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1 JOHDANTO 

 

Mielenkiinto aiheeseen opiskelumotivaatio heräsi halusta olla hyvä opettaja, 

joka osaa kannustaa ja motivoida opiskelijoita ja saa heidät paneutumaan 

oppimistyöhön. Lisäksi halusimme saada vahvistusta omaan opettajuuteemme, 

koska opettajakokemuksemme on ollut vähäistä. Aihe tuntui mielenkiintoiselta 

ehkä haastavaltakin. Ajatuksena ja ehkä toiveenakin oli, saisimmeko tällä 

hankkeella itsellemme ja uusille opettajille työkaluja ja eväitä opettajuuteen. 

 

Pyrimme tässä kehittämishankkeessa löytämään opiskelumotivaatiota edistäviä 

toimintatapoja omaan tulevaan opettajuuteemme. Miten saisimme kehitettyä 

itsellemme opiskelijoita motivoivan opettamis-, ohjaustyylin, jotta opiskelijat 

innostuisivat ja kiinnostuisivat omasta oppimisestaan? 

 

Tutkimuksen tausta ja ammatillinen koulutus 

Tämän tutkimuksen syntyyn vaikutti vähäinen kokemus opettajan työstä sekä 

mielenkiinto ja halu ohjata sekä motivoida opiskelijoita heidän omassa 

opiskelutyössään. 

Teimme opiskelumotivaatiota käsittelevän haastattelun opiskelijoille ja opettajille 

kolmessa ammatillisessa keskiasteen oppilaitoksessa. Jokainen meistä 

haastatteli viisi opiskelijaa ja viisi opettajaa kustakin oppilaitoksesta. Tutkimus 

käsittää kokonaisuudessa 15 opiskelijan ja 15 opettajan haastatteluvastaukset.  

Oppilaitosten valintaan vaikuttivat hankkeen tekijöiden omat aikaisemmat 

kokemukset kyseisiin oppilaitoksiin. Lisäksi opettajaopintojen opetusharjoittelut 

olemme pitäneet kyseisissä oppilaitoksissa.  

Päätimme rajata teemahaastateltavien määrän kokonaisuudessaan 

kolmeenkymmeneen henkilöön niin, että puolet ovat opiskelijoita ja puolet 

opettajia. Näin aineisto ei kasvaisi liian suureksi, mutta saisimme riittävän 

otoksen muodostaaksemme näkemyksellisyyttä opiskelumotivaatioon ja sen 

edistämismahdollisuuksiin. Opiskelijoille ja opettajille laadittiin omat 

teemahaastattelukysymykset. 
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Haastatteluun valitsimme yli 18 – vuotiaita opiskelijoita. Ajatuksenamme oli, että 

he ovat opiskelussaan jo pidemmällä ja heillä on työharjoittelukokemusta. 

Opettajat valikoituivat omien verkojen ja yhteydenottojen kautta.  

 

Kehittämishanke toteutettiin opiskelijoiden ja opettajien haastatteluna ennalta 

laadittujen avointen kysymysten pohjalta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

teemahaastattelua – puolistrukturoitua haastattelua ja vastaukset käsiteltiin 

laadullisesti eli kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin.  

 

Keskityimme tutkimaan ja käsittelemään opiskelumotivaatiota, sekä sen 

tukemiseen ja edistämiseen vaikuttavia tekijöitä. Tämän takia 

kehittämishankkeessa ei selvitetty opiskelijoiden elämäntilannetta ja sen 

vaikutusta opiskelumotivaatioon. Emme myöskään selvittäneet opettajien 

elämäntilanneiden vaikutusta opettamismotivaatioon. Tämän takia 

tutkimuksessa ei paneuduttu yhteiskunnallisiin tekijöihin. 

Kehittämishankkeen peruskysymyksiksi muodostuivat: 

1. Miten saada opiskelijat oppimaan? 
2. Miten saada opiskelijat innostumaan ja motivoitumaan omasta 

oppimisestaan? 
 

Teemahaastattelukysymykset liittyvät motivoivaan opiskeluun; mikä saa 

opiskelijat kiinnostumaan, innostumaan ja motivoitumaan oppimisesta. 

Opettajilta kysyttiin, miten he saavat opiskelijat innostumaan, motivoitumaan 

omasta opiskelusta sekä kuinka he kannustavat opiskelijoita 

oppimaanoppimisessa. 

 

Halusimme tarkastella oppimista opiskelijalle tulevan hyödyn - oppimisen 

näkökulmasta. Miten opiskelijat oppivat, jotta osaamme tulevina opettajina 

toimia paremmin innostavina ja opiskelijoiden oppimismotivaatiota tukevina 

ohjaajina. 
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2 TAUSTATEORIAA KEHITTÄMISHANKKEELLE 

 

Kognitiivinen psykologia on tuonut uuden näkökulman oppimiseen ja jäsentänyt 

käsitystämme oppimisesta uudella tavalla: oppija on omatoiminen ja aktiivinen, 

hän valikoi asioita, muokkaa omia tieto- ja taitorakenteitaan, ohjaa omaa 

toimintaansa ja rakentaa maailmankuvaansa aktiivisesti ja itsellisesti. 

Oppiminen nähdään prosessina, jossa on tärkeää oppia oppimaan ja oppia 

kontrolloimaan omaa oppimistaan. (Heikkilä & Aho 1995, 251) 

 
 

2.1 Motivaatio ja yleiset motivaatioteoriat 

 

Motivaation määritellään psykologiassa käyttövoimaksi, haluksi, toiminnan 

voimaksi, joka on tavoitteellista toimintaa. Psykologiassa tutkimusaiheena on 

mm. motivaatiopsykologia ja motivaatiotutkimus. Motivaatio liittyy ihmisen 

toiminnan tavoitteisiin ja päämääriin. Tavoitteemme ja päämäärämme 

vaikuttavat motivaatioomme. Motiivi on yksittäinen syy toimia, liikkua johonkin. 

(Rongas 2013.)  

 

Motivaatio on alun perin johdettu latinalaisesta sanasta movere, joka merkitsee 

liikkumista. Myöhemmin termiä on laajennettu tarkoittamaan käyttäytymistä 

virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää. Motivaation kantasana on motiivi, 

jolla viitataan useimmiten tarpeisiin, vietteihin, haluihin, sisäisiin yllykkeisiin sekä 

palkitsemiseen ja rankaisemiseen. (Peltonen & Ruohotie 1992, 16; Korhonen, 

Tallbacka & Yli-Kojola 2009, 27; Poutala & Toivonen 2011, 16.) 

 

Ilman motiivia toimimista pidetään satunnaisena, jopa järjettömänä. Ihminen 

pyrkii aina löytämään syyn sekä omaan että toisten toimintaan. Oletko miettinyt: 

miksi tuo teki noin tai sanoi noin? Oman toiminnan analysointi yksin tai ystävän 

kanssa sisältää usein motiivien tutkiskelua. Joskus aikuinen etsii toimintansa 

syitä lapsuudesta (olen innokas lukemaan, koska isoäitini luki aina ja innosti 

minua tai koska kukaan ei lukenut minulle lapsena mitään, minä haluan nyt 

lukea lapsilleni joka päivä). (Rongas 2013.) 
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Motivaation katsotaan olevan sidoksissa tilanteisiin. Se voidaan jakaa  

tilannemotivaatioon ja yleismotivaatioon. Tilannemotivaatio on hyvin lyhytkes- 

toista ja tilanteesta riippuvaa. Siihen vaikuttaa ulkoiset ja sisäiset ärsykkeet, 

jotka määrittelevät sen, millä aktiivisuudella ja mihin suuntaan ihminen 

tilanteessa toimii. Yleismotivaatio on verrattavissa asenteisiin ja se on sitten 

pysyväisluonteista. Yleismotivaatio kuvaa pitkällä aikavälillä ihmisen vireyden, 

käyttäytymisen ja motivaation tason. (Peltonen & Ruohotie 1992, 16–18; 

Poutala & Toivonen 2011, 16.) 

 

Peltonen ja Ruohotien mukaan motivaatio – ilmiötä voidaan luonnehtia 

 vireydeksi, joka viittaa energiavoimaan yksilössä ja joka ajaa häntä 
käyttäytymään tietyllä tavalla 

 suunnaksi, joka viittaa toiminnan päämääräsuuntautuneet; yksilön 
käyttäytyminen on suunnattu jotain 

 kohti systeemiorientoitunut, joka viittaa yksilössä ja hänen 
ympäristössään oleviin voimiin, jotka palauteprosessin kautta joko 
vahvistavat hänen tarpeensa intensiteettiä ja energiansa tai saavat hänet 
luopumaan toimintansa suunnasta ja suuntamaan ponnistuksensa 
toisaalle. (Peltonen & Ruohotie 1992, 16; Korhonen, Tallbacka & Yli-
Kojola 2009, 27.) 

 

Eri oppimisteorioissa motivaatio ymmärretään eri tavoin. Oppimisen 

motivaatiota koskeva tutkimus on aikaisemmin kulkenut varsin erillään 

kognitiivisesta oppimisen tutkimisesta, mutta konstruktiivisen oppimiskäsityksen 

myötä kognitiivisesti suuntautunut tutkimus ja motivaatiotutkimus ovat alkaneet 

lähentyä toisiaan (Tyrnävä 1999, 98). Opiskelijan motivoiminen kuuluu kaikkein 

opettamiskäsitysten mukaan opettajan tehtäviin. Motivoiminen on opettajan 

merkittävämpiä haasteita, koska opiskelijoilla saattaa olla monenlaisia 

motivoitumisen esteitä. Opiskelijan heikko motivaatio voi johtua opiskelijan 

sisäisistä ristiriidoista ja muista ratkaisemattomista asioista, jotka kuluttavat 

henkistä energiaa. Taustalla voivat olla tiedostamattomat esteet ja epäsuotuisat 

aikaisemmat kokemukset. (Kauppila 2007, 135; Korhonen, Tallbacka & Yli-

Kojola 2009, 27–28.) 
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Motivaatioon liittyviä tekijöitä ovat sisäinen ja ulkoinen tavoiteorientaatio sekä 

odotukset, tulkinnat ja uskomukset, oikeanlaiset tehtävät ja oppimisympäristö.  

Opiskelijan oma oppimistilanteen tulkinta ja sosiaalinen vuorovaikutus ohjaavat 

hänen suuntautumistaan oppimistehtäviin. (Tynjälä 1999, 105–106; Korhonen, 

Tallbacka & Yli-Kojola 2009, 28.) 

 

Epäonnistumisen pelko ja liian suuret odotukset, itseluottamuksen puute, 

ahdistus, stressi, itsesäätelyn puute, voivat haitata oppimista. Ruohotien (1998) 

mukaan motivaation kehittymiseen vaikuttaa esimerkiksi itsearvostus sekä usko 

omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Motivaatiota ruokkii myös kannustaminen. 

(Korhonen, Tallbacka & Yli-Kojola 2009, 28.) 

 

Opiskelijan oma oppimistilanteen tulkinta auttaa portfolioarviointi, mikä on yksi 

autenttinen itsearvioinnin muoto. Portfolio auttaa meitä realistiseen itse 

arviointiin matkalla ja muutoksessa oman alamme ammattilaiseksi. (Heikkilä & 

Aho 1995, 253) 

 

Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke teoria sopii erittäin hyvin aikuisopiskeluun, 

toiselle asteelle yms. opettajan työkaluksi. Vaikka lähikehityksen vyöhykkeestä 

on alun perin tehty lasten kasvatukseen ja kehityksen tukemiseen. Oppimisesta 

ja sen tukemisestahan nyt on kysymys. Siis lähikehityksen vyöhyke jää yksilön 

aktuaalisen kehitystason eli nykyisen taito- ja tietotason ja hänelle mahdollisen 

potentiaalisen kehitystason väliin.  

 

Moberg ja Hautamäki (2009, 131) esittelevät Vygotskyn (1982) mallin 

potentiaalisesta vyöhykkeestä, mikä tarkoittaa eroa lapsen itsensä hallitseman 

toiminnan ja toisen ohjauksessa toteutuvan toiminnan välillä. ”Itse hallittu taso 

määritellään ja arvioidaan sinä suoritustasona, johon lapsi pystyy ilman toisen 

apua ja tukea. ”Toisen apu tarkoittaa puolestaan erilaisia (esim. opettajan tai 

lapsiryhmän muiden jäsenten apua tai tietokoneohjelmia tai pictoja tai 

kuulokoje, silmälasit) ulkopuolisia apujärjestelmiä, joiden avulla lapsi yltää 

parempaan saavutukseen kuin itsenäisesti yltäisi.   Potentiaalinen 

kehitysvyöhykkeen siis luovat toiset ihmiset yhteistyössä lapsen kanssa ja se on 

siis sosiaalisesti muodostettu. 
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Opettajan toiminta potentiaalisella kehitysvyöhykkeellä voidaan jakaa 

funktionaaliseen, optimaaliseen sekä avustettuun alueeseen. (Fisher & Bidell 

1991, Moberg, S., Hautamäki, J. jne 2009, 131.) 

 

Opiskelijat tarvitsevat visiosuuntaa antamaan tavoitteitaan kohti 

oppimismatkalle tulevaisuuteen. Viso on henkinen matka tunnetusta 

tuntemattomaan (Hagemann, G. 1991, 17.). Vygotskin lähikehityksen 

vyöhyketeoria antaa vastauksia siihen, miten opettaja voi olla mukana 

tukemassa opiskelijan kehittymistä oman alansa ammattilaiseksi. 

 

2.2  Palaute 

 

Palaute on tietoa toiminnassa menestymisestä. Palaute kertoo, kuinka  

hyvin tai huonosti työssä on onnistuttu. Palautteen tarkoituksena on kannustaa 

korkeatasoisiin työsuorituksiin, vahvistaa hyviä työsuorituksia tai korjata väärille 

raiteille mennyttä toimintaa. Palaute edistää itsetuntemusta, oppimista ja 

tarkoituksenmukaista tekemistä. (Berlin 2008, 13.) 

 

Realistinen rakentava palaute on hedelmällisempää, kuin yltiöpositiivinen 

palaute tai arvosteleva palaute. Kaikki palaute on omalla tavallaan arvokasta, 

koska palautteen tärkein tehtävä on auttaa opiskelijaa hahmottamanaan oma 

toimintaansa. Palautteen avulla voi reflektoida omaa toimintaansa. Palautteen 

avulla voi luoda ja asettaa itselleen uusia tavoitteita ja kehittää taitojaan. 

Realistista palautetta tulee antaa jatkuvasti oppimisen edetessä, koska se ohjaa 

parhaiten oppimista ja itse arviointia. 
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2.3  Opiskelumotivaatio 

 

Oppimista tapahtuu, kun nämä neljä asiaa toteutuvat: myönteinen 

oppimistyöilmapiiri, luottamus, arvostus ja turvallisuuden tunne. 

 

Opiskelija, joka suuntautuu aktiivisesti opiskeluun ja pyrkii sekä hallitsemaan 

että ymmärtämään opiskeltavaa asiaa, on motivoitunut. Oppimissuorituksen ja 

motivaation välistä yhteyttä on vaikea määritellä, mutta on kuitenkin selvää, että 

motivaatio on edellytys oppimiselle. Jokainen opiskelija on yksilö ja jokaisella on 

myös oma yksilöllinen opiskelumotivaationsa. Millainen tämä motivaatio sitten 

on, riippuu vahvasti opiskelutilanteen ilmapiiristä ja opiskeltavien asioiden 

merkityksestä opiskelijalle. (Kiljunen 2009, 10; Poutala & Toivonen 2011, 17) 

2.4 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 

Motivaatio on ennen kaikkea psykologinen asia. Opiskelu- kuin 

työmotivaatiossa on paljon samankaltaisuutta, niin myös esimies- ja 

opettajantyössä. Molemmissa yritetään kannustaa toisia tekemään ja antamaan 

parhaimpansa sekä samalla oppimaan uutta. 

 

Motivaatio voidaan jakaa kahteen tyyppiin. Ulkoinen motivaatio syntyy 

ulkopuolisista kannusteista, kuten palkasta, ylennyksestä tai tunnustuksesta. 

Sisäinen motivaatio puolestaan syntyy ihmisen (opiskelijan) sisäisistä voimista, 

kuten työmoraalista (opiskelumoraalista), ammatti-identiteetistä, tehtävän 

kiinnostavuudesta tai halusta oppia uusia asioita. Pitkällä tähtäimellä ihmistä 

(opiskelijaa) kannustavat tehokkaimmin heidän sisäiset motivaatiotekijät. 

Parhaat työntekijät haluavat saavuttaa jotakin merkityksellistä ja kokea oman 

työnsä tärkeäksi, eikä heitä hallitse ensisijaisesti pelot tai toive palkkiosta. 

(Salminen 2006, 98–99.) 

 

Sisäistä motivaatiota ei voi synnyttää käskemällä, sillä ihminen sitoutuu aidosti 

vain, jos hän pitää joitain tavoitteita tärkeänä. Tällöin hän on valmis 

ponnistelemaan sen saavuttamiseksi. On myös tärkeää, että ihminen näkee 

onnistumisen mahdolliseksi. Kukapa haluaisi sitoutua hankkeeseen, jonka 

uskoo epäonnistuvan. Motivaatio syntyy usein myös siitä, että näkee omien 

ideoidensa toteutuvan. (Salminen 2006, 100.)  
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Frederik Herzberg jakaa motivaatiotekijät sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisiä 

motivaatiotekijöitä ovat omat saavutukset, tunnustus, vastuu, edistyminen ja 

henkilökohtainen kasvu. Ulkoisia motivaatiotekijöitä hän nimeää; ohjauksen ja 

valvonnan luonne, työskentelyolosuhteet, henkilöiden väliset suhteet, 

koulupolitiikka ja hallinto, status sekä turvallisuus. Herzbergin motivaatioteoriaa 

tarkemmin taulukossa 1. (Heiskanen 2009, 27–28; Ruohotie 1998, 69) 

 

Motivaatiotekijät  
(sisäinen motivaatio) 

Hygieniatekijät  
(ulkoinen motivaatio) 

Saavutukset Ohjauksen ja valvonnan luonne 

Tunnustus Työskentelyolosuhteet 

Vastuu Henkilöiden väliset suhteet 

Edistyminen Koulupolitiikka ja hallinto 

Henkilökohtainen kasvu Status 

 
Turvallisuus 

Taulukko 1: Oppimisen ja opetuksen sovellettu motivaatioteoria (Heiskanen 

2009, 27–28; Ruohotie 1998, 69) 

 

Routatien (1998) oppimiseen ja opetuksen soveltama Herzbergin 

motivaatioteoria soveltuu hyvin myös tähän kehittämishankkeeseen, koska siinä  

jaotellaan olennaisia motivaatiotekijöitä sisäisiin ja ulkoisiin motivaatiotekijöihin.  

Lisäksi Herzbergin motivaatioteoria auttaa meitä ymmärtämään toimintaamme 

noiden motivaatiotekijöiden vaikutusten avulla. 

 

Paul Pintrichin tutki opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä kuten mm. 

adaptiivista minäpystyvyyttä, kompetenssia, kontrolliuskomuksia, mielenkiintoa 

ja sisäistä motivaatiota, tehtävän tärkeyttä ja tavoitteita. Pintrichin mukaan 

realistinen palaute on opiskelijan kehittymisen kannalta tärkeämpää, kuin 

ylikorostava positiivinen palaute. Opiskelijat, jotka uskovat voivansa vaikuttaa 

oppimiseensa menestyvät niitä opiskelijoita paremmin, jotka eivät usko 

vaikutusmahdollisuuksiinsa. (Kattilakoski 2007, 40) 
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Kirjassa syty ja sytytä (Aaltonen, Pajunen & Tuominen 2005, 51) kerrotaan 

sisäisten palkkioiden motivoivan ulkoisia palkintoja enemmän. Koemme 

mielihyvää saadessamme käyttää työssämme henkisiä voimavarojamme. 

Itsenäinen, haasteellinen ja mielenkiintoinen työ tai innostava harrastus ovat 

tästä syystä tärkeimpiä tekemishaluja ja tyytyväisyyttä määrittäviä tekijöitä. 

Sisäisten ja ulkoisten palkkioiden käsitteellinen erottamisen on tärkeää, koska 

ne vaikuttavat eritavoin. Kun työ tuottaa sisäisiä palkkioita, nautimme sen 

tekemisestä ja voimme työskennellä pitkään näiden palkkioiden varassa. 

(Aaltonen, Pajunen & Tuominen 2005, 51)  

 

Motivaatio hankitaan hyvästä johtamisesta, selkeistä kaikkien tiedossa olevista 

tavoitteista, työn mielekkyydestä ja arjen keskellä tapahtuvasta palkitsemisesta, 

joka voi joskus olla aineellista, mutta ehkä useimmiten aineetonta. (Aaltonen, 

Pajunen & Tuominen 2005, 53) Aineettomien palkitsemiskäytäntöjen puoltaa 

myös Hagemannin motivaatio tutkimus. 

 

Hagemann on suorittanut tutkimuksen työmotivaatiotekijöistä. Kysymykseen 

”Mikä sinua motivoi?” yli 60 % vastanneista antoi sosio-psykologisten tarpeiden 

tyydyttämiseen liityvän vastauksen: palaute, tunne kuulumisesta johonkin, 

avoimuus, rehellisyys, uskottavuus, luottamus, reiluus, huomioonottaminen, 

vastuu, osallistuminen.  

Noin 20 % vastauksista liittyi älyllisten tarpeiden tyydyttämiseen: itsensä 

toteuttaminen, kiinnostaviin ja vaihteleviin tehtäviin, haasteisiin. 

Vain 10 %:ssa vastauksista mainittiin aineelliset kannustimet. 

Vain 1 %:lla on fyysinen työympäristö merkittävä.  (Hagemann, G. 1991, 38.) 

 

Ihmisiä motivoivat luovat, osallistavat työskentelytavat, toiminnalliset 

menetelmät, ja tämä vähentää aina läsnä olevaa ristiriitojen mahdollisuutta, 

varsinkin kun loppujen lopuksi huomattava vastalauseiden määrä merkitsee 

vain epätoivoista huomion tavoittelua. Jos taas ihmisellä on tunne, että he 

kuuluvat johonkin ja että heitä kuunnellaan, he alkavat samastua yrityksen 

(yhteisiin) tavoitteisiin. Syvätkin eturistiriidat on helpompi sovitella, jos 

vastapuolet panevat korttinsa pöydälle. (Hagemann, G. 1991, 8-9.) 
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Motivoitumista voidaan vahvistaa tehokkaasti vaikuttamalla työyhteisöön, 

työskentelyolosuhteisiin ja resursseihin. Hyvässä ryhmässä joukkuehenki 

innostaa ihmisiä tekemään parhaansa, eikä hyvä työympäristö aseta esteitä 

työntekijän onnistumiselle. (Salminen 2006, 100) Tärkeimpiä motivointitekijöitä 

on tunne kuulumisesta ryhmään. 

 

Kun opiskelu- ja työympäristössä on tekemisen meininki, kaikki muutokset, 

vastoinkäymiset ja ongelmat tuntuvat hallittavan kokoisilta ja ratkaistavilta. 

Tällöin tunnemme omanelämän hallinnantunnetta ja voimakuutta ponnistella 

tavoitettamme kohti. Hyvä joukkuehenki kantaa ja innostaa yksilöä 

parhaimpaansa. 

 

Aunolan (2002) mukaan motivaatiossa ilmeneviä eroja selitetään useiden eri 

käsitteiden, kuten minäpystyvyyden, itsearvostuksen ja kykyuskomusten, 

odotusten ja ennakointien, kontrolliuskomusten ja kausaaliatribuutioiden sekä 

tehtävän arvostuksen, päämäärien ja tavoitteiden, avulla. (Ketonen 2011,18) 

 

Ihminen, jolla on realistinen vahva minäkäsitys, toimii sekä luovasti 

että autonomisesti opiskelussaan ja työssään. Jorma Heikkilän 

mukaan itseohjautuvuus, jossa korostuu persoonallinen autonomia, on yksi 

tärkeimmistä opettajakoulutuksen tavoitteista. Autonominen ihminen laatii 

itselleen tavoitteet ja suunnitelmat, osoittaa valinnanvapautta ajattelussaan ja 

toiminnoissaan, käyttää kykyjään rationaaliseen reflektointiin, kykenee 

panemaan suunnitelmansa toimeen muiden vastustuksesta huolimatta, osoittaa 

itsensä hallintaa ja omaa realistisen käsityksen itsestään autonomisena 

yksilönä. Suomalaisessa yhteiskunnassa – koululaitos mukaan lukien - on 

selvästi havaittavissa siirtymistä oman toiminnan ja opiskelun kontrolloimiseen. 

Muutosagenttiopettajan tulisi olla tässä edelläkävijä. (Heikkilä & Aho 1995, 3.) 

 

Muutosagenttiopettaja oppijana tarkoitetaan opettajaksi kasvavien 

oppimisprosessia (Virta 1995, 137–148.) korostaa oppimisprosessissa ajattelun 

kehittymistä ja ennen kaikkea kriittisen ajattelun tärkeyttä. Opettaja on 

avainasemassa, mikäli opiskelijoiden halutaan kehittyvän itsenäisesti 

ajatteleviksi yksilöiksi. Muutosagenttiopettaja on kuitenkin ensin itse opittava 

itsenäiseksi oppijaksi. Hänen on pystyttävä kriittiseen ajatteluun, koska se on 
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hänen työvälineensä. Opettajakoulutuksen tulisi korostaa asiantuntijuuden 

perusteiden luomista. Asiantuntijuus edellyttää kykyä itsenäiseen ajatteluun 

(Heikkilä & Aho 1995, 3) ja rohkeuteen jakaa oppimisprosessin tuloksena 

syntyneitä ajatuksia asiantuntijoina kehittyville kollegoilleen. 

 

Heikkilä ja Aho (1995) ovat kuvanneet kirjassaan ”Muutosagenttiopettaja – 

luovuuden irtiotto” muutosagenttiopettajaa seuraavasti. Se tarkoittaa oppivaa 

organisaatiota ja jatkuvan kehityksen varmistamista. Se on johtava filosofia 

opiskelijoille ja kouluttajille. Lisäksi se tarkoittaa kehitysvisionääristä johtamis- ja 

toimintakulttuuria edistävää strategiaa. 

 

Muutosagenttiopettaja persoona. Ihmisen persoonallisuuden ydin on hänen 

minänsä. Koulutuksella voidaan edistää opiskelijoiden minän kehittymistä, joka 

Loevingerin mukaan tapahtuu vaiheittain. Ihmisen minä ja minäkäsitys eivät 

kuitenkaan ole sama asia ja muutosagenttiopettajan käyttäytymisen kannalta 

onkin erityisen tärkeää se, millainen käsitys hänellä on itsestään. Opettajan 

realistinen vahva itsetunto heijastuu oppilaiden minäkäsityksiin, sillä tällainen 

opettaja pystyy hyväksymään erilaisuuden ja epävarmuuden, sietää ristiriitoja ja 

on empaattinen, autonominen ja luova. (Heikkilä & Aho 1995, 1-3) 

 

Muutosagenttiopettajan voimavara on juuri luovuus, joka on Jorma Heikkilän 

artikkelin keskeinen teema. Luovuuden monista teorioista näyttää Jungin 

käsitys ihmisen persoonasta parhaiten sopivan opettajankoulutuksen tarpeisiin. 

Jungin näkemyksessä on paljon yhteistä humanistisen psykologian 

ihmiskäsityksen kanssa. Muutosagentilla luovuus on potentiaalia, osa elämää ja 

elämisen filosofiaa, joka arkipäivänäkin tarjoaa uuden mahdollisuuden lähestyä 

ennakkoluulottomasti muuttuvaa todellisuutta. (Heikkilä & Aho 1995, 1-3) 
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3 EMPIIRISEN AINEISTON HANKKIMINEN  

 

Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli teoreettisen tiedon ja käytännön 

näkökulmien yhdistäminen tavalla, jossa lopputuloksesta olisi hyötyä 

opettajuutemme kehittymiselle. Tavoitteena oli teemahaastatteluun ja teoriaan 

perustuvan näkemyksen luominen toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden 

opiskelumotivaatioon ja sen edistämineen. 

 

3.1 Haastattelututkimus 

 

Koska haastattelu on hyvin joustava menetelmä, se sopii moniin erilaisiin 

tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, jolloin tilanne luo mahdollisuuden 

suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa. Haastattelussa on mahdollista saada 

esiin myös vastausten taustalla olevia motiiveja. Ei kielelliset vihjeet auttavat 

ymmärtämään vastauksia ja joskus jopa ymmärtämään merkityksiä toisin kuin 

alussa ajateltiin. Haastatteluteemojen järjestystä on mahdollista säädellä. 

Tutkijat esittävät erilaisia perusteluja valitessaan haastattelumenetelmän. 

Perustelut vaihtelevat filosofisista lähtökohdista konkreettisiin seikkoihin. 

Haastattelu valitaan usein seuraavista syistä: (Hirsjärvi & Hurme. 2001, 34; kts. 

myös Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 201–202.) 

 

Haastattelun etuja 

 Haastattelu korostaa sitä, että ihminen on nähtävä tutkimuksessa 
subjektina. Hänellä on annettava mahdollisuus tuoda esille itseään 
koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. Ihminen on tutkimuksessa 
merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. 

 Kysymyksissä on vähän kartoitettu, tuntematon alue. Tutkijan on vaikea 
tietää etukäteen vastausten suuntia. 

 Halutaan sijoittaa haastateltavan puhe laajempaan kontekstiin. 

 Jo ennalta tiedetään, että tutkimuksen aihe tuottaa monitahoisesti ja 
moniin suuntiin viittaavia vastauksia. 

 Halutaan selventää vastauksia. 

 Halutaan syventää saatavia tietoja. Voidaan esimerkiksi pyytää 
esitettyjen mielipiteiden perusteluja. Lisäkysymyksiä voidaan käyttää 
tarpeen mukaan. 

 Halutaan tutkia arkoja tai vaikeita aiheita. Tästä tutkijat ovat eri mieltä. 
Joidenkin mielestä kyselylomakkein kerättävä aineisto olisi sopivampi, 
koska haastateltava voi tällöin jäädä anonyymiksi ja tarkoituksellisesti 
etäiseksi. 
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Haastattelun haittoja 

Monet seikat, joita pidetään haastatteluun hyvinä puolina, sisältävät myös 

ongelmia. 

 Jotta aineiston keruuta voitaisiin säädellä joustavasti tilanteen 
edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen, haastattelijalta vaadittaisiin 
taitoa ja kokemusta. 

 Haastattelijan rooliin ja tehtäviin pitäisi kouluttautua. 

 Haastattelu vie aikaa. Haastattelusta sopiminen, haastateltavien 
etsiminen ja itse haastattelun toteutus vievät aikaa; niistä ei selviä 
puolessa tunnissa. Vapamuotoisen haastatteluaineiston litterointi 
(purkaminen) oin varsin hidasta puuhaa. 

 Haastattelun katsotaan sisältävän monia virhelähteitä. Virheitä aiheutuu 
niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin. Esimerkiksi haastattelun 
luotettavuutta saattaa heikentää haastateltavien taipumus antaa 
sosiaalisesti suotavia vastauksia. 

 Haastattelusta aiheutuu aina kustannuksia. Materiaalikustannuksia 
kertyy mm. nauhureista, haastattelunauhoista jne.  

 Vapaamuotoisen haastatteluaineisto analysointi, tutkinta ja raportointi on 
usein ongelmallista, koska valmiita ”malleja” ei ole tarjolla. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.) 

 

 

3.2 Teemahaastattelu 

 

Puolistrukturoitu tai puolistandardisoitu haastattelu on lomakehaastattelun ja 

strukturoimattoman haastattelun välimuoto. 

 

Mitään yhtä määritelmää tästäkään haastattelututkimusmuodosta ei ole. 

Esimerkiksi Fielding (1993, 136) toteaa, että kysymysten muoto on 

puolistandardisoidussa haastattelussa kaikille sama, mutta haastattelija voi 

vaihdella kysymysten järjestystä. Eskola ja Suorannan (1998) mukaan 

puolistrukturoiduissa haastatteluissa kysymykset ovat kaikille samat, mutta 

vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat 

vastata omin sanoin. Robsonin (1995) näkemys on, että kysymykset on 

määritelty ennalta, mutta haastattelija voi vaihdella niiden sanamuotoa. 

Puolistrukturoiduille menetelmille on siis ominaista, että jokin haastattelun 

näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) 
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Puolistrukturoitua haastattelumenetelmää Hirsjärvi ja Hurme (2001) kutsuvat 

teemahaastatteluksi. Kohdennettu haastattelu (the focused interview) eroaa 

monessa suhteessa muista tutkimushaastattelun lajeista, jotka ensi silmäyksellä 

voivat tuntua samanlaisilta. Laajasti ottaen sen ominaispiirteet ovat seuraavat. 

Ensiksikin tiedetään, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen. Toiseksi 

yhteiskuntatieteilijät ovat alustavasti selvittäneet, että tutkitaan ilmiön 

oletettavasti tärkeitä osia, rakenteita, prosesseja, ja kokonaisuutta. Tämän 

sisällön- tai tilanneanalyysin avulla he ovat päätyneet tiettyihin oletuksiin 

tilanteen määräävien piirteiden seurauksista siinä mukana olleille. Analyysin 

perusteella kolmannessa vaiheessa kehitetään haastattelurunko. Neljänneksi ja 

viimeiseksi haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin 

kokemuksiin tilanteista, jotka tutkija on ennalta analysoinut (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 47.) 

  

Teemahaastattelua käytetään yleisesti yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliseen 

tutkimukseen. Se on joustava menetelmänä ja soveltuu monenlaisiin 

tarkoituksiin. Teemahaastattelua voidaan käyttää lähes kaikkialla, ja sen avulla 

voidaan saada syvällistä tietoa.  Kun haluamme kuulla ihmisten mielipiteitä, 

kerätä tietoa, käsityksiä ja uskomuksia tai kun haluamme ymmärtää, miksi 

ihmiset toimivat havaitsemallamme tavalla tai miten he arvottavat tapahtumia, 

on luonnollista keskustella heidän kanssaan. Haastattelu on metodi, jonka 

tutkimuksen eri osapuolet kokevat yleensä miellyttäväksi. Se on lähellä arkista 

käytäntöä: ihmiset tietävät, mitä suurin piirtein on odotettavissa, kun heitä 

pyydetään haastateltaviksi. Tutkijalla on samanlaisia ajatuksia: hän arvelee 

tietävänsä, mitä haastattelu tutkimusmetodina edellyttää, miten siihen 

valmistaudutaan ja miten se toteutetaan käytännössä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

11.) 

 

Haastatteluun sisältyy myös monia ongelmia. Tietojen, käsitysten, uskomusten, 

arvojen ja merkitysten tutkiminen on useimmiten ongelmallista. On harkittava 

esimerkiksi sitä, soveltuuko haastattelu tutkimustarkoituksiin, ja on kokeiltava 

haastattelun sujuvuutta käytännössä. Haastattelu on konteksti- ja 

tilannesidonnaista. tuloksiin sisältyy aina tulkintaa, ja tulosten yleistämistä on 

tarkkaan punnittava. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 12) 
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3.3 Teemahaastatteluun valmistautuminen ja suunnittelu 

 

Mietimme tutkimusaineiston analysoitavuutta jo tutkimuskysymysten laadinnan 

yhteydessä, joten teemoitimme tutkimuskysymykset kolmeen ryhmään; 

oppimistyö, yksilöllinen ohjaus ja palautteenanto sekä oppimisympäristö. 

 

Laadimme opiskelijoille ja opettajille omat avoimet teemat ja kysymykset. 

Tavoitteena oli, että voimme suorittaa vertailua oppilaiden ja opettajien 

subjektiivisten kokemusten välillä. 

 

Aikaisempiin opiskelumotivaatiota käsitteleviin tutkimuksiin tutustuttuamme 

muodostimme omat oletukset opiskelumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä. 

Lisäksi oletuksiimme vaikutti omat kokemukset opiskeluistamme. Tältä pohjalta 

laadimme kysymykset (kuva 1) sekä teemahaastattelukyselylomakkeet, liitteet 1 

ja 2. Näin tutkimuksestamme tuli täysin kvalitatiivinen. 

 
 
KUVA 1. Teemahaastattelu kysymykset opiskelijoille ja opettajille 
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3.4 Teemahaastattelun toteutus 

 

Tutkimus suoritettiin henkilökohtaisilla oppilaiden ja opettajien haastatteluna en-

nalta laadittujen avoimien kysymysten pohjalta. Haastateltavat opettajat ja 

opiskelijat olivat kolmesta eri toisen asteen oppilaitoksesta. Vastaukset koottiin 

teemoittain ja vertailtiin oppilaiden ja opettajien näkemyksiä keskenään. 

 

Haastattelulomakkeen kysymykset olivat avoimia vapamuotoisesti vastattavia 

kysymyksiä. (Haastattelulomake liitteet 1 ja 2). 

 

Suurin osa opettajista halusi teemahaastattelukysymykset sähköpostilla 

ennakkoon, niihin tutustumista varten. Opiskelijat toivoivat suoraa haastattelua 

ilman ennakkotutustumista tutkimuskysymyksiin. Haastateltavat opiskelijat 

kuvailivat opiskelumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä spontaanisti. Haastateltavilla 

opettajilla oli haastattelun aikana mahdollisuus havaita uusia yhteyksiä, kun he 

olivat saaneet etukäteen tutustua teemahaastattelukysymyksiin. 

Teemahaastattelut suoritettiin yksilöllisesti kasvotusten haastateltaville sopivana 

kiireettömänä ajankohtana. Kysymykset esitettiin haastattelulomakkeessa 

olevassa järjestyksessä, liitteet 1 ja 2. Vapaamuotoiset vastaukset kirjoitettiin 

ylös haastattelun edetessä. 
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4 EMPIIRISEN TEEMAHAASTATTELUN VASTAUKSET 

 

 

4.1 Opiskelijoiden teemahaastattelu vastaukset 

 

Oppimistyö: 

1. Kiinnostuminen tunnin aiheesta 

 

Kaikkien opiskelijoiden vastauksissa korostui opettajan taito 

havainnollistaa opetettava asia konkreettiaisa esimerkkejä käyttäen. 

Opettajan omalla motivaatiolla, innostuksella ja kiinnostuksella 

opetettavaan asiaan on myös suuri merkitys.  

 

Opiskelijat pitivät myös omaa motivaatiota ja asennetta opiskeluun 

tärkeänä. Kun oma asenne on kohdallaan ja tykkää tehdä työtä, ei 

tarvitse innostaa. Opiskelijat kiinnostuvat mielenkiintoisista, heitä itseään 

kiinnostavista aiheista. Kun opiskelijoiden kiinnostus saadaan 

heräämään, he ovat vastaanottavaisempia uutta tietoa kohtaan. Hyvät 

perustelut opetuksessa ovat tärkeitä, miksi tämä asia pitää osata, mitä 

hyötyä siitä sinulle on. Opiskelijat pitivät kiinnostuksen kannalta tärkeänä 

oikeaa, tilanteeseen sopivaa opetustapaa. Kuvia pidettiin hyvinä, samoin 

pelejä. Tavallaan oppimista jopa leikin varjolla. Konkreettisen esimerkit 

elävästä elämästä jäävät myös mieleen hyvin. Opiskelijoiden kiinnostusta 

ylläpiti myös asioiden esittäminen mahdollisimman yksinkertaisesti. Lyhyt 

ja ytimekäs heti asiaan menevä opetus kiinnostaa. Suuri teksti- ja 

puhemäärä taas uuvuttaa. 

 

Opettajan pitää tulla opiskelijoiden kanssa toimeen. Palautteen 

antaminen on tärkeää. Opettajan tulee kehua ja kannustaa, jos onnistuu 

ja tsempata, jos homma ei onnistu heti. Kaikkien tasavertainen kohtelu 

on tärkeää. Opettajan kanssa tulee olla helppo tehdä yhteistyötä ja 

keskustella. 
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”Olen nähnyt opettajia, jotka kasaavat liikaa opetustyötä, jonka jälkeen 

ne ei pysty paneutumaan asiaan. Ovat tehneet vuosia työtä, ja sieltä 

tulee sama teksti ja samat jutut. Se ei ole läsnä olevaa, vaan se on kuin 

robotti. Sama kun katottas DVD:tä, he vain suorittavat. Osalla on ihan 

liikaa työtä ja ne ei saa annettua kaikkea sitä, kun ei ne jaksa.” 

(2. vuoden lähihoitajaopiskelija) 

 

2. Kiinnostavat opetusmenetelmät 

 

Opiskelijoiden mielestä havainnollistava, henkilökohtainen opetus, jossa 

huomioidaan myös oppilaan yksilöllisyys innostaa eri oppimistilanteissa. 

Opiskelijat kokevat, että lähes kaikki opetusmenetelmät ovat innostavia, 

kunhan niitä vain vaihdellaan välillä mielenkiinnon säilyttämiseksi. 

 

Opettajan sattumanvarainen kysely oppilailta pitää valppaana. Tällöin 

opetusta joutuu seuraamaan ja keskittymään enemmän. 

Käytännönläheisyys innostaa opiskelijoita. Perusteet käydään läpi 

teoriassa, ja sitten siirrytään käytäntöön, tekemällä oppimaan. Opettajan 

näyttämää mallisuoritusta matkimalla opiskelijat kokevat myös oppivansa 

hyvin. Pelkkää asioiden selittämistä ei katsottu riittäväksi. 

 

 ”Tykkään luentotyyppisesti, mutta ei jaksa koko aikaa. Ja toisaalta 

keskustelusta. Ryhmätyöt mukavia, kun ei ole aina. Ryhmässä pystyy 

enemmän jakamaan. Nyt on ollut ryhmätyötä että luentoa.” 

(2 vuoden lähihoitajaopiskelija) 

 

Opiskelijoiden mielestä tuntien katkaisu virkistää. Vaihtelua tuo myös 

opetusmenetelmien vaihtaminen esim. pikku pohdinnat, ryhmätyöt ja 

tehtävät. Tietojen itse etsiminen koettiin mielenkiintoiseksi. Mielenkiinnon 

herätessä asioihin haluaa usein lisätietoa.  Teoriapainotteisiin tunteihin 

toivottiin vähän luennoitavaa tekstiä ja paljon kuvia. Opetuksessa tärkeää 

innostavuuden ylläpitäjä on asioiden sitominen konkreettisesti esim. 

työelämään. Myös opettajan asiassa pysymisen ja johdonmukainen 

eteneminen innostaa opiskelijoita. 
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 ”Lähtee että itsekin on mukana, innostus säilyy. Jos tehtäviä pitää tehdä, 

niin teen itsenäisesti, koska ryhmässä pääsee vähän helpommalla. Enkä 

välttämättä tuo omia ajatuksia esille.” (2.vuoden lähihoitajaopiskelija) 

 

”Moni opettaja käyttää moodlea. Materiaali on siellä ja opettaja esittää 

sen. Materiaalit voi lukea sieltä ja pystyy täysin keskittymään 

opetustuntiin. Monet käyttävät myös vanhaa ns. kalvosulkeista. Suoraan 

kopioimista, ei tarvitse omia aivoja käyttää, kirjoittaa vaan. Kun kirjoittaa, 

niin ei pysty ajattelemaan.” (2. vuoden lähihoitajaopiskelija.) 

  

3. Teorian soveltaminen käytäntöön 

 

Opiskelijoiden mielestä asioiden näkeminen teorian jälkeen käytännössä 

auttaa ymmärtämään kokonaisuuden paremmin. Myös opiskelijalle 

jaetun tai itse etsityn teoria-aineiston oma itsenäinen soveltaminen 

käytäntöön edistää oppimista. Kerrotaan asia ensin teoriassa ja sitten 

annetaan opiskelijan soveltaa sitä käytäntöön. 

 

Opiskelijoiden mielestä asiat tulisi kertoa suoraviivaisesti jaarittelematta. 

Teoriatunnilla pitäisi antaa käytännön esimerkkejä esim. tuomalla 

konkreettisia asioita tunnille. Tällöin asioita pääsisi jo näkemään, 

kokemaan ja koettamaan. Myös kuvien näyttäminen helpottaa 

käytäntöön hahmottamista teoriatunnilla. Joitakin työasentoja ja 

työskentelytapoja on hyvä opetella teoriassa ”selkärankaan”. Käytännön 

työssä voi tulla mukaan niin paljon muuta, ettei perusteita pysty enää niin 

helposti oppimaan. 

 

Kaikki teoria ei jää mieleen, mutta käytännön jaksoilla tieto palautuu ja 

yhdistyy kokonaisuudeksi. Kertaus niin teoriassa kuin käytännössä 

auttaa tietojen ja taitojen oivaltamisessa ja oppimisessa. Keskustelut 

ryhmän ja opettajan kanssa sekä opettajan ohjaus ja neuvonta auttaa 

teorian soveltamisessa käytäntöön. 
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”Totta kai esimerkit, niistä kertominen. Kaiken kaikkiaan, mitä itselle on 

huomannut, niin kun olet osallisena opetuksessa, tavallaan muistat 

paremmin ja iskostuu paremmin ja näin pystyy käyttämään 

käytännössä”. (1. vuoden perhepäivähoitajaopiskelija) 

 

 

Yksilöllinen ohjaus ja palautteenanto: 

1. Erilaisten opiskelijoiden huomiointi opetuksessa 

 

Opiskelijoiden vastausten perusteella erilaiset oppijat huomioidaan 

yksilöllisellä ja henkilökohtaisella opetuksella. Opettaja huomioi 

opiskelijat ja kuuntelee heidän mielipiteitä. Opiskelija tunnetaan ja häntä 

ohjataan opiskelijan osaamis-, oppimis- ja kehittymiskyvyn mukaan 

henkilökohtaisesti. Tarvittaessa asiaa käydään enemmän läpi opettajan 

kanssa. 

 

Opettaja tai toinen opiskelija voi myös näyttää miten asia tehdään, 

tehdään sitten perässä itse. Kun toinen opiskelija auttaa toista, myös 

yhteishenki paranee. Opettajat antavat opiskelijoille myös vastuuta, ei 

neuvota heti, vaan saa itse yrittää. Jos opettaja ei huomaa, kysytään itse. 

 

”Oppisopimuspuolella paremmin kuin normaalisti, mutta tää on vaan 

tällainen tää oppimissysteemi, että kaikki pyritään työntämään samasta 

tuubista, ilman persoonallisesti erilaisia. Iso ratas, sitä ei muuteta, 

muutetaanko koskaan, jolloin sais, että yksilöitä huomioitas enemmän, 

mutta oppisopimuksessa on vähän erilainen ja jokaisella on oma 

työpaikka ja otetaan erilailla huomioidaan.”  

(2.vuoden lähihoitajaopiskelija) 
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2. Motivoi palaute 

 

Opiskelijoita motivoi kannustava, positiivinen, parempiin suorituksiin 

motivoiva rakentava palaute. Asenteella ja perustellulla palatteella ” tämä 

meni hyvin tai tämä on hyvä, voisi olla parempi jos huomioisit …” 

huonompikin palaute ymmärretään. Kriittisempi palaute voi harmittaa 

opiskelijoita aluksi, mutta asioiden onnistuttua palaute ja neuvot 

ymmärretään. Tärkeää on, että opiskelijoille annettava palaute on 

muotoiltu oikein ja se on kehittävää eikä moittivaa. Oikein annettu 

palaute vahvistaa omaa itsetuntoa. Opiskelijat pitivät tärkeänä myös 

suoraa heti annettavaa palautetta. Jos opiskelija on tehnyt työnsä 

huonosti, niin opiskelijakin sen tietää ja opettaja voisi sanoa suoraan. 

Opettajan tulisi myös antaa hyvää palautetta, löytää opiskelijasta hyvät 

puolet.  Opiskelijat toivovat palautetta myös opiskelijatovereilta. He 

pitävät tärkeänä, että asioita voi purkaa myös vertaistensa kanssa.  

 

”En tiedä haluanko enempää palautetta, vastuu on myös itsellä kysyä 

opettajalta. Mutta jos kysyn opettajalta, niin kuin monesti, niin hänen tulisi 

olla läsnä eikä vastata joo se oli ihan hyvin jatka vaan samaan malliin.  Ei 

rakenna mihinkään se palaute, se palautteen pitäisi olla tai sit sanoa, että 

nyt en oikein kerkiä sen tarkemmin mutta palataan myöhemmin ja annan 

paremman analyysin. Kun uskallat kysyä, niin kysyt tosissaan ja silloin 

vastapuolen tulisi ottaa tosissaan, ei sitä turhaan mennä kyselemään 

asioista.” (2. vuoden lähihoitajaopiskelija) 

 

3. Opiskelijan innostamien ja kannustaminen 

 

Opiskelijoiden innostamisessa ja kannustamisessa opettajan persoonalla 

ja asenteella on tärkeä merkitys. Kun opiskelija näkee, että opettaja 

tykkää työstään, on aito ja läsnä oleva, se innostaa ja kannustaa. 

Opettajan tulee olla kiinnostunut myös opiskelijoiden ajatuksista ja 

mielipiteistä. Henkilökohtaisten kokemusten kertominen ja näyttäminen 

innostaa, samoin vertaukset, miten tulla paremmaksi. Opettajan usko ja 

luottamus opiskelijoiden kykyyn parantaa suoritustaan. Suorituksen 

jälkeistä palautetta, niin hyvää kuin huonoakin pidettiin tärkeänä. 
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”Oma asenne työhön on tärkeä. Ei tartte innostaa, kunhan itse tykkää 

tehdä työtä. Se vaikuttaa myös opiskelijoihin. Jotkut tekevät väkisin 

opetustyötä ja sen huomaa” (2.vuoden lähihoitajaopiskelija) 

 

Opettajan positiivisuus ja kehut innostavat vielä seuraavanakin päivänä. 

Opiskelijoiden rohkaisu ”kyllä sinä siihen pystyt” ja ”olet tehnyt työn 

hyvin, eipä ole enää paljon jäljellä” kannustaa opiskelijoita.  

 

Opettajan olemista osallisena ryhmähengen luomisessa, osana ryhmää 

kannustaa opiskelijoita. Kun ryhmä toimii ja opettaja on mukana, niin sitä 

kautta motivaatio ja innostus säilyy opiskelijallakin.  

 

Oppimisympäristö: 

1. Oppimisympäristön merkitys kiinnostavassa ja innostavassa opiskelussa 

 

Opiskelijoiden mukaan oppimisympäristöllä ei ole erityisen suurta 

merkitystä. Työpisteeltä tai luokkahuoneelta odotettiin siisteyttä ja 

järjestystä. Toivottiin, että jokainen siivoaisi jälkensä. Muunneltavuutta 

tilanteen mukaan pidettiin tärkeänä, samoin rauhallisuutta esim. tenttiin 

lukuun. Sisustukseen kaivattiin asioita, jotka hieman hävittäisivät 

luokkamaista tunnelmaa esim. seinille jotain ja sohva voisi olla. 

Opettajan otetta ja hyvää opiskelijaporukkaa pidettiin oppimisympäristöä 

tärkeämpänä. Osa opiskelijoista kaipasi käytännön töitä, maastossa 

olemista, paikallaan oleminen koettiin vaikeaksi. 

 

”Ei tartte olla isoja juttuja esim. sohvan voisi tuoda tänne. Tai muuten on 

enemmän erilaisempi. Osa tykkää istua näin, mutta osa taas esim. lukee 

kokeisiin erilaisessa paikassa, istuu erilailla. Tää tila, en ymmärrä, miksi 

kaikki muu menee eteenpäin, mutta tämä ei mee ikinä eteenpäin. Tila on 

myös motivointikonsti ja oppimisympäristö. Kotona luot 

oppimisympäristön, menet lukemaan missä hyvä tuoli ja hyvä valaistus. 

Täällä et voi tehdä sitä ja täällä pitäis saada tärkee tieto ja virittäytyminen 

ja kaikki aistit auki, että saat kaikki otettua.” 

(2. vuoden lähihoitajaopiskelija) 
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”Niin kuin nyt näkee nää tuolit, on niin vanhoillista, on järjetöntä, mutta se 

on, että uudistusta voisi olla. Liitutaulu on ollut 50-luvulta, 40 -luvulta 

lähtien, nyt taulu on muuttunut vähän erilaiseksi. Myös eletään ihan 

samalla lailla, opettaja on tuossa edessä, me istutaan pulpeteissa tiukasti 

asennossa melkein, että ei olla menty eteenpäin ollenkaan.” 

(2.vuoden lähihoitajaopiskelija) 

 

2. Oppimisyhteisön merkitys opiskeluun motivoitumisessa 

 

Opiskelukavereilla katsottiin olevan suuri merkitys opiskelijoiden 

motivaatioon. Heidän kanssaan tullaan toimeen ja on hauskaa. Kaverit 

auttavat tarvittaessa. Muiden tekeminen motivoi myös itseään, ja yrittää 

enemmän. Kavereiden kehut kannustavat, vaikka aina ei onnistuisikaan. 

Pieni kilpailuhenki piristää myös, kuten myös puolin ja toisin tsemppaus. 

Työelämään tutustuminen ja kehut ja kun saa kesätöitä yhden 

työharjoitteluviikon jälkeen lisää motivaatiota. 

 

”Nään heitä vain koulussa, olisi kiva, jos olisi lähempänä ja voisi kysellä. 

Näämme vain täällä koulussa ja täällä keskustelemme. Aika yksinäistä, 

kaipaisi toista ja on ohjaaja, jonka kanssa voi keskustella, mutta aika 

vähän näemme. Kaipaan enemmän vuorovaikutusta opiskelijoiden 

kanssa.” (1. vuoden perhepäivähoitajaopiskelija) 

 

3. Itsensä innostaminen ja motivointi oppimistyössä 

 

Mielekkäät työtehtävät motivoivat opiskelijoita. Opiskelijat kokevat 

kehittyvänsä työssä ja motivaatio lisääntyy. Omista virheistä oppiminen 

ja kilvoittelu itsensä kanssa parantaa opiskelijoiden motivaatiota, samoin 

pyrkimys tehdä asiat kerralla hyvin ja loppuun. Opiskelijat saivat 

onnistuneesti suoritetusta työstä motivaatiota yrittää seuraavalla kerralla 

taas hieman paremmin. Opiskelijat saivat hyvän mielen, kun olivat 

yrittäneet parhaansa. Jos he kokivat lintsanneensa, omatunto oli 

vastaavasti huono. Metsätöitä tehtäessä kunnon kasvaminen koettiin 
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yhtenä motivoivana tekijänä. Vanhempien kannustus motivoi 

opiskelijoita. 

 

Myös levon ja taukojen merkitys ymmärrettiin, itsestään huolehtiminen 

koettiin jaksamisen kannalta tärkeäksi. Jaksamisessa tuli esille myös 

tietynlainen rentous. Otetaan asiat yksi kerrallaan, eikä kasata itselle 

liikaa paineita. Opettajan merkitys korostui tässäkin kysymyksessä. Kun 

opettajaa pidettiin hyvänä, opiskelija ei kokenut olevansa yksin. 

Opettajassa pidettiin tärkeänä sitä, että hän auttaa ja häneltä voi kysyä 

kaikkea. Tulevaisuus ja työelämä motivoi opiskelijoita. Opiskelijat 

ajattelevat, että työn eteen täytyy opiskella. 

 

 

4.2 Opettajien teemahaastattelu vastaukset 

 

Oppimistyö: 

1. Oppilaiden kiinnostuminen tunnin aiheesta 

 

Opettajat pitivät tärkeänä käytännön esimerkkien käyttöä tunnin aikana. 

Teoriaa ja käytäntöä oikeassa suhteessa ja tavoitteena olisi saada 

teorian nivominen työelämään. Myös opettajien oma asenne ja 

innostuneisuus opetettavaan asiaan vaikuttavat opiskelijoiden 

motivaatioon. Tärkeää on luoda rento, mukava ja turvallinen ilmapiiri, 

jotta opiskelijat uskaltavat tuoda omia ajatuksiaan esille. 

 

”Riippuu ryhmästä, sitä ei voi ennakoida. Jotkut lähtevät hyvin mukaan, 

toiset eivät millään. Yleensä pyrin käyttämään esimerkkejä kyseisen alan 

aiheista, tai aiheista joiden oletan kiinnostavan oppilaita. Paras tilanne 

saavutetaan, jos joku opiskelija kysyy jotain ja pääsen selittämään 

kyseessä olevaa asiaa ja sen ratkaisua.” (Käyttäytymistieteellisten 

aineiden opettaja, opettanut 25v.) 
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”Minusta se perustuu kontaktiin, siihen pitää saada vuorovaikutussuhde 

aikaan, ensinnäkin opettaja on siinä ryhmässä pomo, siitä se lähtee, että 

ryhmädynamiikka järjestäytyy sellaiseksi, vaikka oppiminen ei ole 

opettajajohtoinen, mutta ryhmä toimii opettajajohtoisesti. Sen jälkeen kun 

ryhmään on saanut kontaktin ja sen on saanut toimimaan, niin 

mahdollisimman paljon käytännön esimerkkien kautta sillä tavalla että 

opiskelija pystyy samaistumaan, ne herättää tunteita ja niistä syntyy 

mielikuvia ja niihin on helppo palata. Mitä henkilökohtaisemmaksi tasolle 

jutut tulevat, sitä kiinnostavammalta ne tuntuu. Et silloin teoriakin 

opettaminen käytännön esimerkkien kautta, mihin pystyy itse 

samaistumaan, se alkaa herättää mielenkiinnon. Ja kolmas asia, että 

niistä pitää päästä keskustelemaan.” (Käyttäytymistieteellisten aineiden 

opettaja, opettanut 25 v.) 

 

Muita asioita, joilla opiskelijat saadaan innostumaan ja kiinnostumaan 

tunnin aiheesta, olivat yhteinen kieli, osallistaminen, aiheen tuominen 

oppilaan elämäntilanteeseen, pienet kisat, luokkien välisiä otteluita, 

etukäteistieto aiheesta, aiheen pohjustaminen ja mielenkiinnon 

herättäminen. Motivaatio on osallistumista ja tekemistä. 

 

”Yritän esittää aiheen oppilaita kiinnostavalla tavalla. Perustelemalla 

opetettavan aiheen tarpeellisuutta koko tutkinnon ja tulevaisuuden 

kannalta, käyttämällä erilaisia oppimisympäristöjä mahdollisuuksien 

mukaan.” (Matemaattisten aineiden opettaja, opettanut 20 v.) 

  

”Kyllä kai mä jonkin laista draamaa luokassa hyväksi käytän, 

äänenpaino, katsekontakti, sijoittuminen luokassa, positiivinen asenne 

opetettavaan asiaan ja opiskelijoihin.” ( Kasvatustieteellisten aineiden 

opettaja, opettanut 23 v.) 
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2. Kiinnostavat opetusmenetelmät 

 

Suurin osa opettajista kertoi toiminnallisten ja käytännön tekemiseen 

liittyvien opetusmenetelmien innostavan opiskelijoita oppimistilanteissa. 

Samoin opinto- ja työpaikkakäynnit kiinnostavat. Toisaalta osa 

opiskelijoista haluaa myös tiukkaa opettajajohtoisuutta.  

 

”Meidän opiskelijat ovat tekijöitä, että mitä enemmän he pääsevät 

tekemään, sitä enemmän he kiinnostuvat ja innostuvat.  Palaute 

tärkeää.” (Teknisten aineiden opettaja, opettanut 20 v.) 

 

Henkilökohtaiset keskustelut ovat hyviä. Pari- ja ryhmätyöt myös 

innostavat, mutta näitä ei saa olla liikaa. Tärkeää on saada keskustelua 

aikaan ja opiskelijoita itse tekemään ja kertomaan ajatuksiaan, ottamaan 

kantaa ja pohtimaan asioita. Verkossa olevat tehtävät tehdään paremmin 

kuin kirjan tehtävät. 

 

”Usein käytännön läheinen, käytännön tekemiseen liittyvät 

opetusmenetelmät ovat oppilaille innostavia. Joissakin tilanteissa myös 

tietoteknisten laitteiden, joita nuoret käyttävät vapaa-ajallaan, käyttö 

innostaa oppilaita.” (Teknisten aineiden opettaja, opettanut 20 v.) 

 

3. Innostavan ja mielekkään oppimisen kehittäminen 

 

Opettajat kehittävät innostavaa ja mielekästä oppimista aikaa 

seuraamalla ja ajan hermolla pysymällä.  

 

”Pyrin pysymään ajan hermoilla. Ja käyttää sellaisia lähimenneisyydessä 

olleita tapahtumia mediasta, on tätä päivää. En vedä kursseja samalla 

sapluunalla, vaan katson mikä toimii ja teen sen mukaan kursseja.” 

(Kasvatustieteellisten aineiden opettaja, opettanut 23v.) 

 

Myös nykyaikaisilla työvälineillä ja laitteilla kehitetään innostavaa 

oppimista. Oppimateriaalien kehittäminen sopivaksi erilaisille 

opiskelijoille niin, että kaikilla on sopivan tasoisia tehtäviä.  
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Myös etukäteistieto ja – valmistelu, mielekkäät haasteet, onnistuneet ja 

toimivat ideat kehittävät innostavaa oppimista. Opetusta tulisi kehittää 

opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden ja oppimiskyvyn mukaan. 

 

”Jos opiskelijat saa pohdiskelemaan asiaa, niin homma muuttuu 

mielekkäämmäksi. Tähän vain päästään valitettavan harvoin.” 

(Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, opettanut 25v.) 

 

Ilmapiirin tunnistaminen luokassa ja toimiminen sen mukaan koettiin 

tärkeänä. Samoin palautteen antaminen koettiin erittäin tärkeäksi. 

 

4. Opiskelijoiden oppimistaidon kehittäminen 

 

Jokainen tulisi huomioida yksiköllisesti, ja antaa mahdollisuuksia yrittää 

ja kokeilla eri tavoilla tarpeen mukaan. Pienryhmissä kootaan 

osapalikoista laajempia kokonaisuuksia ja hahmotetaan asioiden välisiä 

yhteyksiä. Asioita pyritään yhdistämään kokonaisuuksiksi. 

 

”Ongelma on ihan perusvalmiuksissa. Työvälineet puuttuvat, ei tehdä 

tehtäviä jne. Nykyään joutuu vaatimaan erikseen, että tunnille pääsyn 

edellytys on vihko, kynä, laskin ja kirja mukaan. Eikä tämäkään aina 

toimi, vaikea kehittää tästä syvällisempiä taitoja.” (Kasvatustieteellisten 

aineiden opettaja, opettanut 23v.) 

 

Opiskelijoille annetaan tiedonhakuun ja tiedon soveltamiseen liittyviä 

tehtäviä. Tärkeää on myös antaa opiskelijoille riittävästi aikaa suorittaa 

tehtävä loppuun. Opettaja voi kehittää opiskelijan oppimistaitoja 

palautteen antamisen, kahden keskeisen keskustelun ja arvioinnin, 

itsearvioinnin ja vastuunkantamisen avulla. 

 

”Se on haasteellista, meillä on erittäin heterogeeniset ryhmät. Eri 

taitotasoltaan, kognitiiviselta tasoltaan erittäin laajalla skaalalla tulee 

meille opiskelijoita. Se on jatkuva pohtimisen ja toisaalta suremisenkin 

paikka. Koska keskiverto opiskelijat menevät omin nokkineen luokissa. 
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Sitten huippuoppilaat ja motivoituneet, jotka sopivat alalle ei pysty 

palkitsemaan sillä lailla kuin pitäisi. Heille tekisi mieli antaa lisätehtäviä 

tai syventävää mutta sitten meillä on suht iso joukko, joilla ei ole 

motivaatiota, missä he haluaisivat olla ja erilaisia oppimisvaikeuksia ja 

tällä hetkellä me menemme sen porukan mukaan.” 

(Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, opettanut 23v.) 

 

 

Yksilöllinen ohjaus ja palautteenanto: 

1. Erilaisten opiskelijoiden huomioiminen opetuksessa 

 

Opetuksessa pyritään yksilölliseen ohjaukseen ja tehtäviä annetaan 

oppimis- ja osaamiskyvyn mukaan. Opettajan ohjaus on vierellä 

kulkemista. Opettajat mainitsivat myös, että pidemmälle edenneet voivat 

opettaa toisia, toimivat vertaiskouluttajina. 

 

”Tasoerot ovat valtavat. Puhutaan opetuksen eriyttämisestä, mutta ei se 

toimi. Joku vaatii jatkuvaa vieressä oloa, toinen tekee tehtävät hetkessä 

ja kokee lisätehtävät rangaistuksena tai turhautuu jos hänen tekemiään 

tehtäviä ei käydä läpi. Toisaalta ei ole järkevää käydä yhdessä läpi 

tehtäviä, jonka on tehnyt vasta pari-kolme opiskelijasta, ja muut ovat 

jutelleet sillä aikaa.” (Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, 

opettanut 10v.) 

 

Sosiaali- ja terveysalalla kaikki opiskelijat testataan ja jos on tarvetta, 

tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

(HOJKS). Tarpeen mukaan opiskelijalle järjestetään tukitoimia. 

 

” Luokkatilannetta, jossa on kaikki opiskelijat, se mikä on hyvää erilaiselle 

oppijalle se on hyvää kaikille.   Lähtökohta opetus sen kaltaiseksi, että 

siihen kaikki voi silloin tällöin tarttua. Ei aina niille hyville, mutta välillä, 

tehdään se niin, että se joille oppiminen ei ole niin yksinkertaista, niin he 

joutuvat tsemppaamaan ja välillä lähetään liikkeelle erilaisten oppijoiden 

näkökulmasta, että saavat tyydytystä oppimisesta. Toinen oppii 

lukemalla toinen tekemällä, välillä pystyy ottamaan huomioon mutta 
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välillä ei. Maahanmuuttajia on paljon, niin voi olla kielivaikeutta, niin esim. 

pienryhmissä pystyy helpommin auttamaan. (Kasvatustieteellisten 

aineiden opettaja, opettanut 15v.) 

 

Oppilaitoksissa on monenlaisia ja erilaisia opiskelijoita. Opettajalla tulee 

olla ”tuntosarvet pystyssä” aistiessaan opiskelijoita, ryhmää ja tilanteita 

luokassa. Opettajan tulee tietää, mitä tukipalveluja opiskelijan on 

mahdollista saada. 

 

2. Motivoiva palaute 

 

Suurin osa opettajista pyytää opiskelijoilta kirjallista palautetta 

esimerkiksi opetuksesta, aiheesta, opettajasta, ryhmästä, tiloista ja 

laitteista. Tämä on ollut rakentavaa sekä opiskelijoiden että opettajan 

kannalta. Myös päivittäinen suullinen palaute opiskelijoilta on tärkeää. Ja 

totta kai positiivinen, rakentava ja kehittävä palaute motivoi. Kaikki 

opettajat olivat sitä mieltä, että palautteen antaminen oli tärkeää. 

 

”Juuri sain ryhmältä palautteen: olen reilu ja kannustava tiukka pipo ja 

sellainen mä yritän just olla. Tasapuolinen kaikkia kohtaan, silti rento et 

tunnilla ei ole jäykkä ilmapiiri, vaikka asiat tehdään kunnolla ja 

järjestyksessä. Minun tunnilla on yleensä työrauha. Joittekin ryhmien 

kanssa vaatii aika paljon töitä, mutta joittekin kanssa päästään 

helpommin yhteisiin sääntöihin.” (Käyttäytymistieteellisten aineiden 

opettaja, opettanut 25v.) 

 

”Eniten kannustaa, kun kirjoittavat, että ovat oivaltaneet jotakin itsestään, 

ovat tulleet rohkeammaksi, on saanut itsetuntoa, on löytänyt jotakin 

itsestään, vahvuuksia.” (Kasvatustieteellisten aineiden opettaja, 

opettanut 23v.) 
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Osa opettajista kertoo, että saa myös kollegoilta palautetta. Kollegoilta 

saama palaute koetaan tärkeäksi, asioita jutellaan ja mietitään, miten 

voisi tehdä. Ja se motivoi. Oli myös mainintaa, että opettajilta saa vähän 

palautetta. Työ koetaan yksinäiseksi. Yhteisopettajuus on kehitteillä ja 

siinä saa kollegalta palautetta. 

 

3. Oppilaiden innostaminen ja kannustaminen 

 

”Minun tunneilla keskustellaan paljon ja mä kyselen paljon ja yritän aina 

saada luokan kommentoimaan, ei ole oikeita tai väärää vastauksia 

psykologisiin kysymyksiin. Kaikkien mielipiteet ovat tärkeitä. Vastasivat 

mitä tahansa, niin aina yritän keksiä siihen jotain rohkaisevaa ja yritän 

lisää saada jutun juurta.  Julkista myönteistä palautetta antamalla.” 

(Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, opettanut 25v.) 

 

Opettajien mielestä positiivinen palaute, kannustaminen ja kehuminen 

innostaa opiskelijoita. Myös opettajan positiivinen asenne ja mallina 

oleminen innostaa. Myös käytännön esimerkit ja tarinat innostavat 

opiskelijoita sekä yhdessä opiskelijoiden kanssa asettamisella yhteisiä 

tavoitteita opiskeluun ja harjoitteluun. 

 

”Ihmisenä oleminen, minä mokaan siellä, nauran itselleni, teen 

typeryyksiä, pyydän anteeksi, pyrin olemaan niin inhimillinen kuin 

ihminen voi olla ja olla esimerkkinä että innostaa heitä, tää ei ole 

täydellisten ihmisten työtä. Kukaan ei ole täydellinen. Haluan, että 

ajattelevat niin, että olen vähän niin kuin hölmö, enkä osaa kaikkia 

asioita, ja teen samalla tavalla virheitä, mutta sitten taas työssä olevat 

virheet niistä pitää puhua ja ottaa vakavasti. Joskus jää tiedollisestakin 

asiasta kiinni, niin on pakko todeta nöyrästi, että mahtavaa, mistä olet 

saanut tiedon, minäkin haluan lukea sen. Minun puheeni perustui omaan 

tietooni, nyt sain uuden tiedon ja haluan selvittää asiaa tarkemmin.” 

(Kasvatustieteellisten aineiden opettaja, opettanut 23v.) 
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Oppimisympäristö: 

1. Oppimisympäristön merkitys kiinnostavassa ja innostavassa opiskelussa 

 

Opettajien mielestä sopivan haasteellinen oppimisympäristö tekee 

ihmisen uteliaaksi oppia. Myös siisti ja turvallinen oppimisympäristö, 

vaihtelevat oppimisympäristöt, nykyaikaiset, viihtyisät ja monipuoliset 

innostavat opiskelemaan. 

 

”Pääsääntöisesti ihmiset ympäristön luo. Karussakin ja riisutussa 

fyysisessä ympäristössä voi tapahtua hyvää ja merkityksellistä oppimista, 

virikkeellinen ympäristö voi olla tukemassa kaikkea, ei saa olla liian 

virikkeellinen. (Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, opettanut 10 

v.) 

 

”Sellainen ympäristö, missä voi olla oma itsensä, ei tarvitse pelätä 

naurun alaiseksi tulemista, ei tarvii pelätä yrittämistä, ei tartte pelätä liian 

rankkaa kritiikkiä, ja sit semmoinen, et pelataan yhteisillä pelisäännöillä. 

Toimintaympäristö ja säännöt ovat kaikille samat. Nyt on hirveesti muotia 

kaikki sähköiset välineet ja tietotekniikka, minä käytän niitä 

mahdollisimman vähän. Minusta hoitoalalle koulutettujen pitää oppia 

tulemaan toimeen toisten kanssa ja olemaan vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa ihan face to face.” (Käyttäytymistieteellisten aineiden 

opettaja, opettanut 25v.) 

 

Motivoivia oppimisympäristöjä luokkatilojen lisäksi olivat maastot ja 

erilaiset tilat esimerkiksi käytännön harjoittelupaikat. Joidenkin mielestä 

oppimisympäristöllä ei ole merkitystä. 

 

2. Oppimisyhteisön merkitys opiskelijoiden motivoitumiseen 

 

Myönteisellä, positiivisella ilmapiirillä ja huumorilla on suuri merkitys. 

Luokkakaverit ja ryhmä luovat hyvän ilmapiirin. Kun luokalla on hyvä 

ryhmähenki, niin poissaoloja ei ole. Opiskelukaverit neuvovat ja ohjaavat, 

he kannustavat ja ryhmä potkii toinen toisiaan. 
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”Kyllä nuoren yhteisön tärkein viiteryhmä on kaverit. Jos näette, että joku 

meinaa jäädä yksin niin tehkää kaikkenne, jotta ei jäisi.  Silloin oppiminen 

ja opiskelu on mukavaa, kun täällä on niitä ihmisiä, joiden kanssa on kiva 

yhdessä tehdä tehtäviä, käydä kahvilla, mennä ruokalaan. Kouluun on 

kiva tulla, kun täällä on ihmisiä jotka odottavat sinua ja joiden näkemistä 

sinä odotat. Kyllä opiskelijat luovat sen motivoivan ilmapiirin siihen 

luokkaan ihan sillä omalla suhtautumisella toinen toisiinsa.” 

(Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, opettanut 25v.) 

 

”Vastaavasti jonkun luokan luokkakaverit tukahduttavat kaiken toiminnan. 

Tähän riittää parhaimmillaan yksi opiskelija. Saati, jos tällaisia 

voimakastahtoisia on useita, niin kukaan ei uskalla vastustaa heidän 

komentoaan ja opiskella. Urallani on ollut pari tällaista luokkaa. Tällöin 

yhdenkin hankalan oppilaan läsnäolo vaikuttaa monen oppimiseen ja 

valmistumiseen. Jos kyseinen opiskelija on poissa, niin ilmapiiri luokassa 

on selvästi vapautunut ja tulokset aivan toista luokkaa.” 

(Kasvatustieteellisten aineiden opettaja, opettanut 23 v.) 

 

3. Opetustilanteen saaminen mielekkääksi 

 

Opettajien mielestä tärkeää on uskaltaa olla oma itsesi. Tärkeää olla aito 

ja yrittää tehdä opetustilanne mielenkiintoiseksi, kaikille turvalliseksi, 

tasapuoliseksi sekä sopivan tasoiseksi. 

 

”On oma itsensä ja tekee reilusti sillä omalla tyylillään, että minusta 

uuden ihmisen innokkuus ja paneutuminen työhönsä on vähintäänkin 

yhtä arvokasta kuin kokeneen ihmisen rutiini tai se kokemuksen tuoma 

hiljainen tieto. Sen näkee ja ryhmäkin sen vaistoo, kun tulee uusi ihminen 

se on innostunut siitä työstä ja tekee kaikkensa, että onnistuu.” 

(Kasvatustieteellisten aineiden opettaja, opettanut 23v.) 

 

”Ja sitten pitää olla armollinen itselleen, ei opi kuin kokeilemalla ja kaikki 

ryhmät ovat erilaisia, eikä voi sanoa, että toimii sama sabluuna kuin 

edellisen kanssa.” (Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, opettanut 

25v.) 
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”Paljon toiminnallisuutta, pääsisivät tekemään ja kokeilemaan, enemmän 

käytännön juttua. Opettajan tulee olla valveutunut, koska tietoa löytyy 

joka paikasta. Ajan hermolla oleminen.” (Käyttäytymistieteellisten 

aineiden opettaja, opettanut 10 v.) 

 

Mielekkään opetustilanteen kolme porrasta: 1. Hallitse teoria ja ole ajan 

hermolla. 2. Mieti, mitä menetelmää käytät, minkä osan opetat ja minkä 

annat opiskelijoiden tehtäväksi. 3. Yhteenvedon tekeminen tunnin 

aiheesta. 

 

”Hyväksy itsesi, hyväksy opiskelijat, luota itseesi, ole ihan vaan ihminen 

ja suhtaudu positiivisesti ylipäätänsä oppimiseen. Jos sulla on 

positiivinen asenne oppimiseen ja elämään niin sillä mennään hirveen 

pitkälle.” (Kasvatustieteellisten aineiden opettaja, opettanut 23 v.) 

 

Uudella opettajalla pitää olla selkeät opetussuunnitelmat, 

lukusuunnitelmat, työvälineet, työjärjestykset, että hän tietää riittävän 

ajoissa, mitä hän on tulossa tekemään ja minkälaisten ryhmien kanssa 

hän tulee tekemään töitä. 

 

4. Opettajan innostuminen ja motivoituminen työhön 

 

Tärkeää on pitää itsestä huolta. Työrutiinin vastapainona ovat 

harrastukset, uudet haasteet, työkavereiden kanssa keskustelut ja 

tapaamiset ja koulutuspäivät innostavat ja motivoivat työssä. Samoin 

luonne, luontainen halu ohjata toisia ja selittää asioita ja teorioita 

oppilaille. 

 

”Rakenteet tulee olla selkeitä. Kun on innostunut työstä, niin tämä 

työyhteisö on, että täällä saa olla innostunut, se motivoi. Nuoret pitävät 

fyysisesti ja henkisesti virkeinä. Aikuisten kanssa taas, aina pakko ottaa 

asioita selvää ja se innostaa ja motivoi.” (Kasvatustieteellisten aineiden 

opettaja, opettanut 23v.) 
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”Tuota olen luontaisesti hirmu utelias. Minua kiinnostaa penkoa asioiden 

taustoja ja se auttaa siinä tuntien valmistelussa kun on kiva kerätä 

materiaalia ja kiva heittää sellaista kiinnostavia juttuja opiskelijoille.  Kun 

ne kiinnostaa itteensä niin sitten saa kiinnostumaan toisetkin. Ja sit mua 

motivoi se, kun nään, että ryhmä alkaa toimia ja ne innostuu siitä 

aiheesta ja rupeavat tekemään töitä. Ja jos palaute on, että oli hyvä 

kurssi tai oivalsin jotakin tai kiinnostuin jostain asiasta, niin siitä se oma 

innostut versoo.” (Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, opettanut 

25v.) 

 

”Kyllähän motivaatio tiukilla on välillä, kyllä välillä on sellainen olo, että 

minä tein kaikkeni, että te oppisitte ja te teette kaikkenne että ette oppisi. 

Uuden opettajan haaste on varmaan, että miten nousee niistä kuopista 

kun tuntuu että tää on ihan turhaa duunia. Joskus on sellaisia päiviä, että 

opiskelijat ovat väärässä paikassa, ketään ei näytä kiinnostavan ne 

aineet. Opiskelijat sanovat ihan suoraan, että en ikinä lähihoitajaksi 

haluakaan, vaan olen täällä, kun on pakko tai jotain muuta. Ja sitten kun 

nuorilla ei ole kosketuspintaa työelämään, niillä ei ole mielikuvaa, mihin 

he ovat menossa. Ja yrität sitä sitten ammatillista kasvua saada näkyviin. 

Sellaista aikuistumista ja itsenäistymistä ja sen lisäksi kun yrität 

hapankorppuakin kuivemmat teoria-asiat saada käytyä läpi, niin kyl se 

motivoituminen ja motivoiminen on oikeasti iso haaste välillä. On työn 

kuormitustekijä.” (Käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja, opettanut 

25v.) 
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5 TULOSTEN YHTEENVETO 

 

Seuraavassa vertaillaan teemoittain opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä 

opiskelumotivaatiosta ja sen edistämisestä. 

 

Tutkimus oli vuoropuhelua haastateltavien kanssa, joka myös osaltaan vaikutti 

tulosten tulkintaan. Työn etenemistä kuvaa hyvin tiedon hankkimisvaiheesta, 

tiedon työstämisvaiheesta ja tiedon tuottamisvaiheesta muodostuva 

oppimisprosessi. 

 
 
5.1 Teemahaastattelun vastaukset, analysointi ja tulkinta 

 

Mietimme tutkimusaineiston analysointia jo teemojen ja kysymysten laadinnan 

yhteydessä. Teemoitimme tutkimuskysymykset kolmeen ryhmään; oppimistyö, 

yksilöllinen ohjaus ja palautteenanto sekä oppimisympäristö. Laadimme 

opiskelijoiden ja opettajien tutkimuskysymykset yhteneviksi, jotta voimme 

suorittaa vertailua oppilaiden ja opettajien subjektiivisten kokemusten välillä. 

(kts. s. 16). 

 

Haastateltavia oli yhteensä 30 henkilöä, eli määrä oli kohtalainen. Opiskelijoita 

osallistui 15, joille oli 9 kysymystä ja opettajia osallistui 15, joille oli 11 

kysymystä. Haastatteluaineistoa voisi luonnehtia runsaaksi ja laadukkaaksi. 

Laadukkaaksi siksi, että molemmilta kohderyhmiltä kysyttiin vastaavanlaiset 

kysymykset ja näin saimme peilattua opiskelumotivaatio kokemuksia kahdelta 

suunnalta. 

 

Teemahaastattelu vastauksia alettiin käsitellä ja analysoimaan heti tuoreeltaan 

haastatteluiden jälkeen. Teemahaastattelu vastaukset käsiteltiin ja analysoitiin 

teemoittain: oppimistyö, yksilöllinen ohjaus ja palautteenanto sekä 

oppimisympäristö. 
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5.2 Oppimistyö 

 
Opettajien ja opiskelijoiden mielestä käytännön esimerkit saavat kiinnostumaan 

ja innostumaan tunninaiheesta. Opettajan positiivinen asenne, motivaatio ja 

innostuneisuus sekä aihetta että opiskelijoita kohtaan vaikuttavat opiskelijoiden 

motivaatioon.  Tärkeää on opettajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus ja 

opiskelijoiden saaminen osallistumaan tunnin aiheeseen. Tärkeää on luoda 

rento ja turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen voi tuoda omia ajatuksiaan esille.  

Opiskelijoiden ja opettajien mielestä toiminnalliset menetelmät sekä käytännön 

tekemiseen liittyvät opetusmenetelmät esim. opinto- ja työpaikkakäynnit 

innostavat ja motivoivat opiskelijoita. Toisaalta osa opiskelijoista oli sitä mieltä, 

että lähes kaikki opetusmenetelmät ovat innostavia, kunhan niitä vaihdellaan 

mielenkiinnon säilyttämiseksi. (kts. s. 12) 

 

Myös henkilökohtainen ohjaus ja keskustelut innostavat oppimistilanteissa. 

Jotakin innostaa perinteinen opettajajohtoinen opetus, kun taas toista kiinnostaa 

ja innostaa verkossa tapahtuva opetus. Sekä opiskelijat että opettajat olivat sitä 

mieltä, että tärkeää on saada aikaan keskustelua, ajatusten vaihtoa ja omien 

mielipiteiden esiintuomista. Nämä pitävät mielenkiintoa yllä ja innostavat 

oppimistilanteissa. (kts. s. 8) 

 

 

5.3 Yksilöllinen ohjaus ja palautteenanto 

 

Erilaiset oppijat huomioidaan yksilöllisellä ja henkilökohtaisella opetuksella ja 

ohjauksella. Sekä opettajat että opiskelijat mainitsivat toisten opiskelijoiden 

toimimisen vertaiskouluttajina. Tärkeää on, että opettaja kuuntelee, on läsnä ja 

opettajan ohjaus on vierellä kulkemista. 

 

Opettajia ja opiskelijoita motivoi kannustava, positiivinen ja rakentava palaute. 

Se kannustaa ja motivoi parempiin suorituksiin ja vahvistaa itsetuntoa. (kts. s. 9) 

Suora palaute koetaan merkitykselliseksi, mutta tärkeää on se, kuinka palaute 

annetaan. Opiskelijat toivovat palautetta myös luokkakavereilta. Heille on 

tärkeää, että asioista voi keskustella vertaistensa kanssa. 
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Myös opettajakollegoilta saama palaute koetaan tärkeäksi ja motivoivaksi, kun 

asioista jutellaan ja mietitään, miten asian voisi tehdä. Toisaalta tuli myös 

mainintaa, että opettajilta saa vähän palautetta ja työ on yksinäistä. 

 

Opiskelijat ja opettajat olivat samoilla linjoilla, miten opiskelijaa innostetaan ja 

kannustetaan. Opiskelijat ja opettajat pitivät tärkeänä opettajan persoonaa ja 

positiivista asennetta. Opiskelijan kannustaminen, kehuminen ja innostaminen 

motivoivat opiskelussa. Opettajan toimiminen mallina on opiskelijoille tärkeää. 

Kun opettaja on osallisena ryhmähengen luomisessa, hän on osa ryhmää, se 

kannustaa opiskelijoita. Henkilökohtaiset kokemukset, käytännön esimerkit ja 

tarinat innostavat opiskelijoita. 

 

 

5.4 Oppimisympäristö 

 

Osalle opiskelijoista ja opettajista oppimisympäristöllä ei ole merkitystä 

innostavaan oppimiseen. Sen sijaan opettajan otetta ja opiskelijaporukkaa 

pidettiin oppimisympäristöä tärkeämpänä. Ihmiset luovat hyvän 

oppimisympäristön. Yhtä mieltä opiskelijat ja opettajat olivat siitä, että siisti, 

järjestyksessä oleva ja turvallinen ympäristö innostaa opiskelemaan. Myös eri 

tilanteisiin sopivat ympäristöt innostavat opiskelijoita.  

 

Toisaalta esim. sohva luokassa toisi luokkatilasta mielenkiintoisemman. 

Opettajan opettaminen luokan edessä ja opiskelijoiden istuminen pulpeteissa ei 

ole innostava oppimisympäristö. 

 

Oppimisyhteisöllä on suuri merkitys opiskelijoiden motivaatioon. Luokkakaverit 

kannustavat, neuvovat ja auttavat. Luokkakavereiden tekeminen motivoi myös 

toisia ja ryhmä ”potkii” toisiaan. Kun luokassa on hyvä ryhmähenki, niin se 

motivoi tulla oppilaitokseen ja poissaoloja on vähemmän. 

 

Opiskelijoiden yksinäisyys koettiin eräässä oppilaitoksessa isona ongelmana. 

Haastatteluissa tuli myös ilmi, että luokkakaveri/-t voivat myös tukahduttaa 

oppimisyhteisön ilmapiirin ja vaikuttaa negatiivisella tavalla opiskelijoiden 

oppimiseen. 
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Opiskelijoilta ja opettajilta kysyttiin, kuinka he innostavat ja motivoivat itseään 

opiskelussa ja työssään. Tähän kysymykseen tuli myös samansuuntaisia 

vastauksia. Molemmat pitivät tärkeänä itsestä huolehtimisen ja riittävän levon. 

Mielekkäät ja haasteelliset työtehtävät motivoivat niin opiskelijoita kuin 

opettajiakin. 

 

Opiskelijat saivat onnistuneesta suoritetusta työstä motivaatiota yrittää 

seuraavalla kerralla vielä paremmin. Opiskelijoita motivoi, kun olivat yrittäneet 

parhaansa. Tärkeä oli myös ottaa asia kerrallaan, eikä kasata itselle liikaa 

paineita. Myös tulevaisuus ja työelämä motivoivat opiskelijoita. esiin tuli myös 

se, että vanhempi on voinut opiskella samassa oppilaitoksessa ja se innostaa 

opiskelijaa itseään. 

 

Opettajia motivoivat uudet haasteet, työkavereiden kanssa keskustelut, 

tapaamiset ja koulutuspäivät. Kun opettaja itse on innostunut ja kiinnostunut, 

niin se motivoi itseä työssä. Myös ryhmän toimiminen ja innostuminen aiheesta, 

motivoi opettajia. Opiskelijoiden palaute ja varsinkin positiivinen palaute saa 

oman innostuksen versomaan. 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 2) on esitetty teemahaastattelun tuloksia 

tiivistetysti teemoittain. 
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KUVA 2. Teemahaastattelun tuloksia tiivistetysti 
 

 

 

 



 

 

43 

6 POHDINTAA 

 
Uuden opettajan tulee olla ja uskaltaa olla oma itsensä. Tärkeää on olla aito ja 

yrittää tehdä opetustilanne mielenkiintoiseksi, kaikille turvalliseksi ja 

tasapuoliseksi sekä sopivan tasoiseksi. Opettajan tulee olla valveutunut, ajan 

hermolla ja kiinnostunut aiheesta, koska tietoa löytyy joka paikasta. Ryhmä 

vaistoaa, oletko itse kiinnostunut ja innostunut aiheesta ja omalla motivaatiolla 

saat myös ryhmän mukaan. 

 

Teoria tulee hallita, mutta sitä ei voi sellaisenaan välittää. Lisäksi opettajan tulee 

uskaltaa kokeilla eri menetelmiä ja oppia sitä kautta, mikä kellekin ryhmälle 

soveltuu ja mikä ei ja näin opiskelijat pääsevät myös itse tekemään ja 

kokeilemaan. Käytännön esimerkit kiinnostavat opiskelijoita. Tärkeää on vetää 

teoria ja eri menetelmät yhteen ja näin saada aiheesta kokonaisuus. 

 

Opettajan tulee hyväksyä itsensä, hyväksyä opiskelijat, luottaa itseensä ja 

suhtautua positiivisesti ylipäätänsä oppimiseen. Kun on positiivinen asenne 

oppimiseen ja elämään, molemmin puoleinen arvostus ja luottamus, niin sillä 

menee pitkälle opettajan työssä. 

 

Uuden opettajan haaste saattaa olla opiskelijoiden motivaation puute ja miten 

nousta niistä kuopista, kun tuntuu, että tämä työ on ihan turhaa. Opettaja on 

yleensä yksin vastuussa siitä, mitä luokassa tapahtuu. Tärkeää on, että työnan- 

taja huolehtii siitä, että työn, perustehtävän, tekeminen sujuu. Tärkeää on, että 

opettajalla on selkeät opetussuunnitelmat, lukusuunnitelmat, työvälineet ja työ- 

järjestykset. Ja että hän tietää riittävän ajoissa, mitä hän on tulossa tekemään ja 

minkälaisten ryhmien kanssa hän tulee tekemään töitä. 

 
Teorian soveltaminen käytäntöön edistää oppimista ja auttaa ymmärtämään 

kokonaisuuden paremmin. Teoria opetuksessa tulisi olla käytännön esimerkkejä 

ja näin teorian soveltaminen käytäntöön konkretisoituisi. Opiskelijat kertoivat, 

että kaikki teoria ei jää mieleen, mutta käytännön harjoittelussa teoria palautuu 

ja yhdistyy kokonaisuudeksi. 
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Opettajan asenteen lisäksi luokan ryhmäytymisellä on suuri merkitys 

opiskelijoiden motivaatioon. Opettajan on tärkeää kiinnittää huomioita uuteen 

ryhmään ja ryhmän eri vaiheisiin. Kun ryhmä on turvallinen ja avoin, niin sillä on 

motivoiva vaikutus opiskeluun. Opiskelijat ja opettaja omalla motivaatiollaan ja 

positiivisella asenteellaan motivoivat toisiaan ja oppimista tapahtuu. Vertaistuki 

ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat opiskelijoille tärkeitä motivoivia tekijöitä. 

 

Eli opiskelumotivaatio näyttäisi syntyvän omaehtoisesta opiskelusta, omien 

tavoitteiden saavuttamisesta, omien vastausten löytämisestä ja oppimisessa 

kehittymisen ilosta. Siis tasaisenjatkuvan aktiivisen oppimisprosessin 

tuottamasta mielihyvästä. Tuon sisäisesti motivoituneen oppimistaidon 

kehittymiseen tarvitaan ohjauksellista opettajaa, joka auttaa opiskelijoita 

huomaamaan asioita ja itse ottamaan vastuuta sekä oppimaan niistä ilman 

ulkopuolista valmiin vastauksen antamista. 

 

Mielestämme Ruohotien oppimiseen ja opetuksen soveltama Herzbergin 

motivaatioteoria soveltui hyvin tämän kehityshankkeen taustateoriaksi (vrt. s. 11). 

Myös teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä soveltui hyvin 

opiskelumotivaationtutkimiseen (vrt. s. 17). 
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN ANTI OMALLE OPETTAJUUDELLE 

 

Saimmeko eväitä omaan opettajuuteen? 

Meidän kolmen opettajaopiskelijan pitkät työ- ja opiskelukokemukset ovat 

tuoneet vankkaa kokemuksellistapohjan opettajuudelle. Kuitenkin opiskelun 

lähipäivät, havainnoinnit oppilaitoksissa, opettaminen, keskustelut ja 

kehittämishanke ovat täydentäneet ja kehittäneet omaa opettajuuttamme sekä 

vahvistanut ja antanut lisänäkemystä itseemme. 

 

Koko opiskelun ajan olemme käyneet keskustelua itsemme kanssa, onko 

meistä opettajiksi tai oikeastaan haluanko opettajaksi. Haastatteluissa olemme  

saaneet kuulla opettajantyön positiivista ja innostavista kokemuksista, mutta 

myös työn nurjasta puolista. Opettajien myönteiset kokemukset työstä ja 

opiskelijoista kuitenkin innostavat ja antavat vahvistusta meille omaan 

opettajuuteen ja omaan nykyiseen työhömme.  

 

Kyllä motivointi, innostaminen, kannustaminen ja oman työn kehittäminen 

kuuluvat kaikkeen työhön kaikissa työyhteisöissä. Olemme mielestämme  

kasvaneet, kehittyneet ja oppineet taas paljon uutta ja mielestämme meistä on  

nyt kuoriutumassa hyviä opettajia ja ohjaajia.  

 

Tämä kehityshanke, mutta myös koko opiskeluaika on siis antanut meille hyvät 

eväät opettajuuteen. 
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Saimmeko vastaukset kehittämishankkeen peruskysymyksiin: 

Miten saada opiskelijat oppimaan? 

Opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavat opettaja, ryhmä ja luokkatoverit, 

oppimisympäristö ja tietenkin opiskelijan oma elämäntilanne ja motivaatio. 

Motivaation ja kiinnostuksen voi opiskelijalle saada heräämään opettaja ja 

luokkakaverit, joten näillä on suuri merkitys. Jos opettaja ja ryhmä innostaa ja 

kannustaa, ryhmä on turvallinen ja siellä voi sanoa mielipiteensä ja ajatuksensa, 

niin kyllä oppimista tapahtuu. Opiskelija itsekin motivoituu ja tekee töitä 

opiskelun eteen. Positiivisella, innostavalla ja kannustavalla asenteella on suuri 

merkitys oppimiseen. Kuten haastattelussa kävi ilmi myös oppimisympäristöllä 

on merkitystä, mutta suurempi vaikutus opiskelijan oppimiseen on motivoivalla 

ryhmällä ja opettajalla, joka itse on kiinnostunut ja innostunut.  

 

Miten saada opiskelijat innostumaan ja motivoitumaan omasta  

oppimisestaan? 

Opettajan ja ryhmän asenteella on suuri vaikutus omaan oppimiseen. Tietenkin, 

jos aihe kiinnostaa, niin oma motivaatio on pohjalla ja ryhmä ja opettajat tukevat 

ja mahdollisesti lisäävät oppimisintoa. Jos taas aihe ei motivoi, niin opettajan ja 

ryhmän roolilla on entistä suurempi merkitys. Jos ryhmä ja opettaja saavat 

opiskelijan edes hieman motivoitumaan, niin innostus ja kiinnostus voi kasvaa 

omassa oppimisessa. Oma, opettajan ja ryhmän asenne vaikuttaa paljon 

omaan oppimiseen. 

 

Ulkoista motivointia ei tarvita, kun saadaan opiskelija kiinnostumaan ja 

innostumaan omasta optimisestaan. Asenteet, arvot, mallin välittäminen sekä 

opettajan kiinnostus ja välittäminen opiskelijan oppimista kohtaan vaikuttavat 

opiskelijan oppimiseen. Palautteella on tärkeä merkitys opiskelijalle. 

 

Ennakko-odotusten voima tulee ilmi, kun opettaja odottaa oppilaan menestyvän 

ja kertoo sen innostavasti ja kannustavasti oppilaalle. Opiskelija haluaa olla 

odotusten mukainen. Kun opiskelija odottaa myös itse menestyvänsä 

tehtävässä, hän tekee oppimistehtävänsä laadukkaammin, käyttää siihen 

enemmän opiskeluaikaa. Hän myös yrittää kovemmin ja tekee parhaansa 

sisäisen motivaation kannustamana. Kun opiskelija kokee voivansa vaikuttaa 
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oppimiseensa, hän menestyy paremmin kuin ne, jotka eivät usko 

vaikutusmahdollisuuksiinsa. 

 

”Motivaatio on vastuunostamista, paneutumista oppimistyöhön eli 

tekemistä (liikettä), luovuutta (leikkimieltä), omien unelmien ja 

mielekkäiden omaehtoisten tavoitteiden saavuttamista askel askeleelta 

ohjatusti, ilman että jää odottamaan valmiita vastauksia.” 

 

 

7.1 Tutkimustulosten hyödynnettävyys 

 

Käsityksemme opiskelumotivaatiosta on syntynyt tasavertaisessa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, jota olemme tulkinneet ja koittaneet ymmärtää parhaan 

kykymme ja kirjallisuudesta saadun tiedon mukaan. Haastattelimme eri tahoja; 

opettajia ja opiskelijoita ja perehdyimme aiempiin opiskelu- ja työmotivaatiota 

käsitteleviin tutkimuksiin.  

 

Me kolme opettajaopiskelijaa emme varmastikaan toteuttaneet 

teemahaastattelu prosessia identtisesti keskenämme tai saati sitten itse eri 

haastateltavien kanssa. Tottahan toki pyrimme tekemään parhaamme 

haastatteluprosessin samankaltaisuuden toteutumiseksi, mutta sosiaalinen 

vuorovaikutus on vain niin monimuotoista eri ihmisten kanssa. Lisäksi 

sosiaalinen vuorovaikutus on aika ja tilannesidonnainen. Emme kokeneet, että 

opiskelijat olisivat antaneet sosiaalisesti suotavia vastauksia. 

 

Kehittämishankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti ammatillisessa 

koulutuksessa. Hankkeen sovellutusarvo on todella suuri ja tulokset antavat 

hyviä vihjeitä opettajantyöhön. Käsityksiämme opiskelumotivaatiosta ja sen 

edistämisestä voi hyödyntää opetuksellisissa ja koulutuksellisissa tilanteissa.  

 

Kehittämishanketta voisi laajentaa ja tehdä tutkimusta, kuinka paljon opiskelijan 

henkilökohtainen elämäntilanne vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Mielestämme 

opiskelumotivaatioon liittyvissä tutkimuksissa ehkä kannattaisi haastatella 

henkilöitä, joilla on ollut oppimisvaikeuksia, koska silloin he ovat joutuneet 

pohtimaan oppimiseen ja opiskelumotivaatioon liittyviä kysymyksiä. Tässä 
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tutkimuksessa tuli esille, että heiltä saimme monisanaisemmat vastaukset, kuin 

hyvin opinnoissaan menestyneiltä. Opinnoissa helposti menestyvien ei ole 

tarvinnut ponnistella ja miettiä oppimiseen liittyviä kysymyksiä, kuten heikommin 

menestyneiden on täytynyt. 
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LIITTEET 

 

          LIITE 1 

Teemahaastattelukyselylomake opiskelijoille 

 

KEHITTÄMISHANKE MOTIVAATIO  12.4.2013 Ari, Heikki ja Tiina 

Teemahaastattelukysymykset opiskelijoille: 

 

MOTIVAATIO 

Oppimistyö: 

1. Miten opettaja saa sinut kiinnostumaan tunnin aiheesta? 

 

2. Millaiset opetusmenetelmät innostavat sinua eri oppimistilanteissa? 

 

3. Millainen opetus on edistänyt teorian soveltamista käytäntöön? 

 

 

Yksilöllinen ohjaus ja palautteenanto: 

1. Miten opetuksessa huomioidaan erilaiset oppijat? 

 

2. Millainen palaute motivoi sinua? 

 

3. Miten opettaja innostaa ja kannustaa sinua? 

 

 

Oppimisympäristö: 

1. Millainen oppimisympäristö saa sinut kiinnostumaan ja innostumaan 
opiskelusta?  

 

2. Miten oppimisyhteisö (luokka- ja työkaverit) motivoi opiskeluusi? 

 

3. Kuinka innostat ja motivoit itseäsi oppimistyössä 
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          LIITE 2 

Teemahaastattelukyselylomake opettajille 

 

KEHITTÄMISHANKE MOTIVAATIO  12.4.2013 Ari, Heikki ja Tiina 

Teemahaastattelukysymykset opettajille: 

 

MOTIVAATIO 

Oppimistyö: 

1. Miten sinä saat oppilaat kiinnostumaan ja innostumaan tunninaiheesta? 

 

2. Millaiset opetusmenetelmät innostavat oppilaita eri oppimistilanteissa? 

 

3. Miten kehität innostavaa ja mielekästä oppimista? 

 

4. Miten kehität oppilaiden oppimistaitoja? 

 

 

Yksilöllinen ohjaus ja palautteenanto: 

1. Miten opetuksessa huomioidaan erilaiset oppijat? 

 

2. Millainen palaute motivoi sinua? 

 

3. Miten innostat ja kannustat oppilaita? 

 

 

Oppimisympäristö: 

1. Millainen oppimisympäristö innostaa oppilaita opiskelemaan? 

 

2. Miten oppimisyhteisö (luokka- ja työkaverit) motivoi opiskelijoita? 

 

3. Mitä uuden opettajan tulisi huomioida, jotta hän saisi opetustilanteesta 
mielekkään? 

 

4. Kuinka innostat ja motivoit itseäsi työssä? 


