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Tarve aiheen 
tutkimukselle ja 

yhteiskunnalliset 
haasteet

• Etä- ja monimuoto-opinnot lisääntyneet – vaikutus oppimiseen ja 
hyvinvointiin?

• Opiskelijoiden opiskeluhyvinvointi laskenut, yli puolet suomalaisista 
korkeakouluopiskelijoista kokee haasteita opiskeluhyvinvoinnissaan 
(*koronapandemia lisännyt haasteita)

• uupumus ja motivaation puute keskeisiä syitä

• Opinnoissa ja töissä veto- ja pitovoima, työntekijäpula
*Erityisesti hoitoala, myös muut alat kärsivät samoista ongelmista 
(varhaiskasvatus, ravintola- ja rakennusala)

• Motivationaaliset tekijät ongelmissa keskeisiä

❖Oppimisen ja motivaation itsesäätelyä ja sen 
yhteyttä hyvinvointiin on tutkittu  niukasti  
ammattikorkeakoulutuksessa

Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Ronkainen, I. et al. Study Burnout and Engagement During COVID-19 Among University Students: The Role of Demands, Resources, and Psychological 
Needs. J Happiness Stud 23, 2685–2702 (2022). https://doi.org/10.1007/s10902-022-00518-1
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Monimenetelmällinen pitkittäistutkimus

Three years
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Tiedonkeruu-
menetelmät

Osatutkimus I-II, mittarit kyselyssä (Likert-asteikko 1-7)

• Motivaation säätely (The motivation regulation scale; 
Wolters and Benzon, 2013)

• Opiskeluinto (The study engagement scale; Schaufeli, 
Bakker, & Salanova, 2006; Schaufeli, Martinez, Pinto, 
Salanova & Bakker, 2002), 

• Opiskelu-uupumus (The study burnout scale; Maslach, 
Schaufeli, & Leiter, 2001; Salmela-Aro, et al., 2009; Salmela-
Aro & Näätänen, 2005)

• Rekisteritieto ammattikorkeakoulun
opiskelijarekisteritietokannasta (pääsykoepisteet, 
opintopistekertymä, opintosuoritusten keskiarvo)

Osatutkimus III

• Retrospektiivinen (visualisoitu) teemahaastattelu
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Keskeiset
teoriat,

käsitteet
ja 

konteksti

Oppimisen itsesäätely

-motivaation säätely 
(motivation regulation)

Monimuoto-
opiskelu

(blended
learning*)

Opiskelu 
hyvinvointi

(Study well-being)

-opiskelu-uupumus
(study burn out)

-opiskelu into

(study engagement)

AMK-
sh koulu-

lutus

Nurse
Education
(Bachelor)
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Opiskeluhyvinvoinnin polku

Oppimisen itsesäätelyn – duaali-prosessimalli  

Opiskeluinto

Opiskelu-uupumus
Laadukas oppiminen, 

osaamisen

kehittyminen

Oppimisen tavoitteet ja 

pyrkimykset

(Meta)kognitiiviset

strategiat

Motivationaaliset

tekijät, uskomukset

Tunteet, 

voimavarat

Oppijan

toiminta 

Itsearviointia

Arvio 

tilanteesta

esim. oppiaine/aihe, koulutus/opintojaksot

lähi-,  monimuoto-,verkko-oppimisympäristöt,

erilaiset oppimistehtävät, -tilanteet (fyysiset, 

sosiaaliset)

Konteksti/opinnot/oppimistehtävät

(käännetty ja muokattu Mäenpää, 2021- 2023, alkuperäinen Duaali prosesimalli: Boekaerts, 2011 ; Motivaation säätely: Wolters and Benzon, 2013 )

Oppimisen polku
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Oma
selviytyminen 
ja jaksaminen 

keskiössä

Mahdollisuudet, 
kyky

ja tahto keskittyä 
oppimiseen

Motivaation 
säätely
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Oppiminen
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https://fallout.gamepedia.com/Lab_scale
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Opiskeluhyvinvointi 
(Salmela-Aro & Upadaya, 2014; Salmela-Aro & Read, 2017; Schaufeli et al., 2002; Widlund et al., 2018)

OPISKELU INTO  
(Study Engagement)

ENERGISYYS
Opiskelua kohtaan koettu tarmokkuus,
voima, korkea energisyys, virkeys, henkinen
resilienssi, periksiantamattomuus, 
sinnikkyys, halu nähdä vaivaa ja yrittää
OMISTAUTUMINEN 
opiskeluun, sitoutuminen asian/taidon
oppimiseen

UPPOUTUMINEN opiskeluun, 
keskittyminen, syventyminen, 
tempautuminen mukaan, vaikea 
irrottautua opiskelusta, ”aikaa lentää kuin 
siivillä”

OPISKELU-UUPUMUS 
(Study burn out)

EKSHAUSTIO
Opiskeluun liittyen koettu 
emotionaalinen uupumus, 
stressaantuneisuus, krooninen 
jaksamattomuus/väsymys, 
ylikuormittuneisuus 

KYYNISYYS
opiskelua/opintoja kohtaan koettu 
merkityksettömyys, 
aliarvostaminen, 
välinpitämättömyys, irrallisuus
RIITTÄMÄTTÖMYYDEN tunne
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Motivaatio oppimisessa

Kuva Kati Mäenpää

• käyttövoima, saa toimimaan tiettyä tavoitetta kohti
• auttaa kiinnostumaan ja sitoutumaan oppimiseen
• Olennainen osa oppimisen itsesäätelytaitoja

• Ei staattinen
-Vaikka motivaatio opiskeluun olisi lähtökohtaisesti hyvä, voi se 
erilaisten haasteiden vuoksi helposti myös laskea
→kyky säädellä ja ylläpitää motivaatiota nousee avainasemaan

• Ympäristöllä huomattava merkitys  

• Sisäinen motivaatio (luontainen, merkityksellisyys, syvällinen oppiminen) 
• ulkoinen motivaatio (palkkiot/rangaistukset, suoritusorientoitunut oppiminen)

Ihmisen motivaation ja hyvinvoinnin perustarpeet

Autonomia (omaehtoisuus) Kompetenssi (kyvykkyys, pystyvyys) Yhteenkuuluvuus

Deci & Ryan itsemääräämisteoria 

(self- determination theory) (alkup.1985)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://courses.lumenlearning.com/suny-oneonta-education106/chapter/9-3-differences-in-learning-and-motivation/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


MOTIVAATION 
SÄÄTELY
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kaikki toiminnat, joilla pyritään

tietoisesti synnyttämään, ylläpitämään ja vahvistamaan motivaatiota

Motivationaalista voimaa, tahtoa ja tekoja

Oppija voi ylläpitää ja hallita esimerkiksi tunteita tai omia
uskomuksia, jotka tukevat opiskelijan tahtoa ja kykyä saattaa
opiskelutehtävät tai opinnot valmiiksi

MOTIVAATION SÄÄTELYSTRATEGIAT

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

(Wolters, 2003; Wolters & Benzon, 2013, Pintrich, 2004;Zimmerman 2008)

http://www.flickr.com/photos/83633410@N07/7658034524/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


PÄÄTULOKSET

❖ Mitä taitavammin opiskelijat pyrkivät tietoisesti vaikuttamaan 
omaan motivaatioonsa, sitä vähemmän he kokevat haasteita 
opiskeluhyvinvoinnissa ja sitä parempia ovat oppimistulokset.

❖ Kyky säädellä motivaatiota vaihtelee yksilöllisesti ja eri 
oppimistilanteissa

❖ Useat henkilökohtaiset ja tilannesidonnaiset tekijät vahvistavat 
korkeatasoista motivaation säätelyä.
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AMK (sh) 
opiskelijoiden

motivaation 
säätely on

yksilöllistä ja 
vaihtelevaa

-profiilit

Korkeatasoinen motivaationsäätely (n.2/3)

Heikompi - keskitasoinen 
motivaationsäätely (n.1/3)  
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Motivaation
säätelyn
profiili voi
muuttua
opintojen
aikana

Figure 3. Shifts in motivation regulation profiles

1) pysyvästi korkea MS  
2) pysyvästi heikompi/keskitasoinen MS 
3) siirtyminen korkeasta MS heikompaan (24%)
4) siirtyminen heikompi/keskitaso MS korkeaan (35%)
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Motivaation 
säätely-

strategiat 
painottuvat 
yksilöittäin

eri lailla
opintojen 

aikana

• Useita (7) 
motivaationsäätely-
strategioita 
käytetään 
monipuolisesti 
pitkin opintojen 
kulkua 

• eri MS strategiat 
painottuvat 
opiskelijoilla 
yksilöllisesti eri 
tavoin opintojen eri 
vaiheissa  (alku, 
keskivaihe ja loppu)
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Motivaation 
säätelyllä  on 

yhteys 
opiskeluhyvin-

vointiin ja 
opinto-

menestykseen

Korkea 
motivaationsäätely
yhteydessä

➢Korkeampaan 
opiskeluhyvinvointiin 

➢korkeampi opiskeluinto
(p=.001)

➢ vähempään opiskelu-
uupumukseen/kyynisyys 

( p=.008)

➢Korkeampi opintomenestys
( p=.026)

Heikompi/keskitasoinen 
motivaation säätely 
yhteydessä

➢Heikompaan 
opiskeluhyvinvointiin

➢Opiskeluinto alempi

➢ opiskelu-uupumus 
korkeampi

➢Opintomenestys heikompi
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Heikko motivaation

säätelyKorkea

motivaation

säätely

Minulla on 
taitoja/osaamista ja 
olen motivoitunut

Minulla on 
taitoja/osaamista, 

mutta en ole 
motivoitunut

En osaa, enkä ole 
motivoitunut 

oppimaan (uutta)

En osaa, mutta olen 
motivoitunut 

oppimaan 

Motivaation säätelyn vaikutus  oppimiseen ja hyvinvointiin
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Laadukas 
oppiminen ja

hyvinvointi 

Heikentynyt 
oppiminen ja 

haasteet 
hyvinvoinnissa



Motivaation 
säätelyä  
voidaan 

vahvistaa 
erilaissa 

ympäristöissä,
erilaisia

strategioita 
tukemalla

➢Tuloksissa ei eroa oppimisympäristöjen välillä
(monimuoto/perinteinen) 

➢Tyypillisimmät  opiskelua tukevat 
motivaationsäätelystrategiat:

1. Oppimisympäristön säätely (environmental structuring)

2. Itse vakuuttelu, itseä vahvistava ajattelu/puhe (self-consequeting)

3. Emootioiden säätely (emotion regulation)

4. Tehokkuuden hallinta (efficacy management)

5. Tavoitesuuntautunut sisäinen puhe  (goal-oriented self-talk)

6. Arvottaminen (value)

7. Mielenkiinnon vahvistaminen (interest enhancement)

➢ Motivaation säätelystrategioiden käyttöä edistävät

➢ henkilökohtaiseen ajatteluun ja toimintaan liittyvät 
yksilölliset tekijät ( f=252)

➢ ulkoiset oppimisympäristöön ja opetukseen liittyvät tekijät

(f= 186)
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KATI MÄENPÄÄ 2023

Yksilölliset tekijät

Yhteisölliset tekijät

Opiskelijan 
opiskelu 
(oppimis-
konteksissa)

Opiskelijan 
opintopolku

Haasteita opiskeluissa 
jaksamisessa ja 
sitoutumisessa

Tarkoituksenmukainen 
opiskelu ja opiskelutavat

Jatko
-o

p
in

n
o

t, työ
eläm

ä

Opiskeluhyvinvoinnin haasteet

Laadukas oppiminen

Aiemmat opinnot,
nivelvaihe,

uusien opintojen 
aloitus

MOTIVAATION SÄÄTELY



Jatkopohdintoja



Motivaation 
säätelytaidot 
✓ ovat keskeisiä oppimisen taitoja (geneerisiä taitoja) 

✓ merkitsevä yhteys laadukkaaseen oppimiseen  ja 
opiskeluhyvinvointiin

✓Motivaation säätelyn tukeminen on pitkin opintoja
on tärkeää

→Motivaation säätelyn tiedostaminen, 
tunnistaminen ja tukeminen  
oppimistilanteissa ja pedagogisessa 
suunnittelussa

(opetusmenetelmät, oppimisympäristöt, oppimateriaalit, 
vuorovaikutus, tehtävät, aikataulut, ilmapiiri, yhteisöllisyys) 
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Motivaation 
säätelyä

ja 
opiskeluhyvin

vointia voi 
tukea

pitkin opintoja

https://oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-
motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-
ja-opiskeluhyvinvointia/

https://oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia/


Kiitos mielenkiinnosta!

Hyvää ystävänpäivää!

Yhteystiedot:

kati.maenpaa@oamk.fi

https://www.linkedin.com/in/kati-maenpaa-
seniorlecturer/

Kuva Microsoft kuvapankki
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