
  

Yksilölliset ja yhteisölliset tekijät opintojen alkuvaiheen 
kiinnittymisessä 

Laura Porevirta & Iida Pätynen 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 
Kevätlukukausi 2021 

Opettajankoulutuslaitos 
Ohjausalan koulutus 
Jyväskylän yliopisto 

  



  

 

TIIVISTELMÄ 

Porevirta, Laura & Pätynen, Iida. 2021. Yksilölliset ja yhteisölliset tekijät 
opintojen alkuvaiheen kiinnittymisessä. Kasvatustieteen pro gradu -
tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Ohjausalan koulu-
tus. 66 sivua + 17 liitesivua. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eroja ikäryhmien, koulutustaustojen ja 

opiskelupaikkakuntien välillä siirtymävaiheen kiinnittymisen suhteen. Tut-

kimme myös, miten yhteisölliset tekijät, kuten opiskeluympäristö, opetushenki-

lökunta ja vertaisoppiminen ennustavat siirtymävaiheen kiinnittymistä. Lisäksi 

henkilökunnalta, vertaisilta sekä tutoreilta saatua tukea tutkittiin siirtymävai-

heen kiinnittymisen ennustajina tukea tarvinneiden opiskelijoiden osalta. 

Tutkimus toteutettiin määrällisin tutkimusmenetelmin. Webropol-kysely 

lähetettiin Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2019 aloittaneille uusille opiskelijoil-

le. Kyselyyn vastattiin huhti-toukokuussa 2020, ja tutkimukseen osallistui 691 

opiskelijaa. Vastausten analysointi tapahtui IBM SPSS Statistics 24 ohjelmalla. 

Tulokset osoittivat 19–29-vuotiaiden, opintojen vuoksi Jyväskylään muut-

taneiden sekä niiden, joilla ei aiempaa korkeakoulukokemusta ole näyttäytyvän 

muita ryhmiä kiinnittyneempinä. Yhteisöllisistä tekijöistä havaittiin opiskelu-

ympäristön, opetushenkilökunnan sekä vertaisoppimisen ennustavan 36 % ja 

henkilökunnalta, vertaisilta sekä tutoreilta saadun tuen ennustavan 32 % siir-

tymävaiheen kiinnittymisestä. 

Tuloksista ilmenee, että siirtymävaiheen kiinnittymisen kannalta merki-

tyksellisinä näyttäytyvät sekä yksilön elämäntilanteeseen että oppilaitoksen 

yhteisöllisyyteen liittyvät tekijät. Tulevaisuudessa tuki- ja ohjauspalveluissa 

olisi tärkeää huomioida nämä ilmiöt kehittämällä alkuvaiheen ohjausta sekä 

vertaistoimintaa. 

Asiasanat: siirtymävaihe, opintoihin kiinnittyminen, korkeakouluopiskelu, 
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1 JOHDANTO

Tässä tutkimuksessa selvitetään Jyväskylän yliopiston ensimmäisen vuoden 

opiskelijoiden kiinnittymistä ennustavia yhteisöllisiä tekijöitä sekä kiinnittymi-

sen eroja erilaisten yksilöllisten taustamuuttujien suhteen. Korkeakouluopinto-

jen aloittaminen on havaittu aivan erityiseksi elämänvaiheeksi, jolloin yksilön 

on pystyttävä siirtymään vanhasta elämäntilanteestaan uuteen sopeutuen sen 

mukanaan tuomiin muutoksiin (ks. Koivisto, Komulainen & Räty 2020; Uusitalo 

& Korhonen 2012). Opintojen alkuvaiheen kokemuksilla voi olla pitkäkantoisia 

seurauksia opintojen myöhemmälle etenemiselle (Ketonen ym. 2016; Korhonen 

2017). Useissa tutkimuksissa on todettu, että heikosti opintoihinsa sopeutuneel-

la sekä kiinnittyneellä opiskelijalla on iso riski keskeyttää opintonsa (ks. Rauto-

puro & Korhonen 2011; Thomas & Quinn 2007, 83; Uusitalo & Korhonen 2012). 

Jotta yhteiskunnassamme riittäisi korkeakoulutuksesta valmistuneita asiantun-

tijoita, on keskityttävä jo varhaisesta vaiheesta alkaen tukemaan uusien opiske-

lijoiden hyviä kokemuksia opiskelusta sekä kiinnittymistä opintoihin. Siksi on 

tärkeää tutustua uusien opiskelijoiden kokemuksiin tutkimuksen avulla, ja saa-

da tietoa siitä, millaisilla tekijöillä on merkitystä opintoihin kiinnittymisessä 

juuri heidän tapauksessaan.  

Kiinnittymisen tutkimusperinne on pitkä ja aihetta on tutkittu paljon. Sa-

moin opintojen alun kokemuksia on tutkittu erilaisista näkökulmista. Tähän 

tutkimukseen on valikoitunut Krausen sekä Coatesin (2008) kiinnittymisen mo-

nimuotoinen lähestymistapa. Heidän kiinnittymisen mittarinsa yhdistävät tut-

kimuksemme kiinnostuksen kohteet opintojen alkuvaiheesta sekä kiinnittymi-

sen yhteisöllisistä kokemuksista. Tavoittaaksemme mahdollisimman monta 

Jyväskylän yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijaa, toteutimme tutkimuk-

sen sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tulokset analysoitiin kvantitatiivisesti 

hyödyntäen tilastomenetelmistä varianssianalyysiä sekä lineaarista regressio-

analyysia. 

Tutkimuksemme alkuun käsittelemme aiempaa tutkimusta sekä teo-

riataustaa opintoihin kiinnittymisestä ja siirtymävaiheesta. Tämän jälkeen esit-
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telyssä ovat tutkimuskysymykset sekä aiempien tutkimusten pohjalta asetetut 

hypoteesit. Lisäksi kerromme tutkimuksemme toteuttamisesta ja analysoinnista 

sekä esittelemme tutkimustulokset. Lopuksi vielä käsittelemme johtopäätöksiä, 

käytännön kehitysehdotuksia sekä jatkotutkimushaasteita tulostemme pohjalta.  
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2 KORKEAKOULUOPINTOIHIN KIINNITTYMI-

NEN ENSIMMÄISENÄ OPINTOVUOTENA 

2.1 Opintoihin kiinnittyminen ilmiönä  

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme korkeakoulutukseen kiinnittymistä tilan-

nesidonnaisena ja dynaamisena prosessina, johon yksilön aiemmat kokemuk-

set, nykyhetki sekä tulevaisuuden näkymät vaikuttavat. Kiinnittyminen opin-

toihin tapahtuu vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa, yksilön 

omien merkityksenantojen kautta. Kun yksilö kokee haluavansa sitoutua opin-

toihinsa alkuvaiheen jälkeen, ja kokee opiskelun elämänvaiheena itselleen mer-

kityksellisenä, voidaan se tulkita opintoihin kiinnittymisenä. (Koivisto ym. 

2020.) Opintoihin kiinnittymistä on tutkittu paljon, ja sen merkitykset ovat 

muuttuneet ajan myötä (Axelson & Flick 2010).  Mäkinen ja Annala (2011) to-

teavat kiinnittymisen tulkinnan eri kielialueilla sekä eri konteksteissa haasteel-

liseksi, mutta tyypillisesti opintoihin kiinnittymisellä viitataan englanninkieli-

seen käsitteeseen student engagement. Myös käsite belonging ja sen eri muodot 

(sense/feeling of belonging) kuvaavat emotionaalista kokemusta yhteenkuulu-

vudesta, joka on keskeisessä roolissa kiinnittymisen tutkimisessa (Korhonen 

2014; Poutanen ym. 2012). Kiinnittyminen onkin käsitteenä moniulotteinen, ja 

eri tutkijat ovat antaneet sille hieman erilaisia merkityksiä (Axel-

son & Flick 2010). Seuraavaksi tarkastelemme eri tutkijoiden näkökulmia opin-

toihin kiinnittymisestä. 

Kahun (2013) mukaan opintoihin kiinnittyminen on psykososiaalinen pro-

sessi, jossa institutionaaliset ja henkilökohtaiset tekijät yhdistyvät laajempaan 

sosiaaliseen kontekstiin. Hänen luomassa mallissa kiinnittyminen tapahtuu 

kolmen ulottuvuuden kautta: innostuksena, kiinnostuksena ja yhteenkuuluvuu-

tena koettuina tunteina, syvällisenä oppisena ja itsesäätelynä näyttäytyvinä 

kognitioina sekä opintoihin panostavana ja vuorovaikutteisena käyttäytymise-

nä. Nämä kiinnittymisen ulottuvuudet nähdään tiiviisti sosiokulttuurisiin teki-

jöihin yhteydessä olevina. (Kahu 2013.) Myös Krause sekä Coates (2008)  arvioi-
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vat kiinnittymistä monimuotoisen lähestymistavan avulla. Heidän mukaansa 

kiinnittyminen muodostuu seitsemästä ulottuvuudesta, joiden arvioimiseen he 

ovat luoneet mittarin. Mittarilla mitataan kiinnittymistä siirtymävaiheessa 

(Transition Engagement Scale), akateemisessa opiskelussa (Academic Engagement 

Scale), vertaisten kanssa opiskelussa (Peer Engagement Scale) sekä opetushenki-

lökunnan vuorovaikutuksessa (Student-staff Engagement Scale). Lisäksi mittarissa 

mitataan älyllistä henkilökohtaista kasvua (Intellectual Engagement Scale), verk-

ko-opiskelua (Online Engagement Scale) ja opiskeluympäristöä (Beyond-class En-

gagement Scale) sekä niihin kiinnittymistä. (Krause & Coates 2008.) 

Korhonen (2012) taas esittää opintoihin kiinnittymisen tapahtuvan yh-

teenkuuluvuuden tunteen syntymisen, jatkuvan ja syvenevän opiskeluyhteisöi-

hin osallistumisen sekä akateemisten opiskelutaitojen kehittymisen kautta. 

Nämä kolme kiinnittymisen kulmakiveä nähdään toisiinsa yhteydessä olevina, 

ja niiden nähdään rakentuvan oppijaidentiteetin, opinnoissa koetun merkityk-

sellisyyden sekä ohjauksessa hyödynnettävien sosiaalisten käytäntöjen pohjalta 

(Korhonen 2012; Poutanen, Toom, Korhonen & Inkinen 2012). Korhonen (2014) 

on luonut myös toisen kiinnittymismallin, jonka lähtökohtana on opiskelijan 

luomat sidokset opiskeluun liittyvien lähiyhteisöjen kanssa (kuvio 1). Mallissa 

kiinnittymisen katsotaan edellyttävän yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien 

välistä yhteyttä sekä niiden toteumista oppimisessa ja opiskelussa. (Korhonen 

2014.) Korhonen (2014) toteaa yksilöllisten prosessien kuvaavan akateemisia 

taitoja ja opinnoissa koettua merkityksellisyyttä, mitkä mahdollistavat opiskeli-

jan aktiivisen toimijuuden toteutumisen. Vastaavasti yhteisöllisillä prosesseilla 

kuvataan opiskeluyhteisöissä tapahtuvaa syvenevää osallistumista, johon sekä 

opiskelija itse että korkeakouluyhteisö voivat vaikuttaa aktiivisella osallistumi-

sella sekä osallistumista mahdollistavia sosiaalisia käytäntöjä luomalla (Korho-

nen 2014; Poutanen ym. 2012.) Nämä yksilölliset ja yhteisölliset prosessit muo-

dostavat siten kiinnittymisen perustan, joiden pohjalta yhteenkuuluvuuden 

tunne ja identiteetti rakentuvat (Korhonen 2014). 
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KUVIO 1. Yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien yhteisvaikutus opintoihin kiinnittymi-
sessä (Korhonen 2014).  

Niin kuin eri tutkijoiden luomissa malleissa näkyy, kiinnittyminen on hyvin 

moniulotteisena prosessi (Kahu 2013; Korhonen 2012, 2014). Aiemmissa tutki-

muksissa on havaittu, että kiinnittymistä tutkiessa on tärkeää tunnistaa moni-

ulotteisen ilmiön eri prosessit ja niiden väliset yhteydet, jonka jälkeen ymmär-

rystä voidaan lisätä keskittymällä yhteen ulottuvuuteen kerralla. Yhden ulottu-

vuuden tarkempi tutkiminen ei siis kiistä muiden ulottuvuuksien olemassa 

oloa, vaan se tunnistetaan laajempaan moniulotteiseen ilmiöön kuuluvaksi. (ks. 

Kahu 2013.) Jotta pystymme havainnoimaan laajan ilmiön moniulotteiset yh-

teydet, lähdemme tarkastelemaan opintoihin kiinnittymistä Korhosen (2014) 

luoman kiinnittymismallin mukaisesti (kuvio 1). Tarkastelemme kiinnittymisen 

yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä, sillä ne nähdään merkityksellisinä opintoi-

hin kiinnittymisen ja opintojen sujuvuuden kannalta (ks. Kahu 2013; Korhonen 

2012, 2014, 2017). Myös Rautopuro sekä Korhonen (2011) ovat havainneet nii-

den edistävän opintojen loppuun saattamista ja ehkäisevän opintojen keskeyt-

tämistä. Tämän lisäksi Axelson ja Flick (2010) esittävät opintoihin kiinnittymi-

sen edistävän opintoalaa kohtaan koettua kiinnostusta ja sitoutumista sekä li-

säävän yhteenkuuluvuuden kokemusta. Seuraavaksi esittelemme Korhosen 
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(2014) kiinnittymismallin mukaisesti kiinnittymisen yksilölliset ja yhteisölliset 

prosessit sekä oppimisidentiteetin ja kuulumisen kokemuksen. 

2.1.1 Kiinnittymisen yksilölliset prosessit 

Korhosen (2014) viitekehyksessä kiinnittymisen myötä yksilön oppimisidentiteet-

ti vahvistuu. Poutasen ym. (2012) sekä Scanlonin ym. (2007) tutkimuksissa tode-

taan identeetin muokkautuvan opintojen aikana, mutta vaikuttavan myös sii-

hen, mitä yksilö opinnoiltaan odottaa. Sen lisäksi, että yksilön identiteetti vai-

kuttaa yksilön käsityksiin opinnoista, toteavat Poutanen ym. (2012) oppimis-

identiteetin muodostuvan lopulta opintojen myötä kiinnittymisen tuotoksena.  

Sen nähdään muodostuvan aiempien kokemusten, korkeakoulun asenneympä-

ristön sekä vertaisten ja henkilökunnan kanssa koetun vuorovaikutuksen kaut-

ta. (Poutanen ym. 2012; Scanlon ym. 2007). Myös Korhonen (2014) toteaa, ettei 

oppimisidentiteetti voi muodostua ilman opiskeluyhteisöissä tapahtuvia koke-

muksia ja niiden reflektointia. 

Aiemmat käsitykset vaikuttavat myös opintojen merkitykselliseksi koke-

miseen, mikä akateemisten taitojen ohella on toinen Korhosen (2014) kiinnitty-

mismalliin kuuluvista yksilöllisistä prosesseista. Korhosen (2014) ohella myös 

Kahu (2013), Korhonen (2012) ja Poutanen ym. (2012) ovat todenneet opintojen 

merkityksellisyyden sekä akateemisten taitojen olevan kiinnittymiseen vahvasti 

yhteydessä olevia, ja opiskelijan aktiivista toimijuutta edistäviä tekijöitä. Pouta-

nen ym. (2012) toteavat opintojen merkityksellisyyden liittyvän opiskelijan tulevai-

suuden näkymiin, mihin myös oppiminen, oman osaamisen kehittäminen, tut-

kinnon suorittaminen ja ammatin hankkiminen sekä kontaktien ja ystävyyssuh-

teiden luominen yhdistyvät. Näin ollen kokemus opintojen merkityksellisyy-

destä kiinnittää opiskelijoita omiin opintoihinsa, opiskeluryhmiinsä sekä ylläpi-

tää heidän haluaan jatkaa opintojaan (Korhonen 2014). Mäkinen ja Annala 

(2011) ovat havainneet opiskeluryhmiin kiinnittymisen lisäksi yhteyden myös 

opintojen ulkopuolisiin ryhmiin ja yhteisöihin kiinnittymisessä. Lisäksi aiem-

missa tutkimuksissa opintojen merkitykselliseksi kokemisen on nähty ennusta-

van parempaa opintomenestystä (ks. Axelson & Flick 2010; Ketonen ym. 2016; 

Korhonen 2017).  
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Opintojen merkityksellisyyden lisäksi, useat tutkijat ovat havainneet myös 

akateemiset taidot merkityksellisinä kiinnittymisen kannalta (ks. Ahn & Davis 

2020; Korhonen 2012, 2014, 2017; Poutanen ym. 2012). Kiinnittymistä edistävillä 

akateemisilla taidoilla Korhonen (2012) kuvaa korkeakoulussa tarvittavaa ja ar-

vostettua asiantuntijan kaltaista osaamista sekä korkeamman tason ajattelun 

taitoja, jotka edistävät opiskelijan suorituskykyä. Poutanen ym. (2012) myös 

esittävät hyvien opiskelutaitojen hallinnan edistävän kiinnittymistä ja opintojen 

etenemistä. Lisäksi Korhonen sekä Toom (2017) toteavat akateemisten taitojen 

hallinnan olevan hyvinvointiin yhteydessä oleva tekijä, sillä riittävät taidot vai-

kuttavat yksilön minäpystyvyyttä heijastavaan hallinnan ja onnistumisen tun-

teeseen. 

 Mäkinen ja Annala (2011) ovat havainneet akateemisissa opiskelutaidois-

sa haasteita kokevilla yksilöillä yhteyden välttelevän käyttäytymisen kanssa, 

mikä lisää riskiä heikompaan kiinnittymiseen. Lisäksi Sevinc sekä Gizir (2014) 

väittävät yksilöllisten tekijöiden, kuten ujouden ja epäonnistumisen pelon ai-

heuttavan välttelevää käyttäytymistä, mikä vaikeuttaa alkuvaiheen opintoihin 

sopeutumista ja myöhempää kiinnittymistä. Tutkijat huomauttavatkin yksilön 

persoonallisuustekijöiden olevan yhteydessä kiinnittymisen sekä opintomenes-

tyksen kanssa (Nurttila, Ketonen & Lonka 2015). Axelson ja Flick (2010) toteavat 

myös persoonallisuuden yksilön ulkoisen olemuksen kanssa vaikuttavan sii-

hen, miten kiinnittyminen näyttäytyy. Esimerkiksi jotkut opiskelijat voivat olla 

hyvin kiinnostuneita opiskeltavista aiheista, vaikka eivät ulkoisesti näytä kiin-

nittyneiltä. Ulkoapäin ei siis voi tulkita onko yksilö kiinnittynyt vai ei, minkä 

vuoksi  yksilön omat kokemukset nousevat keskeiseen rooliin kiinnittymisen 

tutkimuksessa. 

Akateemisten opiskelutaitojen hallinta kuvaa myös opiskelijan käsitystä 

itsestään sekä kyvyistään suoriutua korkeakoulun vaativista ja kuormittavista 

akateemisista opinnoista (Korhonen 2012). Mäkinen ja Annala (2011) toteavat 

sopivan akateemisen haasteellisuuden lisäävän kokemusta opintojen merkityk-

sellisyydestä, mikä osaltaan vahvistaa opintoihin kiinnittymistä. Vastaavasti 

useissa tutkimuksissa liian kuormittavat opinnot sekä haasteet ja negatiiviset 

kokemukset akateemisten opiskelutaitojen hallinnassa on havaittu kiinnittymis-
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tä heikentäviksi tekijöiksi (ks. Kahu, Picton & Nelson 2019; Korhonen 2012; 

Meehan & Howells 2018; Poutanen ym. 2012). Nurttila ym. (2015) nostavat esil-

le myös yksilön voimavarojen merkityksen kiinnittymisen kannalta. Opintojen 

vaatimuksia vastaavat voimavarat ovat lisänneet kokemusta opintojen haasta-

vuuden sopivuudesta lisäämällä kompetenssin kokemusta, optimista ajattelua 

sekä akateemista opintoihin kiinnittymistä (Nurttila ym. 2015). Myös Kahu 

(2013) toteaa opiskelijan elämän kokonaiskuormituksen (lifeload) vaikuttavan 

kiinnittymiseen. Akateemisten taitojen hallinta yhdessä opiskelijan taustan ja 

aiempien kokemusten kanssa määrittävät myös opiskelijan itseluottamusta 

opinnoista selviytymistä kohtaan. Itseluottamus on yhteydessä kiinnittymiseen 

lisäämällä opintoja kohtaan koettua kiinnostusta sekä edistämällä kiinnittymis-

tä. (Kahu ym. 2019.) 

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu kiinnittymisen yksilöllisten tekijöi-

den vahva yhteys myös muihin kiinnittymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Kahu 

(2013) kuvaa uskoa omiin resursseihin noidankehänä, jossa vahva usko lisää 

minäpystyvyyttä, joka lisää kiinnittymistä, joka puolestaan lisää uskoa itseensä. 

Positiivinen sykli näyttäytyy myös opiskelijan aktiivisessa osallistumisessa teh-

tävien tekemiseen, mikä edistää akateemista osaamista, parempien arvosanojen 

saavuttamista ja tyytyväisyyden kokemusta, jotka ovat vahvasti yhteydessä 

kiinnittymiseen lisäämällä motivaatiota, positiivisia tunteita, itseluottamusta, 

yhteenkuuluvuutta sekä hyvinvointia. Luotto omiin kykyihin, yhteenkuulu-

vuuden tunne sekä hyvinvointi ovat siis vahvasti kiinnittymisen ilmiöön kie-

toutuneita ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä (Kahu ym. 2019). Vastaavasti 

Korhonen (2012) on havainnut yksilöllisten tekijöiden, kuten puutteellisten aka-

teemisten taitojen ja heikon itsekäsityksen vaikuttavan osallistumiseen heiken-

tävästi. Nämä lisäävät riskiä heikolle yhteenkuuluvuuden tunteelle ja kiinnit-

tymisen kokemukselle. Kiinnittymisen prosessit eivät siis ole irrallisia, vaan ne 

ovat kietoutuneet vahvasti kiinnittymisen yhteisölliseen puoleen. Ne myös vai-

kuttavat kuulumisen tunteen ja identiteetin rakentumiseen. Korhosen (2014) 

mukaan opiskelussa keskeistä onkin yhteys yksilöllisten ja yhteisöllisten pro-

sessien välillä, sillä yhdessä ne lisäävät opintoalaan kiinnittymistä ja opintojen 

jatkamista. On kuitenkin huomioitava, että kiinnittyminen on yksilöllinen ja 
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tilannesidonnainen tapahtuma (ks. Kahu ym. 2019). Korhonen (2014) sekä Kuk-

konen (2017) toteavat opintoihin kiinnittymisen olevan henkilökohtainen ihmi-

senä kasvun prosessi, jossa opiskelija näyttäytyy aktiivisena toimijana. Mäkinen 

ja Annala (2011) sekä Penttinen, Kosonen, Annala ja Mäkinen (2017) väittävät 

kiinnittymisen olevan paljon opiskelijasta itsestään kiinni, mutta lisäksi he 

huomauttavat koko kouluyhteisön hallintohenkilökunnasta opettajiin ja ohjaa-

jiin vaikuttavan tähän.  

Kahu (2013) sekä Kukkonen (2017) muistuttavat myös, että kiinnittymistä 

tarkastellessa ei voida kiinnittää huomiota vain opiskeluun ja opiskeluyhtei-

söön, vaan huomio tulisi kiinnittää yksilön elämismaailmaan kokonaisuudes-

saan. Myös Poutanen ym. (2012) huomauttavat yksilön elämäntilanteen ja siinä 

koettujen tunteiden vaikuttavan yksilön kiinnittymiseen. Yksilö voi kokea niin 

positiivisia kuin negatiivisia tunteita opiskeluun liittyvissä asioissa, mutta tun-

teet voivat kummuta myös opiskeluelämän ulkopuolelta. Aiemmissa tutkimuk-

sissa opiskelijan kokemat tunteet on todettu olevan isossa roolissa kiinnittymi-

sen kannalta, sillä tunteet ovat yhteydessä opiskelua kohtaan koettuun mielek-

kyyteen sekä oppimisen (ks. Bowden, Tickle & Naumann 2019; Kahu ym. 2019.) 

Tutkijat ovat todenneet tunteiden olevan keskeinen myös  kiinnittymistä syven-

tävän yhteenkuuluvuuden kannalta, sillä yhteenkuuluvuus muodostuu opiske-

luyhteisöissä koettujen tunteiden kautta (ks. Axelson & Flick 2010; Korhonen 

2014; Poutanen ym. 2012). Lisäksi Axelson sekä Flick (2010) huomauttavat, ettei 

kiinnittymistä tarkastellessa yksilön tunteita ja opiskelussa koettuja kokemuksia 

voida erottaa toisistaan, vaan kiinnittyminen tulee nähdä kokonaisuutena, jossa 

yhdistyvät emotionaalinen, kognitiivinen ja käytöksellinen puoli. Näin ollen 

yksilön elämäntilanne tulisi huomioida kiinnittymistä tarkastellessa. Erilaisiin 

elämäntilanteisiin liittyviä taustatekijöitä käsitellään tarkemmin opintojen alku-

vaiheen yhteydessä kappaleessa 2.2.1 

2.1.2 Kiinnittymisen yhteisölliset prosessit 

Korhonen (2014) sekä Poutanen ym. (2012) toteavat kiinnittymisen yhteisöllis-

ten prosessien olevan yksilöllisten prosessien rinnalla kiinnittymiseen merkittä-

västi yhteydessä olevia tekijöitä. Niin kuin aiemmin mainitsimme kiinnittymi-
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nen tapahtuu yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien yhteisvaikutuksena, joi-

den pohjalta oppimisidentiteetin ohella myös yhteenkuuluvuuden kokemus 

muodostuu. Korhosen (2014) mukaan yhteisölliset prosessit kuvaavat opiskeli-

jan aktiivista osallistumista opiskeluun liittyviin yhteisöihin sekä korkeakoulun 

tarjoamia sosiaalisia käytäntöjä.  

Korhosen (2014) lisäksi myös muissa tutkimuksissa aktiivisen osallistumisen 

ja kiinnittymisen välillä on vahva yhteys (ks. Kahu 2013; Korhonen 2012; Kor-

honen & Toom 2017; Maunder 2018; Mäkinen & Annala 2011; Nurttila ym. 

2015; Poutanen ym. 2012; Scanlon ym. 2007; van Herpen, Meeuwisse, Hofman 

& Severiens 2020). Axelson ja Flick (2010) toteavat, joidenkin kriitikoiden puhu-

van kiinnittymisestä ja osallistumisesta synonyymeina. Tässä tutkimuksessa 

korkeakouluyhteisöön osallistuminen nähdään Korhosen (2014) viitekehykses-

sä esitetyn mallin mukaisesti, jossa osallistuminen on kiinnittymiseen yhteydes-

sä oleva ja siihen vaikuttava tekijä. Poutanen ym. (2012) sekä Scanlon ym. (2007) 

toteavat kiinnittymisen vaativan osallisuutta ja vuorovaikutusta opiskeluun 

liittyvien ryhmien kanssa. Se mahdollistaa eri ryhmiin tapahtuvan sosiaalisen 

kiinnittymisen, mikä osaltaan edistää syvenevää osallistumista ja oppimisiden-

titeetin kehitystä (Poutanen ym. 2012). Bowden ym. (2019) huomauttavat yhtei-

söihin osallistumisen lisäävän myös opiskelijan hyvinvointia sekä oppimisym-

päristöä kohtaan koettua mielekkyyttä. Lisäksi osallistumisen yhteys oppimisen 

ja opintomenestyksen kanssa on todettu aiemmissa tutkimuksissa (ks. Bowden 

ym. 2019; Kahu 2013; Poutanen ym. 2012). 

Useissa tutkimuksissa vertaisten rooli osallistumisen ja kiinnittymisen 

kannalta on noussut keskeiseen osaan (ks. Bowden ym. 2019; Kahu ym. 2019; 

Korhonen 2017; Korhonen & Toom 2017; Maunder 2018; Meehan & Howells 

2018; Poutanen ym. 2012; Scanlon ym. 2017; Sevinc & Gizir 2014). Maunder 

(2018) sekä Sevinc ja Gizir (2014) toteavat opiskelukavereiden kanssa luotujen 

onnistuneiden suhteiden edistävän opintoihin sopeutumista ja kiinnittymistä, 

kun taas heikot suhteet ja osallistumattomuus on nähty kiinnittymiseen kieltei-

sesti vaikuttavana. Poutanen ym. (2012) tutkimuksessa sosiaaliset vertaissuhteet 

sekä näihin osallistumisen onkin nähty merkityksellisinä yksilön elämänlaadun, 

sekä oppimisen ja opinnoissa koetun merkityksellisyyden kannalta. Myös Kahu 
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ym. (2019) ovat havainneet vertaisten kanssa luotujen suhteiden helpottavan 

opinnoissa koettua stressiä sekä edistävän opiskelijan hyvinvointia. Lisäksi 

useissa tutkimuksissa vertaissuhteiden on todettu edistävän opintojen jatkamis-

ta (ks. Scanlon ym. 2007; Wilcox, Winn & Fyvie-Gauld 2005). Opintoihin sitou-

tumisen ohella Scanlon ym. (2007) huomauttavat vaikeuksia vertaissuhteissa 

kokeneilla lisääntyneen riskin myös opintojen keskeyttämiselle. 

Osallistumisen lisäksi tutkimuksissa on havaittu yhteys opetuksen ja oh-

jauksen sosiaalisten käytäntöjen ja kiinnittymisen kanssa (ks. Korhonen 2012, 

2014; Korhonen & Toom 2017; Krause & Coates 2008; Kukkonen 2017; Poutanen 

ym. 2012; Rautopuro & Korhonen 2012; Valto & Lundell 2015). Korhonen 

(2012), Korhonen ja Toom (2017) sekä Poutanen ym. (2012) esittävät tutkimuk-

sissaan korkeakoulun tarjoamien opetuksen ja ohjauksen sosiaalisten käytäntö-

jen vaikuttavan yksilöiden osallistumiseen ja opintoihin kiinnittymiseen. Kor-

honen ja Toom (2017) väittävät, että kun koko opetusyhteisö päättäjistä opetta-

jiin on sitoutunut edistämään opiskelijoiden oppimisprosessia, panostamalla 

opiskelijalähtöiseen pedagogiikkaan ja vuorovaikutuksen laatuun, on opiskeli-

joilla paremmat mahdollisuudet kokea osallisuutta ja kiinnittyä opintoihin. 

Myös Korhonen (2012) toteaa opetusyhteisön sitoutumattomuuden lisäävän 

riskiä sosiaalisten käytäntöjen pinnalliseksi jäämiseen, mikä ehkäisee opiskeli-

joiden osallistumista ja sitoutumista sekä voi johtaa kokemukseen opiskelun 

yksinäisyydestä. Poutanen ym. (2012) esittävät, että tärkeää olisi mahdollistaa 

vuorovaikutus pienryhmätapaamisilla sekä pari- ja ryhmätenteillä, sillä ne li-

säävät opiskelijoiden osallisuutta ja opintoja kohtaan koettua mielekkyyttä sekä 

kiinnittymistä. Heidän mukaansa massaluennot ja kirjatentit heikentävät vuo-

rovaikutusta ja osallisuutta. Ryhmämuotoinen opiskelu näyttäytyy myös mer-

kittävänä ohjaus- ja opetuskokemuksena, sillä kiinnittymisen lisäksi sen on näh-

ty edistävän opiskelijoiden oppimista, opintojen suunnittelua sekä motivaation 

ylläpitoa (Poutanen ym. 2012). 

Osallisuutta lisäävien sosiaalisten käytäntöjen lisäksi opetushenkilöstön 

rooli on myös muilla tavoin tärkeä opiskelijoiden opiskelun kannalta. Vertais-

ten lisäksi tutkimuksissa myös opettajiin luodut suhteet nousevat keskeiseen 

rooliin opintoihin kiinnittymisessä (ks. Bowden ym. 2019; Kahu ym. 2019: Kor-
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honen 2017; Korhonen & Toom 2017; Maunder 2018; Meehan & Howells 2018; 

Poutanen ym. 2012; Scanlon ym. 2017). Krause ja Coates (2008) sekä Maunder 

(2018) toteavat opetushenkilökunnan kanssa luotujen hyvien suhteiden edistä-

vän yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä parantavan kokemusta korkeakoulusta 

opiskeluympäristönä. Myös Kahu ym. (2019) sekä Kukkonen (2017) ovat ha-

vainneet opettajan ominaisuuksien, kuten helposti lähestyttävyyden edistävän 

kuulumisen kokemusta sekä opintojen etenemistä ja oppimistuloksia, mitkä 

ovat yhteydessä myös opiskelun merkitykselliseksi kokemisen kanssa.  

Oppimisympäristön tarjoamilla käytänteillä ja henkilöstön antamalla pa-

lautteella on yhteys myös opiskelijoiden itseluottamukseen (Kahu ym. 2019). 

Korhonen (2012) sekä Meehan ja Howells (2018) toteavat erityisesti positiivisen 

palautteen antamisen nousevan keskeiseen rooliin, sillä negatiivinen palaute 

voi heikentää kiinnittymistä ja pahimmassa tapauksessa johtaa opintojen kes-

keyttämiseen. Kukkosen (2017) mukaan henkilökunnan tehtävänä on rakentaa 

perustaa kiinnittymiselle tukemalla opintojen etenemistä. Hänen mukaan opis-

kelijan vahvuuksien ja tavoitteiden tukeminen, sekä onnistumisen kokemuksil-

le pohjan luominen edistävät opiskelijan itseluottamusta sekä vahvistavat opin-

toihin kiinnittymistä. Tuki onkin tärkeää paitsi opintoihin kiinnittymisen myös 

opiskelijan hyvinvoinnin kannalta, minkä vuoksi korkeakoulun ohjauksellisiin 

käytäntöihin olisi hyvä kiinnittää huomiota (Kahu ym. 2019; Korhonen & Toom 

2017). Korkeakouluissa toimii monia tahoja, jotka osaltaan voivat edistää opis-

kelijoiden kiinnittymistä (Kukkonen 2017). Tärkeää olisi, että korkeakoulun oh-

jaukselliset rakenteet olisivat selkeät ja opiskelijoiden tiedossa, jolloin ohjauk-

sellinen tuki olisi helposti saavutettavissa. 

Osallistumisen ja osallistumista edistävien sosiaalisten käytäntöjen lisäksi, 

yhteenkuuluvuuden tunne on keskeisessä osassa kiinnittymisessä ja se nähdään 

kiinnittymistä syventävänä tekijänä (Korhonen 2014; Poutanen ym. 2012). Kor-

honen (2014) sekä Poutanen ym. (2012) toteavat kuitenkin tutkimuksissaan, että 

kokemus yhteenkuuluvuudesta ei voi muodostua ilman toistuvaa osallistumis-

ta opiskeluyhteisön tarjoamiin käytänteisiin. Lisäksi Krause ja Coates (2008) 

toteavat yhteenkuuluvuuden muodostumisen vaativan vuorovaikutusta opis-

keluyhteisön kanssa. Se nähdään opiskeluyhteisöön samaistumisena ja opinto-
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jen merkityksellisyyden kokemisena (Poutanen ym. 2012). Myös Krause ja Coa-

tes (2008) painottavat yhteenkuuluvuuden kokemuksen kuvaavan sopeutumis-

ta oppimisympäristöön.  

Vaikka yhteenkuuluvuuden tunne on hyvin henkilökohtainen kokemus, 

voivat sosiaalinen opiskeluyhteisö ja opiskeluympäristö vaikuttaa siihen koke-

musta vahvistaen tai heikentäen (Korhonen 2012; Korhonen & Toom 2017; 

Maunder 2018; Poutanen ym. 2012). Kahu ym. (2019) huomauttavat myös, että 

yhteenkuuluvuuden tunnetta tarkastellessa on hyvä muistaa kokemuksen ole-

van hyvin tilannesidonnainen. Se, että opiskelijaa kokee kuuluvansa yhteen 

luokkaan ei kerro sitä, että hän kokisi kuuluvansa myös toiseen luokkaan (Kahu 

ym. 2019). Sosiaalisilla käytännöillä ja opiskelijoiden aktiivisella osallistumisella 

voidaan kuitenkin luoda pohjaa yhteenkuuluvuudelle jo opintojen alkuvaihees-

ta alkaen. Kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, alkuvaiheen kokemuk-

set voivat olla erittäin merkityksellisiä myöhemmälle opintojen sujuvuudelle 

(ks. Ketonen ym. 2016; Korhonen 2017; Rautopuro & Korhonen 2011). Seuraa-

vaksi siirrymme käsittelemään tarkemmin opintojen alkuvaihetta ja siihen liit-

tyviä ilmiöitä. 

2.2 Opintojen alkuvaihe 

Uusien opintojen aloittamista voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista, ja 

tähän tutkimukseen on valikoitunut holistinen yksilön kokonaiselämäntilannet-

ta tarkasteleva teoreettinen tausta. Zittounin (2013, 262) elämänkulun (life cour-

se) teorian pohjalta ihmiselämää ja sen etenemistä tarkastellaan keskittyen elä-

mänkulun käännekohtiin, jolloin edellinen vaihe elämässä katkeaa ja uusi alkaa. 

Näitä käännekohtia kutsutaan siirtymävaiheiksi (transitions). Erittäin odotetutkin 

elämänvaiheet, kuten uuden koulutuksen aloittaminen voivat yllättää muka-

naan tuomilla muutoksilla, joihin yksilön tulee sopeutua. Koiviston ym. (2020) 

tutkimuksessa korkeakoulutukseen pääseminen ja opintojen aloittaminen näh-

dään Zittounin teorian mukaisesti erityisenä siirtymävaiheena yksilön elämän-

kulussa. Tämän mukaisesti myös tässä tutkimuksessa uusia opintojaan aloitta-
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via opiskelijoita tarkastellaan Zittounin elämänkulun siirtymävaiheiden teorian 

valossa. 

Zittoun (2013, 262-263) esittää siirtymävaiheen sisältävän kolme erilaista 

kohdattavaa haastetta. Ensimmäiseksi yksilön on opittava uuden ympäristön 

toimintatavoista ja muovattava omia ajatusmallejaan sen mukaisiksi pystyäk-

seen toimimaan sosiaalisesti hyväksyttävästi. Toinen prosessi sisältää identiteet-

tityötä, jossa omaa uutta sosiaalista asemaansa sisäistetään osaksi omaa identi-

teettiään vuorovaikutuksessa sen kanssa, millaiseksi on ennen kokenut itsensä 

sekä millaiseksi on toivonut tulevansa. Kolmas prosessi on yksilön uuden elä-

mäntilanteen merkityksellisyyden arvioiminen suhteessa aiempiin kokemuk-

siin, suunnitelmiin sekä tulevaisuuteen. Zittounin (2013) teorian sekä Koiviston 

ym. (2020) tutkimuksen mukaisesti uuden opiskelijan tulee siirtymävaiheessa 

onnistua yhdistämään menneisyyden kokemukset tulevaisuuden näkymiin 

neuvotellen samalla omista käsityksistään sekä omasta identiteetistään. Lisäksi 

yksilö antaa tapahtumille omat merkityksensä omassa elämänkulussaan saaden 

vaikutteita häntä ympäröivältä sosiaaliselta ympäristöltä. Koiviston ym. (2020) 

lisäksi myös Scanlonin ym. (2007) tutkimuksessa korostuu uudenlaisen opiske-

lijan identiteetin omaksuminen vuorovaikutuksessa vertaisten opiskelijoiden 

sekä korkeakoulun henkilökunnan kanssa. Identiteetin muodostaminen vaatii 

ympärilleen merkityksellisiä sosiaalisia suhteita, joista omaa rooliaan voi peila-

ta suhteessa muihin. Siirtymävaiheen merkityksellisyyden arviointina voidaan 

sekä Koiviston ym. (2020) että Korhosen ja Rautopuron (2012) mukaisesti nähdä 

se, että yksilö haluaa jatkaa opintojaan suorittaen ne loppuun saakka. 

Rautopuro sekä Korhonen (2011) nostavat toisessa tutkimuksessaan esiin 

myös korkeakoulutukseen sopeutumisen merkityksen, ja sen vaikutuksen opin-

tojen jatkamiseen tulevaisuudessa. Myös Ketosen ym. (2016) tutkimuksessa ko-

rostuu opintojen alkuvaiheen tärkeys tulevaisuuden kannalta, sillä korkeakou-

luopintojen aloittaminen ei suoraan takaa menestystä, vaan korkeakoulutuk-

seen siirtyessään on yksilön opeteltava ensin elämään tässä uudessa elämänti-

lanteessa. Samoin Korhonen (2017) toteaa tutkimuksessaan opintojen alkuvai-

heen yksilöllisten sekä yhteisöllisten kokemusten vaikuttavan monin tavoin 

opintojen myöhempään sujuvuuteen. 
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Koiviston, Komulaisen, Rädyn ja Vanhalakka-Ruohon (2017) mukaan 

opintojen alun haasteita opiskelijalle ovat oman paikkansa etsiminen sekä ryh-

mäytyminen opiskeluyhteisössä. Saaren ym. (2020) tutkimuksesta ilmenee, että 

viime aikoina opintojen lopettamista suomalaisissa korkeakouluissa on pohti-

nut vakavissaan yli viisi prosenttia opiskelijoista, ja alanvaihtoa noin joka seit-

semäs. Heikosti korkeakoulutukseen sopeutuneella opiskelijalla on myös todet-

tu olevan isompi riski lopettaa opinnot myöhemmin (ks. Rautopuro & Korho-

nen 2011; Thomas & Quinn 2007, 83; Uusitalo & Korhonen 2012). Alkuvaiheen 

jälkeen heikosti sopeutunutta opiskelijaa voidaan tukea, esimerkiksi opiskelu-

taitoja kehittäen, mutta kokemuksiin alalleen sopimattomuudesta voi olla haas-

tavaa vaikuttaa (Ketonen ym. 2016; van Rooij, Jansen & van de Grift 2018). 

Scanlon ym. (2007) täsmentävät, että onnistuneella siirtymävaiheella ei tarkoite-

ta sitä, että se ei olisi saanut sisältää vastoinkäymisiä tai haasteita. Siirtymävai-

heessa oleellista on selvitä mahdollisista eteen tulevista haasteista ja jatkaa 

eteenpäin uudessa elämänvaiheessa. 

2.2.1 Siirtymävaiheeseen vaikuttavat yksilölliset taustatekijät 

Tarkastellessa opintojen sujuvuutta, opiskelijoiden yksilölliset elämäntilanteet 

ovat yksi tärkeistä huomioitavista tekijöistä (Penttinen ym. 2017). Myös Pouta-

sen ym. (2012) mukaisesti elämäntilanne ja sen aiheuttamat tunteet voivat vai-

kuttaa opintoihin kiinnittymiseen. Eurostudent- tutkimuksessa Suomen kor-

keakouluopiskelijoita on luokiteltu yksilöllisten elämäntilanteiden mukaan 

perheellisiin opiskelijoihin, ulkomaisiin opiskelijoihin, työelämästä opiskele-

maan siirtyneihin, suoraan toiselta asteelta opiskelemaan siirtyneihin, monin-

kertaisiin kouluttautujiin sekä osaopiskelukykyisiin opiskelijoihin. Yksilön ko-

konaiselämäntilanteeseen voi sisältyä useampi näistä luokitteluista eli samoilla 

opiskelijoilla voi esiintyä yhtä aikaa näitä erilaisia elämäntilanteita. (Saari, Kos-

kinen, Attila & Sarén 2020.) Useat tutkijat ovatkin todenneet, että opiskelijat 

tulevat erilaisista taustoista ja ovat todella heterogeeninen joukko (ks. Koivisto 

ym. 2020; Meehan & Howells 2018; Mäkinen & Olkinuora 2002; Nori 2011; Uu-

sitalo & Korhonen 2012).  
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Useissa tutkimuksissa ikä on todettu yhdeksi uusia opiskelijoita erottele-

vaksi yksilölliseksi tekijäksi (ks. Meehan & Howells 2018; Nori, 2011; Saari ym. 

2020; Scanlon ym. 2007; Uusitalo & Korhonen 2012). Nori (2011) sekä Scanlon 

ym. (2007) painottavat, että opintoja aloittaessa aikuisempana on aiempi koke-

mus elämästä, työstä sekä koulutuksesta voinut muovata ajatusmaailmaa eri-

laiseksi kuin nuoremmilla. Sekä Koivisto ym. (2020) että Uusitalo ja Korhonen 

(2012) ovat havainneet, että aikuisopiskelijoiden tavoittelema opiskelijaidenti-

teetti ja asema koulutuksessa saattavat erota nuorempien opiskelijoiden tavoit-

teista. Korhonen (2017) täsmentää iän, aiempien opintojen sekä asennoitumisen 

uusiin opintoihin linkittyvät myös toisiinsa siten, että aikuisemmat opiskelijat 

sekä aiemmin jo korkeakouluopintoja suorittaneet suuntautuvat opintoihinsa 

enemmän akateemisista lähtökohdista kuin nuoremmat ja kokemattomammat. 

Tämän lisäksi aikuisempien opiskelijoiden on todettu kokevan eroavansa nuo-

rista siten, että he ovat enemmän vakavissaan opintojensa suhteen sekä sitou-

tuneempia niihin. Heidän siirtymävaiheensa keskittyy usein enemmän opinto-

jen akateemisen puolen omaksumiseen, kun taas nuorempien keskittyminen on 

enemmän siirtymävaiheen sosiaalisissa tekijöissä. (Koivisto ym. 2020; Scanlon 

ym. 2007.)  

Poutasen ym. (2012) mukaan korkeakoulutuksessa käytetyn akateemisen 

työskentelyotteen omaksuminen on yksi erittäin tärkeä osa-alue uusiin opintoi-

hin sopeutuessa. Van Rooij ym. (2018) tutkimuksen mukaisesti tästä voidaan 

puhua myös akateemisena sopeutumisena, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa 

yksilön ominaisuuksien sekä oppilaitoksen akateemisten vaatimusten kanssa. 

Hyvä akateeminen sopeutuminen ennustaa tulevaisuuden menestystä korkea-

kouluopinnoissa, ja sopeutumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi on todettu, esimer-

kiksi yksilön itseohjautuvuus, tyytyväisyys oman alansa valintaan sekä sisäis-

tynyt motivaatio. Koivisto ym. (2020) sekä Thomas ja Quinn (2007, 90) huo-

mauttavat, että vaikka opiskelija olisi aiemmin menestynyt hyvin koulussa, voi 

uudenlaiseen akateemiseen työskentelyyn sopeutuminen olla alkuun haasta-

vaa. Uusien opiskelijoiden kokemukset korkeakoulumaailmasta saattavatkin 

erota suuresti yksilöiden aiemmista koulukokemuksista (Koivisto ym. 2020; 

Scanlon ym. 2007; van Herpen ym. 2020). Meehan ja Howells (2019) havaitsivat 
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tutkimuksessaan sekä suoraan toiselta asteelta siirtyvillä että välivuosia viettä-

neillä opiskelijoilla erilaisia yksilöllisiä haasteita uudenlaisen työskentelytavan 

omaksumisessa. Opetusministeriön (2010) selvityksen mukaan toisen asteen 

opinto-ohjauksessa olisikin oleellista käsitellä jatko-opiskelua mahdollisimman 

todenmukaisesti yhteistyössä korkeakoulujen kanssa tarjotakseen kaikille yh-

denvertaiset lähtökohdat opiskeluun. Myös Ketonen ym. (2016) sekä van Rooij 

ym. (2018) korostavat hyvän opinto-ohjauksen tärkeyttä toisella asteella edes-

auttaakseen korkeakoulutukseen siirtymistä. 

Useassa tutkimuksessa on noussut esiin uusien opiskelijoiden odotukset 

sekä käsitykset korkeakoulutuksesta. Jos odotukset eivät vastaa todellista opin-

tojen luonnetta, saattaa se aiheuttaa haasteita siirtymävaiheessa. (ks. Bowden 

ym. 2019; Koivisto ym. 2020; Rautopuro & Korhonen 2011; Scanlon ym. 2007.) 

Thomas ja Quinn (2007, 89) huomauttavat, että odotuksiin vaikuttavat aiempien 

koulukokemusten lisäksi myös läheisten kokemukset korkeakoulumaailmasta. 

Heidän mukaansa aloittavilla opiskelijoilla, joilla lähipiirissä ei ole ollut kor-

keakoulutettuja ihmisiä, voi olla puutteelliset tiedot siitä millaista opiskelu kor-

keakoulussa voi olla, ja se voi tuottaa sopeutumisen haasteita. Monissa tutki-

muksissa on havaittu vanhempien korkeakoulutuksen ennustavan heidän las-

tensa hakeutumista korkeakoulutukseen sekä mahdollista parempaa menestys-

tä korkeakouluopinnoissa (ks. Korhonen & Rautopuro 2012; Nori 2011; Saari 

ym. 2020; Thomas & Quinn 2007, 47). Saaren ym. (2020) tutkimuksesta ilmenee, 

että reilusti yli puolet Suomessa korkeakoulussa opiskelevista tulevat hyvin 

toimeentulevista perheistä, joista ainakin toisella vanhemmista on korkeakoulu-

tutkinto. On kuitenkin muistettava, että kaikilla ei ole samat lähtökohdat.  

Myös Kahun (2013) mukaisesti korkeakoulutukseen siirtyminen on vain 

yksi osa yksilöiden elämän kokonaiskuormitusta, jossa voi olla monta erilaista 

osa-aluetta vaikuttamassa toisiinsa. Korhosen sekä Rautopuron (2012) tutki-

muksessa yksilön elämäntilanteen ja opinnoille annetun merkityksen on todettu 

vaikuttavan opintojen sujuvuuteen. He kuvaavat, miten joillakin opiskelijoilla 

opintojen ulkopuoliset elämäntilanteet, kuten työ, hoidettavat lapset tai muut 

opinnot ovat priorisoituneet uusien opintojen edelle. Vastaavasti myös Uusitalo 

ja Korhonen (2012) ovat havainneet, että aikuiset opiskelijat eivät ole pitäneet 
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opintojaan elämässään tärkeimpänä asiana monen muun elämässä olevan sei-

kan vuoksi. Saaren ym. (2020) tutkimuksessa on havaittu opintojen aikaisen 

työssäkäynnin vaikuttavan elämäntilanteeseen eri tavoin. Monet opiskelijat 

ovat kokeneet työssäkäynnin olevan pakollista oman tai perheensä toimeentu-

lon vuoksi, mutta joillekkin on ollut merkityksellisempää oman työkokemuksen 

kartuttaminen (Saari ym. 2020). Työskentely ja opiskelu on todettu sekä toisiaan 

tukeviksi että toisiaan kuormittaviksi tekijöiksi, eikä niiden osalta ole saatu yk-

siselitteisiä tutkimustuloksia (Penttinen ym. 2017; Thomas & Quinn 2007, 93). 

Saaren ym. (2020) tutkimuksesta kuitenkin ilmenee, että opintojen alkuvaihees-

sa opiskelijat kokevat haasteita enemmän opintojen suuren työkuorman vuoksi, 

kuin työssäkäynnin takia. 

Koiviston ym. (2020) mukaan monet uusista opiskelijoista ovat kokeneet 

korkeakoulutuksessa vaaditun itseohjautuvan opiskelun haastavaksi, ja työ-

kuorman todella suureksi. Opintojen alkuvuosina viikossa käytetään yli 30 tun-

tia opiskeluun, jonka itsenäisen opiskelun osuus usein kasvaa opintojen edetes-

sä. Toiveet opiskelun suhteen eivät ole yksiselitteisiä, sillä opiskelijoista lähes 

puolet toivoisi enemmän aikaa opiskeluun, yksi neljäsosa toivoisi enemmän 

ohjattua opiskelua itsenäisen sijaan, kun taas yksi neljäsosa on tyytyväisiä oma-

toimisen ja ohjatun opiskelun suhteeseen. (Saari ym. 2020.) Nämäkin kokemuk-

set eroavat elämäntilanteiden suhteen siten, että hyvinvoinnin haasteita koke-

vat osaopiskelukykyiset opiskelijat kaipaisivat enemmän ohjattua opiskelua ja 

kontaktiopetusta, kun taas ulkomaiset opiskelijat toivoisivat enemmän itsenäis-

tä työskentelyä opintoihin ja lisää aikaa työssäkäyntiin. Suomeen muuttaneista 

opiskelijoista monia on motivoinut hyvän koulutusjärjestelmän lisäksi juuri ha-

lu työskennellä Suomessa, kun taas vähiten heitä on motivoinut korkeakoulujen 

henkilökuntaan liittyvät tekijät. (Saari ym. 2020.) 

Sekä Meehan ja Howells (2018) että Thomas ja Quinn (2007, 92) ovat to-

denneet kotimaan sisällä muuttamisen vaikuttavan opintojen alkuvaiheen ko-

kemuksiin. Siirtymävaiheessa olevien opiskelijoiden välillä on todettu eroavai-

suuksia sen suhteen, onko uusi opiskelija muuttanut paikkakunnalle opiskele-

maan vai ei. Korkeakoulun paikkakunnalle opiskelemaan muuttaneet ovat ko-

keneet siirtymävaiheen yleisesti onnistuneemmaksi. He ovat pitäneet henkilö-
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kuntaa helpommin lähestyttävinä, kokeneet enemmän sosiaalista yhteyttä ver-

taisiinsa sekä nauttineet opiskelijaelämästä enemmän, kuin he jotka eivät olleet 

muuttaneet. (Meehan & Howells 2018.) Suomen korkeakouluopiskelijoiden 

asumistilanne selittyy pitkälti heidän elämäntilanteensa mukaisesti, ja asumis-

paikkansa sijaintiin tyytyväisiä on noin puolet opiskelijoista. Vähiten tyytyväi-

siä ovat olleet sellaiset opiskelijat, joilla asumisjärjestelynä toimii jokin perintei-

sesti asumismuodosta poikkeava ratkaisu, kuten asuminen opiskeluviikolla 

korkeakoulunsa paikkakunnalla ja viikonloppuisin kotonaan. (Saari ym. 2020.) 

Thomas ja Quinn (2007, 93) esittävät, että opiskelijat, jotka eivät ole muuttaneet 

lähelle opiskelupaikkaansa, eivät välttämättä edes halua olla sosiaalisesti aktii-

visia. Meehan ja Howells (2018) selittävät paikkakunnan merkitystä siirtymä-

vaiheessa sillä, että lähellä korkeakoulua asuvilla on paremmin saavutettavissa 

korkeakoulun palvelut sekä ihmiset. 

Koiviston ym. (2020) tutkimuksen mukaisesti uudet opiskelijat ajattelevat 

eri tavoin korkeakoulutukseen hakeutumisesta, sinne pääsemisestä, ihanteelli-

sista opiskelijoista sekä korkeakoulutuksesta instituutiona, ja nämä ajatukset 

muovaavat heidän opintojensa alkuvaihetta paljon. Yksilön identiteetille sekä 

yhteenkuuluvuuden kokemukselle luodaan pohjaa jo aivan varhaisista opinto-

jen alkuvaiheen kokemuksista (Koivisto ym. 2020; Scanlon ym. 2007). Ensim-

mäisestä opiskelupäivästä alkaen oppilaitoksen yhteisöt niin akateemisesti kuin 

sosiaalisesti alkavat rakentaa yhteisöllisyyttä uusien opiskelijoiden kanssa 

(Koivisto ym. 2017). Asennoituminen tähän on kuitenkin todella yksilöllistä 

(Koivisto ym. 2020). Oppilaitoksilla on kuitenkin monenlaisia mahdollisuuksia 

vaikuttaa uusien opiskelijoidensa kokemuksiin, erityisesti yhteisöllisten tekijöi-

den kannalta (Masika & Jones 2018; Mäkinen & Annala 2011; Penttinen ym. 

2017). 

2.2.2 Siirtymävaiheeseen vaikuttavat yhteisölliset tekijät 

Lähteenoja (2010) esittää, että korkeakoulutukseen siirrytään usein tavoitteena 

uuden oppiminen sekä asiantuntijuus, mutta pelkästään yksinään teoreettista 

tietoa kirjoista lukemalla ei kehitytä ammattitaitoisiksi asiantuntijoiksi. Tämä 

vaatii lisäkseen sosiaalista vuorovaikutusta sekä korkeakoulutuksen maailmaan 
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integroitumista. Wilcoxin ym. (2005) tutkimuksessa korostuu yhteisöllisten teki-

jöiden, kuten sosiaalisten tukiverkostojen olevan opintojaan aloittavalle erittäin 

tärkeitä. Heidän mukaansa alkuun tukea voidaan saada enemmän omalta per-

heeltä sekä vanhoilta ystäviltä, mutta hiljalleen uudet opiskeluystävät muuttu-

vat yhä tärkeämmiksi tukiverkostoiksi. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että 

vertaisryhmään kuulumisen tunne voi auttaa selviämään siirtymävaiheen haas-

teista ja vastoinkäymisistä (ks. Kahu ym. 2019; Krause & Coates 2008; Koivisto 

ym. 2020; Masika & Jones 2016; Thomas & Quinn 2007, 92; Wilcox ym. 2005). 

Krause ja Coates (2008) esittävät vertaisten kanssa opiskelun olevan tärkeässä 

roolissa yksilöllisen tiedon rakentumisen kannalta ja edistävän oppimista mo-

nin tavoin. Tämän lisäksi Poutasen ym. (2012) mukaan opiskeluystävien kanssa 

jaetut oppimiskokemukset sekä heiltä saatu tuki edistävät osallisuuden koke-

muksen lisäksi opintojen sujuvuutta. Myös muissa tutkimuksissa kuten Korho-

sen (2017), Maunderin (2018), Meehanin ja Howellsin (2019) sekä Scanlonin ym. 

(2007) on tunnistettu opintojen alkuvaiheessa luotujen vertaissuhteiden tärkeä 

merkitys uusille opiskelijoille. 

Tutustuminen uusiin ystäviin on koettu kuitenkin hankalaksi isoissa al-

kuvaiheen tapahtumissa, kuten massaluennoilla (Poutanen ym. 2012; Scanlon 

ym. 2007). Thomas ja Quinn (2007, 91) täsmentävät, että isoissa massoissa uudet 

opiskelijat voivat kokea katoavansa suureen joukkoon ja olevansa näkymättö-

miä. Tämän takia sekä Meehan ja Howells (2018) että Poutanen ym. (2012) suo-

sittelevat erilaisia ryhmätyöskentelymenetelmiä erityisesti opintojen alkuvai-

heessa edistääkseen siirtymävaiheen onnistumista ja yhteenkuuluvuuden tun-

netta. Masika ja Jones (2016) lisäävät, että sekä virtuaalista ryhmätyöskentelyä 

että sosiaalista mediaa voidaan myös hyödyntää opintojen alkuvaiheessa edis-

täen uusien opiskelijoiden sopeutumista. Meehanin ja Howellsin (2018) tutki-

muksessa on sosiaalisen median osalta hyödynnetty Facebook-ryhmiä tutustu-

misen välineenä opiskelijoiden sekä henkilökunnan kesken ennen opintojen 

alkua. Ryhmien avulla on onnistuttu lisäämään opiskelijoiden yhteenkuulu-

vuuden tunnetta jo ennen kuin he ovat edes tavanneet kasvotusten. Koiviston 

ym. (2020) tutkimuksessa havaittiin, että joillekin uusille opiskelijoille tällaiset 

sosiaalisen median ryhmät ovat olleet erittäin tärkeitä tarjoten keinoja tutustua 
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uusiin ihmisiin ja olla itse aktiivinen ryhmän jäsen jo ennen opintojen alkua. 

Toisille taas muiden passiivinen tarkkailu on ollut ominaisempi tapa tutustua 

muihin, ja joillekin taas ryhmät eivät ole olleet kovin merkityksellisiä. Lisäksi 

Koiviston ym. (2017) tutkimuksessa pohdittiin sitä, jäävätkö sellaiset uudet 

opiskelijat ryhmien ulkopuolelle, jotka eivät ole aktiivisia sosiaalisen median 

käyttäjiä. 

Myös kasvokkain tapahtuvien valmistavien ohjelmien aikana on luotu 

vertaissuhteita sekä formaaleja suhteita henkilökunnan kanssa. Valmistavaan 

ohjelmaan osallistumisen on myös todettu ennustavan parempaa akateemista 

suoriutumista myöhemmin opinnoissa. (Krause & Coates 2008; van Herpen ym. 

2020.) Thomas ja Quinn (2007, 89) huomauttavat, että etukäteen järjestettävät 

valmistavat opinnot eivät kuitenkaan suoraan ennusta onnistunutta siirtymä-

vaihetta, vaan uusi opiskeluympäristö ja sen tuomat muutokset elämässä voivat 

silti olla haastavia. Kuitenkin muihin tutustuminen varhaisessa vaiheessa on, 

esimerkiksi rentouttanut uusia opiskelijoita huomatessaan muidenkin kokevan 

samanlaisia tuntemuksia kuin itse (Masika & Jones 2016). Bowden ym. (2019) 

tutkimuksesta myös ilmenee, että oppilaitokset voivat edistää yksilöiden hyviä 

kokemuksia korkeakoulutuksesta jo ennen opintojen aloittamista tarjoamalla 

tulevaisuuden opiskelijoille mahdollisuuksia ilmaista mielipiteitään sekä kiin-

nostuksen kohteitaan opintoja kohtaan. Vuorovaikutteisella viestinnällä oppi-

laitosten sekä mahdollisten tulevaisuuden opiskelijoiden välillä on edistetty 

yksilöiden kokemuksia siitä, että he voisivat kokea kuuluvansa kyseiseen oppi-

laitokseen. 

Koiviston ym. (2017) tutkimuksessa opintojen alkuvaiheessa korostuvat 

suomalaiseen korkeakoulukulttuuriin liittyvät traditiot, kuten vertaistutorointi 

sekä ainejärjestötoiminta osana yhteisöllisyyden rakentamista. Koiviston ym. 

(2020) tutkimuksen mukaan nämä traditiot ollaan yleisesti koettu myönteiseksi 

opintojen alkuvaiheessa edistäen sopeutumista. Kuitenkin näihin asennoitumi-

nen eroaa yksilöllisesti sen mukaan, kuinka paljon sosiaalista vuorovaikutusta 

opintojen alkuvaiheessa kaivataan. Heidän tutkimuksessaan monet siirtymä-

vaiheessa olevat opiskelijat ovat kokeneet tutoroinnin sekä ainejärjestötoimin-

nan olleen erittäin merkityksellisiä opintojen hyvän alun sekä muihin tutustu-
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misen kannalta, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole kokeneet hyötyneensä niistä. 

He lisäävät, että jotkut opiskelijat ovat kokeneet toimintaan osallistumisesta 

huolimatta yksinäisyyttä sekä ulkopuolisuuden kokemuksia. Nämä kokemuk-

set ovat yleisiä sellaisten uusien opiskelijoiden keskuudessa, jotka ovat muu-

tenkin epävarmoja opinnoistaan joko suoriutumisen tai alavalinnan suhteen. 

Osa heistä kuitenkin haluaisi kuulua joukkoon ja päästä paremmin mukaan 

yhteisölliseen opiskelijaelämään. (Koivisto ym. 2020.) 

Vertaissuhteiden lisäksi henkilökunnan helposti lähestyttävyys sekä vuo-

rovaikutuksen rooli ovat korostuneet yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi uusiin 

opintoihin siirryttäessä useassa tutkimuksessa (ks. Lähteenoja 2010; Meehan & 

Howells 2018; Meehan & Howells 2019; Poutanen ym. 2012; Scanlon ym. 2007). 

Henkilökunta ja erityisesti opettajat luovat perustaa hyville opiskelukokemuk-

sille vaikuttamalla ilmapiiriin sekä vuorovaikutussuhteisiin oppilaitoksessa 

(Kahu ym. 2019; Korhonen & Toom 2017; Kukkonen 2017; Mäkinen & Annala 

2011; Wilcox ym. 2005). Nurttila ym. (2015) tarkentavat, että opettajilla on opin-

tojen alussa myös tärkeä rooli saada opiskelijat innostumaan opinnoistaan. Ka-

hun (2013) mukaan innostava opettaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteinen teh-

tävä, koska yksilöt reagoivat eri tavoin opetukseen sekä vuorovaikutukseen. 

Penttisen ym. (2017) mukaan suomalaiset korkeakouluopiskelijat ovat olleet 

tyytyväisiä opiskeluympäristöönsä ja erityisesti opettajien asenteisiin sekä ope-

tukseen. 

Niin Saari ym. (2020), Sevinç ja Gizir (2014) kuin Thomas ja Quinn (2007, 

92) korostavat tutkimuksissaan, että uudelle opiskelijalle tuen saanti henkilö-

kunnalta on yksi uuteen koulutukseen sopeutumiseen vaikuttava tärkeä tekijä, 

jonka puute voi aiheuttaa sopeutumishaasteita. Thomas sekä Quinn (2007, 92) 

tarkentavat, että monet uusista opiskelijoista eivät välttämättä ole edes tietoisia 

keneltä apua voisi pyytää tai eivät uskalla osoittaa tietämättömyyttään. Sevinc 

ja Gizir (2014) esittävät, että heikot suhteet opetushenkilökunnan kanssa, ko-

kemus henkilökunnan vähäisestä huolehtivuudesta ja kannustavuudesta sekä 

opetuksen heikosta laadusta voivat vaikuttaa akateemiseen sopeutumiseen hei-

kentävästi. Wilcoxin ym. (2005) mukaan henkilökunnalla olisi mahdollisuuksia 

edistää opiskelijoiden siirtymävaiheen myönteisiä kokemuksia tutustumalla 
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heihin ja heidän elämysmaailmaansa. Sopeutumista voitaisiin edistää, esimer-

kiksi siten, että henkilökunta ottaisi rohkeasti puheeksi uuden elämänvaiheen 

aiheuttamat tuntemukset, kuten ahdistuksen sekä pelon ja kertoisivat kuinka 

yleisiä nämä voivat olla. Valton ja Lundellin (2015) tutkimuksessa havaittiin 

opintojen alkuvaiheessa annetulla tehostetulla henkilökohtaisella opinto-

ohjauksella (HOPS-ohjaus) olleen merkittävä vaikutus opintoihin sitoutumiseen 

ja haluun jatkaa opintoja. Yhä useampi HOPS-ohjaukseen osallistunut oli sitou-

tunut jatkamaan opintojaan ensimmäisen vuoden jälkeen. Penttisen ym. (2017) 

mukaan suomalaisista korkeakouluopiskelijoista noin puolet ovat olleet tyyty-

väisiä opinto-ohjauksen laatuun. Kuitenkin Saaren ym. (2020) tutkimuksessa 

noin puolet opiskelijoista, jotka ovat tarvinneet tukea, ovat kokeneet sen riittä-

mättömäksi. 

Lähteenojan (2010) mukaisesti tuen saannin lisäksi myös muu epäviralli-

sempi vuorovaikutus henkilökunnan kanssa, joka ei välttämättä edes liity opin-

toihin, on merkityksellistä uusille opiskelijoille. Scanlonin ym. (2007) sekä 

Thomas ja Quinn (2007, 91) korostavat, että yksilöiden kokemusmaailmaan vai-

kuttaa myös se tunnetaanko hänet nimeltä uudessa ympäristössään. Jos esimer-

kiksi opettajat eivät opettele tuntemaan opiskelijoitaan nimeltä, kokevat opiske-

lijat itsensä anonyymeiksi, jolloin heidän voi olla hyvin haastavaa sen pohjalta 

muodostaa uutta identiteettiään. Meehan ja Howells (2018) lisäävät, että uudet 

opiskelijat ovat ilmaisseet henkilökuntaan tutustumisen kannalta merkityksel-

liseksi sen, että jo oppilaitosten esittelytapahtumissa olevat ihmiset olisivat niitä 

keiden kanssa tullaan toimimaan siirtymävaiheessa ja ensimmäisen vuoden 

aikana. Useissa tutkimuksissa uudet opiskelijat ovat toivoneet enemmän tukea 

sekä parempia vuorovaikutussuhteita henkilökunnan kanssa (ks. Koivisto ym. 

2020; Poutanen ym. 2012; Scanlon ym. 2007; Sevinç & Gizir 2014; Thomas & 

Quinn 2007, 92).  

On siis selvää, että yhteisöllisyydellä, kuten vuorovaikutuksella ja tuen 

saannilla eri tahoilta on merkitystä siirtymävaiheessa uusiin opintoihin. Vas-

tuuta siirtymävaiheen kokemuksista jakavat niin opiskelijat itse, opettajat, oppi-

laitokset sekä poliittiset päättäjät (Kahu 2013). Penttisen ym. (2017) mukaan 

korkeakoulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppilaitoksen sisäisiin vuorovaiku-
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tussuhteisiin, sosiaaliseen oppimisympäristöön ja niiden kautta yksilöiden 

opintojen etenemiseen. Kukkonen (2017) korostaa, että tulisi kuitenkin muistaa, 

ettei yksittäinen oppilaitos ole yksinään vastuussa opiskelijoiden kokemuksista. 

Kaiken taustalla vaikuttajina ovat myös yhteiskunnalliset teemat, kuten työ-

elämän muutokset, jotka vaikuttavat yksilöiden kokemusmaailmaan (Mäkinen 

& Annala 2011; Mäkinen & Olkinuora 2002; Penttinen ym. 2017). Kuten Kahu 

(2013) korostaa opiskelukokemukset ovat moniulotteisia ilmiöitä ja niihin vai-

kuttavat monenlaiset prosessit. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää saada lisää 

tutkimustuloksia aiheesta voidaksemme vaikuttaa tulevaisuuden opiskelijoiden 

alkuvaiheen kokemuksiin  sekä opintoihin kiinnittymiseen. 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Jyväskylän yliopiston ensimmäisen 

vuoden opiskelijoiden siirtymävaiheen kiinnittymisen eroja yksilöllisten tausta-

tekijöiden suhteen sekä yhteisöllisiä tekijöitä kiinnittymistä ennustavina tekijöi-

nä ensimmäisenä opintovuotena. Tutkimuskysymyksemme sekä hypoteesit 

muotoutuivat seuraavasti: 

1. Eroavatko siirtymävaiheen kiinnittymisen kokemukset eri-ikäisillä? 

Hypoteesi: Aiemman tutkimuksen mukaisesti voidaan ikäryhmien odottaa 

eroavan toisistaan siirtymävaiheen kiinnittymisen suhteen. Aiemmissa tutki-

muksissa iän on todettu erottelevan uusia opiskelijoita (ks. Meehan & Howells 

2018; Nori, 2011; Saari ym. 2020; Scanlon ym. 2007; Uusitalo & Korhonen 2012). 

Aikuisemmat opiskelijat asennoituvat usein opintoihinsa enemmän menestymi-

sen ja akateemisen työotteen kannalta verrattuna nuorempiin, joilla kiinnostus 

opintojen sosiaaliseen puoleen korostuu enemmän (Koivisto ym. 2020; Scanlon 

ym. 2007). Voimme siis odottaa nuorempien ikäryhmien siirtymävaiheen kiin-

nittymisen näyttäytyvän vahvempana, koska kyselylomakkeemme siirtymään 

liittyvät osiot painottuvat enemmän sosiaalisiin tekijöihin. 

2. Eroavatko siirtymävaiheen kiinnittymisen kokemukset aiemman koulu-

tustaustan suhteen? 

Hypoteesi: Voimme odottaa ryhmien eroavan toisistaan siten, että korkeakou-

lukokemusta omaavat näyttäytyisivät kiinnittyneempinä siirtymävaiheessa. 

Useassa tutkimuksessa on havaittu, että jos yksilön odotukset eivät kohtaa to-

dellisuutta, voi se haastaa siirtymävaiheen onnistumisen kokemusta (ks. Bow-

den ym. 2019; Koivisto ym. 2020; Rautopuro & Korhonen 2011; Scanlon ym. 

2007.) Tämän lisäksi on myös todettu, että korkeakoulumaailma voi poiketa 
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paljonkin uusien opiskelijoiden aiemmista koulukokemuksista ja niiden kautta 

muotoutuneista odotuksista (ks. Koivisto ym. 2020; Scanlon ym. 2007; van Her-

pen ym. 2020). Tämän mukaisesti voidaan siis olettaa, että ne joilta aiempaa 

korkeakoulukokemusta löytyy, omaavat todenmukaisemmat käsitykset opinto-

jen luonteesta ja siirtymävaiheen vaatimuksista, ja niiden kautta kiinnittyvät 

siirtymävaiheessa kokemattomia vahvemmin. 

3. Eroavatko siirtymävaiheen kiinnittymisen kokemukset opintojenn alun 

asuinpaikkakunnan suhteen? 

Hypoteesi: Voimme odottaa ryhmien eroavan toisistaan aiemman tutkimuksen 

mukaisesti, sillä uudet opiskelijat eroavat siirtymävaiheen kokemusten suhteen 

sen mukaan, ovatko he muuttaneet opiskelupaikkakunnalle vai eivät. Opiske-

lupaikkakunnalle muuttaneiden on todettu kokeneen opintojen alun onnistu-

neemmaksi (ks. Meehan & Howells 2018; Thomas & Quinn 2007, 92-93). Niiden 

osalta, jotka ovat jo asuneet opiskelupaikkakunnalla valmiiksi, ei ole suoraan 

aiemmasta tutkimuksesta esitettyä hypoteesia. Voisimme kuitenkin Meehanin 

ja Howellsin (2018) mukaisesti korkeakoulun palvelujen sekä ihmisten parem-

malla saavutettavuudella perustella sen, että odotamme opiskelupaikkakunnal-

le muuttaneiden, että siellä jo valmiiksi asuneiden näyttäytyvän kiinnittyneem-

pinä kuin muualta käsin opiskelevien. 

4. Ennustavatko opiskeluympäristöön, opetushenkilöstöön sekä vertaisop-

pimiseen liittyvät tekijät siirtymävaiheen kiinnittymistä? 

Hypoteesi: Kaikkien kolmen tekijän voidaan odottaa ennustavan siirtymävai-

heen kiinnittymistä aiemman tutkimuksen perusteella. Sosiaalisen opiskeluym-

päristön kohdalla korostuvat osallistuminen ja kuulumisen kokemus. Aktiivi-

nen osallistuminen yhteisöllisiin toimintoihin lisää positiivisia tunteita omaa 

oppilaitosta kohtaan (Bowden ym. 2019). Osallistumisen sekä yhteenkuulu-

vuuden tunteen on todettu vaikuttavan oleellisesti opintoihin kiinnittymiseen 

(ks. Korhonen 2014; Poutanen ym. 2012). Voimme siis odottaa näiden tekijöiden 

ennustavan myös siirtymävaiheen kiinnittymistä. Opetushenkilöstön vuorovai-
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kutus opiskelijoiden kanssa on monessa tutkimuksessa todettu erittäin tärkeäk-

si opintojen alkuvaiheessa (ks. Lähteenoja 2010; Meehan & Howells 2018; Mee-

han & Howells 2019; Poutanen ym. 2012; Scanlon ym. 2007). Voidaankin odot-

taa opetushenkilöstön vaikuttavan siirtymävaiheen kiinnittymisen kokemuk-

siin sitä edistävästi. Samoin aiemmissa tutkimuksissa merkityksellisiksi todetut 

vertaissuhteet ovat siirtymävaiheen kiinnittymiseen vaikuttava tekijä (ks. Kahu 

ym. 2019 Koivisto ym. 2020; Korhonen 2017; Lähteenoja 2010; Maunder 2018; 

Meehan & Howells 2019; Scanlon ym, 2007; Thomas & Quinn 2007, 92; Wilcox 

ym. 2005). Heidän kanssa jaetut oppimiskokemukset ovat merkityksellisiä opin-

tojen sujuvuuden kannalta (Krause & Coates 2008; Poutanen ym. 2012). Näin 

ollen vertaisoppimisen voidaan odottaa myös ennustavan siirtymävaiheen 

kiinnittymistä myönteisesti. 

5. Ennustavatko henkilökunnalta, tutoreilta sekä opiskelukavereilta saatu 

tuki siirtymävaiheen kiinnittymistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

osalta? 

Hypoteesi: Aiempien tutkimusten valossa voidaan odottaa eri tahoilta saadun 

tuen ennustavan siirtymävaiheen kiinnittymistä. Henkilökunnalta saatu tuki on 

uudelle opiskelijalle erittäin tarpeellista ja voi edistää sopeutumista (Saari ym. 

2020;  Sevinç & Gizir 2014; Thomas & Quinn 2007, 92). Tutor-toiminta on koettu 

uusien opiskelijoiden keskuudessa usein myönteiseksi ja edistävän siirtymä-

vaiheen onnistumista (Koivisto ym. 2020). Aiempien tutkimusten mukaisesti 

myös vertaisryhmältä saatu tuki voi edistää siirtymävaiheen onnistumista, ja 

auttaa selviämään mahdollisista vastoinkäymisistä paremmin (ks. Kahu ym. 

2019; Koivisto ym. 2020; Krause & Coates 2008; Masika & Jones 2016; Thomas & 

Quinn 2007, 92; Wilcox ym. 2005). Tämän mukaisesti voitaisiin odottaa siirty-

mävaiheen kiinnittymisen kokemuksen sitä vahvemmaksi mitä paremmin tu-

kea näiltä kolmelta eri taholta on saatu. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkittavat 

Tutkimukseemme osallistuneet ovat Jyväskylän yliopiston ensimmäisen vuo-

den opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2019. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 691 tutkittavaa (taulukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Tutkittavien jakautuminen taustatietojen mukaisesti. (n = 691) 
Tutkittavien taustatiedot Kuvailevat tiedot 

n % 

Sukupuoli 

(n = 689) 

 

Naiset 510 74 

Miehet 165 23,9 

Muu / En halua kertoa 14 2 

Ikäryhmä 

(n = 683) 

 

Nuoret 19–22-vuotiaat 328 48 

Nuoret aikuiset 23–29-vuotiaat 207 30,3 

Aikuiset 30-vuotiaat ja vanhemmat 148 21,7 

Tiedekunta  

(n = 686) 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen 198 28,9 

Informaatioteknologia 116 16,9 

Kasvatustieteet ja psykologia 164 23,9 

Kauppakorkeakoulu 45 6,6 

Liikuntatieteellinen 81 11,8 

Matemaattis-luonnontieteellinen 74 10,8 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 8 1,2 

Aiempi kokemus kor-

keakouluopinnoista 

(n = 691) 

Ei aiempaa kokemusta 329 47,6 

Yliopistokokemusta 258 37,3 

Ammattikorkeakoulukokemusta 104 15,1 
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TAULUKKO 1. Tutkittavien jakautuminen taustatietojen mukaisesti. (n = 691) 
Opiskelupaikkakunta 

(n = 691) 

Jyväskylässä ennestään asuvat 135 19,5 

Toisella paikkakunnalla opiskelevat 122 17,7 

Jyväskylään opiskelemaan muuttaneet 434 62,8 

 

Vaikka tutkittavia tarkastellaan ensimmäisen vuoden opiskelijoina, on aineis-

tossamme kandidaatin tutkintoa aloittavien lisäksi mukana myös opiskelijat, 

jotka ovat aloittaneet syksyllä 2019 uusissa maisteriohjelmissa, mikä täytyy 

huomioida myös tulosten tulkinnassa. Muita yleistettävyyteen liittyviä seikkoja 

tarkastelemme tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä kappaleessa 4.4. 

4.2 Aineiston keruu ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksemme tutkimusmenetelmänä toimi määrällinen eli kvantitatiivinen 

tutkimusmenetelmä, jossa tarkastellaan tutkittavaa tietoa numeerisesti. Se ku-

vaa tutkittavan asiaan liittyvien muuttujien välisiä suhteita ja eroja. (Vilkka 

2007, 13–14.) Tutkimuksemme aineiston keruu sekä kyselylomakkeen luonti 

tehtiin yhteistyössä JYUStart – Opiskelijoiden alkuorientaation kehittäminen 

hankkeen kanssa. Kyselylomake luotiin hyödyntäen Krausen sekä Coatesin 

(2008) sekä Penttisen ym. (2017) luomia kiinnittymismittareita. Kysymyspatte-

ristoja on muokattu, ja Krausen sekä Coatesin (2008) mittaria on päivitetty 

Suomen kulttuuriin sopivammaksi. Käyttämiämme mittareita on hyödynnetty 

jo aiemmissa tutkimuksissa, mikä lisää kyselylomakkeen luotettavuutta. 

Tutkimusaineisto kerättiin huhti-toukokuun aikana vuoden 2020 kevääl-

lä. Webropol-kyselylomake lähetettiin kaikille Jyväskylän yliopistossa syksyllä 

2019 aloittaneille uusille opiskelijoille. Lomakkeeseen vastattiin anonyymisti ja 

kyselyyn vastaaminen kesti noin 10-15 minuuttia. Kyselylomake mittasi laajasti 

ensimmäisen vuoden opintoihin liittyviä kokemuksia eri kiinnittymisen ulottu-

vuuksista. Ilmiön laajuuden vuoksi kyselystä tutkimukseemme valikoituivat 

vain siirtymävaiheen kiinnittymistä mittaava osio, sekä opiskeluyhteisöjen vuo-
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rovaikutusta ja sosiaalista opiskeluympäristöä kuvaavat ulottuvuudet.  Lisäk-

si aiempien tutkimustulosten pohjalta yksilöllisistä taustamuuttujista mukaan 

valikoituivat ikäryhmä, aiempi korkeakoulukokemus sekä opiskelupaikkakun-

ta. 

Tutkimuksemme keskiössä oleva siirtymävaiheen kiinnittymisen kysy-

myspatteristo on luotu Krausen sekä Coatesin (2008) tutkimuksen pohjalta. Al-

kuperäinen  siirtymävaiheen kiinnittymisasteikko (TES) on muodostettu seit-

semästä ulottuvuudesta, joiden Cronbachin alfa-arvoksi on saatu 0.80. Suomen-

kielisessä versiossa mukaan näistä on valittu kuusi (taulukko 2). Tämän lisäksi 

Krause ja Coates  (2008) ovat mitanneet vertaisten kanssa opiskelua (PES) yh-

deksällä väittämällä (Cronbachin alfa 0.72), opetushenkilökunnan vuorovaiku-

tusta (SES) yhdellätoista väittämällä (Cronbachin alfa 0.86) ja sosiaaliseen opis-

keluympäristöön liittyviä tekijöitä (BES) viidellä väittämällä (Cronbachin alfa 

0.71). Suomenkielisessä versiossa opiskelua vertaisten kanssa on mitattu seit-

semällä väittämällä, opetushenkilökunnan vuorovaikutusta yhdellätoista väit-

tämällä ja oppilaitosta opiskeluympäristönä seitsemällä väittämällä (taulukko 

2). Opiskeluympäristön osalta Krausen ja Coatesin (2008) väittämä: ”Olen kiin-

nostunut opetussuunnitelmaan kuulumattomista aktiviteeteista yliopistossa” on muo-

kattu suomenkielisessä versiossa Suomen opiskelijakulttuuriin sopivaksi: ”Osal-

listun aktiivisesti ainejärjestön tapahtumin”. Tämän lisäksi ulottuvuuteen on lisätty 

väittämä: ”Olen kiinnostunut harrastejärjestöjen opiskelijoille suunnatusta toiminnas-

ta”. Kaikkia Krausen ja Coatesin (2008) tutkimuksen pohjalta tehtyjä väittämiä 

on mitattu likert-asteikolla 1-5. 

Edellä mainittujen lisäksi tutkimuksessamme on mitattu eri ohjausmuoto-

jen hyödyllisyyttä sekä tuen ja avun saantia. Tämän tutkimusilmiön tarve on 

tunnistettu jo aiemmin, esimerkiksi Penttisen ym. (2017) tutkimuksessa. Tutki-

muksessamme tukimuodot laajennettiin koskemaan Jyväskylän yliopistossa 

sekä Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä toimivia ohjaustahoja. Kysely-

lomakkeessa ohjausmuotojen hyödyllisyyttä mitattiin likert- asteikolla 1-5, jossa 

vastausvaihtoehdossa 1 vastataan väittämään: "En ole osallistunut/käyttänyt" ja 

vastausvaihtoehdoissa 2-5 vastaataan väittämiin tukitahojen hyödyllisyydestä 

(liite 1, kysymys 13). Tuen ja avun saantia on mitattu myös likert-asteikolla 1-5, 
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jossa väittämät 1-4 kuvaavat sitä, kuinka paljon tukea yksilö on kokenut saa-

neensa, ja väittämä 5: "Ei ole ollut tarvetta tukeen" (liite 1, kysymys 15). Kysymys-

patteristoista valittiin tutkimukseemme mukaan Jyväskylän yliopiston opetus- 

ja ohjaushenkilökunnan tukitahot (opettajat, HOPS-ohjaajat, omaopettajat, 

opintoneuvojat sekä kirjaston henkilökunta) ja vertaisilta sekä tutoreilta saatu 

tuki. Valinnat tukea tarjoavien tahojen osalta teimme taustakirjallisuuteen poh-

jautuen. 

Yksilöllisten taustamuuttujien osalta ikäryhmät muodostettiin syntymä-

vuoden mukaan luokittelemalla vastausvaihtoehdot kolmeen kategoriaan. 

Nuorten ryhmä muodostettiin 19-22 -vuotiaista, jotka tyypillisesti siirtyvät kor-

keakouluun suoraan toiselta asteelta. Lopuista vastaajista rajaus tehtiin ikävuo-

teen 30, sillä Suomessa nuoriksi aikuisiksi lasketaan alle 30 -vuotiaat. Nuorten 

aikuisten ryhmä muodostui siten 22-29 -vuotiaista ja aikuisten ryhmä 30 -

vuotiaista ja sitä vanhemmista. Aiempaa koulutustaustaa kysyttiin kuuden vas-

tausvaihtoehdon avulla (liite 1, kysymys 5). Luokittelimme muuttujan kolmi-

luokkaiseksi, jolloin luokiksi muodostui: 1. ”Ei kokemusta korkeakouluopinnoista”, 

2. ”Kokemusta yliopisto-opinnoista” sekä 3. ”Kokemusta ammattikorkeakouluopinnois-

ta ”. Kolmas taustamuuttuja muodostettiin kysymyksestä ”Olet-

ko muuttanut Jyväskylään opintojen aloittamisen vuoksi”? Tutkimuksessa tarkaste-

limme kysymystä kyselylomakkeen mukaisesti kolmiluokkaisena muuttujana. 

4.3 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysin suoritimme IBM SPSS Statistics 24 tilasto-ohjelmalla. En-

simmäiseksi aloitimme tarkastelemaan siirtymävaiheen kiinnittymistä mittaa-

vaa ulottuvuutta, jonka kaikki muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneita. 

Tarkastimme muuttujien väliset korrelaatiot Spearmanin korrelaatiokertoimen 

avulla ja havaitsimme, että kaikkien muuttujien välillä on tilastollisesti merkit-

sevä yhteys ja ne ovat samansuuntaisia. Tarkasteluissa kuitenkin ilmeni, että 

muuttujien pienemmät arvot kuvasivat vahvempia kiinnittymisen kokemuksia. 

Tutkimuksen tulkinnan helpottamiseksi käänsimme kaikki muuttujat muotoon 

1 = Täysin eri mieltä – 5 = Täysin samaa mieltä, jolloin isommat arvot kuvasivat 
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vahvempaa siirtymävaiheen kiinnittymistä. Muuttujien kääntämisen jälkeen 

muodostimme niistä summamuuttujan (taulukko 2), jonka Cronbachin alfa-

arvoksi saimme 0.75, joka kertoo muuttujien kuvaavan riittävän hyvin samaa 

ilmiötä. Yleisesti Cronbachin alfan raja-arvona toimii 0.6  (Metsämuuronen 

2006, 461). 

 

TAULUKKO 2. Tutkimuksessa käytetyt muuttujat 
Yksilölliset   

 Ikäryhmä   

Aiempi kokemus korkeakouluopinnoista 

Opiskelupaikkakunta 

Yhteisölliset   

Siirtymävaiheen kiin-

nittyminen 

Cronbach a = 0.75 

 

Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat sinun kokemuksiasi? 

(Likert asteikko 1-5 Täysin eri mieltä - Täysin samaa mieltä) 

1. Ensimmäisten viikkojen fukseille suunnattu ohjelma tuki yli-

opistoon kuulumisen tunnetta 

2. Ensimmäisten viikkojen fukseille suunnattu ohjelma edisti 

opintojen hyvää alkua 

3. Minusta on hienoa olla yliopisto-opiskelija 

4. Sain hyödyllistä tukea ja apua kurssivalintojen tekoon 

5. Olen tyytyväinen kurssivalintoihin 

6. Yliopisto-opiskelu on vastannut odotuksiani 

Vertaisoppiminen 

Cronbach a = 0.88 

 

Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat sinun kokemuksiasi? 

(Likert-asteikko 1-5 Täysin eri mieltä - Täysin samaa mieltä) 

1. Keskustelen usein opiskeltavista sisällöistä opiskelukaverei-

den kanssa 

2. Pohdin säännöllisesti opiskelukavereiden kanssa opiskeluun 

liittyviä ongelmia 

3. Minulla on tapana opiskella yhdessä opiskelukavereideni 

kanssa 

4. Koen yhdessä opiskelemisen hyödylliseksi 

5. Opiskelukaverini ovat auttaneet opiskelumateriaalin hankki-

misessa 

6. Koen useimmilla kursseilla olevan osa opiskelija ryhmää 



 37 

 

TAULUKKO 2. Tutkimuksessa käytetyt muuttujat 
 7. Opiskelukaverini suhtautuvat myönteisesti opiskeluun ja op-

pimiseen 

Opetushenkilökunta 

Cronbach a = 0.89 

 

Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat sinun kokemuksiasi? 

(Likert-asteikko 1-5 Täysin eri mieltä - Täysin samaa mieltä) 

1. Opettajat haluavat aidosti ymmärtää opiskelijan oppimiseen 

liittyviä haasteita 

2. Useimmat opettajani ovat olleet kiinnostuneita oppimisestani 

3. Opettajat osaavat hyvin selittää asioita 

4. Useat opettajat antavat hyödyllistä palautetta oppimisestani 

5. Opettajat panostavat tehdäkseen opittavan asian kiinnosta-

vaksi 

6. Suurin osa opettajista on helposti lähestyttäviä 

7. Opettajien kanssa voi useimmiten mennä keskustelemaan 

opinnoista 

8. Opettajat ovat innostuneita opettamistaan asioista 

9. Opettajilta saamani henkilökohtainen ohjaus on ollut hyödyl-

listä 

10. Uskon, että ainakin joku opettajistani tuntee minut nimeltä 

11. Opettajat ovat kertoneet selkeästi, mitä opiskelijoilta odote-

taan 

Opiskeluympäristö 

Cronbach a = 0.79 

 

Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat sinun kokemuksiasi? 

(Likert-asteikko 1-5 Täysin eri mieltä - Täysin samaa mieltä) 

1. Koen kuuluvani Jyväskylän yliopistoon 

2. Viihdyn yliopistokampuksella 

3. En koe jääväni näkymättömäksi opiskelijajoukossa 

4. Olen saanut opiskelukavereistani ainakin kaksi ystävää 

5. Osallistun aktiivisesti ainejärjestön tapahtumiin 

6. Osallistun aktiivisesti liikunta- tai kulttuuritapahtumiin yli-

opistolla 

7. Olen kiinnostunut harrastejärjestöjen opiskelijoille suunnatus-

ta toiminnasta 

Henkilökunnalta saatu 

tuki 

Cronbach a = 0.79 

 

 

Kuinka paljon olet saanut apua tai tukea opiskeluun seuraavilta ta-

hoilta? (Likert-asteikko 1-4 Täysin hyödytön - Hyvin hyödyllinen)  

1. Opettajat 

2. Hops-ohjaajat 

3. Omaopettajat 
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TAULUKKO 2. Tutkimuksessa käytetyt muuttujat 
 4. Opintoneuvojat 

5. Kirjaston henkilökunta 

Vertaisilta saatu tuki 

 

 

Kuinka paljon olet saanut apua tai tukea opiskeluun seuraavilta ta-

hoilta? (Likert-asteikko 1-4 Täysin hyödytön - Hyvin hyödyllinen) 

Opiskelijatutoreilta 

saatu tuki 

 

Kuinka hyödyllisiä seuraavat ovat olleet opiskelusi kannalta? (Likert. 

asteikko 1-4 Ei lainkaan – Paljon) 

 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla selvitimme eri ikäryhmien eroja 

siirtymävaiheen kiinnittymisen suhteen. Selitettävänä muuttujana toimi väli-

matka-asteikollinen siirtymä- summamuuttuja, ja selittävänä muuttujana luo-

kitteluasteikollinen ikäryhmä (taulukko 1 & 2). Tämän tutkimuskysymyksen 

osalta valitsimme menetelmäksi yksisuuntaisen varianssianalyysin (one-way 

ANOVA), jossa tarkastellaan kahden ryhmän välisiä eroja selitettävän muuttu-

jan keskiarvoissa (ks. Metsämuuronen 2006, 742). Selvitimme Levenen testillä 

selittävän muuttujan varianssien yhtäsuuruus- oletuksen. Testissä varianssit 

eivät eronneet toisistaan (p = .056) ja parivertailutestiksi valikoitui Bonferroni. 

Menetelmän taustaoletuksien mukaisesti havainnot olivat toisistaan riippumat-

tomia ja riittävän normaalisti jakautuneita (ks. Metsämuuronen 2006, 744).  

Toisen tutkimuskysymyksen osalta tarkastelimme aiempien koulutustaus-

tojen eroavaisuuksia siirtymävaiheen kiinnittymisen suhteen. Siirtymävaiheen 

kiinnittymistä selittävänä muuttujana toimi luokitteluasteikollinen aiempi kor-

keakoulukokemus (taulukko 1 & 2). Tässäkin tutkimuskysymyksessä menetel-

mäksi valikoitui yksisuuntainen varianssianalyysi (one-way ANOVA) ja pari-

vertailutestiksi Bonferroni, sillä Levenen testissä varianssit eivät eronneet toisis-

taan (p = .668). Myös tämän tutkimuskysymyksen kohdalla menetelmän tausta-

oletukset toteutuivat. 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tarkastelimme opintojen alkuvai-

heen asuinpaikkojen eroja siirtymävaiheen kiinnittymisen kannalta. Siirtymä-

vaiheen kiinnittymistä selittävänä muuttujana toimi luokitteluasteikollinen 
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opiskelupaikkakunta (taulukko 1 & 2). Tutkimusmenetelmänä toimi myös tä-

män tutkimuskysymyksen osalta yksisuuntainen varianssianalyysi (one-way 

ANOVA), jonka taustaoletukset toteutuivat. Myös tämän tutkimuskysymyksen 

kohdalla Levenen testissä selvisi, että varianssit eivät eronneet toisistaan (p = 

.796) ja parivertailutestiksi valikoitui Bonferroni. 

Neljännen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastelimme yhteisöllisten te-

kijöiden ennustavuutta siirtymävaiheen kiinnittymisen suhteen. Selittävinä 

muuttujina toimivat summamuuttujat: vertaisoppiminen, opetushenkilökunta 

ja opiskeluympäristö (taulukko 2). Summamuuttujia muodostaessa muuttujat 

käännettiin siten, että ne ovat siirtymävaiheen kiinnittymsen summamuuttujan 

kanssa samansuuntaisia, eli isompi arvo kuvaa myönteisempää kokemusta il-

miöstä. Korrelaatiotarkasteluihin valitsimme Spearmanin korrelaatiokertoimen, 

koska kaikki muuttujat eivät olleet normaalisti jakautuneita. Tarkasteluissa il-

meni, että samaan summamuuttujaan kuuluvat muuttujat olivat yhteydessä 

toisiinsa. Opiskeluympäristöön liittyvien muuttujien tarkastelussa kuitenkin 

ilmeni yksi negatiivinen yhteys. Tämä muuttuja käännettiin, jotta saimme kaik-

ki muuttujat samansuuntaisiksi. Muodostimme kolme summamuuttujaa: ver-

taisoppiminen, opetushenkilökunta ja opiskeluympäristö (taulukko 2). Mene-

telmäksi tämän tutkimuskysymyksen osalta valitsimme lineaarisen regressio-

analyysin. Metsämuurosen (2006, 675, 678) mukaan lineaarisella regressio-

analyysilla voidaan tutkia useamman kuin kahden numeerisen muuttujan yh-

teyksiä selitettävään muuttujaan. Menetelmä on hyvä tarkastellessa tärkeäksi 

havaittujen muuttujien osuutta selitettävää muuttujaa ennustavana tekijänä. 

Menetelmän taustaoletuksien mukaisesti muuttujat olivat vähintään välimatka-

asteikollisia, ja selittävät muuttujat olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

selitettävään muuttujaan. Muuttujien välillä ei myöskään ilmennyt multikolli-

neaarisuutta. (ks. Metsämuuronen 2006, 560, 679.) 

Viidennessä tutkimuskysymyksessä tarkastelimme sitä, ennustaako tuen 

saanti eri tahoilta siirtymävaiheen kiinnittymistä tukea tarvinneiden opiskeli-

joiden osalta. Siirtymävaiheen kiinnittymistä selittävinä muuttujina tämän ky-

symyksen osalta toimivat henkilökunnalta saatu tuki, tutoreilta saatu tuki sekä 

vertaisilta saatu tuki. Tuen saantiin liittyviä muuttujia muokattiin siten, että ne 
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vastaajat poistettiin, jotka eivät olleet tukea tarvinneet ollenkaan (taulukko 2). 

Myös nämä muuttujat käännettiin siten, että isompi arvo kuvastaa parempaa 

tuen saantia. Tutoreilta sekä vertaisilta saatua tukea tutkittiin omina muuttuji-

naan. Henkilökunnalta saadun tuen osalta loimme summamuuttujan, johon 

valitsimme yliopiston henkilökuntaa edustavat tahot (taulukko 2). Summa-

muuttujaa luodessa tarkastelimme korrelaatioita Spearmanin korrelaatioker-

toimen avulla, koska kaikki muuttujat eivät täyttäneet normaalijakaumaoletus-

ta. Tarkastelu osoitti, että muuttujat olivat yhteydessä toisiinsa ja loimme niistä 

summamuuttujan (taulukko 2). Tämänkin tutkimuskysymyksen kohdalla me-

netelmäksi valikoitui lineaarinen regressioanalyysi. Taustaoletuksien mukaises-

ti muuttujat olivat välimatka-asteikollisia tai riittävän hyviä järjestysasteikollisia 

muuttujia (Metsämuuronen 2006, 560). Muuttujien välisissä korrelaatiotarkaste-

luissa ilmeni, että kaikki selittävät muuttujat olivat tilastollisesti merkitsevässä 

yhteydessä selitettävään muuttujaan sekä se, että liian suurta multikollineaari-

suutta ei ilmennyt selittävien muuttujien välillä (ks. Metsämuuronen 2006, 679). 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiteetilla ja reliabiliteetilla, jotka 

yhdessä muodostavat tutkimuksen kokonaisluotettavuuden. Validiteetilla ku-

vataan tutkimuksen pätevyyttä tutkittavan asian mittaamiseen, kun taas relia-

biliteetilla kuvataan tutkimuksen toistettavuutta. (Metsämuuronen 2006, 66; 

Vilkka 2007, 149–50.) Tutkimuksen validiteettia voidaan tutkia erikseen ulkoi-

sen ja sisäisen validiteetin avulla, joilla kuvataan tulosten yleistettävyyttä sekä 

tehdyn tutkimuksen luotettavuutta (Metsämuuronen 2006, 57). Yksi keskeinen 

tutkimuksemme luotettavuutta lisäävä tekijä on se, että mittareita on käytetty 

aiemmin Krausen ja Coatesin (2008) sekä Penttisen ym. (2017) tutkimuksissa. 

Tutkimuksemme yleistettävyyttä mittaavaa ulkoista validiteettia heiken-

tää tutkimuksemme suuri kato vastaajien osalta. Tutkimus lähetettiin kaikille 

Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2019 aloittaneille uusille opiskelijoille.  2182:sta 

uudesta opiskelijasta kyselyyn vastasi 691 opiskelijaa. Suurta katoa selittää vas-

taamisen vapaaehtoisuus sekä kyselyn lähettäminen sähköpostilla. Kysely on, 
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esimerkiksi osalta opiskelijoista saattanut jäädä huomaamatta. Vaikka kadon 

suuri määrä ei välttämättä estä tulosten yleistettävyyttä, on se haitallista tilan-

teissa, joissa puuttuvat vastaajat edustavat tiettyä perusjoukkoa, kuten suku-

puolta tai ikäryhmää (Metsämuuronen 2006, 602). Tutkimukseemme vastan-

neista 74 % oli naisia. Naisten suuri osuus ei kuitenkaan heikennä tulosten 

yleistettävyyttä, sillä syksyllä 2019 Jyväskylän yliopistossa aloittaneista opiske-

lijoista 66 % on naisia. Samoin vastauksissa tiedekunnittain oli eroja, mutta ver-

ratessa vastaajien määriä tiedekunnissa aloittaviin opiskelijamääriin, edustaa 

vastaajien määrät suhteellisen hyvin uusissa tiedekunnissa aloittavien opiskeli-

joiden prosentuaalisia osuuksia. Ainoastaan Jyväskylän yliopiston alaisuudessa 

toimivan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vastaukset jäivät hyvin vä-

häisiksi (n = 8). Tämän vuoksi tuloksiamme ei voida yleistää Kokkolan yliopis-

tokeskus Chydeniuksen opiskelijoihin. Suuresta vastaajien kadosta huolimatta, 

voimme kuitenkin todeta vastanneiden edustavan suhteellisen hyvin perus-

joukkoa, minkä ansiosta tulokset on yleistettävissä Jyväskylän yliopiston opis-

kelijoihin. 

Tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä heikentävänä tekijänä voidaan kui-

tenkin pitää keväällä 2020 COVID-19 -viruksen aiheuttamaa poikkeustilaa. 

Koska kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtui huhti-toukokuun aikana, oli-

vat vastaajamme ehtineet olla poikkeustilan aiheuttamassa etäopetuksessa maa-

liskuun puolivälistä alkaen. Vaikka tutkimuksemme keskiössä ovat opintojen 

alkuvaiheen kokemukset, on etäopiskeluaika saattanut vaikuttaa kokemuksiin 

opetushenkilöstöstä, vertaisoppimisesta, opiskeluympäristöstä sekä tuen saan-

nista. Tuloksia ei voida siis täysin yleistää normaaliin tilanteeseen. Myös sosiaa-

linen suotavuus eli halu antaa itsestään hyvä kuva voi vaikuttaa vastauksiin 

(Coolican 2014, 204). Tutkimukseemme vastaaminen tapahtui anonyymisti va-

paa-ajalla sekä kysymykset käsittelivät suurimmaksi osaksi yksilöiden koke-

muksia. Tämän vuoksi sosiaalisella suotavuudella ei luultavasti ole niin suurta 

vaikutusta vastauksiin, kuin esimerkiksi henkilökohtaisia hyvinvointiin liitty-

viä asioita kysyttäessä. Anonyymius ja vapaa-ajalla vastaaminen lisäävät myös 

tutkimuksemme objektiivisuutta eli tutkijoiden puolueettomuutta, jonka mu-

kaisesti tutkijat eivät vaikuta tutkimustuloksiin (ks. Vilkka 2007, 13). 
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Sisäisen validiteetin kohdalla voimme todeta tutkimuksemme olevan luo-

tettava, sillä tutkittavilla ilmiöillä on vahva tutkimuksellinen sekä teoreettinen 

tausta. Ainoastaan viidennen tutkimuskysymyksen kohdalla havaitsimme tut-

kimuksen luotettavuuteen ja validiteettiin vaikuttavia tekijöitä. Ensinnäkin tut-

kimuskysymyksen luotettavuuteen vaikuttavat puuttuvat vastaukset. Vastauk-

sista poistettiin henkilöt, joilla tuen tarvetta ei ollut. Näin ollen tuen saantiin 

liittyvät tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin vastaajiin. Lisäksi 

tutkimuskysymykseen yhdistettiin tuen muotoja kahdesta eri kysymyspatteris-

tosta, joissa kokemusta tuen saannista mitattiin hieman eri tavoin. Tutoreilta 

saadun tuen kohdalla kysytään: ”Kuinka hyödyllisiä seuraavat ovat olleet opintojesi 

kannalta”, ja vastaavasti vertaisilta sekä opettajilta saadun tuen kohdalla kysy-

tään: ”Kuinka paljon olet saanut apua ja tukea seuraavilta tahoilta”. Vaikka molem-

mat vastausvaihtoehdot mittaavat kokemusta tuen hyödystä, voidaan jälkim-

mäinen ymmärtää myös määränä, mikä heikentää tutkimuskysymyksen validi-

teettia. Tuen saannin mittareita hyödynnettäessä tulevaisuudessa, olisikin tär-

keä muokata tutkimuskysymys koskemaan tuen hyödyllisyyttä, jotta tulkinnal-

lisia eroja ei syntyisi vastaajien välillä. Lisäksi vastausvaihtoehdoista olisi hyvä 

poistaa väittämät ”En ole osallistunut/käyttänyt, Ei ole ollut tarvetta tukeen”, jotta 

vastaukset olisivat paremmin yleistettävissä tuen hyödyllisyyden kannalta. 

Reliabiliteetin osalta tutkimuksen toistettavuutta lisää tutkimuksemme lä-

pinäkyvyys sekä huolellisuus tutkimuksen eri vaiheiden raportoinnissa. Tämä 

mahdollistaa tutkimuksemme toistamisen. Lisäksi tutkimuksemme reliabiliteet-

tia lisäävät summamuuttujien riittävän hyvät Cronbachin alfa-arvot (0.79 – 

0.89), jotka kuvaavat mittarien luotettavuutta (ks. Metsämuuronen 2006, 461). 

Lisäksi verratessa summamuuttujien arvoja alkuperäiseen Krausen ja Coatesin 

(2008) tutkimukseen, voidaan todeta arvojen olevan lähes samalla tasolla. 

4.5 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan tutkimusta tehdessä on 

noudatettava hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen rehellisyyttä, huolellisuut-

ta sekä tarkkuutta kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Tutkimuksessa tulee myös 
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huomioida avoimuus sekä vastuullinen viestintä ja kunnioittaa muiden tutki-

joiden työtä asianmukaisilla viittauskäytännöillä. Tämä tutkimus toteutettiin 

noudattaen kyseisiä hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Kuulan (2015, 29) mukaisesti 

noudattamalla hyviä toimintatapoja voidaan luoda laadukas ja luotettava tut-

kimus. 

Ihmisiä tutkittaessa on huomioitava heidän itsemääräämisoikeutensa eli 

osallistumisen vapaaehtoisuus sekä mahdollisuudet saada riittävästi tietoa tut-

kimuksesta ja sen luonteesta. Tutkimuksella ei saa tuottaa vahinkoa tutkittavil-

le, ja tutkittavien yksityisyyttään on tärkeää varjella. (Kuula 2015, 45-47, 62.) 

Tutkimustamme tehdessä huomiotiin se, että tutkimukseen osallistuminen oli 

täysin vapaaehtoista. Vastaajien anonyymius on myös turvattu, koska tutkitta-

vien tiedot tallentuivat sähköisesti siten, ettei heitä voi tutkimusaineistosta tun-

nistaa. Tutkimusaineisto on säilytetty suojatusti eikä sitä jaeta ulkopuolisille. 

Tutkimuksemme tekemisen jälkeen aineisto myös tullaan hävittämään asian-

mukaisesti. Kyselylomakkeen yhteydessä annettiin vastuullisen tutkijan tiedot 

mahdollisia yhteydenottoja sekä tietosuojakäytänteitä varten. Tutkittaville teh-

tiin selväksi vastausten hyödyntäminen tulevissa pro gradu tutkielmissa, sen 

tiedon valossa, mitä silloin oli saatavilla. Juuri tämän kyseisen tutkimuksen 

luonnetta ei eritelty kuvauksessa tarkemmin, mutta onkin hyvin tavallista, että 

tutkimuskysymykset ja -tavoitteet muovautuvat vielä aineistonkeruun sekä 

tutkimuksen analysoinnin aikana (ks. Kuula 2015, 75). 
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5 TULOKSET 

5.1 Ikäryhmien erot siirtymävaiheen kiinnittymisen koke-
muksen suhteen 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta tarkasteltaessa eri ikäryhmien eroja 

siirtymävaiheen kiinnittymisessä voitiin todeta, että osa ryhmistä eroaa toisis-

taan (taulukko 3). Tuloksista ilmeni, että nuoret (p = .000) sekä nuoret aikuiset 

(p = .022) eivät eronneet toisistaan. Molemmat ryhmät kuitenkin erosivat tilas-

tollisesti merkitsevästi aikuisten ryhmästä. 

 

TAULUKKO 3. Ikäryhmien erot siirtymävaiheen kiinnittymisen kokemuksen suhteen. (n = 

673) 
 

(1) (2) (3) 
 

 
Nuoret Nuoret aikuiset 

 
Aikuiset 

 

 
 

n = 326 n = 203 n = 144 

 

 ka kh ka kh ka kh F df p η2 

Siirtymä 4.19 0.57 4.06 0.62 3.89 0.67 12.75 2, 

670 

0.000 0.04 

Bonferroni 

 

Tämän tutkimuskysymyksen kohdalla hypoteesimme sai tukea, sillä nuorem-

mat opiskelijat näyttäytyvät aikuisempia kiinnittyneempinä siirtymävaihetta 

tarkasteltaessa. Tuloksemme valossa voidaan siis todeta alle 30–vuotiaiden en-

simmäisen vuoden opiskelijoiden kiinnittyneen siirtymävaiheessa vahvemmin 

opintoihinsa kuin sitä vanhempien. Vaikka nuorten (ka = 4.19) ja nuorten ai-
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kuisten (ka = 4.06) ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa, 

voidaan tuloksista kuitenkin tulkita, että kaikista nuorin ikäryhmä olisi kaikista 

kiinnittynein. 

5.2 Aiempien koulutustaustojen erot siirtymävaiheen kiinnit-
tymisen kokemuksen suhteen 

Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastelussa ilmeni, että osa ryhmistä 

eroaa toisistaan (taulukko 4). Aiempaa kokemusta yliopistosta sekä ammatti-

korkeakoulusta omaavien ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää 

eroa. Yliopistokokemusta (p = .002) sekä ammattikorkeakoulukokemusta 

omaavat (p = .007) kuitenkin erosivat tilastollisesti merkitsevästi niistä, joilla ei 

aiempaa kokemusta ollut.  

 

TAULUKKO 4. Aiempien koulutustaustojen erot siirtymävaiheen kiinnittymisen koke-

muksen suhteen. (n = 681) 
 

(1) (2) (3) 
 

 
Ei kokemus-

ta 
Yliopisto- 

kokemusta 
 

Ammatti-
korkeakoulu-

kokemusta 

 

 
 

n = 329 n = 249 n = 103 

 

 ka kh ka kh ka kh F df p η2 

Siirtymä 4.18 0.60 4.00 0.63 3.96 0.61 7.93 2, 

678 

0.000 0.02 

Bonferroni 

Hypoteesimme ei tämän tutkimustuloksen osalta saanut tukea. Odotuksiemme 

vastaisesti siirtymävaiheessa kiinnittyneimmiltä näyttäytyvät ne opiskelijat, 

joilla ei ole aiempaa korkeakoulukokemusta. 
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5.3 Opintojen alun asuinpaikkojen erot siirtymävaiheen kiin-
nittymisen kokemuksen suhteen 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tulokset osoittivat, että kaksi tutkittavista 

ryhmistä erosivat toisistaan (taulukko 5). Jyväskylään opiskelemaan muutta-

neiden sekä pääsääntöisesti toiselta paikkakunnalta opiskelevien ryhmät erosi-

vat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p = .005). Muiden ryhmien välillä ti-

lastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt.  

 

TAULUKKO 5. Opintojen alun asuinpaikkojen erot siirtymävaiheen kiinnittymisen koke-

mukset suhteen. (n = 681) 
 

(1) (2) (3) 
 

 
Jyväskylässä 

ennestään 
asuvat 

Toisella paik-
kakunnalla 
opiskelevat 

 

Jyväskylään 
opiskelemaan 
muuttaneet 

 

 
 

n = 130 n = 120 n = 430 

 

 ka kh ka kh ka kh F df p η2 

Siirtymä 4.02 0.65 3.93 0.62 4.14 0.60 5.78 2, 

678 

0.003 0.02 

Bonferroni 

Hypoteesimme mukaisesti Jyväskylään muuttaneet näyttäytyvät kiinnitty-

neempinä kuin toiselta paikkakunnalta käsin opiskelevat. Kuitenkaan hypotee-

simme ei saanut tukea sen osalta, että Jyväskylässä valmiiksi asuneet eroaisivat 

muualta käsin opiskelevista. Keskiarvoja tarkasteltaessa voimme toki havaita, 

että Jyväskylässä ennestään asuneilla (ka = 4.02) on hieman korkeampi siirty-

mävaiheen kiinnittymisen arvo kuin toisella paikkakunnalla asuvilla (ka = 

3.93).  
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5.4 Vertaisoppiminen, opetushenkilöstö sekä opiskeluympä-
ristö siirtymävaiheen kiinnittymistä ennustavina tekijöinä 

Neljännen tutkimuskysymyksen osalta tulokset osoittivat, että vertaisoppimi-

nen, opetushenkilöstö sekä opiskeluympäristö ennustavat yhteensä 36 % siir-

tymävaiheen kiinnittymisestä (taulukko 6). Kaikki muuttujat todettiin olevan 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tutkittavaan ilmiöön sekä kaikilla havait-

tiin tilastollisesti merkitsevä selitysaste. Kaikista suurin ja tilastollisesti erittäin 

merkitsevä yksittäinen selitysaste havaittiin opiskeluympäristöllä, joka ennus-

taa 37 % siirtymävaiheen kiinnittymisestä. Tämä selitysaste on kaikkien kolmen 

muuttujan yhteistä selitysastetta suurempi. Toiseksi suurin ja tilastollisesti erit-

täin merkitsevä selitysaste todettiin opetushenkilöstöllä, joka ennustaa siirty-

mävaiheen kiinnittymisestä 25 %. Vertaisoppimisen havaittiin ennustavan 

myös 12 % siirtymävaiheen kiinnittymisestä tilastollisesti merkitsevästi. 

TAULUKKO 6. Vertaisoppiminen, opetushenkilöstö sekä opiskeluympäristö 
siirtymävaiheen kiinnittymistä ennustavina tekijöinä. (n = 654) 

 Siirtymä  

β  r  

Vertaisoppiminen 

Opetushenkilöstö 

Opiskeluympäristö 

 .124** 

.253*** 

.367*** 

.467** 

.411** 

.531** 

R2 = .359*** 

F(3, 658) = 123.083*** 

Huom. *= p < .05; **= p < .01; ***= p < .001. 

 

Tulokset olivat pitkälti hypoteesimme mukaiset. Niistä ilmenee, että myönteiset 

kokemukset opiskeluympäristöstä, vuorovaikutussuhteista opetushenkilöstön 

sekä opiskelusta vertaisten kanssa ennustavat siirtymävaiheen kiinnittymistä. 
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5.5 Henkilökunnalta, tutoreilta ja vertaisilta saatu tuki siirty-
mävaiheen kiinnittymistä ennustavina tekijöinä tukea tar-
vinneiden opiskelijoiden osalta 

Viidennessä tutkimuskysymyksessä tulokset osoittivat, että tukea tarvitsevilla 

opiskelijoilla siirtymävaiheen kiinnittymisestä voidaan ennustaa 32 % henkilö-

kunnalta, tutoreilta sekä vertaisilta saadulla tuella (taulukko 7). Kaikki kolme 

tukea tarjoavaa tahoa ovat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä siirtymävai-

heen kiinnittymiseen, mutta kaikilla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää omaa 

selitysastetta. Tutoreilla havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä selitysaste, 

joka on kaikkien kolmen muuttujan yhteistä selitysastetta suurempi. Tutoreilta 

saadulla tuella voidaan ennustaa siirtymävaiheen kiinnittymisestä 34 %. Myös 

yliopiston henkilökunnalta saadulla tuella voidaan ennustaa siirtymävaiheen 

kiinnittymisestä 27 % ja tämä selitysaste on tilastollisesti merkitsevä. Vertaisilta 

saadulla tuella ei havaittu tilastollisesti merkitsevää selitysastetta siirtymävai-

heen kiinnittymiseen. 

TAULUKKO 7. Henkilökunnalta, tutoreilta ja vertaisilta saatu tuki siirtymävaiheen 
kiinnittymistä ennustavina tekijöinä tukea tarvinneiden opiskelijoiden 
osalta. (n = 119) 

 Siirtymä  

β  r  

Henkilökunnalta saatu tuki 

Tutoreilta saatu tuki 

Vertaisilta saatu tuki 

 

 

 .270** 

.340*** 

.150 

.397** 

.401** 

.340** 

R2 = .317*** 

F(3, 123) = 19.065*** 

Huom. * = p < .05; ** = p < .01; *** = p < .001. 

 

Tämän tuloksen kohdalla hypoteesimme saa sen osalta tukea, että kaikki muut-

tujat ovat yhteydessä siirtymävaiheen kiinnittymiseen ja yhdessä toimivat sitä 

ennustavana tekijänä. Myös yksinään henkilökunnalta ja tutoreilta saatu tuki 
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näyttäytyvät kiinnittymistä ennustavana tekijänä. Hypoteesimme vastaista kui-

tenkin on se, että vertaisilta saatu tuki ei yksinään ennusta kiinnittymistä. 

5.6 Siirtymävaiheen kiinnittymisen sekä tuen saannin koke-
mukset 

Tarkastelimme tutkimuksemme keskiössä olevia yhteisöllisiä tekijöitä myös 

keskiarvoisesti (taulukko 8). Tutkimuksessa siirtymävaiheen kiinnittyminen sai 

korkeita arvoja, mikä osoittaa alkuvaiheen orientaation tukeneen kiinnittymistä. 

Myös keskiarvot vertaisoppimisen, opetushenkilökunnan sekä opiskeluympä-

ristön osalta havaittiin suhteellisin korkeiksi. 

 

TAULUKKO 8. Yhteisöllisten tekijöiden keskiarvot ja keskihajonnat 
Yhteisölliset tekijät  Kuvailevat tiedot 

ka kh 

Siirtymävaiheen kiinnit-

tyminen 

(asteikko 1-5) 

ka = 4.08, kh = 0.62 

1. Ensimmäisten viikkojen fukseille 

suunnattu ohjelma tuki yliopis-

toon kuulumisen tunnetta 

2. Ensimmäisten viikkojen fukseille 

suunnattu ohjelma edisti opinto-

jen hyvää alkua 

3. Minusta on hienoa olla yliopisto-

opiskelija 

4. Sain hyödyllistä tukea ja apua kurs-

sivalintojen tekoon 

5. Olen tyytyväinen kurssivalintoihin 

6. Yliopisto-opiskelu on vastannut 

odotuksiani 

4.01 

 

 

3.84 

 

 

4.65 

 

3.80 

 

4.25 

3.95 

0.99 

 

 

1.02 

 

 

0.67 

 

1.07 

 

0.81 

0.92 

Vertaisoppiminen (asteik-

ko 1-5) 

ka =3.72, kh = 0.93 

1. Keskustelen usein opiskeltavista si-

sällöistä opiskelukavereiden kans-

sa 

2. Pohdin säännöllisesti opiskelukave-

reiden kanssa opiskeluun liittyviä 

ongelmia 

4.06 

 

 

3.89 

 

 

 

1.21 

 

 

1.27 
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TAULUKKO 8. Yhteisöllisten tekijöiden keskiarvot ja keskihajonnat 
 3. Minulla on tapana opiskella yhdes-

sä opiskelukavereideni kanssa 

4. Koen yhdessä opiskelemisen hyö-

dylliseksi 

5. Opiskelukaverini ovat auttaneet 

opiskelumateriaalin hankkimises-

sa 

6. Koen useimmilla kursseilla olevan 

osa opiskelija ryhmää 

7. Opiskelukaverini suhtautuvat 

myönteisesti opiskeluun ja oppi-

miseen 

3.01 

 

3.84 

 

3.16 

 

 

3.72 

 

4.23 

1.38 

 

1.12 

 

1.37 

 

 

1.22 

 

0.87 

Opetushenkilökunta 

(asteikko 1-5) 

ka = 3.85, kh = 0.66 

1. Opettajat haluavat aidosti ymmär-

tää opiskelijan oppimiseen liitty-

viä haasteita 

2. Useimmat opettajani ovat olleet 

kiinnostuneita oppimisestani 

3. Opettajat osaavat hyvin selittää asi-

oita 

4. Useat opettajat antavat hyödyllistä 

palautetta oppimisestani 

5. Opettajat panostavat tehdäkseen 

opittavan asian kiinnostavaksi 

6. Suurin osa opettajista on helposti 

lähestyttäviä 

7. Opettajien kanssa voi useimmiten 

mennä keskustelemaan opinnoista 

8. Opettajat ovat innostuneita opetta-

mistaan asioista 

9. Opettajilta saamani henkilökohtai-

nen ohjaus on ollut hyödyllistä 

10. Uskon, että ainakin joku opettajis-

tani tuntee minut nimeltä 

11. Opettajat ovat kertoneet selkeästi, 

mitä opiskelijoilta odotetaan 

3.86 

 

 

3.68 

 

4.05 

 

3.25 

 

3.86 

 

4.22 

 

3.96 

 

4.25 

 

3.70 

 

3.70 

 

3.83 

 

0.92 

 

 

1.04 

 

0.76 

 

1.16 

 

0.89 

 

0.86 

 

0.92 

 

0.69 

 

0.94 

 

1.39 

 

0.93 
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TAULUKKO 8. Yhteisöllisten tekijöiden keskiarvot ja keskihajonnat 
Opiskeluympäristö 

(asteikko 1-5) 

ka = 3.42, kh = 0.84 

1. Koen kuuluvani Jyväskylän yliopis-

toon 

2. Viihdyn yliopistokampuksella 

3. En koe jääväni näkymättömäksi 

opiskelijajoukossa 

4. Olen saanut opiskelukavereistani 

ainakin kaksi ystävää 

5. Osallistun aktiivisesti ainejärjestön 

tapahtumiin 

6. Osallistun aktiivisesti liikunta- tai 

kulttuuritapahtumiin yliopistolla 

7. Olen kiinnostunut harrastejärjestö-

jen opiskelijoille suunnatusta toi-

minnasta 

4.43 

 

4.25 

3.10 

 

3.91 

 

2.85 

 

2.47 

 

2.92 

0.84 

 

0.96 

2.22 

 

1.42 

 

1.58 

 

1.35 

 

1.30 

Henkilökunnalta saatu 

tuki 

(Asteikko 1-4) 

ka = 2.60, kh = 0.66 

1. Opettajat 

2. Hops-ohjaajat 

3. Omaopettajat 

4. Opintoneuvojat 

5. Kirjaston henkilökunta 

2.92 

2.83 

2.68 

2.62 

2.55 

0.71 

0.79 

0.94 

0.84 

0.81 

Vertaisilta saatu tuki 

(Asteikko 1-4) 

ka = 3.43, kh = 0.78 

   

Opiskelijatutoreilta saatu 

tuki 

(Asteikko 1-4) 

ka = 3.32, kh = 0.76 

   

Yksittäisiä väittämiä tarkasteltaessa positiivisena näyttäytyy se, että 90 % (n = 

623) vastaajista kokee kuuluvansa Jyväskylän yliopistoon ja 80 % (N = 551)  ko-

kee yliopisto-opiskelun vastanneen odotuksiaan. Vaikka tulokset ovat yleisesti 

positiivisia, on joukossa myös muutamia huolestuttavia havaintoja, joista muu-

tamia esitämme seuraavaksi. 

Tutkittavia tarkasteltaessa niiden osalta, jotka ovat vastanneet väittämiin 

olevansa ainakin jokseenkin samaa mieltä selviää, että vastaajista 35 % (n = 239) 

kokee jäävänsä näkymättömäksi yliopistossa ja 21 % (n = 144)  kokee, että ei ole 
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saanut edes kahta ystävää ensimmäisenä opiskeluvuotenaan. Lisäksi vastaajista 

19 % (n = 133) kokee useimmilla kursseillaan, että ei ole osa opiskeluryhmää ja 

22 % (n = 155) kokee, että kukaan opettajista ei tunne häntä nimeltä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tulosten tarkastelu ja käytännön kehitysehdotukset yksi-
löllisiin taustatekijöihin liittyvien tulosten osalta 

Tutkimuksemme tarkoituksena yksilöllisten tekijöiden osalta oli selvittää eroja 

ikäryhmien, koulutustaustojen sekä opiskelupaikkakuntien välillä siirtymävai-

heen kiinnittymisen suhteen. Tuloksemme antavat tärkeää tietoa siitä, miten 

nämä erilaiset yksilölliset elämäntilanteet erottelevat uusia opiskelijoita heidän 

opintoihin kiinnittymisen kannalta. Kolme ensimmäistä tutkimuskysymys-

tämme selvittivät eroja erilaisten ryhmien välillä, mutta niiden syitä tai mahdol-

lisia seurauksia emme kuitenkaan tarkemmin tutkimuksessamme tule saamaan 

selville. Voimme kuitenkin arvioida tuloksiamme sekä tehdä johtopäätöksiä 

aiempien tutkimustulosten valossa. 

Ensimmäisen kysymyksemme osalta aiempien tutkimuksien mukaisesti 

(ks. Koivisto ym. 2020 sekä Scanlon ym. 2007) havaittiin aikuisempien opiskeli-

joiden erilaiset tavoitteet opinnoilta, mikä myös tässä tapauksessa todennäköi-

sesti selittää tuloksiamme ikäryhmien eroista kiinnittymisen suhteen. Mahdolli-

sesti myös toisen tutkimuskysymyksen hypoteesin vastaisia tuloksia voidaan 

selittää ensimmäisen kysymyksen tuloksilla eli ikäryhmällä. Lähes kaikki ai-

neistomme vastaajat, joilla kokemusta korkeakouluopinnoista ei ole, kuuluvat 

nuorten tai nuorten aikuisten ikäluokkiin. Toisin sanoen, tuloksistamme on tul-

kittavissa, että kokemattomat sekä nuoret yksilöt näyttäytyvät kaikista kiinnit-

tyneimmiltä siirtymävaiheessa. Tuloksistamme ei kuitenkaan voida tehdä suo-

ria johtopäätöksiä siitä mistä tämä johtuu. On esimerkiksi mahdollista, että 

opintojen alkuvaiheen tapahtumat suunnataan eniten heidän kaltaisilleen tai he 

vain ovat kaikista aktiivisimpia itse osallistumaan. Aiemman tutkimuksen poh-

jalta voimme kuitenkin olettaa iän, aiempien opintojen sekä asennoitumisen 

uusiin opintoihin linkittyvän toisiinsa siten, että vanhemmat sekä aiempaa kor-

keakoulukokemusta omaavat asennoituvat opintoihin enemmän akateemisesti 

kuin nuoremmat ja kokemattomammat (ks. Korhonen 2017). Tulee myös huo-
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mioida se, että emme tässä tutkimuksessa tutkineet erikseen akateemista kiin-

nittymistä, joten emme voi tehdä sen osalta selviä tulkintoja.  

Myös kolmas tutkimustuloksemme voidaan linkittää yhteen aiempien tu-

losten kanssa. Kolmea ensimmäistä tulosta voitaisiin perustella yksilöiden elä-

mäntilanteilla ja elämän kokonaiskuormituksella. Kahun (2013) mukaisesti 

huomioimme, että opintojen aloittaminen on vain yksi yksilön kokonaiselämän-

tilanteessa oleva osa-alue. Myös Meehanin ja Howellsin (2018) mukaisesti 

voimme arvioida, että niillä opiskelijoilla, jotka aloittavat opintojaan jo ennes-

tään itselle tutulta paikkakunnalta, saattaa olla elämässä enemmän meneillään, 

joka vie resursseja opiskeluelämään keskittymiseltä. Meehanin ja Howellsin 

(2018) tutkimuksesta nousee myös esiin se, että vastaavasti niillä, jotka ovat 

muuttaneet opintojaan varten uudelle paikkakunnalle, on ympärillään vähem-

män tukiverkostoja tai muita aktiviteetteja, joten heidän keskittyminen on pää-

osin opinnoissa sekä uusien ystävyyssuhteiden luomisessa. Tämän huomion 

mukaisesti voidaan ajatella uudella paikkakunnalla asuvien kiinnittyvän opin-

toihin helpommin, koska he pystyvät keskittymään opiskelijaelämään parem-

min. Sama tilanne voi myös koskea aikuisempia sekä kokeneempia uusia opis-

kelijoita. Jos elämässä on yhtä aikaa paljon asioita meneillään, voivat ne viedä 

resursseja opiskelijaelämältä. Koiviston ym. (2020) mukaisesti on myös muistet-

tava, että kaikkia uusia opiskelijoita ei välttämättä innosta yhtä paljon tutustua 

opiskelijaelämään ja uusiin ihmisiin. Näihin pohdintoihin emme kuitenkaan saa 

yksiselitteisiä vastauksia tutkimuksestamme.  

Tulosten pohjalta herää kuitenkin kysymys, voitaisiinko erilaisissa elä-

mäntilanteissa olevia uusia opiskelijoita tukea lisää oppilaitoksen taholta. Voi-

taisiinko, esimerkiksi erilaisen ohjauksen keinoin niin yksilöllisesti kuin ryh-

missä keskustellen vaikuttaa siihen, miten eri elämäntilanteissa olevat yksilöt 

voisivat sopeutua paremmin uuteen elämän osa-alueeseen? Koiviston ym. 

(2020) mukaisesti korkeakoulutuksen alkuvaiheen ohjaus voisi käytännön neu-

vonnan lisäksi keskittyä enemmän uusien opiskelijoiden omien merkityksenan-

tojen käsittelyyn. Jokaisen yksilön olisi hyvä pohtia opintojen alkuvaiheessa, 

mitä opinnot merkitsevät juuri tässä elämänvaiheessa. Ja kuten Masika sekä 

Jones (2016) havaitsivat tutkimuksessaan, vertaisten kanssa keskusteleminen 
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rentouttaa uusia opiskelijoita erityisesti silloin, kun vertaiset kokevat samanlai-

sia tuntemuksia kuin itsekin. Joten jos uudet opiskelijat saisivat enemmän ym-

pärilleen samankaltaisissa elämäntilanteissa olevia vertaisia, voisivat he mah-

dollisesti jakaa kokemuksiaan ja selvitä yhdessä vastaan tulevista haasteista.  

Yhteydenpidon ja vertaistuen voisi toteuttaa myös etäyhteyksillä niille, 

jotka asuvat eri paikkakunnilla. Etäyhteyksien avulla myös yliopiston palvelu-

jen sekä ihmisten saavutettavuus paranisi toisella paikkakunnalla asuvien osal-

ta. Myös muita vapaamuotoisempia vuorovaikutteisia tapahtumia voitaisiin 

toteuttaa vastaavalla tavalla, mikä voisi Meehanin ja Howellsin (2018) mukai-

sesti edistää toiselta paikkakunnalta käsin opiskelevien yhteenkuuluvuuden 

kokemusta. Virtuaalisen työskentelyn hyödyntäminen on myös suositeltavaa 

ryhmätyöskentelyssä, sillä se tasa-arvoistaa myös muualla asuvien mahdolli-

suuksia kokea yhdenvertaisuutta ja edistää siirtymävaiheen kiinnittymistä. 

Yksi huomiota herättävä seikka tuloksistamme on se, että odotimme kor-

keakoulukokemuksen muokkaavan yksilön todenmukaisia odotuksia ja sen 

kautta edistävän siirtymävaiheen kiinnittymistä. Tämä hypoteesi ei kuitenkaan 

saanut tukea. Suurin osa vastaajistamme olivat kuitenkin sitä mieltä, että yli-

opisto-opiskelu on vastannut heidän odotuksiaan. Tämä herättää pohdintaa sen 

suhteen, minkä pohjalta nämä odotukset ovat muovautuneet. Voiko kyseessä 

olla jokin tietty joukko yksilöitä, kuten korkeakoulutetuista perheistä tulevat 

opiskelijat? Ilmiöitä on tärkeää pohtia, sillä Bowdenin ym. (2019) mukaan yksi-

lön korkeakouluun liittyvien odotusten sekä niiden toteutumisen opintojen 

alettua on todettu vaikuttavan opintoihin kiinnittymiseen. On myös huomioita-

va, että kaikki vastaajamme eivät olleet väittämän kanssa samaa mieltä, joten 

joidenkin odotukset ovat olleet erilaisia kuin todelliset opinnot. Voidaankin 

pohtia, voitaisiinko yliopiston taholta uusien opiskelijoiden siirtymävaiheen 

odotuksia kysyä jo ennen opintojen alkua, jotta odotuksiin voitaisiin vastata 

kaikkien opiskelijoiden osalta. 

Toki on myös erittäin oleellista, että odotukset ovat alun perin realistisia, 

jotta niihin voidaan vastata. Jo aiemmin on herännyt keskustelua siitä, miten 

tärkeää olisi, että jo toisella-asteella panostettaisiin laadukkaaseen ohjaukseen ja 

tiedon jakamiseen korkeakouluista, jotta odotukset voisivat vastata todellisuut-
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ta (ks. Ketonen ym. 2016 & Opetusministeriö 2010). Opetus- ja kulttuuriministe-

riön (2020) uuden opinto-ohjauksen kehittämisohjelman mukaisesti tavoitteena 

onkin oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä myös vahvistaa opinto-

ohjausta ja sen kautta edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Tämä uudistus saat-

taa tulevaisuudessa muokata uusien opiskelijoiden odotuksia ja käsityksiä kor-

keakoulutuksesta. Tasa-arvoisesti tiedon jakaminen toisella asteella voisi tasata 

myös perhetaustan ja sosioekonomisen aseman tuomia eroja. Näitä ilmiöitä ja 

niiden vaikutuksia on mielenkiintoista seurata tulevaisuudessa. On kuitenkin 

huomioitava, että ohjausta sekä neuvontaa tapahtuu myös muilta tahoilta, ku-

ten korkeakoulutuksen omien palveluiden kautta. Tutkimustulostemme valossa 

niillä voi olla tulevaisuudessa erittäin iso rooli eri elämäntilanteissa olevien yk-

silöiden ohjauksessa. Sen lisäksi oletettavaa on, että palveluissa tulisi pystyä 

huomioimaan erityisesti aikuisemmat yksilöt, joita tämä opinto-ohjauksen ke-

hittämisohjelma ei tavoita. 

6.2 Tulosten tarkastelu ja käytännön kehitysehdotukset yhtei-
söllisiin tekijöihin liittyvien tulosten osalta 

Yhteisöllisten tekijöiden osalta tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, mitkä 

yhteisölliset tekijät ennustavat siirtymävaiheen kiinnittymisen kokemusta. Tu-

loksemme sekä vahvistavat aiempia käsityksiä kiinnittymistä ennustavista teki-

jöistä että antavat myös uutta mielenkiintoista tietoa ilmiöiden luonteesta. Tut-

kimusasetelmat olivat aiemmista tutkimuksista hieman poikkeavia, joten juuri 

vastaavalla tavalla ilmiöitä ei ole ennen tutkittu. Neljännen sekä viidennen tut-

kimuskysymyksemme tulokset olivat pitkälti odotettavissa aiemman tutkimuk-

sen sekä teorian mukaisesti. Molempien tutkimuskysymysten osalta saimme 

varsin kattavan kuvan siirtymävaiheen kiinnittymisestä ilmiönä, mutta silti 

suuri osa ilmiöstä jäi vielä ennustamatta. 

Neljännen tutkimuskysymyksen tulokset tukivat aiempia tutkimustulok-

sia siirtymävaiheen kiinnittymisestä. Opiskeluympäristön, vertaisoppimisen 

sekä opetushenkilökunnan korkea siirtymävaiheen kiinnittymisen ennustavuus 

vahvistivat niiden merkityksellisyyttä kiinnittymisen kannalta. Koska myöntei-
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set kokemukset ennustivat vahvempaa siirtymävaiheen kiinnittymistä, voidaan 

todeta, että yliopiston taholta käytetty aika ja panostus näiden kehittämiseen on 

ollut merkityksellistä. On kuitenkin hyvä pohtia, voisiko sosiaalisten käytäntei-

den kehittämisellä edistää vielä entisestään osallisuutta, jolloin kokemus ver-

taisoppimisesta, opetushenkilökunnasta sekä opiskeluympäristöstä voisi paran-

tua. Osalla opiskelualoista ensimmäisen vuoden opinnot saattavat painottua 

massaluentoihin sekä itsenäiseen opiskeluun. Poutasta ym. (2012) mukaillen 

voitaisiin, esimerkiksi pienryhmätapaamisilla edistää vuorovaikutusta niin ver-

taisten kuin opetushenkilökunnan kanssa sekä lisätä kokemusta yhteenkuulu-

vuudesta.  

Lisäksi tarkasteltaessa yhteisöllisten tekijöiden selitysasteita, havaitsimme 

opiskeluympäristön kaikista vahvimpana siirtymävaiheen kiinnittymistä en-

nustavana tekijänä. Tämä tulos selittyy oletettavasti opiskeluympäristön sekä 

siirtymävaiheen kiinnittymisen mittarien yhteneväisyyksillä, sillä ne sisältävät 

yhteisön tarjoamia mahdollisuuksia osallistua sekä yksilön omaa aktiivista osal-

listumista. Krausen ja Coatesin (2008) mukaisesti siirtymävaiheen mittaamises-

sa yhtenä oleellisena tekijänä korostuukin oppilaitoksen tarjoamat käytännöt, 

jotka mahdollistavat opiskelijoiden osallisuuden sekä integroitumisen oppilai-

tosyhteisöön. Tuloksista voimme kuitenkin todeta myönteisten kokemusten 

opiskeluympäristöstä ennustavan vahvempaa siirtymävaiheen kiinnittymistä 

perustuen siihen, että opiskelija itse osallistuu aktiivisesti opiskeluympäristön 

tarjoamiin toimintoihin. 

 Opetushenkilökunnan vuorovaikutteisuuden kohdalla suuri selitysaste 

oli odotettua. Aiemmissa tutkimuksissa henkilökunta näyttäytyy oppilaitokses-

sa sosiaalisen ilmapiirin alulle panevana voimana, joiden tarjoamat sosiaaliset 

käytänteet edistävät yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunteen syntymistä 

(ks. Krause & Coates 2008; Maunder 2008). Vaikka useissa aiemmissa tutkimuk-

sissa henkilökunnan kanssa toivottiin parempia vuorovaikutussuhteita, tässä 

tutkimuksessa asiaa keskiarvoisesti tarkasteltaessa arvot olivat suhteellisen 

korkealla tasolla. Voidaankin todeta Jyväskylän yliopiston opetushenkilökun-

nan vuorovaikutuksen opiskelijoiden kanssa onnistuneen hyvin, mikä tulosten 

valossa edistää myös siirtymävaiheen kiinnittymistä. Samoin myös tulostemme 
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mukaisesti vertaisoppiminen toimi siirtymävaiheen kiinnittymistä ennustavana 

tekijänä, mikä oli odotettavissa. Aiemmissa tutkimuksissa vertaisten kanssa 

jaetut oppimiskokemukset on todettu opintojen etenemisen kannalta merkityk-

sellisinä (ks. Krause & Coates 2008; Poutanen ym. 2012). 

Viidennen tutkimuskysymyksen tulosten osalta saimme mielenkiintoisia 

tuloksia siitä, miten formaaleilta tahoilta saatu tuki toimii kiinnittymistä ennus-

tavana tekijänä. Myös yhdessä vertaisilta saadun informaalin tuen kanssa for-

maali tuki ennustaa kiinnittymistä. Yksinään vertaisilta saatu tuki ei kuitenkaan 

näyttäytynyt siirtymävaiheen kiinnittymistä ennustavana tekijänä. Tulosten 

valossa näyttäisi siltä, että tukea kaivanneet opiskelijat eivät ole pitäneet siirty-

mävaiheeseen liittyvien asioiden kanssa vertaisilta saatua tukea niin merkityk-

sellisenä kuin virallisemmilta tahoilta saatua tukea. Sinänsä tulos on yllättävä, 

koska hypoteesissamme odotimme vertaisilla olevan ennustearvoa siirtymävai-

heen kiinnittymisen suhteen. Toisaalta kyseessä on juuri siirtymävaiheen kiin-

nittymisen mittari, jolla mitataan esimerkiksi perehtymistä yliopistoon. Tämän 

osalta viralliset tahot ovat mitä luultavammin osanneet tukea uusia opiskelijoita 

paremmin.  

On myös huomioitavaa, että siirtymävaiheen tukemisessa merkitykselli-

simpinä näyttäytyivät opiskelijatutorit, jotka ovat tavallaan virallisempaa ver-

taistukea. Tutoreina toimivat kokeneemmat saman alan opiskelijat (Koivisto 

ym. 2017) Mahdollisesti uudet opiskelijat kaipaavat vertaistukea ennemmin 

sellaisilta, joiden he tietävät jo selvinneen siirtymävaiheen haasteista. Koiviston 

ym. (2020) mukaisesti tutoreiden onkin todettu edistävän siirtymävaiheen on-

nistumista ja auttavan niin akateemisen kuin sosiaalisen elämän alkuun. Näi-

den tulosten valossa tutor-toimintaa kannattaa ehdottomasti jatkaa myös tule-

vaisuudessa. 

Tulokset henkilökunnalta saadusta tuesta vahvistivat aiempia käsityksiä 

sen merkityksellisyydestä opintojen alussa (ks. Saari ym. 2020;  Sevinç & Gizir 

2014; Thomas & Quinn 2007, 92). Keskiarvoisesti henkilökunnalta saatu tuki 

näyttäytyi kuitenkin heikompana kuin tutoreilta tai vertaisilta saatu tuki. Scan-

lonin ym. (2007) sekä Thomasin ja Quinnin (2007, 91) mukaisesti oppijaidenti-

teetin muodostamisen kannalta olisi erittäin oleellista, että opetushenkilökunta 
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oppisi tuntemaan opiskelijoita nimeltä. Kuten tuloksistamme havaitsimme, 

näin ei kuitenkaan monen uuden opiskelijan kohdalla tapahdu. Yksi tärkeä asia 

uusien opiskelijoiden kannalta olisi opettajien pysyvyys, jotta heihin olisi mah-

dollista luoda vuorovaikutussuhteita ja opintoihin kiinnittyminen heidän avul-

laan olisi mahdollista. Vuorovaikutussuhteiden luominen ja luottamuksen syn-

tyminen eivät tapahdu aivan hetkessä.  Korhosta (2012) mukaillen yliopistojen 

tarjoamat ohjaukselliset rakenteet eivät myöskään ole kovin selkeitä, joten voi 

olla, että opiskelijat jäävät helposti yksin ongelmiensa kanssa, mikäli he eivät 

tiedä mistä ohjausta ja tukea voisi hakea. Oppilaitoksiin olisikin tärkeää luoda 

ilmapiiri, jossa avun pyytäminen olisi suotavaa ja tukea olisi tarjolla helposti.  

Herää kuitenkin kysymys, onko opetushenkilökunnalla tarpeeksi resurs-

seja opetella tuntemaan uusia opiskelijoita. Olisi erittäin tärkeää, että hallinnol-

lisella puolella huomioitaisiin tämä tarve, ja edistettäisiin uusien opiskelijoiden 

siirtymävaiheen kokemuksia henkilökunnalle tutustumiseen varatun ajan avul-

la. Vaikka tämä olettavasti vaatisi taloudellisia resursseja, voisi se edistää opis-

kelijoiden opintoihin kiinnittymistä ja opintojen jatkamista. Lisäksi henkilökun-

nan resurssien lisääminen uusien opiskelijoiden kohtaamiseen voisi pidempi-

kantoisina seurauksina lisätä molempien osapuolien hyvinvointia. Tällöin hen-

kilökunnalla olisi paremmat lähtökohdat tehdä hyvää työtä, ja opiskelijat saisi-

vat hyviä kokemuksia kohdatuksi tulemisesta. Myös huolestuttavat tulokset 

joidenkin opiskelijoiden ryhmiin kuulumattomuudesta, yksinäisyydestä sekä 

näkymättömäksi jäämisestä voisivat ratketa sillä, että henkilökunnalla riittäisi 

aikaa kohdata sekä kuunnella uusia opiskelijoita. 

Vaikka tuloksistamme nousi esiin muutama huolestuttava ilmiö, joihin tu-

lisi tulevaisuudessa paneutua vielä tarkemmin, on lopuksi vielä tehtävä huo-

mautus tulosten yleisestä myönteisyydestä. Myös yksittäisiä väittämiä tarkas-

teltaessa positiivisesti yllätti se, että lähes kaikki tutkimukseemme vastanneet 

kokivat kuuluvansa Jyväskylän yliopistoon. Tämä tulos kertoo onnistuneesta 

yhteenkuuluvuuden edistämisestä oppilaitosyhteisössä. Tämän lisäksi väittä-

mä ”Minusta on hienoa olla yliopisto-opiskelija” sai tarkastelluista väittämistä kai-

kista korkeimman keskiarvon. Tämä myös näyttäytyy erittäin positiivisena uu-

sien opiskelijoiden merkityksellisyyden kokemuksen suhteen. Yleisesti on siis 
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todettava uusien opiskelijoiden opintojen alun kokemuksien näyttäytyvän 

myönteisinä. Monen asian osalta Jyväskylän yliopistossa onkin tehty erittäin 

hyvää työtä opintojen alkuvaiheen onnistumisen edistämiseksi. 

6.3 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksemme tulokset yksilöllisten taustatekijöiden osalta herättivät poh-

dintaa yksilön elämän kokonaiskuormituksen vaikutuksesta opintoihin kiinnit-

tymiseen. Tätä  ilmiötä olisi tärkeä tarkastella lisää pidemmällä aikavälillä. Jat-

kotutkimus voitaisiin toteuttaa seuraten opiskelijoiden opiskelun etenemistä 

vuosien varrella mitaten säännöllisesti heidän kiinnittymistään ja elämäntilan-

teidensa muutoksia. Näin saataisiin kattavampi kuva kiinnittymisen tilan-

nesidonnaisuudesta, pysyvyydestä sekä sen yhteyksistä eri elämäntilanteisiin. 

Tämän lisäksi esitimme käytännön kehitysehdotuksia siitä, miten ohjauk-

sellisin keinoin voitaisiin edistää opintojen alkuvaiheen kokemuksia. Ohjauk-

sessa opiskelija voisi, esimerkiksi saada työkaluja siihen, mitä nämä opinnot 

merkitsevät minulle juuri tässä kyseisessä elämäntilanteessa. Kiinnostavaa oli-

sikin tutkimuksen avulla tarkastella, voitaisiinko erilaisissa elämäntilanteissa 

olevia yksilöitä auttaa ohjauksen avulla sopeutumaan uuteen elämänvaiheeseen 

ja kiinnittymään opintoihinsa. Ohjauksen vaikuttavuutta voitaisiin tutkia inter-

vention avulla ja selvittää eroavatko ohjausta saaneet opiskelijat kiinnittymisen 

suhteen niistä, jotka eivät ole osallistuneet ohjaukseen. 

Tuloksista tuen saannin osalta mielenkiintoisena ilmiönä nousi esiin tuto-

reilta saadun tuen merkitys siirtymävaiheen kiinnittymisessä. Tästä ilmiöistä ei 

juuri löydy aiempaa tutkimustietoa, sillä kiinnittymisen tutkimuksissa tutoreil-

ta saatua tukea ei ole aiemmin tutkittu. Tässä tutkimuksessa tutoreilta saadulla 

tuella ilmeni kaikista suurin selitysaste siirtymävaiheen kiinnittymisessä, jonka 

syitä ja seurauksia tulisi tutkia tarkemmin. Saadaksemme tietoa siitä, miten tu-

toreilta saatu tuki vaikuttaa uusien opiskelijoiden kokemuksiin, tarvittaisiin 

tämän tutkimuksen rinnalle laadullista tutkimusta. Laadullisen tutkimuksen 

avulla on yksityiskohtaisempaa tietoa mahdollista saada selville (ks. Metsä-
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muuronen 2006, 212). Tämä mahdollistaisi tutoreilta saadun tuen sisältöjen tar-

kemman tarkastelun, minkä avulla voitaisiin pitää yllä hyvää tutor-toimintaa. 

Tutkimuksemme avulla saimme selville mielenkiintoista tietoa siirtymä-

vaiheen kiinnittymisen ilmiöstä. Tulostemme valossa JYUStart – hankkeessa 

voidaan kehittää alkuorientaatiota siten, että se tukee opiskelijoiden kiinnitty-

mistä. Hankkeen työryhmän osalta on vuonna 2020 aloittaneiden opiskelijoiden 

alkuvaiheen kokemuksia mitattu myös vastaavalla kyselylomakkeella. Kyseiset 

opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa COVID-19 -viruksen aiheuttamassa poik-

keustilassa. Jatkotutkimuksessa olisikin mielenkiintoista tarkastella, eroavatko 

ensimmäisen vuoden opiskelijoiden alkuvaiheen kokemukset viruksen aiheut-

tamassa poikkeustilassa normaalina aikana opintoinsa aloittaneista. Tulosten 

pohjalta voitaisiin saada tietoa siitä, olisiko poikkeustilassa aloittaneiden opis-

kelijoiden opintojen etenemistä tarvetta tukea. Jatkotutkimusten sekä JYUStart – 

hankkeen avulla Jyväskylän yliopiston hyvää alkuorientaatiotyötä voitaisiin 

kehittää vielä entisestään.  
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 

Eka vuosi Jyväskylän yliopistossa

Miten eka vuosi Jyväskylän yliopistossa on sujunut?

Hyvä ensimmäisen vuoden opiskelija!

Mitä sinulle kuuluu? Miten opintosi ovat alkaneet? Haluamme tietää juuri sinun kokemuksiasi
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi Jyväskylän yliopistossa. Tutkimus on osa JYUStart opiskelijoiden
orientaation kehittämistyötä ja siksi jokainen yksittäinen kokemus on tärkeä! 

Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaaminen kestää 10-15 minuuttia. VASTAA KYSELYYN 18.5.
MENNESSÄ!

Kaikkia tietoja käsitellään tutkimuseettisten periaattteiden mukaisesti eikä tietoja yhdistetä tavalla, josta
voisi tunnistaa yksittäisen vastaajan. Tutkimusaineistoa tullaan käyttämään myös ohjauksen koulutuksen
pro gradu -tutkielmissa. Tutkimuksen vastuullisena tutkijana toimii ohjauksen yliopistonlehtori Leena
Penttinen (leena.penttinen@jyu.fi), jolta saat halutessasi lisätietoja tutkimuksesta sekä tutkimuksen
tietosuojaselosteen.

Vastaajien kesken arvotaan opiskelijaravintoloiden ruokalippuja. Arvontaan voit osallistua jättämällä
yhteystietosi kyselyn lopussa avautuvaan uuteen lomakkeeseen. Yhteystietojasi ei missään vaiheessa
voida yhdistää kyselyyn antamiisi vastauksiin.

Taustatiedot

1. Sukupuoli

Nainen

Mies

Muu / En halua kertoa
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