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6. AIKUISOPISKELIJOIDEN OPISKELUUN KIINNITTYMISEN TUKEMINEN YLIOPISTO-
OPINTOJEN ALUSSA 

KT Marjaana Leivo ja KT Leena Isosomppi

6.1 Johdanto

Motivaatio ja opiskeluun kiinnittyminen ovat kansainvälisen tutkimuksen mukaan perusta-
vanlaatuisia oppimisprosessin osatekijöitä ja samalla keskeisiä pedagogisten interventioiden 
kohteita korkeakouluopetuksessa (Martin 2012, 303). Opiskeluun kiinnittyminen yliopisto-
opinnoissa on noussut viime vuosina vahvasti esiin myös suomalaisessa tutkimuksessa (Korho-
nen 2014; Mäkinen, Korhonen, Annala, Kalli, Svärd, & Värri 2011; Poutanen, Toom, Korhonen & 
Inkinen 2012). Motivaation ja kiinnittymisen käsitteiden suhde sen sijaan ei ole yksiselitteinen 
ja tutkijat ovat esittäneet tästä erilaisia jäsennyksiä (Martin 2012, 303–304). Martin (2012) esit-
telee motivaation ja kiinnittymisen käsitteiden välistä suhdetta alan kirjallisuudessa. Esimer-
kiksi Reeven (2012) mukaan motivaatio sisältää ei-havaittavia psykologisia, hermostollisia ja 
biologisia tekijöitä, kun taas kiinnittyminen koostuu julkisesti havaittavasta toiminnasta. Myös 
Ainley (2012) kuvaa motivaatiota sisäisillä psykologisilla tekijöillä ja puolestaan kiinnittymistä 
toiminnan osallistumisen asteella ja luonteella (ks. Martin 2012, 304).  Ymmärrämme omassa 
artikkelissamme motivaation Russelin, Ainleyn ja Frydenbergin (2005) mukaan opiskeluun ja 
oppimiseen kiinnittymistä energisoivana voimana ja suuntana sekä kiinnittymisen välittävänä 
prosessina motivaation ja oppimistulosten välillä (Ainley 2012; Schunck & Mullen 2012; Russel, 
Ainley & Frydenberg 2005; Voelkl 2012). 

Opiskelun aloitusvaihe on erittäin tärkeä yliopisto-opiskeluun kiinnittymisen tukemisen näkö-
kulmasta (esim. Kuh, Gruce, Shoup, Kinzie, J. & Gonyea 2008, 555). Opiskelija luo tällöin in-
tensiivisesti suhdettaan opiskeluyhteisöön sekä tulevien opintojen sisältöihin ja toteutukseen. 
Akateemisten opiskelutaitojen kehittäminen ja yliopistoyhteisöön osallistuminen ovat osa tätä 
kiinnittymisprosessia. Opiskelijan kiinnittymistä on tutkittu muun muassa tehtäviin käytetyn 
ajan, sosiaalisen ja akateemisen integraation ja opetuskäytänteiden näkökulmasta. (Kahu 
2013, 759–760.) Aikuisopiskelijoiden elämismaailmat ja lähtökohdat yliopisto-opiskelun aloit-
tamiseen tuovat myös omat painotuksensa opintoihin kiinnittymisen tarkasteluun. Aikuisopis-
kelijoiden kiinnittyminen korkeakouluopintoihin ei tutkimusten mukaan ole ongelmatonta 
(Bryson 2010, Kahu 2013; Kahu, Stephens, Zepke & Leach 2014; Mäkinen & Annala 2011; Zepke 
& Leach 2010). Tarkastelemme tässä artikkelissa aluksi teoreettisesti aikuisopiskelijan kiinnit-
tymistä yliopisto-opintoihin. Tämän jälkeen kuvaamme ja arvioimme kiinnittymisprosessin tu-
kemista luokanopettajakoulutuksen alussa erillisen opintojakson avulla. 

6.2 Opintoihin ja opiskeluun kiinnittyminen on moniulotteinen ilmiö

Opiskelijan kiinnittyminen opiskeluun ja oppimiseen on moniulotteinen yksilöllinen ja yhtei-
söllinen oppimis- ja sosiaalistumisprosessi ja myös tulos. Kiinnittymisen käsitteestä (student 
engagement) tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kyseessä on monitasoinen, kompleksinen ja 
vaikeasti tavoitettava käsite (esim. Bryson 2010, Bryson & Hardy 2011; Kahu 2013, 763; Kahu 
ym. 2014; Mäkinen & Annala 2011; Zepke & Leach 2010, 174). 

Kiinnittymisen rakennetta kuvataan useimmiten kolmidimensionaalisena mallina, jossa on 
erotettavissa behavioraalinen, kognitiivinen ja emotionaalinen taso. Jotkut tutkijat sisällyt-
tävät malliin myös sosiokulttuurisen ja holistisen ulottuvuuden (Solomonides 2013). Fredrick-
sin, Blumenfeldin ja Parisin (2004) mukaan emotionaalinen kiinnittyminen käsittää opettajiin, 
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oppilastovereihin, opiskeluun ja kouluun liittyvät positiiviset ja negatiiviset reaktiot. Behavio-
raalinen kiinnittyminen liittyy läsnäoloon koulussa, aktiiviseen opiskeluun ja myös asialliseen 
käyttäytymiseen. Kognitiivisen kiinnittymisen tasolla puolestaan tarkastellaan oppilaan me-
takognitiivisia eli oppimaan oppimisen taitoja, motivaatiota, koulun arvostamista, itsesääte-
lykykyä ja toiminnanohjausta. Kognitiivinen kiinnittyminen sisältää opiskelijan halukkuuden 
ponnistella ja sinnikkäästi yrittää ymmärtää monimutkaisia asioita ja ylläpitää vaativia taitoja. 
(Fredricks, Blumenfeld & Paris 2004, 62–65; myös Virtanen 2016; 16–18.) 

Kahu (2013, 758–759) kuvaa mallissaan neljä osittain päällekkäistä tutkimusperinnettä: beha-
vioraalisen, psykologisen, sosiokulttuurisen ja holistisen perinteen. Suurimmat erot mainituis-
sa tutkimusperinteissä liittyvät siihen, mikä on tutkimuksen kohteena; yksilö vai yhteisö. Kor-
keakouluihin liittyvässä opiskelijoiden kiinnittymisen tutkimuksessa ovat Kahun (2013) mukaan 
painottuneet behavioraaliset, yksilöllistä oppimista korostavat näkökulmat, opiskelijan käyt-
täytyminen ja opettamisen käytänteet. Lähestymistapa sisältää siten opiskelijan ajattelupro-
sessit yhtä hyvin kuin käyttäytymisen akateemisten haasteiden tasolla kuin myös aktiivisen ja 
kollaboratiivisen oppimisen tasoilla. Opiskelijan kiinnittyminen on prosessi, joka on yhteydessä 
opiskelijan tyytyväisyyteen ja menestymiseen opinnoissa. Kiinnittymiseen vaikuttavat myös 
opiskeluyhteisön käytänteet. 

Psykologisena ilmiönä kiinnittymistä tarkastellaan opiskelijan kiinnittymisen tilana (state of 
being engagement), jossa tunteilla on keskeinen rooli. Kiinnittyminen ymmärretään yksilön 
sisäisenä, ajassa rakentuvana psyko-sosiaalisena prosessina, joka vaihtelee intensiteetiltään. 
(Kahu 2013.) Psykologinen lähestymistapa kiinnittymiseen on vallitseva erityisesti koulua käsit-
televässä tutkimuskirjallisuudessa. Bryson ja Hand (2007, 360) huomauttavat, että opiskelijoita 
arvostava ja positiivisesti opiskelijoihin kiinnittynyt henkilökunta nauttii työstään. 

Sosiokulttuurinen lähestymistapa kiinnittymiseen puolestaan fokusoituu opiskelijan opiskelua 
ympäröivään kontekstiin ja yhteisön toimintaan. Mäkinen ja Annala (2011, 70) kuvaavat mallis-
saan kiinnittymistä edistävän opiskeluyhteisön tärkeinä ominaisuuksina yhteisön akateemisen 
haasteellisuuden, opiskelijoiden merkitykselliset oppimiskokemukset, yhteisöllisen oppimisen 
ja opettamisen sekä opiskelijan saaman opiskelun tuen ja ohjauksen. Kahu (2008) korostaakin, 
että sosiokulttuurinen näkökulma on merkittävä, koska se valottaa sitä, miksi joku opiskelija 
kiinnittyy tiettyyn opiskeluyhteisöön tai vastaavasti vieraantuu yhteisöstä.  

Bryson ja Hardy (2011) kuvaavat kiinnittymistä holistisena, sosiaalisesti rakentuvana ja dynaa-
misena prosessina. He sisällyttävät kiinnittymiseen opiskelijan motivaation, opintoihin sitoutu-
misen ja orientoitumisen lisäksi myös opiskelijan käsitykset, odotukset ja opiskelijana olemisen 
kokemukset ja tulkinnat siitä, millaista on olla opiskelijana yliopistossa.  Kiinnittyminen on siis 
välttämätön oppimisen ehto ja oppimiseen vaikuttava voima, joka mahdollistaa jatkuvan op-
pimisen. Kiinnittyminen näkyy siinä, että opiskelijan käsitykset ja ajattelu muuttuvat oppimis-
prosessin myötä ja hän voimaantuu. Bryson (2010) puolestaan tuo esiin sen, miten opiskelijan 
kiinnittyminen on suhteessa opiskeluyhteisön henkilökunnan toimintatapaan. Koko yhteisön 
työn ytimessä tulisi olla opiskelijoiden kiinnittymisen tukeminen, koska tämä tuottaa paljon 
jaettavaa kaikille yhteisössä toimiville.

Holistisessa lähestymistavassa yksi keskeinen näkökulma on opiskelijan motivaatio ja odotuk-
set opintoja kohtaan. Tässä mielessä opiskelijan kiinnittymiseen vaikuttavat opettajan mielen-
laatu ja erityisesti kiinnittymistä edistävä opiskelijaan kohdistuva lämpö ja kunnioitus (Kahu 
2013).  Bryson ja Hand (2007, 349) tarkentavat vielä, että yliopiston henkilöstön tulee ymmär-
tää kolme kiinnittymistä selittävää ulottuvuutta: keskustelu opiskelijoiden kanssa, innostus 
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opetettavasta asiasta ja opettamisprosessin ammatillinen hallinta. Kiinnittymisen tueksi tarvi-
taan myös välttämättömät koko koulutusyhteisön resurssit. 

Bryson & Hardy (2011, 4) tiivistävät opiskelijoiden kiinnittymisen viisi ulottuvuutta:

1. Akateemisten haasteiden taso - Mihin asti koulutus haastaa opiskelijoita oppimaan? Kes-
keistä on se, miten sinnikkäästi opiskelijan pitää työskennellä, mikä on lukemisen ja kirjoitta-
misen määrä, tehdäänkö kurssilla analyyseja ja synteesejä, arvioidaanko kurssimateriaaleja 
tai voivatko opiskelijat soveltaa opittuja teorioita ja käsitteitä käytännöllisten ongelmien rat-
kaisemisessa ja uusissa tilanteissa.

2. Kokemusten rikastaminen – Millaisia mahdollisuuksia on osallistua monipuolisiin opetuk-
sellisiin aktiviteetteihin? Kyse on siitä, onko opiskelijoilla mahdollista keskustella ja jakaa ko-
kemuksia erilaisen poliittisen, kulttuurisen tai uskonnollisen taustan omaavien kanssa, onko 
mahdollisuus käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa verkkokeskusteluissa tai opintosuoritusten 
tuottamisessa, onko mahdollista saada työkokemusta, osallistua kolmannen sektorin toi-
mintaan, opiskella ulkomailla tai vieraalla kielellä.
 
3. Aktiivinen ja kollaboratiivinen oppiminen - Millaisia mahdollisuuksia opiskelijoilla on aktii-
viseen tiedonrakenteluun?  Olennaista on se, voivatko opiskelijat kysyä kysymyksiä, osallis-
tua keskusteluihin, laatia esityksiä, työskennellä yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa koulu-
tuksessa ja sen ulkopuolella, ohjata ja opettaa toisia opiskelijoita ja keskustella lukemastaan 
myös luokan ulkopuolella.
 
4. Supportiivinen yliopistoyhteisö – Onko opiskelijalla tunne sitä, että hän on osallisena yli-
opistoyhteisössä? Voivatko opiskelijat olla tyytyväisiä akateemiseen ja ei-akateemiseen tu-
keen ja vuorovaikutussuhteen laatuun toisten opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön opetus- ja 
hallintohenkilöstön kanssa?
 
5. Opiskelijan ja tiedeyhteisön vuorovaikutus – Millaisia ovat opiskelijoiden ja opetushen-
kilöstön suhteet? Onko mahdollista keskustella arvosanoista, opintosuorituksista ja henki-
lökohtaisista opintosuunnitelmista opettajien kanssa? Saavatko opiskelijat nopeaa ja täs-
mällistä palautetta tai sisältyykö opintoihin työskentelyä tiedeyhteisön tutkijoiden kanssa 
samoissa tutkimusprojekteissa?

Edellä esitetyt erilaiset teoreettiset näkökulmat jäsentävät kiinnittymisen monidimensionaa-
lista luonnetta. Bryson ja Hardy (2011, 19–21) yhdistävät eri lähestymistavat mallissaan, jota 
he kutsuvat “mustaksi laatikoksi”. Mallissa kiinnittymisen käsitettä avataan perinteistä kolmi-
dimensionaalista rakennetta laajempana siten, että myös kiinnittymistä kuvaavien käsitteiden 
välisiä yhteyksiä kuvataan. Opiskelijan opintoihin kiinnittyminen tapahtuu siten sosiaalisten, 
kulttuuristen, poliittisten ja taloudellisten tekijöiden integroitumisen dynaamisessa kehässä 
(myös Kahu 2013, 768). Näin kiinnittyminen on sosiaalisesti konstruoitunut ja opiskelijan yhä 
uudestaan rekonstruoima niissä vuorovaikutustilanteissa ja ympäristöissä, joissa opiskelija toi-
mii. Opiskelijan kiinnittyminen ei ole pelkästään akateemiseen tai yliopistoympäristöön liittyvä 
ilmiö, vaan laajempi koko hänen elämismaailmaansa liittyvä kysymys. Tämä näkökulma koros-
tuu erityisesti aikuiskoulutuksessa.
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6.3 Opintoihin orientoiva opintojakso kiinnittymisen tukena 

Jyväskylän yliopiston alainen Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on toteuttanut ja kehittänyt 
luokanopettajien aikuiskoulutusta monimuoto-opiskelun periaatteella. Koulutukseen valitta-
vilta opiskelijoilla edellytetään aikaisempia kasvatustieteen maisterin tutkintoon sisällytettävä 
opintoja vähintään 80 opintopistettä ja opettajakokemusta vähintään neljä kuukautta. Läsnä-
oloa vaativa lähiopetus ajoittuu noin 1,5 vuoden ajalle. Koulutuksella on oma aikuisopiskeli-
joille räätälöity opetussuunnitelmansa, joka rakentuu aikuispedagogisille periaatteille. Nämä 
lähtökohdat liittyvät teorian ja käytännön sitomiseen, aikuisopiskelijoiden aikaisemman rik-
kaan koulutus- ja kokemuspohjan hyödyntämiseen opinnoissa sekä opintojen dialogisuuteen 
ja yhteistoiminnallisuuteen. Yhteisöllinen oppiminen konkretisoituu pitkäkestoisissa pienryh-
missä työskentelyssä ja yhteisessä oppimistehtävien tekemisessä läpi koulutuksen (Luokan-
opettajien aikuiskoulutuksen opetussuunnitelma 2017–2020.) Tämä tuo sekä mahdollisuuksia 
että haasteita opiskeluun ja edellyttää koulutukselta erityisesti pienryhmätoiminnan tukemis-
ta. Aikuispedagogiset periaatteet peilautuvat myös teorian ja käytännön sitomista ja reflektii-
visyyttä vaativissa oppimistehtävissä.

Aikuisopiskelijoiden lähtökohdat yliopisto-opiskeluun erilaisten koulutus- ja työelämäurien 
pohjalta ovat heterogeeniset. Osalla opiskelijoista on jo koulutukseen tultaessa korkeakoulu-
tutkinto, kun taas osa opiskelijoista on hankkinut vasta perusopintoja avoimesta yliopistosta. 
Edeltävistä korkeakouluopinnoista saattaa myös olla aikaa, jolloin akateemisten opiskelu- ja 
asiantuntijataitojen päivittämiseen tarvitaan ohjausta. Aikuisten työkokemusten ja elämänti-
lanteiden kirjo on vastaavasti laaja. Osalle opiskelijoista kontaktiopetuksen vaatima viikoittai-
nen irrottautuminen työ- tai perhe-elämästä tuo suuren muutoksen elämismaailmaan. Uuteen 
elämäntilanteeseen, opiskeluyhteisöön ja intensiiviseen yliopisto-opiskeluun orientoituminen 
tuovat monia haasteita opintoihin ja opiskeluun kiinnittymiselle varsinkin opintojen alkuvai-
heessa. Tähän tarpeeseen on kehitetty Koulutuksen aikuispedagogiset lähtökohdat (KAL 1 op) 
-opintojakso, joka koostuu käytännössä neljästä kahden oppitunnin kontaktiosuudesta sekä 
niihin liittyvistä oppimistehtävistä. Opintojakso sijoittuu ajallisesti opiskeluviikoille 6-8, jol-
loin opiskelijoilla on jo hiukan kokemusta pienryhmätyöskentelystä ja yhteisistä oppimisteh-
täväprosesseista. Pienryhmien alustava ryhmäyttämisprosessi on toteutettu aivan opintojen 
alussa toisen opintojakson yhteydessä.
 
KAL-opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat vahvistavat kognitiivisia ja sosiaalisia meta-
taitojaan, tiedostavat ja osaavat ratkaista yhteistoiminnallisen oppimisen esteitä sekä sitoutu-
vat pienryhmässä työskentelemiseen ja ymmärtävät sen merkityksen opiskelussa ja opettajan 
työssä. Jakson sisällöt liittyvät yhteistoiminnallisen oppimisen lähtökohtiin ja arviointimene-
telmiin, ryhmässä toimimisen esteisiin ja niiden voittamiseen sekä asiantuntijatiedon raken-
tamiseen. Kuvaamme seuraavassa näiden lähtökohtien avaamista ja soveltamista orientaatio-
kurssin toteutuksessa. 

Yhteistoiminnallisuus 

Aikuisopiskelijat jaetaan luokanopettajakoulutuksen alussa 3–4 hengen pienryhmiin, joissa he 
työskentelevät lähes koko koulutuksen ajan. Pienryhmissä tehdään oppimistehtäviä ja toteu-
tetaan osa opetusharjoitteluista. Koulutusajattelun taustalla vaikuttaa kollaboratiivisen oppi-
misen teoria, jonka avaaminen on yksi KAL-kurssin keskeisiä sisältöjä. Opiskelijat tutustuvat 
opintojaksolla kollaboratiivisen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin eli yhteisen tietopohjan 
luomiseen, tutkivaan puheeseen sekä progressiivisen diskurssin ideaaliin yhteisessä tiedonra-
kentelussa. Vaativia teoreettisia käsitteitä avataan toiminnallisin menetelmin. Tämän lisäksi 
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opiskelijoita ohjataan ulkoistamaan ajatteluaan yhteisen työskentelyn pohjaksi miellekartto-
jen avulla sekä arvioimaan yksin ja yhdessä oman pienryhmän opiskeluprosesseja. Tässä itse-
arvioinnissa on hyödynnetty kollaboratiivisen työskentelyn (Hesse ym. 2015) sekä yksilöllisten 
vuorovaikutustaitojen (Vuopala 2013) arviointivälineitä. Pienryhmät myös asettavat toimin-
taansa koskevia kehittämistavoitteita käydyn arviointiprosessin pohjalta. 

Dialogisuus

Opintojakson aikana tutustutaan myös havainnollisesti kollaboratiivista oppimista tukevaan 
dialogisuuden ideaan. Dialoginen keskustelu on koulutuksen keskeinen opetus- ja opiskelu-
muoto, mutta myös tulevan opettajan työn vuorovaikutusluonteen ja asiantuntijuuden läh-
tökohta. Ammatillisena asenteena se merkitsee kunnioitusta ja läsnä olevaa kuuntelua, pyr-
kimystä ymmärtää toisen osapuolen ajatuksia ja selkeää argumentointia.  Dialoginen asenne 
mahdollistaa erilaisten näkemysten sovittamisen yhteen ja uudenlaisen ymmärryksen raken-
tumisen.
 
Aikaisempien työ- ja elämänkokemusten hyödyntäminen opinnoissa

Aikuisopiskelijoiden aikaisemmin hankittu tieto ja kokemukset ovat koulutuksen näkökul-
masta kulttuurista pääomaa, jonka hyödyntäminen mahdollistuu reflektiota tukevien työta-
pojen ja oppimistehtävien kautta. KAL-kurssilla jäsennetään teoreettisesti asiantuntijatiedon 
rakentumista ja tarkastellaan myös kriittisesti aikaisemman tiedon ja kokemusten merkitystä 
opettajan asiantuntijuuden rakentumisessa. Teorian ja käytännön sitominen aikuiskoulutuk-
sessa merkitsee mahdollisuutta omien aikaisempien kokemusten jäsentämiseen ja uudelleen 
ymmärtämiseen teoreettisen tiedon valossa. Aikuiskoulutuksen kannalta keskeiset opettajan 
työssä saadut kokemukset ja ammatillinen tieto otetaan KAL-kurssilla reflektiivisen tarkaste-
lun kohteeksi sanallistamalla omaa opettajan työssä oppimista ja peilaamalla henkilökohtaisia 
oppimiskokemuksia opettajan ammatillista kehitystä koskevaan kirjallisuuteen.

6.4 Orientaatiojakson opiskelijapalaute - Mielekkäät ja opintoihin kiinnittymistä edistävät 
pedagogiset käytänteet

Opintojakson opiskelijapalaute antaa mahdollisuuden arvioida aikuisopiskelijoiden kiinnitty-
mistä opiskeluyhteisöönsä. Palauteaineisto koostuu vuosina 2015 ja 2016 luokanopettajaopin-
tonsa aloittaneiden 88 aikuisopiskelijan KAL- opintojakson lopussa kirjoittamasta anonyymis-
tä palautteesta. Avoimella kyselyllä (Mikä oli merkityksellistä ja edisti omaa oppimista? Mitä 
pitäisi kehittää?) tuotetun palauteaineiston teemoittelu tekee näkyväksi aikuisopiskelijoiden 
mielekkäälle oppimiselle antamia merkityksiä. Tulkitsemme samalla palauteaineistoa opinto-
jakson tavoitteiden pohjalta opintoihin ja opiskeluun kiinnittymisen näkökulmasta. 

Ilmapiiri 

“Rento meininki, ihmislähtöisyys ja positiivinen ilmapiiri” - näin aikuisopiskelijat luonnehtivat 
merkittäviä kokemuksiaan opintojaksolla. Tärkeää oli se, että opiskelijat kokivat tulleensa koh-
datuksi yksilöllisesti ja jo monenlaista kokemusta omaavina aikuisina. Voi olettaa, että hyvän-
tahtoinen ja innostava ilmapiiri edistää aikuisopiskelijan opiskeluvalmiuksia ja tahtoa kiinnittyä 
vahvistamaan omaa itseluottamusta opiskelijana (myös Bryson ja Hardy 2011). 
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Aika ja työmäärä

Kahun ym. (2014) tutkimuksessa tuli esille, miten aikuisilla etäopiskelijoilla opiskeluun kiin-
nittyminen on yhteydessä käytettävissä olevaan aikaan. Vaikka opintojakso oli lyhyt ja runsas 
asiasisällöltään, oli tärkeää jaksottaa opittava asia niin, että keskusteluille ja yhteiselle työs-
kentelylle jäi riittävästi aikaa. ”Ajankäyttö oli hyvin organisoitu”. Myönteistä opiskelijoiden mu-
kaan oli, se että “oli aikaa, kohtuus ja rauha sekä keskityttiin muutamiin teemoihin syvällises-
ti”. Jakson työmäärä oli kokonaisuutena opiskelijoiden mielestä kohtuullinen. Aikuisopiskelijat 
esittivät, että opintojakson tulisi olla laajempi, jotta pienryhmäkeskusteluille, “keskusteluille 
opettajien” kanssa, “kiinnostavalle ja omakohtaiseksi koetulle sisällölle” sekä “asiantuntevalle 
tiedolle” jäisi enemmän aikaa. “Paljon lisää tunteja tällaiselle keskustelulle ja pohdinnalle.” 

Opintojakson rakenne ja ohjeistus

Aikuisopiskelijat muodostavat taustoiltaan heterogeenisen ryhmän ja heillä on hyvin erilaisia 
opiskelutaitoja. Näyttää siltä, että suurella osalla KAL-kurssin opiskelijoista opiskelua tuki se, 
että opintojakson eri vaiheet (kontaktiopetus ja omatoiminen työskentely) muodostivat raja-
tun ja jäsennellyn jakson. “Ohjeet ja aiheet selkeät, napakka kokonaisuus, joka eteni jouhevas-
ti, tiivis ja ytimekäs kokonaisuus”, olivat ilmauksia, joilla aikuisopiskelijat kuvasivat toteutusta. 
Myös Mäkisen ja Annalan (2011) tutkimus tuo esiin sen, että kiinnittymistä edistävän opiske-
luyhteisön yhtenä piirteenä on yliopistossa opiskelijan saama sopiva tuki ja ohjaus. Muutama 
opiskelija toivoi kurssin lähiopetuksen sijoittelua nyt toteutettua “tiiviimmin, jolloin tapaamis-
kerrat olisivat lähempänä toisiaan”. 
 
Opintojakson sisältö ja oppimistehtävät

Yliopistokoulutuksen akateeminen haasteellisuus näyttää olevan aikuisopiskelijan mielekästä 
opiskelua ja opiskeluun kiinnittymistä selittävä tekijä (myös Kuh ym. 2008; Mäkinen & Annala 
2011). 

“Asioita käytiin läpi syvällisesti. Mielenkiintoista teoreettista ja tieteellistä sisältöä, kä-
sitteiden avaus on ollut hyödyllistä, tuli olo, että nyt ollaan yliopistossa, saatiin oikeaa 
tutkittua tietoa”.

Opiskeltavien asioiden vahvaa tieteellistä ja tutkimuksellista perustaa sekä kurssin keskeisten 
uusien käsitteiden yhteistoiminnallista avaamista opiskelijat kuvasivat omaa oppimistaan edis-
tävinä merkityksellisinä tekijöinä. Jaksolla käsitellyillä asioilla oli yhteys myös muuhun opiske-
luun ja opettajan työhön. 

“Tukee hienosti muita kokonaisuuksia ja linkkiä tulevaan työhön”. “Kurssi hyödyllinen 
aikuisopiskelun kannalta.”

Opiskeluun kiinnittymistä kognitiivisena prosessina voi tulkita myös opiskelijoiden motivaatio-
na pyrkiä sinnikkäästi ymmärtämään omaa ajattelua ja oppimista haastavaa uutta teoreettista 
sisältöä (myös Fredricks, Blumenfeld & Paris 2004). Usean opiskelijan mielestä “aiheet olivat 
omakohtaisia, olisi voinut kuunnella enemmänkin”.

Opintojakson lähiopetus ja oppimistehtävät muodostivat opiskelijapalautteen mukaan koko-
naisuuden, jossa tehtävät tukivat lähiopetuksessa käsiteltyjä asioita. Palautetta tuli siitä, että 
annetut “oppimistehtävät olivat selkeitä ja niitten tekemiseen oli annettu riittävästi aikaa”. 
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Edelleen opiskelijat kokivat, että “yksittäisten tehtävien ohjeistus oli hyvä ja tehtävänannot 
olivat kiinnostavia”.

Kollaboratiivinen oppiminen - Pienryhmän toiminta

Kollaboratiivisen oppimisen teoreettisten lähtökohtien ja pienryhmässä sovellettavien arvioin-
tivälineiden opiskelun aikuisopiskelijat arvioivat olevan mielenkiintoista, hyödyllistä, ajatuksia 
herättävää ja suorastaan oppimisen voimavara.  Yhteistoiminnallinen oppiminen oli useimmille 
opiskelijoille tuttu sanana, mutta vasta syvällinen perehtyminen käsitteeseen avasi myös kolla-
boratiivisen tiedonrakentelun merkityksiä ja haasteita. 

“Kollaboratiivinen oppiminen oli tosi mielenkiintoista ja herätti paljon ajatuksia. Kolla-
boratiivinen tiedonrakentelu – opin tästä paljon, vaikka aluksi itseäni epäilin.”

Kuh, Gruce, Shoup, Kinzie ja Gonyea (2008) korostavat aikuisopiskelijoiden kiinnittymisen yh-
tenä ehtona olevan kokemuksen siitä, että koulutuksessa on aikaa ja mahdollisuuksia yhdessä 
toisten kanssa aktiiviseen tiedonrakenteluun.

Opiskelijapalautteen mukaan pienryhmän toiminnasta saatu tieto “antoi hyviä eväitä ja sy-
vyyttä pienryhmän työskentelyyn”. Opiskelijat korostivat seuraavia asioita:

Opintojaksolla oli “annettu aikaa keskustelulle ja pienryhmien rakentumiselle”. “Yhtei-
sölliseen oppimiseen liittyvä keskustelu ja teoria oli hyödyllistä ja myös “ryhmän työs-
kentelyn analysointi ja arviointi oli tärkeää”.

Oman pienryhmän metakognitiivisen ja metasosiaalisen toiminnan analysointi ja arviointi sekä 
yhteisen työskentelyn suunnan ja tavoitteiden asettaminen puolestaan edisti sitä, että “ym-
märrys yhteisöllisestä oppimisesta kasvoi” ja parhaimmillaan yhteistoiminnalliseen työskente-
lyyn tuli uusia oivalluksia. Pienryhmän merkitys oppimisessa avautui aiempaa syvällisemmin. 
Aikuisopiskelijan oppimisen mielekkyys näyttää olevan yhteydessä siihen, miten avoimesti ja 
realistisesti yhteisössä keskustellaan myös pienryhmässä oppimisen ja opiskelun vaikeuksista. 

“Hyvä, että viimein perehdyttiin kotiryhmien työskentelyyn. Kerrankin keskusteltiin 
pienryhmistä ja sen haasteista oikeilla nimillä, tunnustettiin, että haasteita on.”

Pari opiskelijaa toivoi, että kollaboratiivista oppimista olisi käsitelty ennen kuin opiskelijat jaet-
tiin koulutuksen alussa A- ja B-ryhmiin. 

Opintojakson työtavat

Jakson työtavat olivat opiskelijoiden mukaan vaihtelevia ja monipuolisia ja edistivät vuorovai-
kutuksellista oppimista. Aikuisopiskelijat kokivat mielekkäänä sen, että opintojakson aikana 
dialoginen opetus, yksilö- ja ryhmätehtävät vaihtelivat. Merkityksellistä oli se, että jakson ai-
kana oli paljon ajatuksia herättävää pohdintaa ja keskustelua, peilausta omiin kokemuksiin ja 
tekemiseen. Keskusteluihin liittyivät myös hyvät alustukset ja ohjaus. Opiskelijat eivät koke-
neet ristiriitaa opintojaksolla avattujen yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden ja kurssin 
käytännön toteutuksen välillä. “Kurssilla työskenneltiin niillä tavoilla, mitä meille opetettiinkin 
(= kollaboratiivisuus).“

Palautteen mukaan opintojaksolla oli aikaa pienryhmissä käydyille keskusteluille, mutta myös 
kouluttajien ja opiskelijoiden yhteisille ja ajatuksia herättäville keskusteluille ja pohdinnoille. 
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Pienryhmissä keskustelu ja kokemusten jakaminen näytti vahvistavan aikuisopiskelijan op-
pimisen mielekkyyttä. Oppimista edistävänä koettiin myös pienryhmän yhteistoiminnallista 
työskentelyä avaavat tehtävät ja arviointivälineet sekä jakson käsitteiden syvällinen avaami-
nen. 

“Merkityksellistä oli yhteistoiminnalliset pohdinnat käsitteitä määriteltäessä ja opetel-
lessa, hankalien sanojen selkiytyminen  ja käsitteiden kertaaminen Alias-pelin avulla oli 
riemastuttava kokemus.”

Mäkinen ja Annala (2011) viittaavat Kuh’n (2008) yhteenvetoon, jonka mukaan osallistuminen 
kontaktiopetukseen, itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen sekä vuorovaikutuksessa olemi-
nen yliopiston henkilöstön ja vertaisopiskelijoiden kanssa edistää opiskelua ja kiinnittymistä 
opiskeluyhteisöön.

Teorian ja käytännön sitominen reflektiivisesti

Aikuisopiskelijat rakentavat omaa ammatillista osaamistaan reflektoimalla opettajan työssä 
hankkimaansa kokemuksellista tietoa. 

“Vihdoin ammatillinen kokemus tuli osaksi opiskelua, aikaisemman kokemuksen reflek-
tointi ja hyödyntäminen opetuksessa, erilaisen työhistorian merkitys ja muiden koke-
mukset”.

Käytännössä hankitun hiljaisen tiedon jakaminen sekä osaamisen syventäminen koulutukses-
sa käsitellyn teoreettisen tiedon avulla osoittautuivat merkittäväksi oppimisen mielekkyyden 
kannalta. “Teoria ja käytäntö yhdistetty opettavaisesti, sopivassa suhteessa oli teoria ja käy-
täntö”.  

Kouluttajien ammattitaito ja yhteisopettajuus

Kahun (2013) mukaan opiskeluun kiinnittymistä vahvistaa opettajan mielenlaatu ja erityisesti 
opiskelijaan kohdistuva lämpö ja kunnioitus. Opiskelijat kuvasivat palauteaineistossa, miten 
kouluttajat osaavat “asettua opiskelijan asemaan ja kohdata meidät”. ”Opettajat olivat kiinnos-
tuneet aikuisopiskelijoiden kokemuksista opettajan työssä”. Opiskelijoiden ja myös opettajien 
kiinnittymisen turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin yksittäisen opettajan lisäksi laaja, välttämät-
tömät resurssit ja tuen tarjoava instituutionaalinen lähestymistapa (Bryson & Hand 2007, 349).

Bryson ja Hardy (2011) näkevät tärkeänä sen, että opiskeluyhteisössä vahvistetaan opiskeli-
joiden luottamusta vuorovaikutukseen toisten opiskelijoiden kanssa ja myös opiskelijoiden ja 
kouluttajien välillä. Näin erilaiset tavat olla opiskelija mahdollistuvat. (Bryson & Hardy 2011.) 
Bryson ja Hand (2007, 2008) puolestaan tarkentavat vielä, että yliopiston henkilöstön tulee ym-
märtää kolme kiinnittymistä selittävää tasoa: keskustelu opiskelijoiden kanssa, innostus ope-
tettavasta asiasta ja opettamisprosessin ammatillinen hallinta. Näyttää siltä, että aikuisopiske-
lijoiden opiskeluun kiinnittyminen vahvistuu, jos he kokevat, että opintojaksolla oli “innostavat 
opettajat, joilla on selvästi vankka tietoa asiasta” ja että “yhteisopettajuus toimi loistavasti”.
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6.5 Pohdinta
 
Opiskelijan kiinnittyminen opintoihin ja opiskeluun on monitasoinen ja yksilöllinen prosessi, 
johon koulutusyhteisö luo puitteet ja voi myös vaikuttaa esimerkiksi perehdyttämiskäytänteil-
lään ja vuorovaikutuksellisuudellaan. Hyvä opinto-ohjaus, koulutuksen opetussuunnitelman 
avaaminen ja akateemisten asiantuntijataitojen kehittäminen palautteen ja ohjauksen avulla 
toteutuvat parhaiten läpäisyperiaatteella niin, että yhteiset ja perustellut pedagogiset linjauk-
set tulevat opiskelijoille näkyviksi läpi koulutuksen eri opintojaksojen yhteydessä. Kiinnittymi-
sen prosessia tukee myös vuorovaikutteisuus, perusteleminen ja neuvottelu sekä aikuisopis-
kelijoiden kuulemisen lisäksi myös osallistaminen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.  
Opetuksen ja ohjauksen laatu rakentuu näin parhaimmillaan yhteisöllisesti jaettujen pedago-
gisten periaatteiden ja arvojen varaan. 

Koulutuksessa on tarpeen ymmärtää opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita heidän kiinnit-
tymistään selittävänä tekijänä. Aikuisopiskelijan elämäntilanne vaikuttaa ratkaisevasti siihen, 
miten hän onnistuu järjestämään aikaa ja tilaa opiskelulleen ja miten hän priorisoi opiskelua 
esimerkiksi suhteessa omaan perhetilanteeseensa (Kahu ym. 2014, 523, 535). Yliopistoyhtei-
sössä on tärkeää tarkastella opiskelijoiden tuen rakenteiden ohella yhteisön kulttuuria ja seu-
rata laajempaa keskustelua kiinnittymiseen vaikuttavista poliittisista ja sosiaalisista tekijöistä 
(Kahu 2013, 764). 

Myös lyhyellä KAL-opintojaksolla tuli näkyväksi kiinnittymisprosessin kannalta merkityksellisiä 
ulottuvuuksia. Pienryhmään ja yhteisölliseen oppimiseen kiinnittyminen on yksi keskeinen pro-
sessi luokanopettajien aikuiskoulutuksessa. Aikuisopiskelijat kokivat pienryhmätyöskentelyn 
lähtökohtien avaamisen ja arvioinnin erittäin tarpeelliseksi. Orientaatiojakson jälkeenkin osa 
ryhmistä tarvitsee tukea, ja pienryhmän kriisiytyessä opiskelijan henkilökohtainen opintoihin 
kiinnittyminen vaikeutuu (Leivo 2010, 155, 202–203). 

Aikuisopiskelijan kiinnittymistä opintoihin ja yliopistoyhteisöön tukee aikaisemman koulutus- 
ja työkokemuksen tunnustaminen, mutta myös oman osaamisen kehittämisen paikkojen tun-
nistaminen. Aikuisopiskelijan toteamus siitä, että “ammatillinen kokemus tuli vihdoin osaksi 
opintoja” tiivistää sekä arkitiedon ja teoreettisen tiedon sulautumisen että samalla myös opis-
kelijan henkilökohtaisen identiteetille tärkeän voimaantumisen kokemuksen. Sanallistaminen 
ja reflektointi tukevat metataitojen kehittämistä, tässä opettajien esimerkki auttaa opiskelijoi-
ta eteenpäin.

Mitään yksittäistä opiskelijan kiinnittymistä selittävää tekijää ei voida nostaa esiin, kun poh-
ditaan, miten suoritusorientoituneet opiskelijat saataisiin kiinnittymään opiskeluun.  Akatee-
misesti kiinnittyneet opiskelijat tuntevat todennäköisesti akateemisen opiskelun käytänteet 
itselleen sopiviksi ja he arvioivat opetusta ja oppimisympäristöä näin myös myönteisemmin 
(Korhonen 2014). Koulutusyhteisön on syytä arvioida toimintakulttuuriaan sen suhteen, mil-
laisena henkilöstö näkee aikuisopiskelijan yliopisto-opintoihin kiinnittymisen ja oppimisen vä-
lisen suhteen.
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