennäistä ja missä määrin yliopistojen avautuminen vaikuttaa erilaisiin oppijoihin sekä heidän 

opiskelumotivaatioonsa.  
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2. Opiskelijakohtainen näkökulma 

Tässä kappaleessa avaan hieman tutkielman teoreettisena taustana toimivia käsitteitä, 

oppiminen ja opiskelumotivaatio. Subjektiiviset ulottuvuudet oppimisessa sekä ammatinkuvan 

käsite ja aiempi koulutustausta sekä osaaminen ovat tässä osiossa tarkastelun alla. Näiden 

ilmiöiden suhde opiskelumotivaatioon on moniosainen, sillä toisaalta jotkin vaikeudet 

oppimisessa voivat heikentää opiskelumotivaatiota ja optimaalisimmillaan stressin kokemus 

edesauttaa motivaatiota sekä oppimista.  

 

2.1. Oppiminen ja opiskelumotivaatio 

 

Käsitteenä Oppiminen tarkoittaa perinteisemmin jonkin uuden tiedon tai taidon hankkimis ta, 

mutta toisaalta sen voidaan nähdä myös olevan ”prosessi, joka tapahtuu meille, pysyen samalla 

yhteydessä meidän toimintoihimme” (Pikkarainen, 2017, 102). Oppiminen tapahtuu 

toiminnassa, ja jonkin taidon saavuttamiseksi meidän on toimittava sellaisessa ympäristö ssä, 

joka mahdollistaa sen taidon toteuttamisen. Pikkarainen tuo esille artikkelissaan myös tahdon 

eli motivaation merkitystä, sillä oppiakseen opiskelijan täytyy tehdä jotakin, ja tekemisen 

taustalla vallitsee halu tehdä. Opettajan toiminnan tarkoituksena on usein motivo ivan 

ympäristön rakentaminen, mutta motivaation voidaan nähdä olevan myös tavoiteltava asia 

(Pikkarainen, 2017, 105–106.)  

Motivaation laajempi avaaminen käsitteenä on mielestäni toissijaista tämän tutkielman 

kohdalla, sillä käsite sijoittuu psykologian kenttään. Motivaatiolla voidaan kuitenkin selittää ja 

tarkastella tärkeitä ilmiöitä koulutukseen liittyen, kuten esimerkiksi kykyä keskittyä 

oppimiseen ja suunnata oppimista. Motivaatio tarkoittaa prosessia, joka herättää, ohjaa ja 

ylläpitää ihmisen toimintaa. Oppija on oppiessaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, 

jonka vuoksi sisäisten subjektiivisten tekijöiden lisäksi ympäristö tulee huomioida motivaat io ta 

tarkasteltaessa (Ball, 1977, 2, 3.) Näkökulma työssäni on kasvatustieteen kentän tutkimuksessa, 

josta on noussut esille huomioita opiskelumotivaatioon vaikuttaneista ilmiöis tä. 

Opiskelumotivaatiolla tarkoitan tässä tutkielmassa opiskelua kohtaan suunnattua 

motivoituneisuutta, eli niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijan haluun opiskella. 
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Korkeakoulukontekstissa oppimisen voidaan nähdä olevan pelkän tiedonhankinnan sijasta 

jotakin sellaista, johon sisältyy sosiaalinen prosessi, mikä toimii vaikuttimena yksilön 

muutoksessa ja rikastuttamisessa. Oppimisessa olisi siis oleellista hyödyntää 

korkeakouluopiskelijan sosiaalista verkostoa, sillä sen myötä hankittu tieto elää ja muuttaa 

muotoaan. (Garcia-Rosell, 2008, 124).  

Korkeakouluopiskelijan opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät nousevat osittain 

subjektiivisista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista, joita opiskelu herättää. Opiskelija lla 

täytyy olla halua oppia ja hänen täytyy omata henkilökohtaiset intressit sekä motivaat io ta 

oppimista kohtaan, jotta hänen on mahdollista edistyä opinnoissaan. Ihminen on kasvatuksen 

kautta motivoitu olemaan itse aktiivinen yksilö, joka on ikään kuin eteenpäin menevä toimija, 

ja tämä eteneminen vaatii yksilöltä järkeä ja älykkyyttä (Mollenhauer & Friesen, 2014, 84).  

Korkeakouluopiskelija on siis ihanteellisimmillaan omissa kasvuympäristöissään, sekä 

institutionaalisissa että sen ulkopuolisissa, kasvatuksen kohteena olleessaan omaksunut kyvyn 

toimia aktiivisesti järkeänsä ja älykkyyttänsä käyttäen. Tällä pohdinnalla en kuitenkaan tarkoita 

sitä, että korkeakoulutuksen ulkopuolelle jättäytyvä henkilö ei olisi kykeneväinen järjen ja 

älykkyyden käyttämiseen. 

 

2.2 Oppimiseen vaikuttavat tekijät suhteessa opiskelumotivaatioon 

 

Yksi oppimiseen vaikuttava tekijä, joka on suhteessa opiskelumotivaatioon, on opintoihin 

sitoutuneisuus. Opintoihin sitoutunut opiskelija on positiivisesti asennoitunut opintojaan 

kohtaan sekä omaa onnistuneita oppimiskokemuksia Tampereen yliopistossa tehdyn, Campus 

Conexus- hankkeessa mukana olleen tutkimuksen tulosten mukaan (Korhonen & Hietava, 

2011, 7). Yhdeksi syyksi sitoutumattomuudelle on nimetty Korhosen ja Hietavan mukaan 

motivaatio-ongelmat, jotka ovat johtuneet esimerkiksi ammatinkuvan epäselvyydestä sekä 

pääaineen mielekkyyden kyseenalaistamisesta (Korhonen & Hietava, 2011, 10.) Opiskelijan 

henkilökohtainen elämäntilanne ja ikä olivat esimerkkejä tutkimuksessa sellaisista tekijöistä, 

jotka vaikuttavat opiskelumotivaatioon ja opintoihin sitoutumiseen (Korhonen & Hietava, 
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2011, 10). Henkilökohtaisen elämän tilanteet ovat jokaisella opiskelijalla taustan mukaan hyvin 

erilaiset ja niihin vaikuttaminen voi olla erityisen haastavaa. Tämän vuoksi korkeakoulujen 

taholta tuleva opiskelumotivaatioon ja oppimiseen liittyä vaikuttaminen voisi olla esimerkik s i 

yksilön voimavarojen tukemisessa. 

Yliopisto-opinnot ovat erityisen haastavia suuren lukemisen ja kirjoittamisen määrän vuoksi, 

mikä tarkoittaa sitä, että erilaiset oppimisen- sekä lukemisen ja kirjottamisen vaikeudet voivat 

vaikuttaa opiskelijan käsitykseen itsestä oppijana (Hakkarainen, Lipponen & Lonka, 2004, 121; 

Kaukiainen & Tuominen, 2017, 127). Korkeakoulukontekstissa korostuu erityisesti erilais ten 

tekstien yhdisteleminen ja sieltä oleellisten sisältöjen poimiminen sekä vertaileminen 

(Kaukiainen & Tuominen, 2017, 128). Erilaiset haasteet aineistojen tarkastelemisessa voivat 

vaikeuttaa tenttiin valmistautumista ja erilaisten kirjallisten töiden, kuten esseiden ja 

tutkielmien palauttamista.  

Korkeakouluopiskelijan omat odotukset, aiemmat kokemukset, tarpeet ja tavoitteet ohjaavat 

opiskelijan toimintaa oppimistilanteissa (Veermans, 2017, 96). Opiskelijan tavoitteena voi olla 

yksinkertaisimmillaan kurssin suorittaminen tai jonkin tietyn arvosanan saavuttaminen. 

Motivaatiota heikentävät esimerkiksi stressaaminen, perfektionismi ja jännittäminen. Kova 

stressi, joka on johtanut esimerkiksi opiskelu-uupumukseen tarkoittaa joidenkin opiskelijo iden 

kohdalla sitä, että koetaan riittämättömyyden ja kyvyttömyyden tunteita ja opintojen 

etenemiseen sekä mielekkyyteen suhtaudutaan negatiivisesti (Kaukiainen & Tuominen, 2017, 

138). Korkeakouluopintojen erilaiset hyvinvointipalveluiden kehittäminen sekä esimerkik s i 

stressinhallintakeinojen harjoitteleminen voisi olla opiskelumotivaation kohottamisen kannalta 

tärkeää.   

Perfektionismia voidaan jaotella hyödylliseen ja haitalliseen sen mukaisesti, milla is ia 

seuraamuksia ja kokemuksia se herättää opiskelijassa. Hyödyllinen perfektionismi tarkoittaa 

enimmäkseen tyytyväisyyttä omaan suoriutumiseen ja nostaa parhaimmillaan motivaat io ta 

(Kaukiainen & Tuominen, 2017, 139). Opiskelijat ovat jossain määrin lisäksi kokeneet 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mukaan esimerkiksi ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, 

joka vaikuttaa negatiivisesti oppimiseen (Kaukiainen & Tuominen, 2017, 145–146).   

Yliopisto-opinnoissa on tyypillistä kokea työuralle siirtymisen ja opinnoissa etenemisen 

kannalta tärkeäksi nopea opintojen suorittamisen tahti ja täydellisyyden tavoittelu (Kaukiainen 

& Tuominen, 2017, 139). Liian nopea eteneminen voi kuitenkin mielestäni nostaa esille 
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sellaisia tekijöistä, jotka lopulta saattavat opiskelijan uupumisen vaaraan, kuten edellä mainittu 

stressi ja perfektionismi. Opiskelijan omaa roolia hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ei 

saada unohtaa, sillä asioiden esille tuomiseen vaaditaan tietoa ja hyviä vuorovaik utustaito ja 

sekä kykyä ottaa yhteyttä esimerkiksi ylioppilaskuntaan, joka vastaa erilaisista tapahtumis ta 

sekä yhteisöllisestä toiminnasta (Kaukiainen & Tuominen, 2017, 146–147). 

 

2.2 Ammatinkuva ja aiempi koulutushistoria 

 

Korhonen ja Hietava mainitsevat (2011, 10) aineistossaan motivaatio-ongelmien johtuvan 

esimerkiksi ammatinkuvan epäselvyydestä, johon tulisi mielestäni kiinnittää huomio ta 

korkeakouluissa, jotta ongelmiin voitaisiin vaikuttaa. Opiskelijan opintojen alussa muodostama 

kuva esimerkiksi erilaisista työtehtävistä sekä ammateista voi poiketa todellisuudesta, jonka 

vuoksi tutkinnon keskeyttämisen mahdollisuudet kasvavat, sitten kun opinnot etenevät ja 

käsitykset opiskeltavasta alasta selkiytyvät.  

Ammatinkuva muodostuu opiskelijoiden käsityksistä, joita opiskeltava oppiaine tai tiede 

synnyttää. Yliopistokoulutuksessa useammalla alalla, kuten yhteiskuntatieteellisillä aloilla, 

opiskelija voi valmistuttuaan sijoittua työelämään useampiin eri ammattinimikkeis i in. 

Opintojen päätyttyä opiskelijasta on kasvanut oman alansa asiantuntija, jonka on tarkoituksena 

toimia monipuolisissa työskentely-ympäristöissä, omata hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyetä 

ajattelemaan ja arvioimaan tietoa kriittisesti (Mäkinen, 2004, 58–59.) Opinnoista saatavat 

valmiudet ovat toisistaan poikkeavat sen mukaan onko tutkinto suoritettu yliopistossa vai 

ammattikorkeakoulussa, sillä yliopistoissa korostuu tiedon laaja hallinta sekä yhden tietyn 

ammattinimikkeen puutos. Ammattikorkeakouluissa koulutus on sidoksissa tiukemmin tiettyy n 

ammattiin, mikä voi edesauttaa muodostamaan selkeitä käsityksiä ja mielikuvia ammatis ta 

(Mikkola & Nurmi, 2001, 113.) 

Pieni osa opiskelijoista ilmaisivat tutkimushaastattelussa olevansa epämotivoituneita, sillä he 

kokivat opiskelevansa väärää alaa. Opintojen alussa olleet puutteelliset käsitykset kuitenk in 

selkiytyivät, sillä puolet olivat opintojensa loppuun mennessä selvittäneet, minne he haluavat 

suuntautua. Hyvin pieni osuus, esimerkiksi yhteiskuntatieteiden opiskelijoista oli kuitenkin sitä 

mieltä, että he eivät tiedä työllistymisvaihtoehtoa. (Mäkinen, 2004, 61–65).  
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Opiskelumotivaatiolle ja ammatinkuvan kehittymiselle on kriittistä opintojen aikana 

muodostuneet käsitykset työelämästä. Humanistisilla sekä yhteiskuntatieteellisillä aloilla 

neljäsosa tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista olivat sitä mieltä, että koulutus ei 

valmenna riittävän hyvin työelämän haasteisiin ja puolet opiskelijoista olivat sitä mieltä, että 

koulutuksesta saadaan riittävät tai melko hyvät valmiudet. Mäkisen mukaan 

opiskelumotivaation kannalta olisi tärkeää, että opiskelijat voisivat opintojensa aikana nähdä 

konkreettisemmin, mitä hyötyä opinnoista on. (Mäkinen, 2004, 68–72) 

Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan, jossa tarkasteltiin yliopistoihin ja eri 

tieteenaloille valikoitumista 2000-luvulla, 97 prosenttia päävalinnan kautta hakeneista olivat 

ylioppilastutkinnon suorittaneita. Toinen hakijaryhmä samaisen tutkimuksen mukaan oli jo 

yhden korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat (Nori, 2011, 131). Nori esittää näkemyksen 

tutkimuksessaan (2011, 107), jonka mukaan ammattikoulusta korkeakoulutukseen siirtyvien 

mahdollisuudet tulisi turvata, mutta varsinaisia keinoja tämän takaamiseksi ei ole havaittavissa. 

Edellä esittelemäni tutkimuksen mukaan suurimmalla todennäköisyydellä opintoihin 

valikoituivat ne henkilöt, jotka välivuotensa aikana työskentelivät, opiskelivat tai suorittivat 

varusmiespalvelusta (Nori, 2011, 107). 

Eri tutkinnoissa huomio kiinnittyy opiskelijan ennestään omaamiin taitoihin ja tietoihin, sillä 

aineiston mukaan esimerkiksi italian kielen opiskelijoilla ollut poikkeava lähtötaso vaikutt i 

siihen, millaisia tarpeita ja odotuksia heillä oli. Tutkinnossa pääaine- tai sivuaineopiskelijan 

status on myös merkittävä, sillä pääaineopiskelijoilla on korkeampi kielitaito kuin 

sivuaineopiskelijoilla (Helle, 1999, 82.) Opintoihin liittyvät kurssit voivat olla helpompia 

heille, jotka ovat opiskelleet kyseistä ainetta enemmän ja siten omaavat korkeamman tietotason. 

Tosin ongelmaksi muodostui joidenkin osalla se, että opintoja ei pidetä riittävän haastavana, 

mikä heikensi motivaatiota (Helle, 1999, 83). Sopiva haastavuustaso ja esimerkik s i 

optimaalinen stressin kokeminen voivat nostaa opiskelijan motivaatiota aihetta kohtaan, mutta 

äärimmäisyyksiin vietynä nämäkin tekijät heikentävät oppilaan halua tarttua opiskeltavaan 

asiaan. Liiallisen stressin vaikutukset ovatkin jo todettu opiskelumotivaatiota heikentäväksi.  
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3.  Sosiaalisen ympäristön vaikutukset 

  

Oppimiseen vaikuttavat erilaiset sosiaaliset tekijät, kuten opettajat ja opiskelijatoverit. Uskon, 

että näiden tekijöiden vaikutukset ulottuvat siten myös opiskelumotivaatioon ja lopulta jopa 

tutkinnosta valmistumiseen. Korkeakouluympäristössä, kuten yliopistossa opettajilta ei vaadita 

esimerkiksi pedagogisia opintoja (Murtonen, 2017, 18). Sen sijaan yliopistoissa toimivat 

opettajat saattavat olla päätoimisesti tutkijoita. Pedagoginen tietämys mahdollisesti helpottais i 

opetuksen suunnittelemista ja toteuttamista, sillä opettaja toimii parhaimmillaan innostajana ja 

mielenkiinnon herättäjänä opiskeltavana olevaa asiaa kohtaan. Seuraavaksi aion käsitellä 

muutamia oppimisen käytäntöjä, erityisesti opettajan roolia oppimista ohjaavana tekijänä ja 

motivaation herättäjänä. Tarkastelen myös opiskelijan muuta sosiaalista ympäristöä ja sen 

mahdollisia vaikutuksia opiskelumotivaatioon.  

  

3.1 Opettajien merkitys opiskelumotivaatiolle 

 

Korkeakoulu oppimisen ympäristönä on muihin koulutuksen portaisiin verrattuna poikkeava, 

esimerkiksi itsenäisen opiskelu- ja työmäärän vuoksi. Uskon, että opetus- ja 

tutkimushenkilökunnalla on merkitystä oppimisen ja opiskelumotivaation kannalta, siksipä 

tarkastelen korkeakouluissa tapahtuvia pedagogisia ratkaisuja tutkielmassani. Motivaation 

heikentymiseen näyttäisi Tampereen yliopistossa Campus Conexus- hankkeessa tehdyn 

tutkimuksen mukaan merkittävästi ”opiskeluympäristön kokeminen tavalla tai toisella 

vieraannuttavana”. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi kurssien sisällöt, opetus tai ohjaus ja 

yleinen ilmapiiri (Korhonen & Hietava, 2011, 57–58.)  

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiva yksilö sisäisten malliensa avulla valitsee, 

muokkaa ja tulkitsee oppimisen kohdetta (Siljander, 2002, 209). Opetuksessa tulisi siis 

huomioida opiskelijoiden aiemmat tiedot ja mukauttaa opetusta niihin. 

Korkeakouluttautumisen kontekstissa tämä voi olla haastava tehtävä sen vuoksi, että opintoihin 

valikoituvat aines on taustaltaan heterogeeninen, jonka vuoksi aiemmat tiedot, käsitykset ja 

taidot ovat poikkeavia. Andragogiikan eli aikuisten oppimista tutkiva didaktiikan ala voidaan 
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nähdä jatkumoksi pedagogiikalle, missä on Koron mukaan (1995, 99,100) lasten ja nuorten 

”opettamista pohtivalle” suuntaukselle. Aikuisväestön opettamisessa korostuu opiskelijo iden 

ymmärtäminen itseohjautuvina, sosiaalista vuorovaikutusta oppimisessa kaipaavana, oman 

oppimistarpeensa tiedostavana ja itsensä arviointiin sekä vastuullisuuteen kykeneväisenä 

aikuisena. Opettajan rooli on siis korkeakoulussa ohjaaja, tukija ja innostaja (Koro, 1995, 100.) 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että opettajan ja oppilaan välisellä hyvällä 

vuorovaikutussuhteella on yhteys esimerkiksi opintomenestykseen, mutta opiskelijan iän 

noustessa ylöspäin opettajan merkitys laskee (Wentzel, 2009, 309–310). 

Korkeakouluopiskelijan näkökulmaa tarkasteltaessa opettajan ja oppilaan välinen 

vuorovaikutussuhde ei siis ole yhtä merkittävä, kuin aiemmilla koulutusportailla. Opettaja 

toimii pedagogisena ohjaajana, jonka tehtävänä on ohjata tieteelliseen sivistykseen, ajatteluun 

ja akateemiseen asiantuntijuuteen. Ohjauksessa on keskeistä huomata vuorovaikutus ohjaajan, 

ohjattavan ja oppimisympäristön kanssa, sillä se edistää oppimista (Vuorio-Lehti, 2017, 225, 

237.)  

Opettajan viestintä- ja kommunikaatiotyylin merkittävyys tulee myös huomioida pedagogisen 

ohjauksen lisäksi. Opettajan tyylissä sellaiset piirteet, kuten lämmin, ystävällinen, välitön ja 

yhteenkuuluvuutta ilmaiseva ovat motivoitumiseen sitoutumisessa keskeisiä (Koskimies, 2017, 

240). Korkeakouluopinnoissa korostuu paikoitellen opetusmenetelmänä esimerkiksi luennoint i, 

joissa opettajan tai luentoa pitävän tutkijan viestintätaidot vaikuttavat merkittävästi. Tärkeää 

esimerkiksi opetuksen kohdentaminen ja havainnollistaminen, sillä onnistunut kohdentaminen 

herättää opiskelijan motivaation kuunnella luentoa ja havainnollistaminen edesauttaa esitetyn 

asian ymmärtämistä (Koskimies, 2017, 242–243). Pedagogista toimijuutta uhkaavat erilaiset 

vaatimukset, joita opetushenkilökunta kohtaa. Erilaiset kurssiarvioinnit tuottavat mahdollises t i 

painetta opettajille ja tutkijoille, jonka vuoksi kurssien sisältöjä ja mahdollisesti opetustapoja 

muutetaan opiskelijan näkökulmasta ”viihdyttävämmäksi” (Laiho, Jauhiainen & Jauhiainen, 

2017, 272).  

Siljander (2005, 216) tuo konstruktivismin käsitteen yhteydessä esille opettajan toiminnan 

opiskelijan oppimisympäristöä muokkaavana tekijänä. Opiskeluympäristöjen tulisi olla 

opiskelijan konstruointiprosessia tukevia. Pääpainona on täten oppimisympäristöjen ja siihen 

liittyvien tekijöiden, kuten esimerkiksi kurssisisältöjen muokkaaminen sellaisiksi, että ne 

olisivat kaikista ihanteellisimmat opiskelijan oppimisen kannalta. Konstruktivist isen 

oppimiskäsityksen mukaisesti opiskelijan aiemmilla tiedoilla on suuri merkitys sille, mitä ja 
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miten uusi asia opitaan sekä omaksutaan ja monipuolisten taustojen vuoksi opetusta voi olla 

vaikeaa kohdentaa juuri sellaiseksi, että se on jokaiselle opiskelijalle ihanteellinen 

konstruoinnin, eli oppimisprosessin kannalta.   

Lappalainen tuo esille artikkelissaan kurssiarvioinnin olevan eräs opiskelijoiden ja kurssien 

pitäjien yhteistoiminnallinen tapa kehittää koulutusta. Oman oppimisen arvioinnista muodostuu 

opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen lähtökohta. Arvioinnilla voidaan ajatella olevan 

useita erilaisia tehtäviä, joista yksi on Lappalaisen mukaan motivointi. (Lappalainen, 2017, 

198). Arviointia voidaan kohdistaa oppimiseen sekä opetukseen, mikä tarkoittaa sitä, että 

arvioinnin kohteena ovat opiskelijoiden lisäksi opettajat.  

Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laatiminen toimii esimerkkinä opiskelijan ja opettajan 

välisestä toiminnasta, jossa suunnitellaan ja arvioidaan opintoja yhdessä (Lappalainen, 2017, 

208).  Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa, 

joka voi antaa tukea ja varmuutta opintojen suunnitteluun. Osaamistavoitteet voivat myös 

toimia motivaatiota ja opiskeluun sitoutumista säätelevinä tekijöinä opintosuunnite lmien lisäksi 

(Murtonen, Halttunen, Lappalainen & Pyykkö, 2017, 194) Vuonna 1995 Turun yliopisto ssa, 

Italian kielen laitoksella, tehdyn tutkimuksen mukaan kielten opinnoissa opetussuunnitelma ei 

vastannut ammatillisia tarpeita ja toivomukset opintojen sisältöjen suhteen jäivät joiltakin osin 

täyttymättä. Tämän koettiin vaikuttavan motivaatioon ja viihtyvyyteen kielten laitoksella  

negatiivisesti. (Helle, 1999, 83, 79.) Puutteellinen opintosuunnitelma täytyy korjata, jotta 

oppimisvaatimukset ja opiskelijoiden taidot kohtaavat.  

 

 3.2. Lähiympäristön merkitys 

 

Opintojen aikana korkeakouluopiskelija toimii yhteistyössä muiden vertaistensa kanssa 

opetushenkilökunnan lisäksi. Oppiminen on pitkälti tiedon jakamista ja siitä keskustelemis ta, 

jonka vuoksi oppimisen prosessiin kuuluu muiden ympäristössä olevien, kuten 

opiskelijatovereiden, huomioon ottaminen.  

Korkeakouluopiskelijat ovat suurten muutosten edessä opintojensa alkuaikoina, jonka vuoksi 

opiskelukulttuuriin sisälle pääseminen voi riippua esimerkiksi tutoroinnista tai 
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opiskelijajärjestöistä sekä erilaisiin tapahtumiin osallistumisesta. Tutorointi käsitteenä pitää 

sisällään virallisen ja epävirallisen ulottuvuuden. Virallinen ohjaustilanne voi tarkoittaa 

tiedekunnan järjestämää oppilaanohjausta ja epävirallinen opiskelijoilta toisille liikkuvaa 

tiedonjakamista sekä oppimistilanteissa tapahtuvaa ohjausta (Ahonen, 1999, 102.) Sosiaalis ten 

suhteiden jäätyä muodostumatta voi opiskelijaa kohdata esimerkiksi yksinäisyys ja 

opiskelijaryhmän ulkopuolelle jääminen. Korkeakouluissa vastuu on paljolti itse opiskelija lla, 

vaikkakin opintojen alussa pyritään suorittamaan ryhmäytymistä korkeakoulujen taholta.  

Korkeakouluopiskelijat kokevat jonkin verran kiusaamista ja se ilmenee esimerkiksi juoruiluna, 

akateemisen pätevyyden kyseenalaistamisena tai suoraan kiusattuun henkilöön kohdistuvana, 

esimerkiksi verbaalina kiusaamisena, kuten haukkumisena. Kiusatut kokevat kiusaamisen 

vaikuttavan opiskeluun, sillä he nimesivät epäonnistumisen ja jännittämisen pelkoa sekä 

kertoivat opintojen pitkittyneen (Kaukiainen & Tuominen, 2017, 143, 144.) Täten voisi olla 

pääteltävissä, että opiskelumotivaatio on heikentynyt kiusaamista kohdattaessa ja suoraa 

näyttöä opintojen viivästymiselle on aineiston mukaan olemassa.  

Sellaiset korkeakouluopiskelijat, jotka pitävät sosiaalista pääomaa ja vanhemmilta lähtöis in 

olevia tekijöitä, kuten odotuksia ja heidän koulutustaustaansa merkittävinä, kokevat 

opiskeluyhteisön jollakin tavalla omakseen, joka puolestaan viittaa korkeampaan 

opiskelumotivaatioon (Mäkinen, 1999, 60). Sosiaalisen pääoman käsitteen määrittelyssä 

Mäkinen on käyttänyt Bourdieun määritelmää, joka Mäkisen aineiston mukaan tarkoittaa 

”yksilön kasvunprosessinsa aikana keräämää taloudellista, sosiaalista tai kulttuur is ta 

vaikutusvaltaa” (Mäkinen, 1999, 61).  

Vanhempien asettamat odotukset saattavat aiheuttaa painetta suoriutua ja pyrkiä koulutukseen. 

Koulutusasteen ylisukupolven periytyvyys on sellainen tekijä, josta on keskusteltu 

kasvatustieteen kentällä jonkin verran. Yhteiskunnallisella tasolla katsottuna Suomessa on 

mahdollista ”yhteiskuntaluokasta” huolimatta valikoitua korkeakouluun, joskin vanhempien 

mahdollistamat aineelliset edellytykset edesauttavat kouluttautumista jättäen matalamman 

koulutuksen omaavien vanhempien lapset mahdollisesti ilman korkeakoulutusta (Nori, 2011, 

84). Korkeakoulutuksen kulttuurin ulkopuolelta tulevat ihmiset joutuvat sopeutumaan 

kulttuuriltaan täysin tuntemattomaan ympäristöön opintojensa alussa ja aikana (Nori & 

Mäkinen-Streng, 2017, 334).  

Sosiaalisen pääoman lisäksi kodin kulttuuripääoma on merkittävä tekijä opiskelumotivaa t ion 

kannalta. Mäkisen tutkimuksessa Turun yliopistossa keväällä 1997, joka koski oikeustieteen 
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opiskelijoita, havaittiin, että kodin kulttuuripääoma ja suotuisa psykologinen ilmap iir i 

edesauttoivat yliopistoon sosiaalistumista. Vastaavasti ongelmia sosiaalistumisessa ilmeni 

sellaisilla opiskelijoilla, joilla ei ollut korkeaa kulttuuripääomaa, sillä he kokivat 

opiskelijakulttuuriin kiinnittymisen haastavampana. Tutkimuksen tuloksissa eräänä muuttujana 

käytettiin esimerkiksi vanhempien akateemista koulutustaustaa. Kulttuuripääomaksi Mäkisen 

tutkimuksessa laskettiin esimerkiksi kotona käydyt tieteelliset keskustelut, kulttuurin ja 

tieteellisen toiminnan harrastaminen sekä vanhempien osoittama kannustus (Mäkinen, 1999, 

65-67.) Koulutustaustan sukupolvien välinen merkitsevyys korostuu siis tässäkin kohtaa ja 

minusta on huomattavaa mainita, että tutkimus pohjautuu yhden tutkintoalan opiskelijo iden 

kokemuksiin, mikä tarkoittaa sitä, että tulos ei ole välttämättä vastaava kaikilla 

korkeakoulutuksen piirissä olevilla aloilla.  
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4. Yhteiskunnallinen ulottuvuus 

 

Tutkielmassani haluan tuoda kouluttautumisen ylisukupolvistumisen ja vanhempien aseman 

lisäksi esille asiaa laajemmasta, yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Korkeakoulumme ovat 

olleet avoinna kaikille esimerkiksi sukupuolesta ja sosio-ekonomisesta taustasta huolimatta jo 

pitkään, mikä on yhteiskunnallisen, kulttuurillisen sekä koulutuspoliittisen ilmapiirin ansiota. 

Tässä osiossa tarkastelen siis koulutuksen merkitystä yhteiskunnallisella tasolla, kuten 

korkeakoulujen fyysisiä oppimisympäristöjä, sekä niiden merkitystä opiskelumotivaatiolle.  

 

4.1. Sosialisaatio 

 

Sosialisaatio viittaa elinkaaren aikana tapahtuvaan prosessiin, jonka edetessä ihminen omaksuu 

tietoja, taitoja, moraalisia käsityksiä sekä asenteita, joita hän tarvitsee voidakseen toimia 

yhteiskunnassa. Sosialisaatiota tapahtuu erityisesti kasvatuksessa, sillä vanhempi sukupolvi 

välittää nuoremmalle sukupolvelle sellaisia asioita, jotka ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta 

merkittäviä. (Siljander, 2005, 42)  

Nori ja Mäkinen-Streng esittävät käsitteen akateeminen sosialisaatio, jonka avulla opiskelijat 

rakentavat ammatti- identiteettiään. Ammatti- identiteettiin katsotaan kuuluvan käsitys itsestä 

ammatillisena toimijana, työhön ja ammattiin sitoutuminen, arvot sekä asenteet ja käsitys 

ammatillisesta kehittymisestä (Nori & Mäkinen-Streng, 2017, 339). Ammatinkuvan 

kehityksessä olevat haasteet ovatkin tässä tutkielmassa jonkin verran avattuja, mutta tämä 

näkemys liittää sitä paremmin työmarkkinoihin. On otettava huomioon se, että opiskelijan 

oman motivoituneisuuden lisäksi yhteiskunnan tarve ”saada” työkykyisiä kansalaisia on 

olemassa. MacMahon (2009, 42) esittää ajatuksen siitä, että koulutuksesta valmistuvat ihmiset 

toimivat eläköityvät työntekijät korvaavana sijoituksena. Korkeakoulutuksen tehtävän luonne 

on yhteiskuntaa palveleva, sillä ”se tuottaa koulutettua työvoimaa ja asiantuntijoita vastaamaan 

yhteiskunnan kasvavia osaamistarpeita --” perinteisempien tutkimustiedon tuottamisen 

tehtävän lisäksi (Nori, 2011, 30).  
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4.2. Opetuksen järjestäminen 

 

Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, teknologiset, kulttuurilliset ja pedagogiset tekijät yhteistyössä 

muodostavat oppimisympäristöt. Oppimisen edellytyksenä toimivat hyvät oppimisympäris töt, 

sillä ne ovat keskeisessä roolissa oppimista kohtaan muodostuneiden tunteiden ja 

opiskelumotivaation synnyssä. Veermans ja Murtonen omassa aineistossaan (2017, 350) tuovat 

esille esimerkin, jossa erään yliopisto-opettajan mukaan iso, fyysinen luentosali ei aina toimi 

opiskelijaryhmän kanssa, sillä ”opiskelijat eivät olleet yhtä motivoituneita, eivätkä heidän 

kommenttinsa olleet yhtä hyviä kuin edellisellä kerralla pienessä tilassa”. Oppimisympäristö jen 

järjestämisessä vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät, kuten esimerkiksi taloudelliset resurssit ja 

oppimisteknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Oppimista on edistänyt Veermansin 

ja Murtosen mukaan (2017, 350–354) yliopistojen fyysisten tilojen laaja hyödyntäminen, kuten 

käytävätilojen ja kirjaston muokkaaminen viihtyisäksi ja sosiaalisia kohtaamisia tukevaksi.  

 Erilaiset sähköiset oppimisympäristöt ovat suuressa määrin korostettuja korkeakouluissa, sillä 

luentoja, tehtäviä, tenttejä ja vuorovaikuttaminen toisten kanssa on mahdollista järjestää 

verkossa. Tehtävien ja luentojen seuraamisen sovittaminen omiin aikatauluihin voi olla tuollo in 

helpompaa, mikä minusta saattaa edistää oppimismotivaatiota ja tukea esimerkiksi opiskelijan 

jaksamista. Verkossa tapahtuva opiskelu on nähty vaihteluna tavanomaisemmille 

opiskelumuodoille ja motivoivana ulottuvuutena tällaisessa oppimisympäristössä on pidetty 

erityisesti ajatusten jakamisen mahdollisuutta toisten opiskelijoiden kanssa (Kimpimäk i, 

Laitinen & Lohiniva-Kerkelä, 2008, 147-150). Toisaalta aineisto, mikä havaits i 

verkkoympäristöjen opiskelijoiden motivaatiota kohottavana tekijänä, on vuodelta 2008 ja 

digitaaliset oppimisympäristöt ovat siihen verrattuna kehittyneet sekä yleistyneet 

huomattavasti.  

Opetuksen järjestäminen ja erilaiset sosiaaliset ulottuvuudet, jota oppimisen ympäristö ihin 

liittyy kokivat COVID-19 pandemian myötä suuria haasteita. Oppimiselle on todettu tässäkin 

tutkielmassa erityisen merkittäväksi yksilökohtaisten tekijöiden lisäksi pedagogiset seikat sekä 

vuorovaikuttamisen mahdollisuudet muiden kanssa. Korkeakoulut ovat kyenneet suhteellisen 

nopeasti muuntautumaan tilanteeseen, esimerkiksi järjestämällä etäluentoja, mutta 

hankaluuksia on paikoitellen esimerkiksi koetilanteiden järjestämisessä. Opetussisällön 

välittämisen lisäksi esimerkiksi yliopiston tehtävänä on sosiaalisten verkostojen 

muodostaminen (Schleicher, 2020, 4). Hyvän sosiaalisen ympäristön luominen voi olla 
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haasteellisempaa sellaisena aikana, jolloin kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta ei voida 

mahdollistaa. 

Koronan vaikutuksista opiskelijoiden terveyteen ja varsinaisesti opiskelumotivaatioon ei 

tiedetä vielä kovin paljoa, sillä tutkimukset aiheesta ovat kesken. Alustavan tutkimustyön 

mukaan uupuneiden opiskelijoiden määrä on kuitenkinkin prosentuaalisesti kaksinkertaistunut 

vuodesta 2016, sillä aiemmin uupuneiden määrä oli 7–10 prosentin välimaastossa ja nyttemmin 

18 prosenttia kokee itsensä uupuneeksi (Salmela-Aro & Peltonen, 2020). Koronan todelliset ja 

pitkäaikaiset seuraamukset korkeakoulutukselle saattavat olla havaittavissa vasta pidemmän 

ajan kuluessa. Myös epävirallinen toiminta, mitä liittyy opiskelijakulttuuriin, kuten erilaiset 

ainejärjestöjen organisoimat tapahtumat ovat jääneet vähäisiksi. Tästä seuraa todennäköises t i 

haasteita opintoihin kiinnittymisen ja opiskelijakulttuuriin sosiaalistumisen kannalta, minkä 

todettiin jo olevan epäsuotuisaa opiskelumotivaation kannalta.  

 

4.3. Taloudelliset näkökulmat opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen  

 

Opiskelumotivaation kannalta on mielenkiintoista huomioida eri ikäisten ja erilais is ta 

koulutustaustoista tulevien taloudelliset edellytykset korkeakouluopintojen suorittamise lle.  

Osalla korkeakouluopintoihin pyrkivistä opiskelijoista on aiempaa koulutusta ja esimerkik s i 

säännölliset tulot työllistymisen kautta. Opinnot ovat laajat ja vaativat aikaa, jonka 

seuraamuksena päivätyön tekemisestä saatetaan joutua luopumaan, mikä tarkoittaa taloudellis ia 

menetyksiä. Korkeakoulutuksen myötä kuitenkin saatetaan sijoittua tulevaisuudessa sellais i in 

työtehtäviin, jotka tarkoittavat aiempaa suurempaa taloudellista hyötyä. 

Korkeakoulutus tarkoittaa yleensä parempia työllisyysmahdollisuuksia sekä niistä seuraavia 

korkeampia taloudellisia korvauksia, eli palkkaa. Työstä saatava rahallinen korvaus muiden 

sosiaalisten hyötyjen ohella on merkittävä motivaationaalinen tekijä koulutukseen pyrittäessä 

(OECD, 2020, 87.) Työllisyysnäkymien ja erityisesti potentiaalisen palkan vaikutukset voivat 

olla siis merkityksellisiä korkeakouluopiskelijan opiskelumotivaation ja valmistumisen 

kannalta. Tällainen taloudellinen sijoitus, jonka rahalliset hyödyt näkyvät vasta 

tulevaisuudessa, vaatii pitkäjänteistä työskentelyä sekä uskoa omaan tulevaisuuteen.  
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Työllistymisen todennäköisyydet lisääntyvät tutkinnon myötä, mutta se ei siltikään ole taattua. 

Korkeakoulutuksessa jotkin alat ovat ”massoittuneet” eli niihin pyrkii yhä useampi hakija 

(Nori, 2011, 21–22). Jo hakijamäärän kasvusta voidaan päätellä, että joiltakin tutkinto-

ohjelmilta valmistuneiden määrä on myös kasvussa. Tämän seuraamuksena kilpailu 

työpaikoista saattaa olla entistä kiivaampaa ja siten synnyttää epävarmuutta jo 

opiskeluvaiheessa. Oman tulevaisuuden työllisyysnäkymiin liittyvällä epävarmuudella voi olla 

minun mielestäni opiskelumotivaatiota heikentäviä vaikutuksia.  
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5. Pohdinta  

 

Korkeakouluopiskelijan opiskelumotivaatioon liittyviä seikkoja on havaittavissa useammilla 

eri osa-alueilla, sillä opiskelijasta itsestä nousevat tekijät, korkeakoulun taholta tulevat 

vaikuttimet sekä yhteiskunnalliset ulottuvuudet vaikuttavat opiskelumotivaatioon tavalla tai 

toisella. Opiskelumotivaatio on paljastunut merkittäväksi tekijäksi oppimisen kannalta, sillä 

oppimisen voitaisiin kärjistetysti katsoa olevan mahdotonta ilman opiskelumotivaatiota.  

Opiskelijasta itsestä nousevat tekijät ovat pitkälti subjektiivisia, eli niihin vaikuttaminen ei ole 

yksinkertaista erityisesti opiskelijoiden heterogeenisen aineksen vuoksi. Opintoihin liittyvät 

erilaiset valmiudet ja käsitykset esimerkiksi itsestä oppijana ovat keskeisiä opiskelijan 

hyvinvoinnin ja opintojen sujuvuuden varmistamiseksi. Erilaiset ongelmat ja haasteet oman 

ammatinkuvan muodostamisessa paljastuivat odotettua merkittävämmäksi, sillä 

tutkimusaineiston mukaan opinnot saatetaan kokea Korhosen ja Hietavan mukaan (2011, 10) 

vieraannuttavina ja osa opiskelijoista on sitä mieltä, että yliopisto-opinnoista löytyvä yhteys 

suoraan työelämään on heikko. Opintojen tuomien konkreettisten etujen havaitseminen olisi 

opiskelumotivaatiolle Mäkisen mukaan (2004, 68–72) tärkeää ja olen itse pitkälti samaa mieltä. 

Yliopisto-opinnoissa on verrattain vähän työharjoitteluita, tosin sekin riippuu opiskeltavas ta 

alasta ja tutkinto-ohjelmasta. Harjoitteluiden kautta opiskelijoiden olisi helpompi nähdä 

erilaisia työpaikkoja ja -mahdollisuuksia. Ammattikorkeakouluopiskelijat omaavat paremmat 

käsitykset Mikkolan ja Nurmen mukaan (2001, 113) mikä johtuu osittain siitä, että koulutus on 

sidottu tiukemmin tiettyyn ammattiin.  

Korkeakouluopintoihin hakevien aines on perinteisesti hyvin heterogeenistä, mutta Nori toi 

esille väitöskirjatutkimuksessaan (2011, 131), että valikoituvista suurin osa on ylioppila ita. 

Ylioppilastutkinto ei anna valmiuksia mihinkään ammattiin eikä välttämättä avaa 

työskentelymahdollisuuksia, jonka uskoisin olevan päätekijä korkeakouluopinto ihin 

pyrittäessä. Ammattitutkinnon suorittaneet olivat tutkimuksessa altavastaajina hakuprosessissa, 

minkä voisin uskoa johtuvan myös valintakoemenettelystä. Suuri osa opiskelijoista päätyivät 

opintoihinsa välivuoden vietettyään, ja syyn voisin nähdä olevan mahdollisesti motivaatio ssa, 

sillä esimerkiksi opintojen suorittaminen vaikkapa avoimen yliopiston kautta voi sytyttää 

kipiniän opiskelua kohtaan ja asettaa keskittymisen kohti korkeakoulun pääsykokeita. Toinen 

syy saattaa mielestäni olla esimerkiksi työskentelyssä, sillä kun on valikoiduttu sellaiseen 
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työpaikkaan, jota ei koeta mieleiseksi, ollaan entistä motivoituneempia pyrkimään mieleiseen 

koulutukseen ja sitä kautta alalle, joka tuntuu omalta. Tutkielmaa tehdessäni olen myös 

huomannut, että ammatinkuvan kehittymistä erityisesti kasvatustieteen opiskelijoiden kohdalla 

olisi hyvä tutkia enemmän, vaikkapa maisterivaiheessa pro gradu- tutkielman muodossa. 

Erityisesti itseäni on omissa opinnoissani huolettanut vähäinen työharjoitteluiden määrä, ja sitä 

kautta muodostunut heikko yhteys työelämään. Kasvatustieteen ala on erityisen pirstaloitunutta 

ja mahdollisuudet valmistumisen jälkeen ovat laajat, sillä työtehtäviä on yksityisellä sekä 

julkisella sektorilla opetus-, suunnittelu- ja ohjaamistehtävissä.  

Opiskelijan oma suhtautuminen opintoihin, kuten niihin sitoutuminen saattaisi nousta 

tulevaisuuden työnkuvan lisäksi omista oppimiskäsityksistä. Erilaiset haasteet oppimisessa, 

kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet sekä opintojen synnyttämä stressi voivat heikentää 

opiskelumotivaatiota. Olen vahvasti sitä mieltä, että jonkin sisällön tai vaikkapa oppimistavan 

kokeminen stressaavana laskee opiskelumotivaatiota merkittävästi. Omat aiemmis ta 

oppimiskokemuksista syntyneet käsitykset itsestä, vaikkapa ”typeränä” tai ”epätieteellisenä” 

ovat ikävä seikka ja vaikuttavat nähdäkseni negatiivisesti opiskelumotivaatioon. 

Subjektiivisten seikkojen huomioiminen opiskelumotivaation kannalta on merkittävää, joskin 

niihin on kaikista haastavinta vaikuttaa ulkoisen tason osalta. Työssäni olenkin tuonut esille 

kiinnostustani pedagogisia opintoja kohtaan, minkä vuoksi painotin korkeakoulupedagogis ia 

näkemyksiä tutkielman kolmannessa osiossa.  

 

Mielenkiintoista on opetustehtävissä erityisesti pedagoginen paradoksaalisuus. Opettajan on 

tarkoitus ohjata opiskelijoita ja olla heidän tukenansa, mutta samalla tavoitteena on autonimisen 

yksilön ”kasvattaminen”. Yliopisto-opettajan toiminnassa korostuukin pitkälti ohjaajan rooli, 

jonka tarkoituksena on tukea itsenäisen opiskelijan kasvua asiantuntijaksi (Koro, 1995, 100) ja 

(Vuorio-Lehti, 2017, 225, 237). Pedagogisiin keinoihin on helpointa puuttua korkeakoulujen 

taholta, jotta opiskelijoiden opiskelumotivaatiota saataisiin nostettua ja ylläpidettyä. Erilaiset 

oppimisen tavat ja käytänteet, kuten arvioinnit, oppimisen suunnittelutyökalut, luennointi ja 

vertaisten kanssa käydyt keskustelut tulee nähdäkseni organisoida siten, että kaikki edellytykset 

oppimiselle ovat olemassa.  

Opetushenkilökunta saattaa Laihon, Jauhiaisen ja Jauhiaisen mukaan (2017, 272) kokea 

painetta muodostaa oppimistilanteista ja luennoista viihdettä motivoidakseen opiskelijo ita. 

Mielestäni kurssien sisältöjen ja opetuksen tapojen viihdyttävyys saattaa toimia joissain määrin 
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opiskelijoiden huomion kiinnittämistä kasvattavana tekijänä, mutta mahdollinen kurssien 

asiasisältöjen kärsiminen tekee siitä huonon tavan muokata opetusta. Oppimisen kannalta 

merkittävintä on kuitenkin ymmärtääkseni asiasisällön käsitteleminen siten, että opiskelija 

sisäistää sen ja osaa soveltaa sitä. Olin henkilökohtaisesti hieman yllättynyt, että arvioinnilla, 

henkilökohtaisilla opiskelusuunnitelmilla ja kurssien osaamistavoitteilla kyettiin osoittamaan 

tutkimuksen kautta yhteys opiskelumotivaatioon. Opiskelijan omien opintojen jäsentämisen 

kannalta on tärkeää luoda henkilökohtaisia opintosuunnitelmia, sillä niiden perusteella 

opiskelijan voisi olla helpompi seurata niitä kursseja, joita hänen tulee sisällyttää tutkintoonsa. 

Tämä voi mielestäni edesauttaa opintoihin suuntautumista ja siten myös valmistumis ta . 

Ymmärtääkseni erilaisiin kursseihin liittyviin luentoihin, kirjallisiin töihin ja muihin 

suoritustapoihin on helpompi orientoitua, kun kurssien osaamistavoitteet ja sisällöt ovat 

avattuna opiskelijoille. Oppimispäiväkirjaa tai muuta vastaavaa oman oppimisen reflektoinnin 

välinettä on helpompi käyttää, kun vaatimukset ovat tiedossa, mikä mielestäni tukee 

opiskelumotivaatiota.  

Tutkielmani lopuksi kiinnitin opiskelumotivaatiota laajempaan, yhteiskunnalliseen kontekstiin. 

Työmarkkinat ovat erityisesti opiskelijoiden tulevaisuuden tavoitteissa, jonka vuoksi näkisin 

sen vaikuttavan opiskelumotivaatioon. Sosiaalistumisprosessin kautta jokainen ihminen oppii 

tiettyjä yhteiskunnassaan merkittäviä seikkoja, kuten asenteita ja arvoja. Akateeminen 

sosialisaatio tuli tutkielman tekemisen myötä minulle täysin uutena terminä.  Norin & 

Mäkinen-Strengin (2017, 339) mukaan ammatti- identiteetin käsite pitää sisällään käsityksen 

itsestä ammatillisena toimijana, sitoutumisen työhön ja ammattiin, arvoja, asenteita sekä 

käsityksen ammatillisesta kehittymisestä. Tähän kasvaminen tai kehittyminen tapahtuu 

sosialisaatioprosessin omaisesti, eli vanhempien tai muuten ”edistyneempien” ihmis ten 

ohjaamana. Käsittääkseni koulutuksessa opetushenkilökunta sekä opiskelijatoverit toimivat 

akateemisina sosiaalistajina.  

Kasvatuksessa tapahtuvalla sosialisaatiolla voidaan jollakin tavalla tuoda esille koulutuksen 

merkittävyyttä ja oleellisuutta yksilön sekä lopulta yhteiskunnan kannalta. Sosialisaation käsite 

tukee mielipidettäni siitä, että erilaiset tiedot ja taidot välitetään koulutuksessa, jonka tuotoksina 

yhteiskunta saa asiantuntijoita edustamaan tiettyä alaa tai ammattia. Uskoakseni yleinen 

mielipide yhteiskunnassa ja kulttuurissa jostakin koulutuksesta tai ylipäätänsä tietyis tä 

ammateista saattaa vaikuttaa opiskelumotivaatioon.  
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Opetuksen ja oppimisen järjestäminen ei ole pelkästään pedagogisista seikoista kiinni, vaan 

erilaiset yhteiskunnalliset resurssit määrittelevät paljolti erilaisten oppimisympäristö jen 

rakentumisen. Erilaisten korkeakoulujen virallisten luentosalien ja luokkahuoneiden lisäksi 

esimerkiksi muiden tilojen hyödyntäminen on Veermansin ja Murtosen (2017, 350-354) 

järkevää, sillä se on edistänyt oppimista. Korkeakouluopiskelijan näkökulmaa esille 

tuodakseni, esimerkiksi kirjastojen tilat ovat loistavia, sillä siellä keskittyminen on helpompaa 

ja työskentely on tehokasta. Itse olen kokenut tämän positiiviseksi opiskelumotivaa t ion 

kannalta. Ajankohtainen ongelma on kuitenkin opiskelijoiden jaksaminen koronapandemian 

keskellä, sillä opetusta on jouduttu muokkaamaan pitkälti etänä tapahtuvaksi. Mielenkiinto inen 

ristiriita paljastui tutkimusaineistossa ja viimeaikaisissa kokemuksissani, sillä Kimpimäen, 

Laitisen ja Lohiniva-Kerkelän mukaan (2008, 147–150) verkkoympäristö koettiin motivaat io ta 

kohottavana tekijänä ja vaihteluna perinteiselle oppimismuodolle. Koronapandemian myötä 

kahtiajakoa opiskelija-aineistossa tuntuu olevan, sillä osan mielestäni etänä eli verkossa 

tapahtuva opiskelu on mielekästä ja osan mielestä se ei ole hyväksi oppimisen kannalta. 

Kimpimäki, Laitinen ja Lohiniva-Kerkelä ovat tosin toteuttaneet tutkimuksen sellaisena aikana, 

jolloin perinteinen luennointi on toiminut pääasiallisena opetusmenetelmänä ja jotkut 

tutkimusaineiston kursseista olivat vain osittain verkko-opetuksen piirissä.  

Taloudelliset seikat tutkielmassani perustuvat pitkälti tulevaisuuden taloudellisiin näkymiin, 

joita opiskelijalla on opintojensa jälkeen. Nähdäkseni opintojen aikaisella toimeentulolla ja 

esimerkiksi työskentelyllä, jotta tullaan toimeen voi olla jonkin verran vaikutuks ia  

opiskelumotivaatioon. Tälle ei ole kuitenkaan havaittavissa juurikaan tutkimustulosperusta is ta 

näyttöä, ainakaan niissä aineistoissa, joihin olen tutkielman aikana tutustunut. OECD:n lähteen 

mukaan (2020, 87) työstä saatava rahallinen korvaus on merkittävä motivaationaalinen tekijä. 

Ongelmallisuuksia saatetaan kohdata tietysti työmarkkinoilla silloin, kun työntekijöiden määrä 

ja työpaikkojen määrä ei ole optimaalinen.  

Tutkielmassani olen tarkastellut rinnakkain kahta erilaista korkeakoulujärjestelmää: yliopis toa 

ja ammattikorkeakoulua. Tarkoituksenani oli tutkielmaa suunnitellessa kyetä muodostamaan 

ohessa myös vertailua yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijo iden 

opiskelumotivaatioon. Tähän tavoitteeseen olen jossain määrin kyennyt vastaamaan, kuten 

esimerkiksi ammatinkuvan käsitteen osalta. Painotus on kuitenkin pitkälti pitäytynyt yliopis to-

opiskelijoissa ja yliopistoympäristöissä oman mielenkiintoni vuoksi, sillä tavoitteenani on 

työllistyä esimerkiksi yliopisto-organisaatioon opettajaksi. Jatkotutkimusta ajatellen voisi olla 
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myös järkevämpää rajata tutkimuskysymys koskemaan vain joko yliopisto-opiskelijoita tai 

ammattikorkeakouluopiskelijoita. Toisaalta molemmat ryhmät toimivat yhdessä esimerkik s i 

vertailevassa tutkimuksessa. Kandidaatintutkielman myötä minulle on myös herännyt 

kysymyksiä käsitteestä ammatinkuva ja miten se näyttäytyy kasvatustieteen opiskelijo iden 

joukossa. Maisterivaiheessa voisinkin tehdä pro gradututkielman Oulun yliopiston yleisen 

kasvatustieteen opiskelijoiden käsityksistä ammatinkuvaan ja tulevaisuuden 

työllisyysmahdollisuuksiin liittyen.  
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