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ABSTRACT 
 
 
Ilvesviita, Kirsi. Students’ views of the resources and development challenges in  
flexi studies. Language: Finnish.  Oulu, Spring 2011. p 54, 1 appendix.  
Diaconia University of Applied Sciences, Diak North Oulu. Degree Programme in 
Social Services.  Option in Diaconal Social Services. Degree: Bachelor of Social 
services +Deacon. 
 
The purpose of this thesis was to describe views of stress manifestation during 
flexi study education in the University of Applied Sciences. The main aim of the 
thesis was to provide knowledge about study-related stress, resources exploited 
in the studies and development challenges of flexi studies.  
 
This thesis was carried out as a qualitative study. The data were collected with 
questionnaires which contained open questions. The analysis consisted of eight 
working students with families. The students flexi study the degree of Bachelor of 
Social services + Deacon. The research material was analyzed through inductive 
content analysis.  
 
The results indicated that according to the students’ views study stress occurred 
due to external demands. This caused imbalance in the human body. The 
external demands were study factors and social factors. Imbalances in the body 
occurred due to different kinds of psychological and physical factors. Getting 
through studies was helped by external and internal resources. External 
resources were hobbies and family support. Internal resources were spiritual and 
psychological resources. As a flexi study development challenge was considered 
self-directed learning development because of scheduling between strain of study 
and balance during the week. Self-direction could be helped with professional 
guidance and a well-defined implementation plan. 
 
As a future research topic it is suggested a study on how Diaconia University of 
Applied Sciences could pay more attention to flexi students’ wellbeing so that 
they could be able to get through their studies.  
 
This thesis is based on a project To Care, To Dare, To Share – prevention of 
marginalization. 
 
Keywords: qualitative research, stress, stress management, empowerment, flexi 
study, self-directed learning 
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1 JOHDANTO 
 

 

Suuret ikäluokat ovat tulossa eläkeikään ja työvoima vähenee. Työ ja 

elinkeinoministeriön mukaan (2009) suurin poistuma toimialoissa on 

terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, arviolta 185 000 henkilöä vuoteen 2025 

mennessä. Se vastaa lähes viidesosaa koko työllisen työvoiman poistumasta. 

(Leveälahti & Järvinen 2009, 39.) Muutokset työelämässä näkyvät uudella 

tavalla ihmisen ammatillisessa, sosiaalisessa ja persoonallisessa identiteetissä. 

Yksilön edellytykset hyvinvoinnilleen ja selviytymiselleen jatkuvan oppimisen, 

ammatillisten vaatimusten, epävarmuuden ja muuttuvan toimintaympäristön 

keskellä on tietoisuus omasta itsestään, tulevaisuutensa toiveista ja 

mahdollisuuksista. (Mahlakaarto 2010, 175.) 

 

Monimuoto-opinnot tarjoavat mahdollisuuden opiskeluun työn ohella. Opinnot 

voidaan kokea kuormittavaksi, kun opiskelujen kovat vaatimukset, tavoitteet ja 

tiukka ajankäyttö yhdistyvät yksilön kokemiin heikkoihin mahdollisuuksiin hallita 

tilannetta ja kontrolli häviää. Tunne tehtävien hallinnasta ja kontrollista on 

vaarassa kadota eikä enää riitä aikaa tai henkistä energiaa tehtävien 

tekemiseen, perhe-elämään ja työelämään. (Erkinjuntti, Hietanen, Kivipelto, 

Strandberg & Huovinen 2009, 108.) Tavoitteena olisi pystyä asettamaan 

haasteita siten, että ne tuottaisivat mielihyvää. 

 

Salmela-Aron (2009) mukaan ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden 

kokonaisopiskelu-uupumuksella todettiin olevan yhteyttä psyykkisiin oireisiin. 

Korkean kokonaisuupumuksen nähtiin olevan yhteydessä korkeisiin 

stressipisteisiin. Opiskelijoiden kokemuksena oli etteivät he saaneet otetta 

opiskelustaan tai riittävää ohjausta. (Salmela-Aro 2009, 34–35.) Opetus- ja 

kulttuuriministeriön (2010) julkaiseman korkeakouluopiskelijoiden 

toimeentuloraportin mukaan opiskelijoiden opintoja hidastavana tekijänä nousi 

selvimmin esille opiskelujen aikainen työssäkäynti. Tutkimuksen mukaan 

opiskelijoiden opintojen kulkuun heikentevästi vaikuttaneista terveydellisistä 

tekijöistä yleisin oli stressi. (Opetus- ja kultturiministeriö 2010, 50-53.) 
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Opiskelijan voimavaraisuus syntyy ihmisen elämänhallinnasta, jolloin elämän 

jaksottaminen ja rytmittäminen säätelee psyykkistä kuormittumista (Lönnqvist 

2009, 6). Opiskelijan suurimpia voimavaroja on ehyt persoonallisuus, joka 

nähdään koostuvan terveestä itsetunnosta, optimisesta elämänasenteesta, 

hallinnan tunteesta ja motivaatiosta. Voimavarojen hankinta ja säilyttäminen 

muodostuvat liikunnasta, sosiaalisesta tuesta, rentoutumisesta, harrastuksista, 

(Liuska 1998, 60–61) ja hengellisyydestä (Ikonen 2000, 46).  Alasuutarin (2007, 

50–53) mukaan ihmisen selviytymisstrategia koostuu omasta vaikutus-

mahdollisuudesta siihen, mitä hän tekee elämässään. Omaan toiminta-

ympäristöön voi joskus olla mahdotonta vaikuttaa, mutta yksilön tulee pyrkiä itse 

ymmärtämään ja omaksumaan sellainen asenne mikä auttaa sietämään tai jopa 

nauttimaan tarjotuista olosuhteista. (Alasuutari 2007, 50–53, 188.) 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla perheellisten, työssäkäyvien 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsityksiä stressin ilmenemisestä, joiden 

opetus on toteutettu monimuoto-opintoina. Perheeseen liittyy vanhemmuus, jolla 

useimmiten tarkoitetaan äidin, isän ja lasten muodostamaa samassa taloudessa 

asuvaa yhteisöä (Korhonen 17/1998, 2). Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä 

tietoa opiskelijoiden käsityksistä opintoihin liittyvästä stressistä ja voimavaroista 

opinnoissa suoriutumiseen. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, 

joilla kehittää opintojen järjestämiseen malleja, jotka koetaan haasteelliseksi. 

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää monimuoto-opintoja toteutettaessa 

siten, että sen haasteellisuutta voitaisiin hallita lukuvuosien edetessä. 

 

Opinnäytetyö pohjautuu To Care, To Dare, To Share – syrjäytymisen 

ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa (CDS) –hankkeeseen. Projekti on 

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima Euroopan sosiaalirahaston ja Oulun 

lääninhallituksen rahoittama yhteishanke, jonka päämääränä on tukea sekä 

suomalaisten että ulkomaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja 

opiskelujen loppuun saattamista. Projektin kehittämistavoitteena on luoda 

toimintakäytäntöjä, joilla voidaan tiedostaa ja tunnistaa opiskelijoiden riskiä 

syrjäytyä, puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa ja antaa tukea sekä kehittää 

opiskelijoiden osallisuutta. 
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2 OPISKELIJAN VOIMAANTUMISEN TUNNISTAMINEN 

 
 

Voimaantuminen voidaan määrittää opiskelijan omaan voimaan ja kykyyn 

muuttua ja vastata monimuoto-opintojen haasteisiin innovatiivisesti (Heikkilä & 

Heikkilä 2007, 13). Voimaantumisprosessin eteneminen tapahtuu 

yksilökohtaisesti. Opiskelijan tietoisuus itsestä, suhteista sosiaaliseen 

ympäristöön ja omista vaikutusmahdollisuuksista vahvistuvat. (Mahlakaarto 

2010, 180.) Tilanne heikkenee, kun yksilö joutuu kohtamaan useita tekijöitä, joita 

ei välttämättä kykene kontrolloimaan. Opiskelijan voimaantumisen heikentävänä 

tekijänä voidaan nähdä stressi ilmiön muodostuminen. Vahvistavana tekijänä on 

omien voimavarojen löytyminen. (Heikkilä & Heikkilä 2007, 44.) 

 
 

2.1. Stressi ilmiönä 

 

Stressillä tarkoitetaan kuormitusta. Pitkäkestoisena tällainen kuormitus aiheuttaa 

fyysisen stressitilan. Tapahtuma on tuttu jo 1800-luvulta, jolloin eläinkokeiden 

avulla todettiin fyysisen ja psyykkisen kuormituksen aiheuttavan elintoimintojen 

muutoksia ja kudosvaurioita. Hans Selye (1907-1982) oli unkarilais-

kanadalainen stressitutkimuksen pioneeri, joka kuvasi ensimmäisenä stressin 

biologiset mekanismit. (Soinila 2003, 212.) Hän havaitsi rottakokeidensa avulla 

stressin voivan johtaa ruumiillisiin vammoihin. (Aldridge 2000, 100.) Hänen 

teoriansa mukaan elimistö reagoi sekä psyykkiseen että fyysiseen stressiin 

samanlaisilla puolustusreaktioilla sopeutuakseen rasitukseen. Sopeutumiskyvyn 

elimistö vaurioituu stressin ylittäessä ja yksilö sairastuu sekä menehtyy lopulta. 

(Soinila 2003, 212–213.) Elimistön stressinsäätely nähdään osana evoluution 

aikana kehittynyttä yleistä sopeutumisjärjestelmää (Korkeila 2008, 683). Ihminen 

voi myös kaivata tällaista tilaa. Haaste, josta ihmisen on tarkoitus selviytyä, 

aiheuttaa kiihtyneisyyttä, hermostuneisuutta tai yli-innokkuutta, josta nautitaan. 

Ihminen saa kokemuksen jostain aivan uudesta olotilasta. (Vartiovaara 2008, 

11–12.) 
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Stressi voidaan määrittää tilanteena, jossa ihmiseen kohdistuu vaatimuksia ja 

haasteita niin paljon, että tilanteeseen sopeutumiseen käytettävissä olevat 

voimavarat ovat tiukoilla tai ne voivat ylittyä. Stressi nähdään yksilön sisäisten 

voimavarojen sekä ulkoisten vaatimusten väliseksi epätasapainoksi. 

Elämäntilanteessa voi olla joko yksi tai useampi tekijä, joka toimii stressin 

lähteenä.  Tilanne johtaa aktiiviseen sopeutumiseen tasapainon palauttamiseksi 

tai säilyttämiseksi. Stressitilanne heijastuu ihmisen käyttäytymiseen, joka 

näyttäytyy usein levottomuutena tai kärsimättömyytenä. (Lönnqvist 2009, 1; 

Sandström 2010, 172; Räisänen 2007, 743.) 

 

 

2.1.1  Stressin esiintyminen 

 

Tavallisimmin stressi esiintyy psyykkisinä oireina, kuten unen häiriöinä, 

jännittyneisyytenä, levottomuutena ja ahdistuneisuuden tunteina. Stressi 

ilmenee erilaisina ruumiillisina oireina kuten huimauksena, päänsärkynä, 

sydämentykytyksenä, pahoinvointina, ripulina tai ylävatsavaivoina sekä monien 

somaattisten perussairauksien vaikeutumisena. (Lönnqvist 2009, 1–2.) Stressille 

herkimpiä fysiologisia järjestelmiä ovat sydän- ja verisuonijärjestelmä, 

immuunijärjestelmä, umpieritysjärjestelmä sekä gastrointestinaalinen eli mahaa 

ja suolistoa koskeva toiminta (Toivio & Nordling  2009, 191). 

 

Ihmisen hyvinvointi edellyttää sisäistä tasapainotilaa, jossa jatkuvasti muuttuvat 

olosuhteet aiheuttavat jatkuvaa sopeutumista (Soinila 2003, 213). Seleyn (1976) 

mukaan krooninen altistuminen stressitekijöille saa aikaan fysiologisen 

prosessin, sopeutumisoireyhtymän, joka ilmenee hälytys-, vastustus- ja 

uupumisvaiheena. Hälytysvaiheessa, ihmisen kohdatessa stressitekijän, 

autonominen hermosto kiihottuu ja normaali fysiologinen toiminta heikkenee. 

Jatkuva altistuminen stressitekijöille saa aikaan vastustusvaiheen, jolloin 

autonomisen hermoston toiminta palautuu ennalleen. Pitkään jatkuva 

stressitekijöiden kohtaaminen johtaa kuitenkin lopulta uupumistilaan ja yksilö 

menettää sopeutumiskykynsä altistuen erilaisille sairauksille. Psykologisina 
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tekijöinä vaikuttavat ihmisen yksilölliset havainnot ja tulkinnat tilanteista sekä 

temperamentti ja oma kokemus. (Toivio ym. 2009, 188–189; Seley 1976, 31–35; 

Vartiovaara 2004, 22–23.) Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, 

johon vaikuttavat jokaisen yksilön omakohtaiseen elämäntapahtumaan liittyvät 

stressitekijät (Vartiovaara 2004, 54). Stressitilanteen kokeminen määräytyy 

ihmisen yksilöllisestä perimän, elämänkokemuksen ja ominaisuuksien 

yhdistelmästä (Korkeila 2006, 4087). 

 

 
2.1.2 Stressin riskitekijät 

 

Stressin keskeisimpinä riskitekijöinä voidaan nähdä erilaiset muutokset, kuten 

yllättävät ja ennalta odottamattomat elämäntapahtumat. Muuttuneet asiat 

vaativat ihmiseltä aktiivista sopeutumista. Elämäntilanne koetaan stressaavaksi 

useiden muuttuneiden asioiden yhteisvaikutuksesta, kuten sairastumisesta sekä 

työtehtävien ja koulutehtävien yhtäaikaisesta kuormituksesta. Stressioireiden 

voimakkuutta voivat lisätä elämäntilanteisiin vaikuttavat erot ja menetykset. 

(Lönnqvist 2009, 2; Keltikangas-Järvinen 2008,178.) 

 

Biologisesti määriteltynä stressi näyttäytyy reaktiona elinympäristössä tai 

elimistössä tapahtuvina muutoksina. Erilaiset stressin riskitekijät voidaan jakaa 

fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin sekä sydän- ja verenkiertojärjestelmää tai 

aineenvaihduntaa stressaaviin tekijöihin. Fyysisenä näyttäytyvät esimerkiksi kipu 

ja sairaudet, psykologisina pelko, ahdistus tai uusi haasteellinen ympäristö, 

sosiaalisena läheisen menetys, sosiaalinen paine tai eroaminen puolisosta sekä 

sydän- ja verisuonijärjestelmää stressaavina tekijöinä, kuten kova kylmyys tai 

kuumuus, verenhukka tai tyysinen rasitus. (Sandström 2010, 174–175.) 

 

Opiskelevan perheellisen vanhemman riskitekijöiksi nousevat omat 

rooliodotukset, jolloin kiintymys perheeseen sekä opintoihin aiheuttaa ristiriitaa. 

Vanhempi haluaa toisaalta olla hyvä puoliso ja vanhempi lapsilleen, mikä 

aiheuttaa sosiaalisia paineita sekä rooliodotuksia perheeseen liittyen. Toisaalta  
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opiskelu synnyttää vetovoimaa ja kiinteyttä opiskeluryhmää sekä opiskelua 

kohtaan. Tämä aiheutta paineita omissa opinnoissa menestymisessä, ryhmään 

kuulumisessa ja hyväksytyksi tulemisessa opiskelijanroolissaan. (Korhonen 

1998, 41.) 

 

Salmela-Aron (2009) mukaan opiskelu-uupumus koostuu kolmesta eri tekijästä. 

Ensimmäisenä on voimakas uupumusasteinen väsymys eli ekshaustio, toisena 

kyyninen, negatiivinen suhtautuminen opiskeluun ja kolmantena tekijänä 

nähdään opiskeluun liittyvä riittämättömyys. Tutkimuksen avulla on osoitettu, 

kuinka suomalaisista korkeakouluopiskelijoista yli joka kymmenes kärsii 

opiskelu-uupumuksesta. Opiskelijat kokevat enemmän uupumusta mitä 

pidemmälle opinnot ovat ehtineet. Eroa uupumuksen suhteen tekevät naiset ja 

miehet sekä eri alojen opiskelijat. (Salmela-Aro 2009, 4.)  

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokonaisopiskelu-uupumuksella todettiin 

olevan yhteyttä masennukseen ja terveydentilan heikkenemiseen. 

Uupumusasteisessa väsymyksessä huomioitiin opiskelijoiden kokemat erilaiset 

psyykkiset oireet, kuten uniongelmat ja jännittyneisyys. Kyynisyyttä kokevilla 

opiskelijoilla oli vähän opiskeluintoa. Riittämättömyyttä kokevilla opiskelijoilla 

omaksuttiin alhaista opiskeluintoa ja masentuneisuutta. Riittämättömyydellä oli 

vaikutusta opintomenestykseen, joka oli heikkoa eivätkä opinnot eteneet.  

(Salmela-Aro 2009, 34–35.) Kuntun (2009) tekemässä tutkimuksessa 28 

prosentilla tutkimukseen vastanneista ammattikorkeakouluopiskelijoista ilmeni 

psyykkisiä ongelmia sekä 26 prosentilla runsasta stressiä. (Kunttu 2009, 49.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2010) julkaiseman korkeakouluopiskelijoiden 

toimeentulo raportin mukaan opiskelijoiden opintoja hidastavina tekijöinä koettiin 

opintojen työläys, puutteellinen opintojen ohjaus sekä keskittymisvaikeudet ja/tai 

jännittäminen. Tavoitteita hidastivat omat henkilökohtaiset syyt, kuten oma 

elämäntilanne ja sairaus. (Opetus- ja kultturiministeriö 2010, 50–53.) 
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2.1.3 Opiskelijan voimavaraisuus stressin ehkäisemisessä 

 

Voimavaraisuus voidaan nähdä opiskelijan voimaantumisena eli sisäisenä 

voiman tunteena – empowerment (Siitonen 1999, 165). Voimaantuminen 

määritellään yksilölliseksi prosessiksi. Siinä tunnistetaa ihmisen oma kyky 

tyydyttää omat tarpeensa, ratkaista itse omat ongelmansa ja saada käyttöönsä 

tarvittavia voimavaroja. Opiskelijan näkökulmasta voimavaraistumisajattelun 

avulla voidaan korostaa yksilön vahvoja puolia, oikeuksia ja kykyjä puutteiden 

sijaan. Voimaantuminen saavutetaan vuorovaikutusprosessissa suhteessa 

toisiin opiskelijoihin ja ohjaaviin opettajiin. Ammatillisen kasvun ydinilmiöksi 

kuvataan sisäinen voimantunne, jonka syntyyn ja kehittymiseen vaikuttaa 

käsitys omasta minästä, sen mahdollisuuksista ja rajoista. (Miettinen & Pelkonen 

2000, 39–42.) Voimaantuminen on yksilön omaehtoista itsensä auttamista 

(Heikkilä ym. 2007, 13). Opiskelijan luottamus omiin kykyihin toimia 

onnistuneesti parantaa suoriutumisen mahdollisuutta. Voimaannuttavia tekijöitä 

ovat työn merkityksellisyyden kokeminen, haasteellisuus, vastuu, joustavuus, 

ongelmien ratkaiseminen tiimissä ajan kanssa sekä itsensä tarpeelliseksi 

kokeminen. Opiskelijan voimavaraisuuden muodostumista edesauttavat 

itsetutkiskelu, itsearviointi sekä toisilta tuleva palaute. (Siitonen 1999, 94–106.) 

 

Liuskan (1998) mukaan opiskelijan elämänhallinta on pyrkimystä selviytyä 

erilaista tilanteista. Monimuoto-opiskelijoiden jaksamisen kannalta elämän 

kontrollin tunteen säilyttäminen on tärkeää. Elämän ohjaamiseen tarvitaan oman 

elämän hallitsemisen tunne, jolloin ympärillä oleva elämä voidaan kokea 

järjestyneeksi, mielekkääksi sekä voimavarojen riittävyydeksi. (Liuska 1998, 63.) 

Ongelmaksi muodostuu stressin kasaantuminen sattumanvaraisesti, jolloin 

tapahtumat synnyttävät uusia stressaavia tilanteita. Ne ketjuuntuvat tavalla, jota 

on hankala ennakoida. Tiedon lisääminen auttaa hallitsemaan omaa 

epävarmuutta ja huolestuneisuutta. Opiskelijan pystyvyyteen vaikuttaa se, 

kuinka paljon ihminen voi itse vaikuttaa ja osallistua omaan tulevaisuuteensa 

päätöksen tekijänä. (Lönnqvist 2009, 2–5.) Elämän jaksottaminen ja 

rytmittäminen säätelee psyykkistä kuormittamista ja mahdollisuudet psyykkisten 

voimavarojen palautumiseen ovat riittävät. Jaksottamalla oikein päivittäiset 
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tapahtumat, kuten työ, opiskelu, vapaa-aika ja lepo saadaan aikaan 

palautumista. (Lönnqvist 2009, 6.) Voimavaroilla opiskelija voi tietoisesti ohjata 

omaa elämää sekä kontrolloida sitä (Liuska 1998, 63). Itsenäisen kontrollin 

mahdollisuuksissa esiintyvät enemmän omat tulkinnat kuin omat 

vaikutusmahdollisuudet (Toivio 2009, 189). Yksilön elämänlaatu riippuu kyvystä 

säädellä tunnekokemuksiaan tilanteen edellyttämällä tavalla (Korkeila 2008, 

683). Korkeilan (2006) mukaan stressihaittojen vähentämisen keinoina voidaan 

nähdä psykososiaaliseen ympäristöön vaikuttaminen sekä henkilökohtaisten 

stressisuojatekijöiden tukeminen (Korkeila 2006, 4089). 

 

Ikosen (2000) mukaan selviytymättömyyteen liittyy usein stressin kokemuksia. 

Stressiä voi syntyä miltei kaikkialla, missä ihminen ei saavuta tavoitteitaan ja 

kokee joutuvansa jollakin tavalla uhanalaiseksi. (Ikonen 2000, 13.) 

Selviytymisen teoria sisältää kuvauksen selviytymis- eli pärjäämistekijöistä 

selviytymisen ja elämän voimanlähteinä, murtumistekijöistä elämän 

voimankuluttajina sekä kokonaisselviytymiseen liittyvistä ankkurivoimavaroista. 

Nämä yhdessä synnyttävät ihmisessä olemassaolokokemuksen, jolla 

tarkoitetaan yksilön syvintä kokemuksellista yhteyttä itseensä maailmassa. 

Olemassaolokokemus näyttäytyy selviytymistekijöiden ja murtumistekijöiden 

jatkuvana vaihteluna eri elämäntilanteissa. Ihminen pyrkii selviytymis-

kokemusten vahvistamiseen ja murtumiskokemusten mahdolliseen eliminointiin 

tai tasapainoon näiden tekijöiden kesken. Yksilö tulkitsee ja ilmaisee 

subjektiivisuudestaan käsin, millaisia merkityksiä ja kokemuksia eri tapahtumat 

ja tilanteet synnyttävät. (Ikonen 2000, 42–57.) Lönnqvistin (2009) mukaan 

ongelmien ehkäisemisessä ja sopeutumisessa pidetään tärkeänä tulevien 

tapahtumien ennakointia, johon kuuluu hyvä strategian valinta. Yksilön tulee 

valita välttääkö tilanteen vai lähestyykö sitä. Sopeutumisen kannalta tilanteen 

välttäminen ei ole suotavaa. (Lönnqvist 2009, 5.) Ikosen (2000) mukaan ihminen 

kykenee itse tiedostamaan itseään murruttavat ja vahvistavat selviytymiseen 

vaikuttavat tekijät. Hän jakaa ne murtumis- ja selviytymistekijöihin, joita ovat 

kognitiiviset eli henkiset ja tiedolliset, fyysiset eli ruumiilliset, emotionaaliset eli 

tunne-elämään liittyvät, sosiaaliset eli ihmisen toimintaan ja vuorovaikutukseen 
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liittyvät ja spirituaaliset eli hengelliset ulottuvuudet. Ihmisen tietoiseksi tuleminen 

on lähtökohta selviytymisen prosessille. (Ikonen 2000, 43.) 

 

Kognitiivisten tekijöiden vaikutusta tutkineet Lazarus ja Folkmanin (1984, 31–

38), havaintojen mukaan stressinkäsittely perustuu primaari- ja 

sekundaariarvioihin. Primaariarvioissa yksilö tutkiskelee vaatimuksia, joita 

tilanne hänelle asettaa ja sekundaariarviossa resursseja, joita hänellä tai hänen 

sosiaalisella verkostollaan on hallita tilannetta. Ihminen ottaa näiden arvioiden 

perusteella itselleen sopivimmat stressinhallintakeinot. (Toivio ym. 2009, 189–

190; Lazarus & Folkman 1984, 31–38.) 

 

Hallintakeinot voidaan jakaa tunnekeskeisiin, joilla pyritään muuttamaan 

haitalliseksi koettuja tuntemuksia ja ongelmakeskeisiin, joilla vaikutetaan 

stressitekijään. Ongelmakeskeisiä hallintokeinoja ovat omien taitojen 

parantaminen eli rentoutusmenetelmien opettelu, häiriötekijöiden poistaminen eli 

oman kalenterin järjestäminen, neuvojen pyytäminen tai turvautuminen muiden 

apuun, tilanteiden kohtaaminen eli sosiaalisten taitojen parantaminen, 

itsekontrolli omaa elämäntyyli ja –tapaa muuttamalla sekä periksiantamattomuus 

ratkaisuyrityksiä haettaessa. Tunnekeskeisiä hallintakeinoja ovat oman tilanteen 

vertaaminen muiden tilanteisiin, huumorin käyttö, vähätteleminen, positiivinen 

ajattelu eli uusien näkökulmien löytäminen tilanteisiin, päivä kerrallaan –asenne, 

stressiä aiheuttavien tilanteiden välttäminen sekä hetkellisesti auttavien keinojen 

käyttäminen. (Toivio ym. 2009, 191–192.) 

 

Stressireaktion todennäköisyyttä voidaan vähentää mielikuvalla tilanteen 

hallittavuudesta (Toivio 2009, 189). Vartiovaaran (2008) mukaan mielikuvien 

avulla voidaan säädellä terveydentilaa. Yksilön tulisi käyttää mielikuviaan 

tarkoituksenmukaisella ja säädellyllä tavalla, jotta ne auttaisivat selviytymään 

stressistä, ahdistuksesta ja jännitystiloista. Ajatukset nähdään vaikuttavan 

suoraan siihen, kuinka yksilö käyttäytyy tai tuntee asioita. Ajattelemalla 

tietoisesti erilaisia positiivisia asioita, voidaan mielikuvitus muuttaa yksilöä 

auttavaksi tekijäksi. Mielikuvantamisen historia sijoituu 1969 luvulle, jolloin tutkija 



  14 

Joseph Wolpe ehdotti käytettäväksi mielikuvitusta coping-menetelmänä, jossa 

stressitekijä oli etukäteen tiedossa. Sen avulla pyrittiin järjestelmällisesti 

lisäämään elimistön vastustuskykyä stressin aiheuttajaa kohtaa käyttämällä 

miellyttäviä mielikuvia. (Vartiovaara 2008, 156–160.) 

 

Liikunnan avulla opiskelija lisää kuntoa ja terveyttä. Lisäksi se tuottaa 

ylpeydentunnetta ja tyydytystä. Liikkuminen rentouttaa fyysisesti ja stressi 

vähenee. Liikunnan avulla parannetaan keskittymis- ja paineensietokykyä sekä 

puretaan jännitystä. Sopivasti mitoitetun säännöllisen harjoittelun avulla lisätään 

psykososiaalisen stressin sietokykyä. Harrastuksen avulla lisätään 

sosiaalisuutta. Opiskelija saa onnistumisen elämyksiä, tunteen omasta 

tarpeellisuudesta ja aikaansaamisestaan. (Liuska 1998, 61–62; Korkeila 2006, 

4087; Leppämäki 2007, 629–630.) Fyysisiä voimavaroja voidaan lisätä erilaisten 

rentoutumistapojen avulla, kuten nukkumalla, musiikin kuuntelulla tai lukemalla. 

Ne auttavat jaksamaan opinnoissa eteenpäin. (Liuska 1998, 61–62; Korkeila 

2006, 4087.)  

 

Perheeltä ja läheisiltä ihmisiltä saadun sosiaalisen tuen avulla opiskelija kokee 

turvallisuuden, varmuuden, läheisyyden ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 

Sosiaalisen tuen avulla voidaan jakaa tunteita, puhua ongelmista ja saada niihin 

tukea ja neuvoja. (Liuska 1998,61–62.) Tuki voi olla luonteeltaan tietoa antavaa, 

välineellistä tai emotionaalista (Korkeila 2006, 4088). Sosiaalisella tuella voidaan 

ehkäistä stressiä tehokkaasti (Lönnqvist 2009, 6) ja edistää terveyttä. 

Sosiaalista tukea määritettäessä käsitellään ehdotuksista ja neuvoista 

koostuvaa tietotukea, toisista ihmisistä myönteistä arviota antavaa 

arvostustukea, konkreettisesta auttamisesta tai rahan lainaamisesta koostuvaa 

instrumentaalista tukea sekä luottamuksellisuudesta, empaattisuudesta, 

rohkaisemisesta, kuuntelemisesta tai halukkuudesta ilmenevää tunnetukea. 

Sosiaalinen tuki on sosiaalisten suhteiden voimavara, joista vaikuttavimmaksi 

nousee luottamus tuen saatavuuteen silloin, kun tilanne sitä vaatii. (Toivio ym. 

2009, 192–193.) Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otuksen raportin mukaan 

ammattikorkeakoulussa opiskelevat perheelliset opiskelijat oireilivat psyykkisesti 

ja fyysisesti perheettömiä ja yksinhuoltajaperheitä vähemmän. (Jauhiainen, 
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Korkeaoja, Lavikainen, Niemelä & Penttilä 2009, 13.) Launosen (2009) mukaan 

ammatillista identiteettiä vahvistavaksi tekijäksi ilmeni oman lähipiirin, perheen ja 

ystävien merkityksen näkyminen koko koulutuksen ajan (Launonen 2009, 110). 

 

Spirituaalinen eli hengellinen voimavara näkyy ihmisen omassa uskon-

elämässä. Hengellisyyteen sisältyy käsitys ihmisessä olevasta elämänhengestä, 

jossa sielu ja ruumis yhdistyvät. Hengellisyyttä ei voida ymmärtää ilman uskoa 

Kristukseen. Hengellisyyden selviytymistekijöinä näyttäytyvät elinvoimaisuus, 

rakkaus ja toivo elämän voimana sekä kiinnostus elämään. Jumalan koetaan 

antavan tahdonvoimaa selviytymiseen ja elämiseen. (Ikonen 2000, 48–60.) 

Rukouksen avulla ihminen voi ottaa käyttöön omia sisäisiä voimavaroja. Sen 

vaikutukset koetaan hyvin kokonaisvaltaisina, kuten mielialan kohentumisena ja 

toiveikkuuden lisääntymisenä. Rukous vaatii usein taakseen uskonnollisen 

maailmankuvan. Sillä koetaan olevan yhteyttä ihmisen kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin. Rättyän (2004) tutkimuksessa ilmennyt hengellinen tuki sisälsi 

rukoilemista, hartauden pitämistä, jumalanpalveluksessa auttamista ja 

hengellistä hoitamista (Rättyä 2004, 53). Ihminen voi kokea pyhyyden 

voimaannuttavana. Siihen nähdään liittyvän armoa tai armeliaisuutta, 

kiitollisuutta, kunnioitusta, nöyryyttä, iloa ja rakkautta tai joskus pelkoa. Pyhyys 

antaa arvovaltaa ja sallii ihmisten levätä raskaasta työstä. Pyhän historian 

tuntemus antaa elämään toivoa ja tarkoitusta, vahvistaa uskoa ja antaa 

esimerkkejä, joita seurata. Pyhän kokeminen voidaan nähdä vähentävän 

ahdistusta ja stressiä. Se edistää sisäisen rauhan ja tasapainon kokemusta. 

(Ojanen 2009, 144–148.) Rättyän (2004) tutkimuksen mukaan henkilökohtainen 

usko koostuu hengellisestä herätyksestä, omasta vakaumuksesta, kristittynä 

olemisesta ja uskonnollisuuteen kasvattamisesta (Rättyä 2004 ,43). 

 

Liuskan (1998) mukaan opiskelussa voimavaratekijöiksi nousevat onnistuminen 

opiskelussa, kiinnostus alaa kohtaa ja opiskelun mielekkyys. Onnistuminen ja 

suoriutuminen opinnoista kohottaa opiskelijan itseluottamusta antaen 

tyydytyksen tunteen. Se lisää opiskelumotivaatiota ja tekee opiskelusta 

mielekästä. (Liuska 1998, 61.) 
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Motivaatio antaa ihmiselle voimaa toimia ja pyrkiä päämäärään. Westin (2006) 

motivaatiomallin mukaan ensimmäinen motivaatiotaso lähtee liikkeelle ihmisen 

reaktioista, joihin sisältyvät käyttäytymisen aloittaminen, muuntelu ja 

lopettaminen. Seuraavassa tasossa näyttäytyvät impulssit ja inhibitio eli 

käyttäytymistä ehkäisevät ja laukaisevat tekijät. Näiden toteuttamisessa 

vaikuttavat tunnetila, vireystila, tarpeet sekä kolmannessa tasossa oleva motiivi. 

Neljänteen tasoon kytkeytyvät uskomukset ja viidenteen tasoon liittyvät 

toimintasuunnitelmat vaikuttavat tilanteen arviointiin. Motiivit voivat myös 

muuttaa suunnitelmia. Motivaatiomallin kaikkiin tasoihin vaikuttaa ulkoinen 

ympäristö, kuten tiedot ja ärsykkeet sekä sisäinen ympäristö, kuten tunnetila, 

vaistot, vietit ja ajatukset. Yksilön motivaatiojärjestelmä nähdään olevan 

jatkuvassa muutoksen tilassa alati muuttuvan sisäisen ja ulkoisen ympäristön 

takia. (Sandström 2010, 128–129; Koski-Jännes 2007, 338; West 2006, 148–

149.) Kun ihminen kokee saavansa valita, mitä hän on motivoitunut tekemään, 

voi hän toimia sen mukaan, että kykenee arvottamaan epämiellyttävät ja 

palkitsevat ärsykkeet sekä tilanteet. Ihminen oppii ennakoimaan mikä on 

kannattavaa toimintaa ja mikä ei. Motivaatio voidaan jakaa neljään tilaan joita 

ovat pelko, helpotus, toivo ja turhautuminen. Lopputulos tuottaa yksilölle pelkoa 

mutta positiivinen tulos koetaan helpotuksen tunteena. Toivoa luo palkkion 

saaminen mutta palkkiotta jääminen taas turhauttaa ihmisen. Näiden tekijöiden 

avulla ihminen pyrkii arvottamaan motivaationaalisia ärsykkeitä, jolloin 

epämiellyttäviä tilanteita pyritään välttämään ja palkitsevien tunteiden 

kokemuksia lisäämään. (Sandström 2010, 129–130.) 

 

Kokonaisuudessaan ihmisen selviytymisstrategia koostuu omasta 

vaikutusmahdollisuudesta siihen, mitä hän tekee elämässään. Useinkaan yksilö 

ei voi vaikuttaa mihin toimijan asemaan hänet yhteiskunnassa asetetaan. 

Tietyissä toimijan asemissa ihminen ei pysty vaikuttamaan omaan 

toimintaympäristöön, mutta se tulee kuitenkin pyrkiä itse ymmärtämään. 

(Alasuutari 2007, 188–189.) Lönnqvistin (2009) mukaan stressin hallinnan 

periaatteena nähdään vaikutuksien ehkäiseminen välttämällä yksilön 

tunnistamia stressiä aiheuttavia tekijöitä. Ihminen voi pyrkiä kieltäytymään 

perustellusti itseensä kohdistuvista vaatimuksista. (Lönnqvist 2009, 5.) Yksilön 
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tulee omaksua sellainen asenne ja näkökulma tekemiseensä, että ne auttavat 

vähintäänkin sietämään annetut olosuhteet tai jopa nauttimaan niistä. 

Yksilöllisessä selviytymisstrategiassa ihmisen tulee kehittää sellainen yleinen 

elämänasenne, jonka avulla hän pystyy kokemaan oman roolinsa mielekkääksi 

ja säilyttämään itsekunnioituksensa. Elämäntilanteen vaatimista oloista 

selviytyminen vaatii yksilöltä tietynlaisen omakohtaisen selviytymisstrategian 

kehittämisen, joka rakentuu erilaisten motiivien ympärille ja josta on hyötyä. 

(Alasuutari 2007, 188–189.)  

 

 

2.2 Ammattikorkeakouluopiskelu monimuoto-opintona 

 

Ammattikorkeakoulun yleiset puitteet muodostuvat toimintaa ohjaavasta laista ja 

asetuksista. Opetustoimen lainsäädännöstä ja koulutuspolitiikan 

yleisperiaatteista päättää eduskunta ja opetusministeriö. Heidän tehtävänään on 

valmistella lainsäädäntö ja valtioneuvoston päätökset sekä vastata kansallisen 

koulutuspolitiikan linjauksista. (Opetusministeriö 2005, 18.) 

 

Ammattikorkeakoululain (351/2003) 4. lakipykälän mukaan tulee opetuksen 

tarjota työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, 

taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta 

ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Ammattikorkeakoulujen tulee myös tukea 

yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa 

sekä aluekehitystä ja työelämää tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon 

ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. 

Ammattikorkeakoulut nähdään edistävän elinikäistä oppimista. (Lahtinen & 

Lankinen 2010, 594; Ammattikorkeakoululaki 2003.) 

 

Monimuoto-opintojen keskeisenä ajatuksena on omaohjautuneisuus, oppimisen 

prosessuaalisuus sekä opetuksen avoimuus. Opintojen keskiöön asettuu 

oppiminen, joka on yksilöllisempää ja irrottautumista opettajajohtoisesta 

oppimisesta. Opiskelija näyttelee pääosaa itsenäisiin tavoitteisiin pyrkivänä, itse 



  18 

omaa todellisuutta luovana sekä aiempaa autonomisempana ja tietoisempana 

yksilönä. Oppiminen on oppijan itsensä vastuulla. Opetussuunnitelma toimii 

runkona, jonka mukaan opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 

opintosuunnitelma. (Paakkola 1991, 7–9.) Monimuoto-opintojen ohella 

opiskelijalta vaaditaan samanaikaisesti puolison, vanhemman, työntekijän ja 

opiskelijan rooleja. Roolien yhteensovittaminen ja aikataulujen järjestelyt 

saattavat hankaloittaa opiskelua. Opintojen aloittaminen vaatii ajankäytön 

uudelleen organisoimista kotitöiden, lasten hoidon, vapaa-ajan käytön, perheen 

yhteisen ajan käytön sekä opiskelun kesken. (Borg 2003, 8–9.) 

 

Monimuoto-opinnot ovat pääsääntöisesti ohjattua itseopiskelua. Opiskelun 

peruselementit koostuvat omaohjauksisesta oppimisesta, johon vaikuttavat 

itseopiskelua varten suunniteltu opintoaineisto. Opiskelussa aineisto nähdään 

koostuvan opintoja vastaavan opintomateriaalin hankinnasta. Itseopiskelun 

tukeminen syntyy rajoitetun vuorovaikutuksen avulla, kun vuorovaikutus 

opettajan ja opiskelijan välillä on vähäistä. (Paakkola 1991, 12–13.) Koron 

(1993) tutkimuksen mukaan aikuisten itseohjautuvuusvalmius muodostui 

suunnitelmallisuudesta, sisäisestä motivaatiosta, oma-aloitteisuudesta, 

itseluottamuksesta, itsearvioinnista, joustavuudesta ja luovuudesta. Nämä 

valmiudet paranivat melko johdonmukaisesti iän lisääntyessä. (Koro 1993, 169.)  

 

Lyyran (1999) tutkimuksen mukaan itseohjautuva oppiminen ja 

opiskelijakeskeiset menetelmät opinnoissa tuottavat epäilyjä oppimisen 

laadullisuudesta. Itseohjautuvuus voidaan nähdä tavoitteena opetus ja 

oppimisprosessin käyttöarvoa lisäävänä tekijänä. Tutkimukstuloksen perusteella 

oppilaitoksen ilmapiiri ja sitoutumisen tärkeys vaikuttavat terveys- ja sosiaalialan 

opiskelijoiden itseohjautuvuuden kehittymiseen. Opiskelijat tarvitsivat avointa 

keskustelua tavoitteista, toimintaa ohjaavista periaatteista, yhteisistä säännöistä 

ja niiden konkretisoinnista. (Lyyra 1999, 30–31.)  

 

Itseohjautuva oppiminen on ollut useiden vuosikymmenien ajan merkittävä 

aikuiskoulutuksen tavoite. Toisaalta sen nähdään edistävän nykypäivän 
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työntekijäksi kasvua ja toisaalta heikentävän perinteistä sosiaalisessa 

kontekstissa tapahtuvaa oppimista. Oppiminen nähdään tapahtuvan yhä 

enemmän perinteisen opettaja-oppilas vuorovaikutuksen ulkopuolella. 

Tietotekniikan avulla tiedon leviäminen nopeutuu ja uusien sosiaalisten 

verkostojen monimutkaistuminen tekee itseohjautuvuuden oppimisen taidoista 

välttämättömiä. (Kerka 1999.) 

 

 

2.2.1 Diakonia-ammattikorkeakoulun monimuoto-opintojen toteutus 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu perustuu kristilliseen ja yleisinhimilliseen 

arvopohjaan. Koulutuksen yleisenä periaatteena näyttäytyy yhteisöjen ja 

ihmisten hyvinvoinnin edistäminen sekä erityisesti pahoinvoinnin lieventäminen 

ja ehkäiseminen. Opiskelijoita koulutetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

ja yhteiskunnan tehtäviin. (Opetusministeriö 2004, 60.) 

 

Koulutus Diakonia-ammattikorkeakoulussa tuottaa asiantuntijoita ja 

ammattilaisia kirkon, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelukseen.  

Asiantuntijuutta on osaavuus, eettinen vastuullisuus, kutsumustietoisuus, 

työelämää kehittävä, sekä osallistuminen koulutusalojen alueelliseen ja 

valtakunnalliseen kehittämiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulun tavoitteena on 

ammatillisen osaamisen lisäksi antaa opiskelijoille hyvät yhteistyötaidot, 

valmiudet kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen, valmiudet toimia 

moniammatillisissa ympäristöissä, sekä kykyä kehittää omaa työtään ja 

työalaansa. Koulu toimii aktiivisesti sosiaalisen eheyden, sivistysperustan 

vahvistamiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu i.a.) Diakonia-ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu tutkia 

ja kehittää arvopohjastaan ja tehtävästään nousevia kärkiosaamisalueita 

yhdessä työelämän kanssa sekä luoda innovaatioita, jotka perustuvat 

sosiaalisesti, eettisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäville periaatteille. 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a.) 
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Ammattikorkeakoulujen opetuksen laatua kartoitetaan laadunvarmistus-

järjestelmällä (Opetusministeriö 2004, 18). Diakonia-ammattikorkeakoulun 

laadunvarmistus toteutetaan Diakin johtamisjärjestelmässä, joka on 

organisaation ennakoinnin, tavoitteenasettelun, valmistelun ja päätöksenteon 

järjestelmä. Sen tavoitteena on arvojen, mission, toiminta-ajatuksen, strategian 

ja ammattikorkeakoululain mukaisten tehtävien toteuttaminen. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu i.a.) 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa monimuoto-oppiminen nähdään oman 

toiminnan ja kokemuksen pohjalle rakentuvana, ilmiöpohjaisena ja henkilö-

kohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (hops) perustuvana. Se edellyttää 

opiskelijalta omatoimisuutta, vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta. Opinnot 

toteutetaan lukukausien alussa noin viikon mittaisina lähiopetusjaksoina ja 

keskimäärin kerran kuussa järjestettävinä noin viikon pituisina 

lähiopiskelupäivinä, jotka ovat riippuvaisia harjoittelun järjestämisistä 

lukukausien aikana. Opintojen eteneminen edellyttä lähiopiskelujaksoille 

osallistumista. Keskeisen osan oppimisesta muodostavat oppimistehtävien 

käsittely ja reflektointi. Opiskelu lähiopetusjaksojen välissä on itsenäistä 

tiedonhakua, tentteihin valmistautumista, tutustumista verkkoon tallennettuun 

oppimateriaaliin sekä etätehtävien tekemistä yksin ja opiskelijatiimeissä. 

Opintopisteen saavuttaminen edellyttää kahdenkymmenenseitsemän tunnin 

työpanosta opiskelijalta. Siihen sisältyy muunmuassa lähiopetus, tentteihin 

valmistautuminen, tehtävien kirjoittaminen ja verkko-opiskelu. (Diakonia 

ammattikorkeakoulu i.a.) 

 

Monimuoto-opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot edellyttävät kokopäiväistä 

opiskelua. Sosiaalialalla harjoittelujaksojen pituudet ovat 7–10 viikkoa ja 

laajuudeltaan 10–15 op. Opetussuunnitelma sisältää yhteensä viisi 

harjoittelujaksoa. (Diakonia ammattikorkeakoulu i.a.) Monimuoto-opintojen 

laajuus riippuu opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta. 

Opinto-ohjelmaan tulee perehtyä ennen hops-keskusteluja ja tunnistaa oma 

osaamisalueensa. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen -prosessi (AHOT) voidaan käynnistää opiskelijan omasta 
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aloitteesta. Osaamisen osoittamisen menetelminä voivat olla esimerkiksi tentti, 

portfolio, kehittämistehtävä tai kirjallinen tehtävä. (Diakonia ammattikorkeakoulu 

i.a.) 

 

Opiskelijan opintoja tuetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla, jonka 

laatimisessa ja tavoitteiden toteutumisessa opinto-ohjaaja antaa henkilö-

kohtaista ohjausta ja tukea opintopolun kaikissa vaiheissa. Persoonallista ja 

ammatillista kasvua sekä oppimista ohjataan opintokokonaisuuksien aikana 

tiimeissä ja tuutorryhmissä. Tuutorryhmä on vertaisryhmä, jolloin opiskelijan 

persoonallisen ja ammatillisen kasvun kysymyksiä käsitellään samassa 

asemassa olevien opiskelijoiden kanssa. Keskeisenä nähdään opiskelijoiden 

antama tuki toisilleen. (Diakonia ammattikorkeakoulu i.a.) 

 

Monimuoto-opiskelijat toimivat tiimeissä, jotka työskentelevät asettamiensa 

tavoitteiden suuntaisesti. Tiimissä jäsenet tukevat toisiaan opiskelussa, arvioivat 

yhdessä toimintaansa ja sen saavutuksia. Tavoitteena on vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaitojen kehittäminen, ammatillinen ja persoonallinen kasvu sekä 

liittyminen tiimin yhteisiin oppimistehtäviin. Tiimin ohjaajana toimii yksi tai 

useampi opettaja, jotka antavat palautteen tiimin työskentelystä ja tehtävistä. 

(Diakonia ammattikorkeakoulu i.a.) 

 

Toimivan ja viihtyisän opiskeluilmapiirin luomiseen käytetään opiskelijatuutoria. 

Tuutorin avulla tutustutaan ammattikorkeakouluun, sen opiskelukäytäntöihin, 

toimintaympäristöihin, opiskelijaelämään ja opiskelupaikkakuntaan. (Diakonia 

ammattikorkeakoulu i.a.) 
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2.2.2 Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto 

 

Diakoninen sosiaalityö voidaan nähdä diakonien ja diakonissojen määrittelyn 

pohjalta sosionomi (AMK) –diakonin diakoniseen erityisasiantuntemukseen ja 

kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvana sosiaalialantyönä. Työssä 

huomioidaan erityisesti ihmisen henkisyys ja hengellisyys. Usko toimii 

voimavarana toivoa lisäävänä, tuen tarpeena ja yhteisöllisyyteen kutsuvana 

tekijänä. (Gothóni & Jantunen 2010, 60.)  

 

Sosinomi (AMK) –diakoni tutkinto antaa valmiudet sosionomin tehtäviin ja kirkon 

diakoniatyöhön. Diakoniseen sosiaalityöhön suuntautuneiden koulutuksessa 

painotetaan ihmisen aineellisia ja yhteiskunnallisia tarpeita sekä 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Diakoni voi hakeutua 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakonian virkoihin. (Diakonia 

ammattikorkeakoulu i.a.) 

 

Diakoniatyön tarkoitus on kohdata ihmiselämän moninaisia kysymyksiä ja arkea 

luovasti mutta ammatillisesti. Ihmisen tukemisen lähtökohdaksi nousevat 

lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Työtä ohjaa 

kristillinen usko, ihmiskäsitys ja sosiaalieettinen toimintatapa. Pyrkimyksenä on 

äänettömän hädän kuuleminen ja näkeminen, sekä hätää aiheuttaviin syihin 

vaikuttaminen. Diakonin tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä, perheitä, ryhmiä 

ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä heidän omatoimista 

selviytymistään. (Diakonia ammattikorkeakoulu i.a.) Diakoniatyö on vaikeuksissa 

olevien ihmisten kokonaisvaltaista auttamista (Helin, Hiilamo & Jokela 2010, 37). 

Keskeisintä työssä on yhteinen työ oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi, 

toivon mahdollistaminen ja voimavarojen tukeminen sekä ihmisen ja ryhmän 

kohtaaminen. Diakonian nähdään merkitsevän avointa vuoropuhelua kristillisen 

uskon ja arkisen elämän välillä. (Diakonia ammattikorkeakoulu i.a.) 

Diakoniatyöntekijän ydinosaamisalueita ovat diakonisen asiakastyön 

osaaminen, hengellisen työn osaaminen, kirkon organisaatio- ja 

kehittämisosaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen. (Helin 

ym. 2010, 40.) 
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Opiskelussa keskeisenä alueena ovat yleiset sosiaalialan opinnot. Ne antavat 

välineet ymmärtää ihmisten vaihtelevia tilanteita suomalaisessa yhteiskunnassa 

ja toimintavälineet käytännön työhön. Opiskelussa korostuu kristinuskon 

keskeinen sisältö, Raamattu sekä kirkon usko ja sen nykyhetkiseen tulkintaan 

liittyvät kysymykset. Välineitä työhön ovat jumalanpalvelus, sielunhoito ja muut 

seurakunnan toimintatavat. (Diakonia ammattikorkeakoulu i.a.)  

 

 

2.2.3 Sosionomi-diakoniaa opiskelevan hengellisen kasvun tukeminen 

 

Opiskelijan hengellinen kasvu lähtee liikkeelle hengellisen kirjallisuuden, 

Raamatun, retriitin ja messun avulla. Näillä mahdollistetaan asettautuminen 

Jumalan sanan vaikutuspiiriin. Opiskelijan lähestyminen Jumalaan tapahtuu 

uskon ja rakkauden varassa. Usko ja luottamus Jumalan lupaukseen sekä 

omaan hengelliseen kokemukseen vievät ihmistä eteenpäin jumaloitumisen 

tiellä. (Ghiselli 2006, 77–78.) Hengellinen ohjaus nähdään ankkuroituneen 

kirkon uskon näkökulmaan, jolloin tavoitteena on Raamatusta, kirkon perinteestä 

ja opista lähtien vastata kysymyksiin ihmisenä olemisesta (Räsänen 2006, 133). 

 

Opiskelijoiden hengellistä kasvua tuetaan seurakunnan toiminnassa 

oppilaitostyönä. Oppilaitostyöntekijöiden tavoitteena on hengellisen tuen lisäksi 

auttaa opiskelijaa kirkon tulevana työntekijänä antaen mahdollisuuden elää 

oman paikallisseurakuntansa yhteydessä tutustuen seurakuntalaisena sen 

toimintaan. (Salo 2006,13.) Oppilastyön lisäksi hengellistä tukea tarjoaa laaja 

kristillinen järjestökenttä ja kirkollisten alojen ammattiliiton toiminta. Järjestöt 

järjestävät muun muassa retriittejä, teologi-iltamia, vespereitä sekä raamattu- ja 

rukouspiirejä. Ammattiyhdistysten opiskelijatoiminnan tavoitteena on tarjota 

opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia pohtia omaa kutsumusta ja ammatillista 

identiteettiä, saada tietoa työelämästä sekä luoda kontakteja mahdolliseen 

tulevaan työnantajaan, kirkkoon. Diakoniaopiskelijoiden kasvua kirkon 

työntekijöiksi tukee Diakoniatyöntekijöiden Liiton opiskelijatoiminta. (Salo 

2006,14–15.) 

 



  24 

Oppilaitostyö nähdään hyvin suppeana voimavarana opiskelijoiden hengellisen 

kasvun tukemisessa, joten opiskelijajärjestöjen ja ammattiliittojen sekä 

opiskelijoiden aineyhdistysten toiminta korostuu opiskelijoiden ammatillisen 

identiteetin tukijoina ja hengellisyyden vahvistajana (Salo 2006,16). 

 

Ammattikorkeakoulu tukee opiskelijan hengellistä kasvua opetussuunnitelman 

mukaisesti järjestämällä opintoja kirkon työntekijäksi kasvamisena sekä oman 

hengellisen kasvun tukemisena ja pohtimisena sekä siihen syventymisenä. 

Launosen (2009) tutkimuksen mukaan opiskelijoiden käsityksissä omasta 

uskostaan yli neljä viidesosaa vastanneista koki valmistumisvaiheessaan oman 

uskon kasvaneen vähitellen (Launonen 2009, 23).  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla työssäkäyvien, perheellisten,  

ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsityksiä stressin ilmenemisestä, joiden 

opinnot on toteutettu monimuoto-opintona. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä 

tietoa opiskelijoiden voimavaroista, jotka ehkäisevät stressiä. Monimuoto-

opiskelun kehittämishaasteiden esiin tuomisella autetaan opinnoissa 

suoriutumista ja monimuoto-opintojen toteutuksen kehittämistä. 

 

 

Tutkimustehtävät ovat: 

 

1)  Miten opinnoista johtuva stressi opiskelijoiden käsitysten mukaan ilmenee?  

2)  Millaiset voimavarat sosionomi (AMK) -diakoni opiskelijoiden käsitysten 

mukaan edesauttavat opinnoissa suoriutumista? 

3)  Millaiset tekijät koetaan kehittämishaasteiksi sosionomi (AMK) -diakoni 

opiskelijoiden käsitysten mukaan monimuoto-opintojen toteutuksessa?  
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 
 

4.1 Opinnäytetyön lähestymistapa 

 

Opinnäytetyön lähestymistapa on kvalitatiivinen eli laadullinen. Tavoitteena on 

opiskelijoiden omat kuvaukset koetusta todellisuudesta, jotka sisältävät niitä 

asioita, joita he kokevat itselleen elämässään tärkeinä ja merkityksellisinä. 

(Vilkka 2005, 97.) Laadullisessa tutkimuksessa on kysymys siitä, miten tutkija 

ymmärtää toista ihmistä ja miten tiedonantaja ymmärtää tutkijan laatimaa 

tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 68–69). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tavoitteeksi asetetaan tutkimuskohteen ymmärtäminen. Tutkimus aloitetaan 

kentän kartoittamisella, josta valitaan ryhmä kyselyä varten. Aineiston koko 

määräytyy ryhmän jäsenten määrästä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 

176–177.) Laadullisessa tutkimuksessa ryhmä, jota pyritään analysoimaan 

mahdollisimman tarkasti, ei koostu määrästä vaan laadusta. 

Harkinnanvaraisessa otannassa tutkittavaa ryhmää ei ole hyödyllistä poimia 

sattumanvaraisesti, vaan tutkimus kohdistetaan niihin opiskelijoihin, jotka 

täyttävät tutkimusjoukon tunnusmerkit eli perheellinen työssäkäyvä sosionomi 

(AMK) –diakoni monimuoto-opiskelija. (Eskola & Suoranta 2003,18.) 

 

Opinnäytetyön laadullisen tutkimusmenetelmän tavoitteena ei ole totuuden 

löytäminen tutkittavasta asiasta, vaan tutkimuksen aikana muodostuneiden 

tulkintojen avulla näyttää ihmisen toiminnasta ja ajattelusta jotain, mikä on 

välittömän havainnon tavoittamattomissa. Yksilön kuvaaman kokemuksen ja 

käsityksen avulla luodaan johtolankoja, joista tehdään tulkintoja. (Tuomi 2009, 

98.) Opinnäytetyön tarkoituksena on laadullisen tutkimusmenetelmän mukaisesti 

olla emansipatorinen eli tutkimuksen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä ja 

vaikuttamaan myönteisesti tiedonantajien opinnoissa suoriutumista lisäävien 

tekijöiden ajattelu- ja toimintatapoihin. (Vilkka 2005, 103.) 

 

Opinnäytetyön tutkimuksellinen lähestymistapa on induktiivinen eli 

aineistolähtöinen analyysi, sillä siinä halutaan painottaa analyysissa käytettyä 
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päättelyn logiikkaa. Lähtökohtana induktiivisessa lähestymistavassa ovat arjen 

tilanteet, joita ensin analysoidaan ja sitten tarkastellaan suhteessa aikaisempiin 

tutkimuksiin (Kuokkanen, Kiviranta, Määttänen & Ockenström 2007, 33). 

Induktiivisessa tutkimusotteessa päädytään yksityisistä havainnoista yleisiin 

merkityksiin (Hirsjärvi ym. 2007, 260).  Opinnäytetyön teorian merkitys analyysin 

ohjaajana liittyy metodologiaan sillä perustein, että opinnäytetyön tutkimuksessa 

julkilausutut metodologiset sitoumukset eli käytetyt menetelmät ohjaavat 

analyysia. (Tuomi ym. 2009, 95–96). 

 

 

4.2 Opinnäytetyön aineistonkeruu 

 

Aineiston keruu tapahtui avoimia kysymyksiä sisältävillä kyselylomakkeilla. 

Vastaajien määrä oli kahdeksan perheellistä, työssäkäyvää monimuoto-opintoja 

suorittavaa Diakonia-ammattikorkeakouluopiskelijaa Pohjoisen yksiköstä, jotka 

suorittivat sosionomi (AMK) –diakoni tutkintoa. Aineistokeruumenetelmänä 

opinnäytetyössä käytettiin avoimia kysymyksiä sisältävää kyselylomaketta, joka 

lähetettiin webropol –ohjelman avulla vastaajan sähköpostiin (W-POL i.a). 

Avoimien kysymyksien avulla vastaaja sai mahdollisuuden kertoa, mitä todella 

ajattelee. Tiedonantajan vastauksilla saatiin tietoa vastaajan omakohtaisista 

kokemuksista. (Tuomi ym. 2009, 73; Hirsjärvi ym. 2007, 193–196). 

Kyselylomakkeen jokaiselle kysymykselle tuli löytyä perustelu tutkimuksen 

viitekehyksestä, jo tiedetystä tiedosta sekä tutkittavasta ilmiöstä. Kyselyn avulla 

saatiin tietoa siitä mitä opiskelijat ajattelevat tai toimivat tietyllä tavalla. (Tuomi 

ym. 2009, 72–75). Tavoitteena oli saada erään sosionomi (AMK) –diakoni 

opiskelijaryhmän oma näkemys monimuoto-opiskelun haasteellisuudesta. 

Kysely lähetettiin yhdeksälle opiskelijalle ja vastauksia saatiin kahdeksan. 

Lomakeaineiston lähettäminen tietylle ryhmälle, jonka sisältö koetaan tärkeäksi, 

edesauttaa korkeampaa vastausprosenttia (Hirsjärvi ym. 2007, 191). 
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4.3 Aineiston analyysi 

 

Opinnäytetyö pohjautuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimukseen. Kyselyssä 

käytetään induktiivista eli aineistolähtöistä tutkimusotetta, jonka avulla pyritään 

stressi-ilmiön hallitsemiseen, voimavarojen uusien näkökulmien tavoittamiseen 

ja monimuoto-opintojen kehittämishaasteiden ilmentymiseen. Luokitus 

muodostuu sisällönanalyysin avulla, johon opiskelijat antavat kuvauksen 

ilmiöstä. 

 

Opinnäytetyö analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Se on menetelmä, jolla 

pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa. (Tuomi ym. 2009, 103.) Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan 

jakaa, kolmivaiheiseen prosessiin. Ensimmäisenä aineisto redusoidaan eli 

pelkistetään, toisena aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään ja kolmantena 

abstrahoidaan eli luodaan teoreettiset käsitteet. (Tuomi ym. 2009, 108; Miles & 

Huberman 1994, 8–12.) Laadullisessa analyysissa aineisto ja tutkimusongelma 

ovat keskenään tiiviissä vuoropuhelussa, jolloin aineisto harvoin tarjoaa suoria 

vastauksia alkuperäiseen tutkimusongelmaan. Luokittelun tehtäväksi muodostuu 

aineiston järjestelmällinen läpikäynti tutkimusongelman, keskeisten käsitteiden 

sekä lähtökohtien määrittämällä tavalla. Analyysivaiheiden tehtävänä on saada 

aineistosta systemaattisesti läpikäyden jotain irti, mitä suorissa lainauksissa ei 

sellaisenaan ole läsnä. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (toim.) 2010,13–19.)  

 

Aloitin sisällönanalyysiprosessin aineistoon tutustumisella (Taulukko 1, sivu 29). 

Aineiston sisältöön perehtymisen jälkeen ryhdyin pelkistämään aineistoa etsien 

siitä tutkimustehtävien ilmiöiden kannalta oleellisia ilmaisuja. (Tuomi ym. 2009, 

109.) Ennen aineiston analysointia tuli aineisto saattaa sellaiseen muotoon, että 

analysoiminen oli mahdollista (Metsämuuronen 2006, 122). Analyysiyksikkönä 

käytin lausumaa. Tutkimustehtävien ohjaama pelkistäminen tapahtui aineiston 

koodaamisella, jolloin alkuperäisestä vastaustiedosta nostetut ilmaukset kirjattiin 

aineistosta nostetuilla ilmauksilla. Aineiston pelkistämistä ohjasivat 

tutkimustehtävät, joiden avulla aineistosta litteroitiin tutkimustehtävälle 

olennaiset ilmaukset. (Tuomi ym. 2009, 109.) Tutkimustehtävään miten 

opinnoista johtuva stressi opiskelijoiden käsitysten mukaan ilmenee, hain 
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vastausta kyselylomakkeen kysymyksillä 1 ja 2 (Liite 1, sivu 54). Tutkimus-

tehtävään millaiset voimavarat sosionomi (AMK) -diakoni opiskelijoiden 

käsitysten mukaan edesauttavat opinnoista suoriutumista, hain vastausta 

kyselylomakkeen kysymyksillä 3 ja 4. Tutkimustehtävään millaiset tekijät 

koetaan kehittämishaasteiksi sosionomi (AMK) -diakoni opiskelijoiden käsitysten 

mukaan monimuoto-opintojen toteutuksessa, hain vastausta kyselylomakkeen 

kysymyksillä 5 ja 6. Alkuperäisestä informaatiosta nostetut ilmaukset kirjattiin 

aineistosta nostetuilla ilmauksilla eli aineisto pelkistettiin. Aineistosta etsittiin 

tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja, joita listattiin peräkkäin 

eri konseptille. (Tuomi ym. 2009, 109.)  

 

Aineistoa ryhmitellessä eli klusteroinnissa aineistosta koodatut alku-

peräisilmaukset kävin tarkasti läpi ja aineistoista etsittiin samankaltaisuuksia 

kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittaneet käsitteet ryhmiteltiin, yhdistettiin 

alaluokiksi ja nimettiin luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Aineisto tiivistyi 

luokittelussa, koska yksittäiset tekijät sisällytettiin yleisempiin käsitteisiin. 

Klusteroinnin tarkoitus oli luoda pohja kohteena olevan tutkimuksen 

perusrakenteelle ja tuottaa alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi ym. 

2009, 110–111.) Aineiston klusteroinnin jälkeen aineisto abstrahoitiin. Sen avulla 

voitiin erottaa tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon avulla 

muodostettiin teoreettiset käsitteet. (Metsämuuronen 2006, 122; Tuomi ym. 

2009, 111–112.) Käsitteellistäminen eteni alkuperäisinformaatiossa käytetyistä 

kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Teoriaa ja 

johtopäätöksiä verrattiin koko ajan alkuperäisaineistoon uutta teoriaa 

muodostettaessa. Tuloksissa kuvattiin luokittelujen pohjalta muodostetut 

käsitteet ja niiden sisällöt. (Tuomi ym. 2009, 112–113.) 

  

Taulukko 1 Analysointiprosessin vaiheet. 

1. Tutustuminen aineistoon ja vastauksien aukikirjoittaminen. 
2. Aineiston redusointi eli pelkistäminen poistamalla 

aineistosta epäolennainen asia. 
3. Lausumien ryhmittely eli klusterointi alaluokiksi 

samankaltaisten ilmaisujen mukaan 
4. Alaluokan yhdistäminen pääluokaksi. 
5. Yläluokan muodostaminen päääluokkia yhdistämällä. 
6. Yhdistävän luokan muodostaminen yläluokista. 
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5 TULOKSET 

 

 

5.1 Monimuoto-opiskelijoiden käsityksiä stressin ilmenemisestä 

 

Tulosten mukaan monimuoto-opiskelijoiden stressi ilmenee ulkoisista 

vaatimuksista johtuvana epätasapainona elimistössä (Kuvio 1).   

 

Alaluokka            Pääluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

 

       

 

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Stressin ilmeneminen  

• epätietoisuus 
opintokokonaisuuksien 
toteutumisesta 

• puutteellinen opintojen 
ohjaus 

• opintokokonaisuuksien 
toimimattomuus 

• aikataulujen sekavuus 
 

opinnoista 
johtuvat tekijät  

opiskelijoihin 
kohdistuvat vaatimukset 

• sosiaalisten suhteiden 
laiminlyönti 

• taloudellinen huoli 
• ajan puute 
• omat tavoitteet 
•  riittämättömyys 

opiskelijana  

sosiaaliset 
tekijät 

elimistössä näkyvät 
muutokset 
 

monimuoto-opiskelijoiden 
käsityksiä stressin 
ilmenemisestä 

psyykkiset 
tekijät 

ruumiilliset  
tekijät 

• ahdistuneisuus 
• hermostuneisuus 
• jännittyneisyys 
• keskittymisvaikeudet 
• unen häiriöt 

• päänsärky 
• vatsavaivat 
• verenpaineen nousu 
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5.1.1 Opiskelijoihin kohdistuvat vaatimukset 

 

Sisällönanalyysin pohjalta syntyneen luokituksen mukaan opiskelijoihin 

kohdistuvat vaatimukset näyttäytyivät opinnoista johtuvina ja sosiaalisina 

tekijöinä (Kuvio 1, sivu 30). Vastaajien mukaan opinnoista johtuvina tekijöinä 

eniten stressiä aiheutti epätietoisuus opintokokonaisuuksien toteutumisesta. 

Epäselvyyttä ilmeni omista opinnoista ja kurssien sisällöstä. Kurssien sisällössä 

tietämättömyyttä ilmeni materiaalin löytymisen, tentittävien kirjojen ja opintojen 

suorittamisjärjestyksen osalta. Kuormittavuutta lisäsi epätietoisuus kursseista 

vastaavista vastuuopettajista, opintokokonaisuuksien organisoinnista ja 

hyväksilukemisista. Opintokokonaisuuksiin sisältyvistä tehtävistä ja tenteistä ei 

saatu riittävää tietoa. 

 

Eniten stressiä aiheuttaa jatkuva epätietoisuus omista opinnoista, 
siitä mitä kaikkea kulloiseenkin kurssiin todellisuudessa sisältyy, 
epätietoisuus missä järjestyksessä opintoja voi/pitää suorittaa tai 
kuka vastaa mistäkin opinto-osiosta. (v.4.1.) 

 

Opintojen ohjauksessa koettiin puutteellisuutta tehtävien, luentojen ja verkko-

opiskelun myötä. Tehtävänannot koettiin epämääräisiksi. Opintoihin saatiin liian 

vähän ohjeistusta. Opettajien antama ohjaus koettiin puutteelliseksi. Opiskelijat 

saivat liian vähän aikaa ohjaukseen, koska opettajia nähtiin harvoin. Stressiä 

lisäsi luentojen peruuttamiset, jotka jätettiin ilmoittamatta opiskelijoille. Verkko-

opiskeluihin ei saatu riittävää ohjausta. Sekavuutta lisäsi verkkoalustan 

yhtäkkinen vaihtuminen. 

 
Mitä tehtäviä/tenttejä opintokokonaisuus sisältää (v.4.3.) 
Liian epäselvät ohjeet tehtävien tekemisessä (v8.1.) 
Epämääräiset tehtäväksi annot (v.7.1.) 
Opettajilta ei ole saanut tukea, koska niitä näkee niin harvoin. 
(v.8.1.) 
Virtuaalisen oppimisympäristön sekavuus (v.1.1.)  
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Opintokokonaisuuksien toimimattomuutta ja kuormittavuutta lisäsivät 

päällekkäisyydet tehtävien palautuksissa ja tenttien järjestämisissä. Stressiä 

aiheutti liiallinen tehtävien määrä, jotka koettiin kasaantuvan. Tehtävien 

palautuksissa oli päällekkäisyyttä. Tenttejä järjestettiin ilman, että aiheeseen 

saatiin alustusluentoja. Toimimattomuutta lisäsi teoriatiedon saaminen vasta 

työharjoittelun jälkeen. Kuormittavuutta lisäsi opintojen ja harjoittelun 

päällekkäisyys. 

 

Vieraaseen aiheeseen liittyvät tentit, joista ei ole ollut ennakkoon 
alustusluentoja aiheeseen. (v.7.1.) 

 

Aikataulujen sekavuus ilmeni kurssien aikataulutuksessa. Opintojen 

suunnitteleminen oli vaikeaa, kun aikatauluja ei saatu tietoon ajoissa. 

 
Opintojen suunnittelemisen hankaluus, koska näitä 
aikataulutuksia ei saa tietoon ajoissa. (v.5.1.) 

 

Sosiaalisissa tekijöissä päällimmäisenä esiin nousi omien sosiaalisten suhteiden 

laiminlyönti, joka koettiin syyllisyytenä. Taloudellista huolta koettiin 

virkavapaiden ottamisena omista töistä, kun opintoja ei järjestettykään ennalta 

sovittuna ajankohtana. Stressiä lisäsi ajan puute sekä oma riittämättömyys 

opiskelijana. Kuormittavuutta lisäsi omien tavoitteiden asettaminen. Kurssit 

haluttiin suorittaa ajallaan ja arvosanoista toivottiin riittävän hyviä.  

 

Koen syyllisyyttä sillä opinnot vievät paljon aikaa perheeltä ja 
lapset kasvavat ”siinä sivussa”. Parisuhteen hoitamiselle ei jää 
aikaa riittävästi. (v.5.1.) 
Ajatus riittävän hyvien arvosanojen saannista. (v.2.1.) 
Ei pysty keskittymään kouluasioihin tarpeeksi hyvin, koska 
tekemättömät tehtävät stressaa. (v.8.2.) 
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5.1.2 Elimistössä näkyvät muutokset 

 

Sisällönanalyysin pohjalta syntyneen luokituksen mukaan elimistössä näkyviä 

muutoksia olivat psyykkiset ja ruumiilliset tekijät (Kuvio 1, sivu 30). Elimistön 

muutoksina näyttäytyneet psyykkiset tekijät muodostuivat ahdistumisesta ja 

hermostumisesta. Läheisille ihmisille tiuskittiin ja koettiin huonotuulisuutta. 

Opiskelijoissa ilmeni jännittyneisyyttä, keskittymisvaikeutta ja uupumusta unen 

häiriöiden seurauksena. Opiskelijat kokivat aikaansaamattomuutta. Ruumiillisia 

tekijöitä olivat pääkipu, vatsavaivat sekä verenpaineen nousu. 

 
Verenpaine nousee, ahdistaa, menee motivaatio koko 
opiskelusta. Ärsyynnyn kotona paljon herkemmin. (v.1.2.) 
Olen myös alkanut kärsiä vatsakivuista, joille ei ole selkeää syytä 
(koskaan aikaisemmin näitä ei minulla ole ollut). (v.5.2.) 
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5.2 Monimuoto-opiskelijoiden käsityksiä voimavaraisuudesta  

 

Opiskelijoiden laadullisten voimavarojen hankintakeinoina, voimavarojen 

säilyttämisessä ja stressin hallinnassa näyttäytyivät erilaiset hallintakeinot, jotka 

koostuivat ulkoisista ja sisäisistä voimavaroista (Kuvio 2). 

 

Alaluokka     Pääluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

• liikunta 
• rentoutuminen  
• musiikin kuuntelu 
• lukeminen 
• käsityöt 
• kirjallisuuden 

lukeminen 

• rukoileminen 
• luottamus Jumalaan 
• rauhoittuminen, kuten 

hengellinen musiikki 
ja hengelliset tekstit 

• kirkossa käynti 
• kirkonalan opinnot 

• tehdyt tehtävät 
• vähätteleminen 
• motivaatio 

hengellinen 
voimavara 

harrastukset 

psyykkinen 
voimavara 

monimuoto-opiskelijoiden 
käsityksiä 
voimavaraisuudesta 
opinnoissa suoriutumiseen 

Kuvio 2. Voimavaraisuus opinnoissa suoriutumiseen 

• perheeltä saatu tuki 
• ystäviltä saatu tuki 

läheisten tuki 

ulkoiset 
voimavarat 

sisäiset 
voimavarat 
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5.2.1 Ulkoiset voimavarat 

 

Sisällönanalyysin pohjalta syntyneen luokituksen mukaan monimuoto-opiskelijan 

voimavaraisuus koostui ulkoisista voimavaroista, joita olivat harrastukset ja 

läheisten tuki (Kuvio 2, sivu 34). Voimavaroja lisääviä harrastuksia olivat liikunta, 

rentoutuminen, musiikin kuuntelu, käsityöt ja kirjallisuuden lukeminen. Läheisten 

tuessa tärkeimpinä tekijöinä nähtiin perheeltä ja ystäviltä saatu tuki. 

 

Itsensä rauhoittaminen, liikkuminen, käsityöt, roskakirjallisuuden 
lukeminen ja musiikin kuuntelu, etenkin klassinen musiikki. (v.3.3.) 
Lepo, liikunta, hyvän kirjan lukeminen, yhdessä oleminen perheen 
kanssa kiireettä, saunominen rauhassa sekä ystävien 
tapaaminen. (v5.3.) 

 

 

5.2.2 Sisäiset voimavarat 

 

Monimuoto-opiskelijan sisäiset voimavarat muodostuivat psyykkisistä ja 

hengellisistä voimavaroista (Kuvio 2, sivu 34).  Opiskelijat kokivat tehtyjen 

tehtävien, opintojen vähättelemisen ja motivaation ylläpitämisen lisäävän 

psyykkisiä voimavarojaan. Motivaatiota lisäsi tietoisuus opintokokonaisuuksien 

sisällöstä ja vaatimuksista. 

 

Tehdyt tehtävät lieventävät stressiä (v.8.3.) 
”Antaa olla” tyyliin eli jätän kaikki tehtävät pöydälle joksikin 
aikaan, palaan myöhemmin niiden ääreen – kun saa purkaa 
jollekin ”paineita”. (v.8.3.) 

 

Opiskelijoiden keskeisimmäksi hengelliseksi voimavaraksi nousi rukouksen 

voima. Muita hengellisiä voimavaroja olivat luottamus Jumalan huolenpitoon ja 

voimaannuttamiseen, hengellinen musiikki, kirkossa käynti ja kirkolliset opinnot. 

 

Ei näitä monimuoto-opintoja ainakaan ilman rukousta saisi 
suoritettua! Kyllä on monet kerrat pitänyt opintojen laahatessa 
(=yhtä kaaosta) ristiä kädet ja luottaa yläkerran herran 
huolenpitoon ja voimaannuttamiseen! (v.4.4.) 
Myös kirkolliset opinnot ovat osaltaan olleet tukemassa 
hengellisyyttäni ja sitä kautta opinnoissa jaksamista. (v.4.5.) 
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5.3 Opiskelijoiden käsityksiä monimuoto-opintojen kehittämishaasteista 

 

Monimuoto-opintoja toteutettaessa kehittämishaasteiksi muodostuivat 

itseohjautuvan oppimisen ja monimuoto-opintojen kehittäminen (Kuvio 3). 

 

Alaluokka     Pääluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 

 

 

Kuvio 3. Monimuoto-opintojen kehittämishaasteet 

• asiantunteva ohjaus 
monimuoto-opintoihin 

• enemmän aikaa ja yksi-
löllisempi huomioiminen 
henkilökohtaista opetus-
suunitelmaa laadittaessa 

• opettajien tietämys 
monimuoto-opintojen 
toteutuksesta ja sisällöstä 
 

• itsenäinen tiedon 
hankkiminen 

• liiallinen kurssien ja 
tehtävien 
päällekkäisyys 
 

• erilaisten roolien ja 
aikataulujen 
yhteensovittaminen 

• opintojen ennakointi 
ja tehtävien 
yllätyksellisyys 

monimuoto-opintoihin 
ohjaaminen 

suunnitelmallisuus 

motivaatio 

• opintokokonaisuuksien 
johdonmukainen 
toteuttaminen  

• opintokokonaisuuksien 
sisältöjen selkeyttäminen 

• lähipäivien järjestäminen 
 

opintokokonaisuuksien 
toteutuminen 

itseohjautuvan oppimisen 
kehittäminen 

monimuoto-opintojen 
kehittäminen 

opiskelijoiden 
käsityksiä 
monimuoto-opintojen 
kehittämishaasteista 
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5.3.1 Itseohjautuvan oppimisen kehittäminen 

 

Sisällönanalyysin pohjalta syntyneen luokituksen mukaan itseohjautuvan 

oppimisen kehittäminen muodostui suunnitelmallisuudesta ja motivaatiosta 

(Kuvio 3, sivu 36). Suunnitelmallisuuden haasteiksi koettiin erilaisten roolien ja 

aikataulujen yhteensovittaminen. Monimuoto-opintojen ohella perheellisellä 

opiskelijalla on samanaikaisesti moninaisia rooleja, kuten puolison, vanhemman, 

työntekijän ja opiskelijan rooleja. Näiden seurauksena aikataulujen järjestelyt ja 

roolien yhteensovittaminen toivat haasteetta opiskeluun. Suunnitelmallisuutta 

voitaisiin tukea opintojen ennakoitavuudella, jolloin oman aikataulutuksen 

järjestämisessä olisi paremmat vaikutusmahdollisuudet. Suunnitelmallisuutta 

heikensivät lukukauden edetessä ennalta odottamattomien tehtävien antaminen 

jälkikäteen. 

 

Työn, arjen ja opiskelun yhteensovittaminen on taituruutta. (v.5.1.) 
Yllätyksiä on tullut aina, kun on luullut, että tässä on jo kaikki. 
(v.5.6.) 

 

Opiskelijoiden käsitysten mukaan opinnoissa suoriutumiseen vaikutti 

motivaation löytyminen opiskeluun. Tiedon hankkiminen ja tavoitteiden 

saavuttaminen tapahtui kokeilemalla, kun vuorovaikutus opettajien ja 

opiskelijoiden välillä oli vähäistä. Motivaatiota heikensi liian monen kurssin ja 

tehtävän päällekkäisyys. Tehtävien palautuspäivät kasaantuivat ja niiden 

tekeminen koettiin kuormittavaksi työn ohella. 

 

Tiedon hankkiminen, kun opettajilta ei saa selkeitä neuvoja. 
(v.5.3.) 
Itse joudumme joskus liikaa käyttämään voimavaroja oppimalla 
”kantapään kautta” (v.5.7.) 
Liian monet samanaikaiset kurssit ja tehtävät (v.5.2.) 
Tehtävien palautuspäivät ovat joskus kasautuneet ja aiheuttaneet 
stressiä sillä työn ohella niiden tekeminen on tuottanut melkosia 
ponnisteluja. (v.5.5.) 
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5.3.2 Monimuoto-opintojen kehittäminen 

 

Tulosten mukaan monimuoto-opintojen kehittämistä nähtiin opinto-

kokonaisuuksien toteutumisessa ja monimuoto-opintoihin ohjaamisessa (Kuvio 

3, sivu 36). Opintokokonaisuuksien toteutumiseen toivottiin johdonmukaisuutta. 

Toteutuksen kehittämishaasteena oli järjestelmällisen ja selkeän ohjeistuksen 

antaminen hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista. Lähipäivien järjestämisessä 

ilmenneissä kehittämishaasteissa toivottiin lukujärjestyksen toteutumista 

alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Toteutussuunnitelmassa tulisi näkyä 

lähipäivien tunneille suunnitellut aihekokonaisuudet. 

 
Mitä paremmin opiskelijalla on tiedossa opintokokonaisuuksien 
struktuuri HYVISSÄ AJOIN ENNEN opintokokonaisuuden 
alkamista, sen paremmin opinnoista on mahdollisuus suoriutua ja 
ennakoida sekä suhteuttaa opintojen eteneminen työaikatauluihin! 
(v.5.4.) 
 

 

Opinnoissa suoriutumiseen tarvittiin selkeämpää kokonaiskuvaa kurssin 

sisällöstä, tehtäväannosta ja tavoitteista. Opiskelijoiden näkemysten mukaan 

lukukausien ohjeistus kurssien osalta oli sekavaa. Ohjeistukset kaipasivat 

selkeyttämistä. Opinnoissa suoriutumista nähtiin autettavan lukukauden alussa 

annettavalla tiedolla tehtävistä ja tenteistä, jolla voitaisiin helpottaa 

hahmottamista ja vähentää kuormittavuutta. Tehtävien tekemiseen toivottiin 

erilaisten suoritusmahdollisuuksien käyttämistä. Luennot toivottiin saavan ennen 

harjoittelujaksojen alkamista. Aikuisopiskelijat näkivät kehittämishaasteeksi 

luentoaiheiden valitsemisen niin, että ne vastaisivat aikuisopiskelijan tarpeita.  

 
Tehtävien ohjeistusten epämääräisyys tai jopa puutteellisuus. 
(v.5.2.) 
Luennot ensin ja sitten harjoitteluihin. Ei olisi niin noloa, kun on 
ihan pihalla kaikesta. (v.6.1.) 
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Lähipäivien järjestämisessä toivottiin täysipäiväisen opetuksen järjestämistä, 

jottei tulisi turhia poissaoloja omista töistä. 

 

Kouluviikoilla ei ole aina ollut täysiä päiviä, työssäkäyvänä niitä 
toivoisi, ei tulisi turhia poissaoloja töistä. (v.5.6.) 

 

Kyselyssä ilmenneiden vastausten myötä kehittämistä nähtiin monimuoto-

opintoihin ohjaamisessa. Monimuoto-opiskelijoille toivottiin omaa opinto-

ohjaajaa tai vastuu opettajaa, jolla olisi selkeä tietämys ja kokonaisvaltainen 

näkemys monimuoto-opintojen toteutumisesta ja sisällöstä.  

 
Opinto-ohjaajia sais olla enemmän, eli aikuisopiskelijoille oma. 
(v.6.1.) 

 

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimiseen toivottiin enemmän aikaa ja 

yksilöllisempää huomioimista.  

 

Aikaisempaa kokemusta ja työssä saatuja tietoja ja taitoja ei ole 
otettu aikuisopiskelijoilla tarpeeksi hyvin huomioon. (v.5.8.) 
Aikuisopiskelijoille oma toteutussuunnitelma ja henkilökohtaiset 
tiedot ja taidot paremmin otettava huomioon (v.6.8.) 

 

Monimuoto-opintojen toteutuksen ja sisällön osalta kehittämishaasteena nähtiin 

opettajien tietoisuuden lisääminen monimuoto-opinnoista. Opettajilta toivottiin 

enemmän huomion kiinnittämistä opiskelijoihin. Opetuksen laatuun vaikutti 

opettajien yhtäaikaiset omat opinnot. Vuorovaikutusta heikensi opettajien 

jatkuva kiire ja yhteydenpidon toimimattomuus. 

 

Opettajat vain meitä opiskelijoita varten. Ei samalla opettajien 
omia väitöksiä, koska ne haittaavat heidän opettamista. Miksi 
opettajilla on aina niin kiire? (v.6.3.) 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyö tuotti uutta tietoa monimuoto-opiskelijoiden stressin 

ilmenemisestä, hyödynnettävistä voimavaroista ja monimuoto-opiskelun 

kehittämishaasteista. Monimuoto-opinnoissa itseohjautuvuus eli yksilöllinen 

oppiminen korostuu. Tulosten perusteella olen päätynyt monimuoto-

opiskelijoiden käsityksistä opinnoissa suoriutumiseen ja monimuoto-opintojen 

toteutuksen kehittämisessä seuraaviin johtopäätöksiin. 

 

1.  Opiskelijoiden opinnoista johtuva stressi ilmenee opiskelijaan kohdistuvista 

vaatimuksista, jotka johtuvat opinnoista ja sosiaalisista tekijöistä.  Elimistössä 

näkyvinä muutoksina, stressi ilmenee erilaisina psyykkisinä ja ruumiillisina 

tekijöinä. 

 

2. Opiskelijoiden opinnoissa suoriutumista edesauttavat erilaiset ulkoiset ja 

sisäiset voimavarat. Ulkoisia voimavaroja ovat harrastukset ja läheisten tuki. 

Sisäisiä voimavaroja ovat hengellinen ja psyykkinen voimavara. 

 

3. Monimuoto-opintojen kehittämishaasteeksi koetaan itseohjautuvan oppimisen 

kehittäminen, aikataulujen yhteensovittamisena, opintojen kuormittavuuden 

ja arjen tasapainon välillä. Itseohjautuvaa oppimista voidaan edesauttaa 

asiantuntevalla ohjauksella ja selkeällä toteutussuunnitelmalla. 
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6.2 Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön tuloksissa esille noussut väsymys, näyttäytyi stressin 

ilmenemisessä psyykkisenä tekijänä. Stressin syntyä ehkäisevänä voimavarana 

koettiin harrastukset, kuten rentoutuminen ja lepo. Opiskelijat kokivat 

riittämättömyyttä opintojensa ohjauksesta ja omissa opinnoissa 

suoriutumisessa.  Verrattaessa opinnäytetyön tuloksia Salmela-Aron (2009) 

tekemään tutkimukseen voidaan havaita, että tämän opinnäytetyön tulosten 

kanssa yhteneväisiä tekijöitä ovat väsymys ja opiskeluun liittyvä riittämättömyys. 

(Salmela-Aro 2009, 4.)  

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan haasteeksi koettiin työn ja opintojen 

aikataulujen yhteensovittaminen sekä työjärjestelyt lähipäivien osalta. Opintojen 

työläys näyttäytyi tehtävien määrällä sekä toteutussuunnitelmien 

toimimattomuudella. Opintojen ohjaus koettiin myös hyvin haasteelliseksi ja 

kehittämistavoitteissa esille nousi oman asiantuntevan opinto-ohjauksen 

tarjoaminen yksistään monimuoto-opiskelijoille itseohjautuvuuden tukemisessa. 

Opinnäytetyön tuloksia verrattaessa opetus- ja kulttuuriministeriön (2010) 

tekemään tutkimukseen yhteneväisyystekijöinä näyttäytyivät opiskelujen 

aikainen työssäkäynti sekä opintojen työläys ja puutteellinen opintojen ohjaus. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 50–53.) 

 

Opinnäytetyön tuloksissa nousseet hallintakeinot opiskelijoiden voimavarojen 

hankintakeinoissa, voimavarojen säilyttämisessä ja stressin hallinnassa 

voimavaroja lisääviä tekijöitä olivat sosiaalinen tuki, liikunta ja rentoutuminen. 

Liuskan (1998) tutkimuksen kanssa laadullisten voimavarojen hankintakeinoissa 

ilmeni samanlaisia voimavaroja lisääviä tekijöitä. (Liuska 1998, 60–61.)  

Opinnäytetyössä ilmenneistä voimavaroista nähtiin opiskelijoiden kokemukset 

hengellisten voimavarojen käyttämisestä, jotka auttoivat opinnoissa 

suoriutumisessa. Opinnäytetyön hengellisiä voimavaroja olivat rukoileminen, 

luottamus Jumalaan, kirkossa käynti ja kirkonalan opinnot. Näitä voidaan verrata 

yhteneväisiksi Rättyän (2004) tutkimukseen henkilökohtaisen uskon 

näyttäytymisenä, kuten oma vakaumus, kristittynä oleminen ja 
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uskonnollisuuteen kasvattaminen. Hengellisen tuen yhteneväisyydet 

opinnäytetyön ja Rättyän tutkimuksessa on rukoileminen. (Rättyä 2004, 43.)  

 

Opinnäytetyössä voimavaraisuus tekijänä ilmeni läheisten tuki, kuten perheeltä 

ja ystäviltä saatu tuki. Paakkolan (2009) tutkimuksessa yhteneväisyyttä ilmeni 

opiskelijoiden kokemuksissa ammatti-identiteettiä vahvistavana tekijänä 

näyttäytynyt lähipiirin merkitys, johon kuuluivat perhe ja ystävät (Paakkola 2009, 

110). 

 

Verrattaessa opinnäytetyön tuloksia Lyyran (1999) tutkimustuloksiin 

itseohjautuvuuden tavoitteellisuudesta voidaan todeta, että opinnäytetyön 

tulosten mukaan itseohjautuvuutta tulisi parantaa selkeämmän monimuoto-

opintoihin ohjaamisen myötä. Opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan 

opiskelijat kaipasivat hyvän ilmapiirin tueksi vastuuopettajilta enemmän 

asiantuntijuutta ja aikaa. Sitoutumisen tärkeyttä pyrittiin säilyttämään ja 

kasvattamaan erilaisilla voimavaratekijöillä. Lyyran (1999) tutkimuksessa ilmeni 

oppilaitoksen ilmapiirin ja sitoutumisen tärkeyden oleva yhteydessä 

opiskelijoiden itseohjautuvuuden kehittymisessä (Lyyran 1999, 30–31).  

 

 

6.3 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Eettinen sitoutuneisuus ohjaa hyvää työtä (Tuomi ym. 2009, 127). Suomen 

Akatemian tutkimuseettisten ohjeiden (2008) mukaan hyvään tieteelliseen 

käytäntöön kuuluu, että tutkija noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia 

toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, soveltaa tieteellisen tutkimuksen kriteerien 

mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta menetelmiä sekä antaa omassa 

työssään arvon toisten tutkijoiden julkaisulle. Tutkimus tulee olla suunniteltu 

raportoitu ja toteutettu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen 

vaatimusten edellyttämällä tavalla (Suomen akatemia 2008, 5–8; Tuomi ym. 

2009, 132–133). Eettiset valinnat näyttäytyvät aiheen ja metodien valinnassa 

sekä työskentelyssä, soveltamisessa ja julkaisemisessa. Rehellisyys ja 

läpinäkyvyys ovat tutkimuksen edellytyksiä. Eettisyys opinnäytetyössä nähdään 
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tapana, jolla suhtaudutaan työhön, ongelmiin ja tutkimusta tehtäviin henkilöihin. 

(Kuokkanen ym. 2007, 27.) 

 

Ihmisiltä kyseltäessä on heidän itsemääräämisoikeuttaan pyrittävä 

kunnioittamaan. Heille on annettava mahdollisuus päättää itse haluaako 

osallistua tutkimukseen. Heille on myös annettava riittävä tieto tutkimuksesta, 

kuten perustiedot tutkimuksesta, toteuttajasta ja heiltä kerättävien tietojen 

käyttötarkoituksesta. Vastaajille tulee myös selvittää mitä kysely konkreettisesti 

tarkoittaa, kuten ajan käyttö vastaamisessa. Tutkijan tulee huolehtia 

asianmukaisesti luottamuksellisten tietojen tietosuojasta, jotta vältytään 

henkisiltä vahingoilta. (Kuula 2006, 61–62; Kuokkanen ym. 2007, 27.) Ihmisen 

yksityisyyden suojeleminen ja kunnioittaminen on tärkeää, jolloin 

tutkimustekstejä ei tule kirjoittaa siten, että tutkittavat olisivat niistä kenenkään 

tunnistettavissa (Kuula 2006, 64; Kuokkanen ym. 2007, 28).  

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön eettisten ratkaisujen tavoitteena 

nähdään ihmisten kunnioittaminen, oikeudenmukaisuuden korostaminen ja tasa-

arvoinen vuorovaikutus. Eettisen näkökulman painottaminen korostuu Diakonia-

ammattikorkeakoulun arvopohjan vuoksi. (Kuokkanen ym. 2007, 27.) Kyselyn 

yksityisyyttä edesauttoi webropol –ohjelma, jonka avulla yksittäinen vastaaja on 

tuntematon, vaikka vastaajien joukko on tiedossa. Julkaistu tutkimustulos voi 

olla vahingollista, jos tutkijan kirjoitustyyli on negatiivinen (Kuula 2006, 62). 

Selvitettäessä monimuoto-opintojen kehittämishaasteita opiskelijoiden 

opinnoissa suoriutumisen osalta tulee molemmat osapuolet huomioida 

asianmukaisella kirjoitustyylillä, molempia osapuolia kunnioittaen. 

 

Henkilöiden, jotka luovuttavat tietojaan opinnäytetyötä varten, tulee antaa lupa 

tutkimuksen tekemiseen. Opinnäytetyön tekijä puolestaan sitoutuu hankitun 

aineiston säilyttämisestä ja käytöstä siten, että materiaalia käytetään ainoastaan 

sovittuun tarkoitukseen. Laitokset ja yhteisöt edellyttävät usein erillistä lupaa, 

jonka antaja on yleensä kyseisen yksikön johtaja tai yhteisön johtaja. 

(Kuokkanen ym. 2007, 27–28.) Opinnäytetyön tutkimuslupa anottiin Oulun 

diakonia-ammattikorkeakoulun yksikön johtajalta. 
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6.4 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Luotettavuudessa nousevat usein esiin totuus ja objektiivinen tieto. 

Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttavat näkemykset totuuden luonteesta. 

(Tuomi ym. 2009, 134.) Uskottavuudessa on huomioitava vastaako tutkijan 

tekemä tulkinta ja käsitteellistäminen tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta, 

2003, 211; Tuomi ym. 2009, 138). 

 

Luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava opinnäytetyön tarkoitus ja tutkittava 

ilmiö eli mitä tutkitaan ja miksi (Tuomi ym. 2009, 140). Opinnäytetyön kohteena 

ovat opiskelijat mutta opinnäytetyön tutkimuksen kohteena ovat opiskelijoiden 

käsitykset stressin ilmenemisestä, omien voimavarojen hyödyntämisestä ja 

monimuoto-opintojen kehittämishaasteiden esille tuomisesta. Anonymiteetin 

säilyttämisellä lisätään tutkijan vapautta, jolloin vastauksien käsittely helpottuu. 

Sillä edistetään tutkimuksen objektiivisuutta tekemällä mahdollisten ristiriitoja 

herättävien asioiden käsittelemisen helpommaksi. Vastaajien henkilöllisyyden 

suojaamisella rohkaistaan opiskelijoita vastaamaan suoraan ja rehellisemmin. 

Anonymiteetti helpottaa tutkimusten kannalta olennaisten tietojen keräämistä. 

(Mäkinen 2006, 114.) 

 

Luotettavuudessa on selvitettävä opinnäytetyöntekijän oma sitoutuneisuus. On 

tiedettävä miksi aihe on tärkeä ja mihin sitä tarvitaan, miten aineisto kerätään 

sekä ketkä ovat tiedonantajia ja millä perustein. (Tuomi ym. 2009, 140.) Aihe 

voidaan kokea tärkeäksi, koska ihminen tarvitsee tietoa itseään 

voimaannuttavista tekijöistä. Työn tekeminen ja ammatillisuus vaatii tiukkaa 

ajankäyttöä ja tietojen päivittämistä. Monimuoto-opinnot antavat mahdollisuuden 

työn ohella suoritettavaan opiskeluun. Opinnäytetyön avulla voidaan tarjota 

tietoa opinnoissa suoriutumiseen erään monimuoto-opiskelija ryhmän 

näkökulmasta. Samalla edistetään tietoisuutta puuttua ongelmiin varhaisessa 

vaiheessa ja tuen antamisesta. Kyselylomaketta laadittaessa huolellisuuteen ja 

tarkkuuteen pyrittiin vaikuttamaan kohderyhmän valinnalla, jolloin kysymysten 

asettelu kohdennettiin perheellisiin, työssäkäyviin monimuoto-opiskelijoihin 

(Mäkinen 2006, 92). Tutkijan tietämys kohdejoukon taustoista ja vastaajien 

rajaaminen tietynlaisiin vastaajiin vähensivät tiedonantajien määrää. Kyselyssä 
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vastaajien kokemukset vaihtelivat ja heitä oli vähän. (Metsämuuronen 2008, 41.) 

Luotettavuutta ja vastaajien määrää olisi voinut lisätä rajaamalla kohdejoukko 

kaikkiin Diakonia-ammattikorkeakoulun monimuoto-opiskelijoihin. Tämän avulla 

olisi saavutettu laajempi ja syvempi näkökulma opintojen kehittämiseen ja 

voimavarojen hankintaan opiskelujen edetessä. Kysymykset käsittelivät osittain 

menneisyyttä, jonka seurauksena vastauksia johdettiin huonosti muistetuista 

asioista (Metsämuuronen 2006, 115). Kysymyksillä saatiin vastauksia 

tutkimustehtävän asettamiin kysymyksiin. Monimuoto-opintojen kehittämis-

haasteisiin haettiin vastauksia kysymyksillä viisi ja kuusi. Lisäksi kysymyksellä 

yksi saatiin siihen lisää näkemystä (Liite 1, sivu 54).  

 

Tutkijan luotettavuudessa näyttäytyy aineiston analyysi, mihin johtopäätöksiin ja 

tuloksiin opinnäytetyö johtaa. Opinnäytetyön luotettavuutta on tutkijan oma 

arviointi tutkimuksen eettisyydestä sekä raportin luotettavuudesta. Raportoinnin 

luotettavuudessa korostuu aineiston kokoaminen ja analysointi. (Tuomi ym. 

2009, 140–141.) Luotettavuuden lisäämiseksi tutkijan tulisi altistaa tuloksensa 

tiedeyhteisön tarkasteltavaksi, jolloin mahdolliset virheet voidaan havaita 

(Mäkinen 2006, 102). Tuloksien luotettavuuteen vaikutettiin esittämällä 

opinnäytetyö kyselyyn vastanneille henkilöille. Opinnäytetyön tulokset 

julkaistaan siten, että niitä voidaan arvioida ja hyödyntää jatkossa, kuten 

monimuoto-opintoja kehitettäessä (Mäkinen 2006, 102). 

 

Kyselyä voidaan pitää menetelmänä tehokkaana, sillä sen avulla säästetään 

aikaa ja vaivannäköä. Kyselytutkimuksen heikkoutena on, että aineistoa 

pidetään usein pinnallisena ja tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. 

Haittana voidaan pitää myös sitä, että ei ole mahdollista varmistua siitä, miten 

vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen eli ovatko he pyrkineet 

vastaamaan huolellisesti ja rehellisesti. Kyselylomakkeessa voi esiintyä myös 

väärinymmärryksiä, sillä ei ole selvää, miten onnistuneita kysymykset ovat olleet 

vastaajan näkökulmasta. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Haastattelun avulla olisi 

saanut syvempää tietoa opiskelijoiden käsityksistä. Ajanpuutteen vuoksi 

vastauksien saamisessa päädyttiin kyselylomakkeen käyttämiseen. Vastaukset 

saatiin kerättyä kahdessa viikossa. 
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6.5 Jatkotutkimushaasteet ja oppimiskokemukset  

 

Jatkotutkimushaasteena esitetään erilaisten toimintamallien etsimistä siihen, 

miten ammattikorkeakoulut voisivat tukea paremmin monimuoto-opiskelijoiden 

jaksamista ja suoriutumista itseohjautuvuuden osalta opinnoissa. Aihe on 

ajankohtainen, kun tällä hetkellä suunnitellaan opiskeluaikojen lyhentämistä. 

Tutkimustulosten mukaan monimuoto-opintojen avulla avataan mahdollisuuksia 

ja edesautetaan opiskelijoita toimimaan nykypäivän työntekijöinä. Tietotekniikan 

avulla tiedon leviäminen nopeutuu ja esiin nousevat uudet monimutkaisemmat 

sosiaaliset verkostot, joihin itseohjautuvuudella on kysyntää. Työelämän 

muutokset vaativat elinikäisen oppimisen taitoja sekä kykyä sopeutua 

muutoksiin. Monimuoto-opintojen kysyntä kasvaa ja omien voimavarojen 

hyödyntäminen ja tunnistaminen koetaan tärkeäksi.  

 

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut minulle haasteellista mutta palkitsevaa. 

Olen pyrkinyt tämän työn ohella perehtymään itseohjautuvuuden merkitykseen 

syvemmin ja saanut siitä paljon uutta tietoa. Itseohjautuvuus koetaan hyvin 

haastavaksi, mutta sen tuloksellisuus näyttäytyy nykypäivän ammatillisuuteen 

kasvamisessa. Itsenäinen tehtävien tekeminen ja tiedon hankinta lisää 

opiskelijoiden omaohjautuneisuutta, mutta samalla se vaatii paljon 

oppilaitoksilta, joiden opetussuunnitelmaan kuuluu monimuoto-opintojen 

järjestäminen. Haasteellista on myös tarjota tietoa opiskelijoille, jotka 

pääsääntöisesti muodostuvat aikuisopiskelijoista. Heillä jokaisellaan on usein 

taustallaan jo olemassa oleva tietotaito opiskelijana ja työntekijänä omassa 

työssään. Oppilaitoksen haasteeksi nousee opintojen tarjoaminen 

itseohjautuvuutta tukevana tekijänä, jolloin jokaisella vastuuopettajalla nähtäisiin 

kokonaisvaltainen asiantuntijuus monimuoto-opintojen sisällöstä ja oppilaitoksen 

käytäntöjen toteutumisesta. 

 

Olen tämän opinnäytetyöprosessin tuloksena kasvattanut omaa ammatti-

identiteettiäni ja oppinut ymmärtämään paremmin ohjaamisen tärkeyttä sekä 

ihmisen voimavaraisuuden löytymistä. Voin hyödyntää tämän opinnäytetyön 

myötä tuntemusta ihmisten jaksamisesta,  selviytymisestä ja voimavaraisuuden 

rakentumisesta asiakastyössäni. Voimavaraisuus käsitteenä kattaa laajan osa-
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alueen. Diakoniatyön pohjalta hengellisyyden tukemista voimavarana voidaan 

korostaa. Hengellisyyden tunnistaminen edesauttaa hengellisen vakaumuksen 

kunnioittamista ja ymmärtämistä osana asiakassuhdetta. Opinnäytetyön myötä 

tietämystä on tullut itseohjautuvuuden muodostumisesta ja tunnistamisesta. 

Tämä edistää omaa ammatillista kasvua tuettaessa itseohjautuvien ja 

autonomisten työskentelytapojen ja yksiköiden kehittymistä palvelu-

organisaatioiden johtamisessa. Opinnäytetyön kohderyhmän avulla olen 

onnistunut löytämään itselleni uusia jaksamista parantavia käytänteitä, joita 

hyödyntää opintojen edetessä ja tunnistamaan paremmin opintoihin liittyvää 

haasteellisuutta laajemmasta näkökulmasta. 
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LIITE 1 Kyselylomake monimuoto-opiskelijoille 

 

 

 

1. Millaiset opinnoista johtuvat tekijät aiheuttavat sinussa stressiä? 

 

2.  Miten stressi ilmenee sinussa?   

 

3. Millaiset keinot lieventävät stressiäsi?  

 

4. Miten hengellisyys näyttäytyy opinnoissa jaksamisessasi?  

 

5. Mitkä tekijät koet haasteena Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-

diakoni monimuoto-opintojen toteutuksessa?  

 

6. Kirjaa vielä lopuksi omia toiveita Diakonia-ammattikorkeakoulu sosionomi-

diakonin monimuoto-opintojen kehittämistavoitteista. 

 
 

 

 

 


