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…SIKSI ON MAHDOTON MÄÄRITTÄÄ 
TEKIJÖITÄ, JOTKA YKSIN SELITTÄISIVÄT 

OPINTOMENESTYSTÄ TAI OPINTOJEN 
ETENEMISTÄ

• Menestyä ja valmistua voi monella eri strategialla
• Keskityn nimenomaan koko opiskeluprosessiin, sillä yksittäisellä kurssilla 

menestymisen voi saavuttaa myös toimimattomilla ja tehottomilla 
stretagioilla

• Tärkeintä on, että jokainen opiskelija rakentaa sopivat 
opiskelukäytännöt omille vahvuuksilleen. 

• Oma persoonallisuus, taidot ja aikaisemmat tiedot otettava huomioon.
• Kyse on tasapainon löytämisestä eri tekijöiden välille, jolloin 

kuormituksen hallinta helpottuu.
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TUTKITTUA TIETOA LAADUKASTA OPISKELUA 
EDISTÄVISTÄ JA ESTÄVISTÄ TEKIJÖISTÄ
EDISTÄÄ ESTÄÄ

Itsesäätelyn taidot Vaikeudet oppimisen säätelyssä ja itsen 
johtamisessa

Reflektiivinen, tietoa rakentava opiskelu Ei-reflektiivinen, tietoa toistava opiskelu
Vahva  minäpystyvyysuskomus Heikko minäpystyvyysuskomus
Systemaattinen opiskelu Vaikeudet systemaattisessa opiskelussa
Autonominen, omaehtoinen motivaatio Heikko omaehtoinen motivaatio
Jäsentynyt akateeminen uraidentiteetti Jäsentymätön akateeminen uraidentiteetti
Selkeät opiskelun tavoitteet Jäsentymättömät opiskelun tavoitteet
Kiinnostuksen kohde selvä Liian laaja kiinnostus tai kiinnostuksen puute
Tieteellisen ajattelun taidot Puutteita tieteellisen ajattelun taidoissa
Hyvät ja laadukkaat opiskelukäytännöt Puutteita opiskelutaidoissa
Kokemus osallisuudesta yliopistoyhteisöön Ulkopuolisuuden kokemus
Vertaistuki Vertaistuen puute
Laadukas ohjaus Puutteita opiskelun ja opintojen ohjauksessa
Opettajien ja koulutusohjelman tuki Tunne, ettei saa riittävästi tukea



PSYKOLOGINEN JOUSTAVUUS ELI 
RESILIENSSI SUOJAA OPISKELIJAA

• Psykologinen joustavuus on yksilön kyky toimia erilaisissa 
haastavissakin tilanteissa tavoitteellisesti ja omien arvojensa 
mukaisesti epämiellyttävistä ajatuksista tai tunteista huolimatta. 

• Psykologinen joustavuus on yhteydessä opiskelijoiden kokemaan 
hyvinvointiin, itsesäätelytaitoihin, opinnoissa etenemiseen sekä 
opintoihin sitoutumiseen. 

• Psykologinen joustavuus on suhteellisen pysyvä ominaisuus, mutta 
sitä voidaan myös harjoittaa.
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ITSEMYÖTÄTUNTO AUTTAA 
VAIKEUKSISTA TOIPUMISESSA

• Itsemyötätunto on kykyä suhtautua itseensä hyväksyvästi ja 
ystävällisesti ja nähdä virheet ja epäonnistumiset osana ihmisyyttä. 
• Esimerkiksi opiskelijan itselleen asettamat liian kovat 

suoritustavoitteet voivat aiheuttaa voimakkaita pettymyksen ja 
riittämättömyyden tunteita. 

• Itsemyötätunto on läheinen käsite psykologiselle joustavuudelle, ja se 
on myös noussut esille pohdittaessa tekijöitä, jotka voisivat toimia 
ikään kuin suojamuurina opiskelun haasteiden keskellä. 
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OPISKELUN JA MUUN ELÄMÄN SUHDE

• Opintojen, muun elämän ja työnteon välinen suhde on monimutkainen
• Työssäkäynti opintojen ohessa ei automaattisesti hidasta opintojen 

etenemistä
• Selkeä selittävä ja väliin tuleva muuttuja on opiskelijan kyky 

systemaattiseen työntekoon (sekä opinnoissa että työssä) ja itsensä 
johtamiseen

• Työssäkäynti voi sekä edistää että hidastaa opintojen etenemistä
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT 1: 
EVIDENSSI, EI INTUITIO

• Empiiriseen evidenssiin pohjautuva tieteenalakohtainen oppimisen ja 
opetuksen laadun edistäminen
• Laadun edistäminen ei voi ainoastaan pohjautua aiemmille 

kokemuksille tai intuitiolle
• Empiirinen tutkimus paljastaa usein monimutkaisia eri tekijöiden 

välisiä suhteita ja jopa intuition vastaisia tuloksia
• Oppiminen ja opettaminen ovat osa todellista elämää, eivätkä 

tapahdu vakuumissa tilassa tai laboratorio-olosuhteissa. Siksi 
tutkimus pystyy kokemusta paremmin vangitsemaan kompleksin 
ilmiön, vaikka tutkimus onkin vaativaa
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ESIMERKKEJÄ INTUITION VASTAISISTA 
TUTKIMUSTULOKSISTA

• Sekä haasteiden ja vaikeuksien kokemukset että liian vähäiset
haasteet ohjaavat opiskelijaa ei-reflektiiviseen opiskeluun ja
pinnallisiin opiskelukäytäntöihin

• Opiskelijat voivat samaan aikaan olla sekä erittäin motivoituneita 
ja tyytyväisiä että kokea korkeaa stressiä
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2: 
RÄÄTÄLÖITY TUKI

• Opiskelijoiden tuen tarve on yksilöllinen. Siksi tuen oltava 
räätälöitävissä.
• Osa tarvitsee tukea toimivien opiskelukäytäntöjen kehittämisessä, osa 

motivaation ylläpitämisessä, osa tulevan uran suunnan löytämisessä ja 
osa sosiaalisessa yhteisössä toimimisessa

• Kaikkia taitoja on mahdollista oppia ja kehittää, jos saa oikeanlaista 
tukea oikeaan aikaan

• Tuen hakemiselle on oltava mahdollisimman matala kynnys – ja 
ihanteellisessa tilanteessa ei kynnystä lainkaan
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ESIMERKKEJÄ 
RÄÄTÄLÖIDYSTÄ TUESTA

• Temaattinen ryhmäohjaus
• Usein on opiskelijalle hyödyllistä huomata, ettei ole yksin ongelmansa 

kanssa
• Hyötyjinä ainakin prokrastinoijat ja sosiaalisia tilanteita jännittävät

• Matalan kynnyksen ohjauskulma, jonne voi poiketa ohi kulkiessa
• Erillisten opiskelutaitokurssien hyödyistä ei ole vahvaa näyttöä
• Opittujen tietojen soveltaminen omaan opiskeluun jää opiskelijan 

vastuulle
• Tuki täytyy keskittää niihin, jotka erityisesti tarvitsevat apua

• ei valitettavasti niihin, jotka haluavat menestyä parhaiten
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT 3: 
ITSETUNTEMUS

• Opiskelijoiden metakognitiivisten taitojen ja tietojen kehittämisen 
tukeminen on olennaista

• Itsetuntemuksen kehittäminen olennaista, sillä opiskelijan osattava 
valita monista neuvoista ja vihjeistä juuri itseen parhaiten soveltuvat.

• Jos opiskelija ei tunne itseään, vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, hän 
hämääntyy neuvovalikoimasta.

• Tällöin tarjolla olevat tukimuodot voivat kääntyä ahdistukseksi ja 
jopa stressiksi.
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT 4: 
URAIDENTITEETIN RAKENTAMISEN 

TUKEMINEN
• Identiteetin eri osa-alueista juuri uraidentiteetti rakentuu vasta 

opiskeluvaiheessa
• Erityisesti generalistialoilla moni opiskelija kokee vaikeaksi tulevan 

uran suunnan päättämisen.
• Usein on kyse siitä, että moni ala kiinnostaa ja valinnan tekeminen on 

vaikeaa.
• Uraidentiteetin rakennus voi jumittua, mikä johtaa opintojen 

hidastumiseen.
• Yliopistojen tuettava uraidentiteetin rakentamista esimerkiksi 

alumnitoiminnan ja työelämäopintojen kehittämisen avulla
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TULEVAISUUDEN HAASTEET

• Polarisaatio lisääntynyt koronan aikana
• Osa nauttinut suuresti opiskelun itsenäisyydestä, joustavuudesta ja 

vapaudesta
• Osalla ollut suuria vaikeuksia itsenäisessä opiskelussa opiskelutaitojen ja 

opiskeluyhteisön puuttuessa. Tämä on lisännyt kuormitusta ja stressin 
kokemuksia.

• Palatessamme kampuksille näistä molemmista ääripäistä on kyettävä 
pitämään huolta.
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KIITOS!

HELSINGIN YLIOPISTON PEDATOIMIJOITA:
YLIOPISTOPEDAGOGIIKAN KESKUS (HYPE)

OPINTOPSYKOLOGIT
OPETTAJIEN AKATEMIA

URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT


