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1 Johdanto 
 
 
Keväällä 2018 olin aikeissa aloittaa pro gradu -työni tekemisen ja tarkoituksenani 

oli hyödyntää samaa aineistoa, jolla olin tehnyt kandidaatin tutkielmani. Olin kui-

tenkin täydellisen kyllästynyt kandini aiheeseen ja mielessäni kävi muutamia siitä 

poikkeavia vaihtoehtoja gradun aiheeksi. Lopulta tämän pro-gradu -tutkimuksen 

aiheeksi valikoitui opiskelijoiden kokema opetusavustajien vaikutus heidän integ-

roitumiseen osaksi koulutusohjelmaa siksi, että sain tutkimusavustajan paikan 

tutkimusprojektiin, jonka aikana minulla oli mahdollista tehdä valmiiksi kerätyn 

aineiston perusteella oma pro gradu -työni. Vaikka tutkimusavustajana ollessani 

toimenkuvaani kuului myös uuden aineiston keruuta, sen analysoimista ja ai-

heesta tieteellisen artikkelin kirjoittamista, oli gradun tekeminen palkallisena tä-

män valmiin struktuurin sisällä kuin olisi lyönyt kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Aihe 

osoittautui heti mielenkiintoiseksi ja ajankohtaiseksi. Se on myös tärkeä, sillä yli-

opisto-opiskelijoiden integroitumista tutkittaessa viimeisen neljänkymmenen vuo-

den aikana on käynyt selväksi, että integroitumisen vaikutus koulutusohjelmaan 

sitoutumiseen on erittäin merkittävä (Tinto 1975; Braxton, Millem & Sullivan 2000; 

Pascarella & Terenzini 2005). Integroituminen myös vähentää opiskelijan riskiä 

keskeyttää opintonsa koulutusohjelmassa, tai vaihtaa toiselle koulutusalalle 

(Tinto 1975, 95). Opiskeluiden keskeyttämisellä on taas omat yhteiskunnalliset 

vaikutuksensa, sillä koulutusalojen vaihtamisella ja työelämään siirtymisen vii-

västymisellä opiskelijoista ei saada veroja maksavia työntekijöitä.  

 
Uuden opiskelijan saapuessa yliopistoon, on hänen elämänsä monella tavalla 

murroksessa esimerkiksi uusien ystävien tai vieraan paikkakunnan takia (Tiili-

kainen 2000, 7). Yliopisto-opiskelun aloittamiseen liittyy myös paljon odotuksia, 

jännitystä ja uuden opettelua (Aittola & Aittola 1990, 12). Todella tärkeää opinto-

jen ja opiskelijan kokeman henkilökohtaisen kehityksen kannalta kaiken tämän 

keskellä on, että opiskelija löytää paikkansa sosiaalisessa ympäristössä muiden 

opiskelijoiden joukosta, ja hänelle tarjotaan mahdollisuus tulla osaksi tiedeyhtei-

söään (Tinto 1975; Braxton, Millem & Sullivan 2000; Pascarella & Terenzini 

2005; Halawah 2006; Kurri 2006). Tämän onnistuessa voidaan opiskelijan kat-

soa integroituneen osaksi koulutusohjelmaansa. 
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Opiskelijan integroituminen opiskeluissa voidaan luokitella sosiaaliseen ja aka-

teemiseen integroitumiseen. Sosiaalisesti integroituminen pitää sisällään opis-

kelijan vuorovaikutussuhteet muihin opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Siihen vai-

kuttaa vertaisilta ja henkilökunnalta saatu tuki ja neuvot. Akateeminen integroi-

tuminen taas käsittää opiskelijan kokeman henkilökohtaisen kehityksen ja arvo-

sanat. Integroituminen sosiaalisesti ja akateemisesti mahdollistaa opiskelijan si-

toutumisen osaksi tiedeyhteisöään ja vähentää näin opiskelijan riskiä keskeyt-

tää opintonsa koulutusohjelmassa, tai vaihtaa toiselle koulutusalalle. Pelkästään 

epäonnistuminen toisella mainitulla integroitumisen tavalla saattaa vaikuttaa 

koulutuksen loppuun viemiseen negatiivisesti. (Tinto 1975.) 

 

Yliopiston tehtävänä ei kuitenkaan voi olla kaikkien opiskelijoiden integroiminen 

pysyvästi tiedeyhteisöön (Tiilikainen 2000, 83). Se ei silti tarkoita sitä, ettei yli-

opiston opettajakunnan tulisi yrittää integroida opiskelijat koulutusohjelmaan ai-

nakin valmistumiseen saakka. Näin ei kuitenkaan aina ole. Monet opiskelijat 

ovat tyytymättömiä saamaansa opintojen ohjaukseen (Aittola & Aittola 1990, 19; 

Tiilikainen 2000, 63). Lisäksi opiskelijoiden, mutta myös henkilökunnan koke-

mus yhteisöllisyydestä tiedekunnan sisällä vaihtelee todella paljon (Asikainen, 

Blomster & Virtanen 2018, 638). Yhteisöllisyys saatetaan kokea joskus toimi-

vaksi, mutta usein myös jopa vihamieliseksi (Asikainen, Blomster & Virtanen 

2018, 643). Opiskelijat kokevat usein saavansa paremmin tukea vertaisiltaan, 

esimerkiksi opiskelijatutoreilta, jotka kykenevät tuomaan samastuttavaa näke-

mystä kurssien suorittamiseen ja neuvoja opinnoissa etenemiseen (Tiilikainen 

2000, 64). Onko siis mahdollista hyödyntää akateemisesti vanhempia opiskeli-

joita vielä paremmin uusien opiskelijoiden alkuun auttamisessa? 

 

Opiskelijoiden hyödyntämistä toistensa opettamisessa ja auttamisessa, on kut-

suttu tutkimuksissa vertaisopettamiseksi (peer teaching), vastavuoroiseksi oppi-

miseksi (reciprocal peer learning) opettamiseksi tai vertaisoppimiseksi (peer lear-

ning) ja niiden hyödyistä on tehty hieman tutkimusta. Vertaisopettamisella tarkoi-

tetaan, sitä kun opettaminen tapahtuu opiskelijalta toiselle (Iwasiw & Goldenberg 

1993, 659). Vastavuoroinen oppiminen on taas sitä, kun tietyssä joukossa olevat 

opiskelijat toimivat opettajina ja opetettavina tietyssä heille osoitetussa tehtä-

vässä (Boud, Cohen, Sampson 1999, 414.). Vertaisoppiminen on vain 
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satunnainen koulutusohjelman kursseilla toteutettava strategia esimerkiksi kes-

kustelupiiri opiskelijoiden välillä (Boud, Cohen, Sampson 2001, 10 & 14). Vertais-

opettajuuden tai vastavuoroisten opiskelumenetelmien tutkitut tulokset ovat posi-

tiivisia (Boud, Cohen & Sampson 1999, 416; Ashgar 2009; Tirado, Martin & Bal-

boa 2011; Stigmar 2016.) Vertaisoppimiseen on muun muassa yhdistetty hyödyt 

kuten tiimityö-, vuorovaikutus- ja oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen sekä 

tunne oppimisyhteisöön kuulumisesta (Boud, Cohen & Sampson 1999, 416). 

 

Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ja vertaisopettajuuden lisääminen on osa 

Helsingin yliopiston strategiaa 2017–2020. Strategian yhtenä päätavoitteena on 

tukea opiskelijoiden asettumista keskiöön, jossa opiskelijat osallistuvat opiskelun 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Helsinki 2018.) 

 

Helsingin yliopiston virallisen linjauksen mukaan vertaisopettajina toimivia opis-

kelijoita kutsutaan opetusavustajiksi. Syksyllä 2017 Viikin ympäristötieteiden 

koulutusohjelmassa Helsingissä viisi opetusavustajaa suunnitteli ja toteutti 

orientoivan kurssin aloittaville uusille opiskelijoille. Kurssin tavoitteena oli jakaa 

opiskelijoille tietoa ympäristöasiantuntijan työelämästä, Helsingin yliopiston ja 

tutkimusyhteisön toimintaperiaatteista sekä koulutusohjelmaan ja opiskeluun liit-

tyvistä asioista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin tarkastella vertaisopet-

tajien eli opetusavustajien kurssilla ja sen ulkopuolella tuomaa hyötyä opiskeli-

joiden koulutusohjelmaan integroitumisessa. Opetusavustajien vaikutusta integ-

roitumiseen analysoidaan uusien opiskelijoiden kokemusten kautta. Opiskelijoi-

den integroitumista osaksi omaa akateemista yhteisöään tarkastellaan koulutus-

ohjelmaan sitoutumisen ja samastumisen käsitteiden avulla ja sitä lähestytään 

yhteisöllisyyden, vertaisuuden ja vertaistuen näkökulmista.  Mielenkiinto kohdis-

tuu myös opiskelijoiden kokemaan sosiaaliseen integroitumiseen opiskelutove-

reidensa ja yliopisto-opettajien joukossa. 



 

 
2 Integroituminen 
 
 
Tässä luvussa tuodaan esille integraatioperinteen ”isän” Vincent Tinton (1975) 

interaktiivisen mallin perusteella nousevia ja tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä 

käsitteitä. Lisäksi esitellään korkeakoulujen opiskelijaintegraatioon liittyviä tutki-

muksia eri puolilta maailmaa. Tutkimukset painottuvat Yhdysvaltoihin siellä ole-

vien pisimpien integraatiotutkimuksien perinteiden takia. Seuraavien alalukujen 

tutkimukset pohjautuvat myös osittain Yhdysvalloissa julkaistuihin laajoihin Er-

nest Pascarellan ja Patrick Terenzinin (2005) yli 2500 tutkimusta kattaviin kat-

sauksiin koskien korkeakouluopiskelijoita.  

 

2.1 Tinton malli 
 
Vuonna 1975 Vincent Tinto julkaisi tutkielman korkeakouluopiskelijan opintojen 

taustalla olevista opintojen keskeyttämiseen johtavista syistä. Tinton tutkielman 

tavoitteena oli luoda teoreettinen malli (kuvio 1), jonka pohjalta voitaisiin selittää 

vuorovaikutusprosessit yksilön ja koulutuksen tarjoajan välillä matkalla opintojen 

keskeyttämiseen. Tinton motivaationa teorian kehittämiselle oli muun muassa, 

että aiemmin oltiin epäonnistuttu erittelemään omaehtoinen keskeyttäminen ja 

erottamiseen johtanut akateeminen epäonnistuminen. Myöskään väliaikaisen 

opintojen keskeyttämisen ja lopullisen lopettamisen välille ei oltu tehty eroa. Tinto 

käyttää opintojen lopullisesta keskeyttämisestä käsitettä dropout, joka kuvaa kes-

keyttämistä prosessina. (Tinto 1975, 90–91.)  
 

Tinto johtaa integroitumisen käsitteenä Durkheimin (1897; suom. 1985) itsemur-

hateoriasta, jonka mukaan ihmisen itsemurha saattaa johtua epäonnistuneesta 

integroitumisesta yhteiskuntaan. Tinto soveltaa teoriaa korkeakoulun kontekstiin 

olettaen, että sosiaaliset tekijät opintojen keskeyttämisen taustalla ovat vain pie-

nemmässä mittakaavassa itsemurhan taustalla olevia tekijöitä. Hän kuitenkin 

muistuttaa, että Durkheimin mallia ei voida soveltaa korkeakoulukontekstissa ot-

tamatta huomioon yksilön taustaa, kuten perheen sosioekonomista asemaa, ko-

kemuksia aiemmista opiskeluista tai etnisyyttä. On otettava huomioon myös, että 
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yksilön korkeakouluopiskelua koskeva odotusten taso, tavoitteet ja sitoutuminen 

vaikuttavat koulutuksesta suoriutumiseen. (Tinto 1975, 91–93.) 

 
Kuvio 1. Tinton (1975, 95) malli opintojen keskeyttämiseen johtavista tekijöistä 

 

Integroitumisesta voidaan puhua sosiaalisena tai akateemisena opiskelijan voi-

dessa integroitua molemmilla, vain toisella tai ei kummallakaan tavalla. Sosiaali-

nen integroituminen käsittää opiskelijan vuorovaikutussuhteet muihin opiskelijoi-

hin ja henkilökuntaan ja siihen vaikuttaa vertaisilta ja henkilökunnalta saatu tuki 

ja neuvot. Akateeminen integroituminen on opiskelijan henkilökohtaista kehitystä 

akateemisesti ja sitä usein havainnoidaan arvosanojen kautta. Integroituminen 

sosiaalisesti ja akateemisesti mahdollistaa opiskelijan sitoutumisen osaksi tie-

deyhteisöään ja vähentää näin mahdollisuuksia lopettaa opintonsa koulutusoh-

jelmassa, tai vaihtaa alaa. Pelkästään epäonnistuminen toisella mainitulla integ-

roitumisen tavalla saattaa vaikuttaa koulutuksen loppuun viemiseen negatiivi-

sesti. (Tinto 1975, 92-107.) 

 

Tinto (1975, 95) toteaakin, että laajojen taustatekijöiden ja niiden vaikutusten ol-

lessa vakioita, nousee juuri akateeminen ja sosiaalinen integroituminen ratkaise-

vaan asemaan koulutukseen sitoutumisessa ja koulutusohjelmasta valmistumi-

sen tavoittelussa.   
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2.2 Sosiaalinen ja akateeminen integroituminen 
 
Yliopisto-kontekstissa sosiaalinen integroituminen tarkoittaa opiskelijan liittymistä 

osaksi yliopistoa, laitosta, koulutusohjelmaa ja opiskelijayhteisöä toisten yksilöi-

den kanssa käydyn vuorovaikutuksen kautta. Tinto (1975) määritteli sosiaalisen 

integroitumisen pitävän sisällään seuraavia ulottuvuuksia: vuorovaikutus vertais-

ten kanssa, puoliformaalit tapahtumat opetuksen ulkopuolella opiskelijatoverien 

kanssa sekä opiskelijan suhteet henkilökuntaan ja johtoryhmään. Tinto (1975, 

107) korosti, että näillä osa-alueilla pärjääminen takaa opiskelijalle opiskelukave-

rien ja henkilökunnan tukea, sosiaalista vuorovaikutusta ja tunteen ryhmään kuu-

lumisesta. Sonja Helin (2000, 37) on Tinton kanssa samoilla linjoilla kertoen so-

siaalisen integroitumisen muodostuvan opiskelijan suhteista opiskelukavereihin 

ja henkilökuntaan. Tiilikainen (2000, 84) niputtaa sosiaalistumisen ja integroitu-

misen samaan todeten niiden tarkoittavan ”yksinkertaisesti sitä, että opiskelijoille 

annetaan mahdollisuus päästä sisälle yliopistoyhteisön toimintaan ja hänelle tar-

jotaan mahdollisuus vuorovaikutukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.” 

Monissa tutkimuksissa sosiaalisen integraation katsotaan olevan yksi suurim-

mista vaikuttimista opiskelijan koulutusohjelmassa pysymiseen (Tinto 1975; Pas-

carella & Terenzini 2005; Braxton, Millem & Sullivan 2000). Oletettavasti sosiaa-

listen suhteiden puuttuminen yliopistossa johtaa matalaan sosiaaliseen sitoutu-

miseen ja lisää todennäköisyyttä yksilön poistumiselle yhteisöstään (Tinto 1975, 

92). 

 

Akateemisella integroitumisella tarkoitetaan opiskelijan kokemaa henkilökoh-

taista kehitystä ja arvosanoja. Yksilö pitää arvosanoja henkilökohtaisen kehitty-

misen mittarina, sillä ne ovat selkein mittari akateemiselle menestymiselle. Aka-

teeminen menestyminen ei kuitenkaan takaa sitoutumista ja koulutusohjelmassa 

jatkamista, sillä ilman valmistumisen tavoitetta akateemisesti menestynyt saattaa 

vaihtaa opiskeltavaa alaa. Toisaalta opiskelija saattaa olla akateemisesti heikko, 

mutta korkea sitoutumisen taso saa hänet pysymään koulutusohjelmassaan. 

(Tinto 1975, 104–105.) Alexander Astin (1993) tutki vuosina 1985 ja 1989 välillä 

sitä, miten yliopisto-opiskelijat muuttuivat opintojensa aikana ja miksi muutosta 

tapahtui. Mittaus oli erittäin laaja, sillä se kattoi jopa 24 000 opiskelijaa, joille teh-

tiin mittaus ensimmäisen lukuvuoden alussa ja viimeisenä opintovuonna. 
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Tutkimuksessa selvisi, että opintojen tarjoajan vaikutus opiskelijoihin oli suuri. 

Koulutusohjelman vahva orientoituminen opiskelijoita kohtaan oli merkittävä te-

kijä opiskelijan muutoksessa. Tällaisissa opinahjoissa opiskelijat olivat tyytyväi-

sempiä opinahjoonsa, sen opetussuunnitelmaan ja kehittyivät todennäköisesti 

paremmin akateemisesti. Kuitenkin tärkein opiskelijan henkilökohtaiseen kehityk-

seen vaikuttanut ympäristötekijä oli toiset opiskelijat. Opiskelijoiden arvot, usko-

mukset ja pyrkimykset muuttuivat muiden opiskelijoiden dominoivien arvojen, us-

komuksien ja pyrkimysten suuntaan. (Astin 1993, 74.). 

 
2.3 Vertaissuhteiden vaikutus integroitumiseen 
 
Kuuluminen opiskelijaporukkaan ja vertaisilta saatu tuki on yksi merkittävimmistä 

tekijöistä opiskelijoiden sinnikkyyden ja koulutusohjelmassa pysymisen kannalta 

(Pascarella & Terenzini 2005, 418). Laaja vuorovaikutus vertaisten kanssa takaa 

ystävien tukea ja kollektiivisen tunteen porukkaan kuulumisesta (Tinto 1975, 

107). Ystävyyssuhteiden solmiminen ja oman paikan löytäminen opiskelijayhtei-

söstä korostuvat opintojen alkuvaiheessa ja uusia ystävyyssuhteita pidetäänkin 

opintojen parhaina antimina (Aittola 1992, 49 & 54). Yliopistossa syntyvien ver-

tais- ja ystävyyssuhteiden merkitys ei kuitenkaan ole vain koettua ylimääräistä 

hyvää yliopistoelämässä. Braxton, Millem ja Sullivan tutkivat vuonna 2000 opis-

kelijoiden integroitumisen syitä. Tutkimuksen otanta oli 718 ensimmäisen vuoden 

täysiaikaista yliopisto-opiskelijaa. Opiskelijat vastasivat pitkittäistutkimuksessa 

kyselyyn, jonka sosiaalisen integroitumisen mittari oli mallinnettu Pascarellalta ja 

Terenziniltä (1980). Kysely toteutettiin kolmessa eri vaiheessa ensimmäisen 

opiskeluvuoden aikana, jolloin suurennuslasin alla olivat sosiaalisen integroitumi-

sen lisäksi opiskeluiden kesken jättäminen (Braxton, Millem & Sullivan 2000, 

572–576). Tutkimuksessa selvisi, että aktiivisella toiminnalla opetustilanteissa on 

yhteys sosiaaliseen integroitumiseen. Määriteltyjen aktiivisen oppimisen ulottu-

vuuksista kaksi neljästä, opintotilanteissa keskusteluun osallistuminen ja syvem-

pien oppimista edistävien ajatuksien muodostaminen yliopisto-opettajan kurssi-

materiaalia koskevien kysymysten perusteella, olivat suoraan yhteydessä sosi-

aaliseen integroitumiseen. Huolimatta vuorovaikutuksellisen tilanteen aspektista, 

ryhmätyöllä ei ollut yhteyttä sosiaaliseen integroitumiseen (Braxton, Millem & Sul-

livan 2000, 577).  
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Aktiivisella oppimisella on siis yhteys sosiaaliseen integroitumiseen, mutta tilan-

netta voidaan myös katsoa toisinpäin. Vuonna 2006 Ibtesam Halawah tutki Aj-

manin yliopistossa Abu Dhabissa toisen vuoden opiskelijoiden koulutuksessa sol-

mittuja ihmissuhteita ja niiden vaikutuksia opiskelijoiden henkiseen ja henkilökoh-

taiseen kehitykseen. Halawah käytti tutkimuksessaan Tinton (1975) mallin perus-

teella laadittua Pascarellan ja Terenzinin (1977) instrumenttia, jolla mitattiin 

kuutta eri ulottuvuutta: akateemista integroitumista, sosiaalista integroitumista, 

vertaissuhteita, vapaamuotoisia suhteita opiskelijoiden ja koulutuksen opettajien 

välillä, opiskelijoiden sitoutumista sekä opettajiin liittyviä asioita. Halawah sai sel-

ville, että sosiaaliset suhteet selittivät 34% opiskelijoiden henkisestä ja jopa 45% 

opiskelijan kokemasta älyllisestä kehityksestä ja, että juuri vertaissuhteet muiden 

opiskelijoiden kanssa korreloivat tilastollisesti merkitsevästi opiskelijan kokeman 

henkilökohtaisen kehityksen kanssa (Halawah 2006, 572). 

 

Suomessa Eero Kurri (2006) on tutkinut opintojen sujumattomuustekijöitä ja kei-

noja niiden vaikuttamiseen mitaten opiskelijoiden opintoviikkokertymiä. Kurrin tut-

kimuksen kohderyhmänä (N=5030) olivat alle 35-vuotiaat perustutkintoaan yli-

opistossa suorittavat opiskelijat. Hypoteesina oli, että opiskelun sujumattomuus 

opiskelujen ensimmäisen seitsemän vuoden aikana ei johdu työssä käymiseen 

tai toimeentuloon liittyvistä tekijöistä, vaan erot opiskelijoiden välillä syntyvät yk-

silöllisiin syihin, opiskeluympäristöön tai valittuun koulutusalaan liittyvistä teki-

jöistä. Kurri (2006) olettaakin tutkimuksessaan opiskelijatovereiden tuen olevan 

merkittävä tekijä opiskelijoiden intensiivisyyden ylläpitämisessä. Sosiaalisen in-

tegraation aspekti tulee esille Kurrin (2006) tutkimuksen tuloksissa, joissa opis-

keluiden ongelmalliseksi kokemisen itsenäisesti selittäviin tekijöihin kuului opis-

kelijan kokemus kuulumattomuudesta opintojensa liittyvään ryhmään (Kurri 2006, 

36). Tarkemmin opintojen sujumattomuustekijöihin oli yhteydessä tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi avunsaanti opiskelukavereilta ja ystäviltä (Kurri 2006, 57). 

Niillä, jotka kokivat hakeneensa tai saaneensa apua vähäisesti opiskelukavereil-

taan, oli 2,53-kertainen todennäköisyys kuulua heikon opintoviikkokertymän ryh-

mään kuin niillä, jotka kokivat hakeneensa tai saaneensa apua aina tai useimmi-

ten (Kurri 2006, 59).  
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2.4 Opiskelijan suhteet yliopisto-opettajiin 
 
Opiskelijoiden ja opettajien välille syntyy yliopistossa vuorovaikutussuhteita, joi-

den laatu vaihtelee riippuen opiskelijasta ja opettajasta sekä vuorovaikutustilan-

teesta. Vuorovaikutus opettajien kanssa informaaleissa tilanteissa lisää opiskeli-

jan tunnetta kuulumisesta omaan koulutusohjelmaan ja vaikuttaa suoraan koulu-

tukseen sitoutumiseen (Tinto 1975, 107). Vuorovaikutusta toimijoiden välille syn-

tyy myös opetustilanteissa, joissa opettajan tehtävänä on muun muassa tarjota 

välttämättömät eväät ja ymmärrys ongelmasta ja sen ratkaisemiseen tarvittavista 

strategioista (Lonka & Ahola 1995, 354). Oppimista edistävän ohjaussuhteen ai-

kaan saaminen ei ole automattista ja se vaatii tietoista panostusta (Kurri 2006, 

26). Vuorovaikutusta syntyy myös opetustilanteiden ulkopuolella niin sanotuissa 

vapaamuotoisissa tilanteissa, joissa sosialisoiminen valjastaa opiskelijat tiedeyh-

teisön arvoihin ja asenteisiin (Pascarella & Terenzini 2005, 417). Onkin erittäin 

tärkeää, että opettajat ovat opiskelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa myös luok-

kahuoneen ulkopuolella (Halawah 2006, 571). 

 

Monien kansainvälisten ennen vuotta 2005 tehtyjen tutkimusten mukaan opiske-

lijoiden kontaktit opetustilanteiden ulkopuolella opettajiin ovat positiivisesti yhtey-

dessä opiskelijoiden sinnikkyyteen ja opintojen jatkamiseen (Pascarella & Teren-

zini 2005, 417). Menestyneet opiskelijat näkevät opettajat kavereinaan, auttaji-

naan ja avustajinaan vapaamuotoisen vuorovaikutuksen vaikuttaen opiskelijan 

akateemisiin saavutuksiin, tyytyväisyyteen korkeakoulua kohtaan sekä henki-

seen että henkilökohtaiseen kehitykseen (Lamport 1993, 976; Halawah 2006, 

571).  

 
Vesikansa, Lempinen ja Suomela (1998) tutkivat 1990-luvulla yliopisto-opiskelun 

etenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja suorituksia opetusministeriön toimeksian-

nosta. Hankkeen yksi tehtävistä oli selvittää miten yliopistojen ilmapiiri, opetus ja 

ohjaus vaikuttavat tutkinnon suoritusaikoihin. Tutkimukseen liittyvä kysely lähe-

tettiin 2400 suomalaisten yliopistojen opiskelijoille vuosien 1993–1996 välisenä 

aikana. Vastauksissa selvisi, että opiskelijat olivat tyytymättömiä muun muassa 

kannustamattomaan opiskeluilmapiiriin, johon liittyi vähäinen vuorovaikutus opet-

tajien kanssa, minkä voitiin katsoa olevan seurausta riittämättömästä opintojen 
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ohjauksesta. Tyytyväisyys opetukseen ja opettajiin luotuihin suhteisiin vaihteli eri 

yliopistojen välillä. Kaikista tyytyväisimpiä olivat luonnontieteiden ja teknisten alo-

jen opiskelijat, joista 71 % ilmoitti, ettei opiskelijoiden ja opettajien välisissä suh-

teissa ole ongelmia. Samoilla aloilla kaksi kolmasosaa piti opettajia innostavina 

ja kannustavina, mutta tilanne oli täysin toinen taideteollisen korkeakoulun osalta, 

jossa vain vajaa puolet katsoi, että koulutuksen parissa on opettaja, jonka puo-

leen voi kääntyä. Välittömien opettajakontaktien puute tuli näkyviin varsinkin 

opintojen alussa. Vesikansa, Lempinen ja Suomela huomasivat, että uudistukset 

vuosien 1993 ja 1996 välillä yliopistojen opinnonohjauksessa näkyi siinä, kuinka 

paljon opiskelijat kokivat saaneensa apua opintojensa suunnitteluun henkilökun-

nalta. Ero oli tilastollisesti merkittävä. Tuloksien valossa panostaminen opetuk-

seen lisäsi opiskelijoiden motivaatiota ja edisti opintoja. (Vesikansa, Lempinen & 

Suominen 1998, 40–43.) 

 

Opintojen ohjauksen tulisikin kattaa koko opiskeluaika tukien opiskelijoita ja hei-

dän opintojensa etenemistä, integroiden näin opiskelijat akateemiseen yhtei-

söönsä (Kurri 2006, 29).  

 
2.5 Tiede- ja oppimisyhteisöt 
 
Opiskelijan sosiaalinen integroituminen riippuu pitkälti vuorovaikutuksesta ver-

taisten sekä opettajien kanssa, mutta se ei synny kuitenkaan tyhjiössä, vaan yli-

opisto tarjoaa kanssakäymiselle puitteet tiede- ja oppimisyhteisöjen muodossa. 

Ensimmäisen vuoden kokemukset työskentelemisestä tiedeyhteisössä muovaa-

vat koko opiskeluprosessin kulkua, mutta omaan osaamiseen ja tiedeyhteisössä 

selviämiseen uskominen puuttuu usein alkuvaiheen opiskelijoilta (Kurri 2006, 24-

25; Helin 2000, 44).  

 

Tiedeyhteisön ajatus juontaa juurensa jopa 1660-luvulle asti Lontooseen, jossa 

perustettiin kuninkaallinen tiedeseura, jonka perusajatuksia oli muodostaa yh-

teisö, jonka tehtävänä olisi tieteellinen tiedonhankinta ja tieteellisten löydöksien 

arviointi. Kuninkaallisen tiedeseuran ajatus tiedeyhteisön olemuksesta on hyvin 

paljon sama kuin se, mitä nykyäänkin ymmärretään tiedeyhteisöksi. Tiedeyhtei-

söä pidetään yhä tasavertaisena vapaaehtoisena tieteenharjoittajien 
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kommunikaatioyhteisönä, vaikka yliopistoissa ja tutkimuslaitoksilla vallitsisikin 

muodollinen ja hierarkkinen rakenne. Tiedeyhteisöön kuulumisesta jokaisen yk-

silön kohdalla ratkaisee vain ja ainoastaan tiedeyhteisö itse. (Ylikoski 1998, 252–

254.) 

 

Opiskelijoiden ja yhteisön suhde voimistuukin vuorovaikutuksessa vertaisten ja 

yliopisto-opettajien kanssa (Pascarella & Terenzini 2005, 417). Yhteenkuuluvuu-

den tunne kasvaa vuorovaikutuksessa, yhteisessä toiminnassa, kun tietoisuus 

yhdistävästä tekijästä voimistuu (Jauhiainen & Eskola 1994, 46). Oppimisyhtei-

söillä on todettu olevan tilastollisesti merkitsevä ja positiivinen vaikutus opiskeli-

joiden sinnikkyyteen (Pascarella & Terenzini 2005, 422–423). Yhteisölliset ja yh-

teistyötä vahvistavat oppimisympäristöt vahvistavat akateemista ja sosiaalista si-

toutumista ja menestymistä (Pascarella & Terenzini 2005, 423). Uudet taidot opi-

taankin usein ryhmässä, sillä yksin tehtynä monet asiat ovat liian vaikeita, mutta 

vuorovaikutuksen avulla ratkaistavissa (Lonka & Ahola 1995, 354). Useissa tut-

kimuksissa onkin todistettu, että opiskelijoiden saavutukset ovat yhteydessä kor-

keakoulun ympäristöön (Halawah 2006, 471). Tutkimuksien mukaan opintoym-

päristöillä ja niiden laadulla onkin merkitystä opiskelijoiden akateemiseen ja so-

siaaliseen sitoutumiseen sekä opintojen kestoon ja niiden keskeyttämiseen (Pas-

carella & Terenzini 2005; Häyrynen, Y. P., Perho, H., Kuittinen, M & Silvennoinen, 

J.). 

 

2.6  Opintoihin sitoutuminen 
 
Opiskelijan matala sitoutuminen kasvattaa yksilön riskiä poistua yhteisöstään 

(Tinto 1975, 92). Oppilaitokseen sopeutuminen sekä akateemisesti että sosiaali-

sesti ja niistä seuraava opintoihin sitoutuminen ovat tutkimusten mukaan tärkeitä 

ennustajia opintomenestyksen ja opinnoissa jatkamisen suhteen (Rautopuro & 

Väisänen 2002, 6). Yliopisto-opintoihin sitoutuminen vaihtelee opiskelijoiden vä-

lillä (Rautopuro & Väisänen 2002; Mäkinen, Olkinuora & Lonka 2004). Jotkut 

opiskelijat sitoutuvat omaan opiskelijayhteisöönsä ja koulutusohjelmaansa niin 

voimakkaasti, että heidän identiteettinsä vaikuttaa rakentuvan sen ympärille (Ait-

tola & Aittola 1990, 17). Se kuinka sitoutunut opiskelija omiin opintoihinsa on, 

riippuu useista eri tekijöistä kuten siitä, onko opiskelija saanut opiskeluoikeuden 
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ensiksi haluamastaan paikasta, tai saako hän tukea ja ohjausta opintojen ede-

tessä (Rautopuro & Väisänen 2002, 6–8). Jos opiskelija valitsee opiskelemansa 

alan siksi, että siihen oli helppo päästä, on sitoutuminen usein alhaista (Mäkinen, 

Olkinuora & Lonka 2004, 179). Sitoutumiseen vaikuttavat myös opiskelijan hen-

kilökohtaiset taustatekijät kuten elämäntilanne, taloudelliset ja sosiaaliset aspek-

tit sekä persoonallisuus (Helin 2000, 37). Lisäksi on tutkittu, että sitoutumisen 

voimakkuus vaihtelee yliopiston sisällä eri tiedekuntien välillä. Kunnolla opintoihin 

sitoutuminen pienentää riskiä keskeyttää opinnot kokonaan. (Rautopuro & Väi-

sänen 2002, 13.)  

 

Opintoihin sitoutuminen ei ole kuitenkaan vakio aloittamisesta valmistumiseen 

asti, vaan se voi vaihdella opintojen edetessä.  Tämä selvisi Rautopuron ja Väi-

säsen (2002) tutkiessa vuonna 1995 Joensuun yliopistossa aloittaneiden opiske-

lijoiden tavoiteorientaatioita ja sitoutumista koulutukseensa, tavoitellen selvyyttä 

siitä, kuinka sitoutuminen muuttuu koulutuksen edetessä, ja kuinka sitoutuminen 

ja tavoiteorientaatiot ovat yhteydessä keskeyttämiseen. Tutkimuksessa selvisi, 

että kaikilla aloilla sitoutuminen kasvoi opintojen edetessä ensimmäisen vuoden 

sitoutumisen ennustaessa opinnoissa pysymistä. Koko Joensuun yliopiston 

osalta ainoa tilastollisesti merkitsevä tekijä opintojen keskeyttämiselle heti ensim-

mäisen opintovuoden jälkeen oli opintoihin sitoutuneisuus. Myös opintojen lop-

puvaiheessa opintoihin sitoutuminen oli tilastollisesti keskeyttämisriskiä supis-

tava tekijä. Mitä pidemmälle opinnot etenivät, sitä tyytyväisempiä omiin opin-

toihinsa olivat juuri sitoutuneet opiskelijat, heikon sitoutumisen heijastuessa taas 

tyytymättömyyteen (Rautopuro & Väisänen 2002, 6–13.) 

 

Mäkinen, Olkinuora ja Lonka (2004) ovat tutkineet opiskelijoiden opiskeluorien-

taatioita ja opintojen keskeyttämistä. He jakoivat kohderyhmänsä opiskeluorien-

taatioiden perusteella kolmeen ryhmään. Heikosti sitoutuneille opiskelijoille ei 

kyetty nimeämään opiskeluorientaatiota ja siksi ryhmiksi muodostuivat: ei-sitou-

tuneet sekä opiskelu- ja työorientoituneet. Heikoiten opintoihinsa sitoutuneet 

opiskelijat arvostivat vähiten oman alansa opiskeltavaa sisältöä ja oman ammat-

titaitonsa kehittämistä. He olivat myös suurimmassa riskissä vaihtaa pääainet-

taan jo neljän opiskelukuukauden jälkeen ja vaihtoivatkin pääainettaan eniten en-

simmäisen kahden vuoden aikana. Heikosti sitoutuneet opiskelijat keskeyttivät 
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opintonsa muita herkemmin, ja kaikista tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 

ei-sitoutuneiden kategoriaan ensimmäisenä vuonna luokitelluista opiskelijoista 

vain 25% oli paikalla enää kolmantena opintovuonna. (Mäkinen, Olkinuora & 

Lonka 2004, 179–183.) 

 
2.7  Koulutusohjelmaan ja organisaatioon samastuminen 

 
Vincent Tinton (1975) interaktiivisessa mallissa mainitaan käsite alustava sitou-

tuminen, jolla tarkoitetaan opiskelijan sitoutumista opintoihin ennen niiden alka-

mista. Mutta miten toisaalta opiskelijan on mahdollista sitoutua opintoihinsa en-

nen kuin ne ovat edes alkaneet? Susanna Lähteenoja (2010, 91) esittää, että 

integroitumista tutkittaessa on tarpeellista nostaa esille käsite samastuminen, 

jonka avulla voidaan ymmärtää opiskelijan suhtautumista koskien yliopistoa ja 

opiskelua jo ennen opiskeluiden alkua. Lähteenoja (2010) löysikin yhteyden sa-

mastumisen ja ryhmätasolla tapahtuvan integroitumisen väliltä. Muun muassa 

vuorovaikutus opettajien ja kanssa oli positiivisesti yhteydessä samastumiseen 

pääaineen, tiedekunnan ja ainejärjestöjen tasolla. Myös opiskelutoverien kanssa 

käydyn vuorovaikutuksen huomattiin olevan yhteydessä samastumiseen. (Läh-

teenoja 2010, 178–180.)   

 

Usein samastuminen ja sitoutuminen sekoitetaankin käsitteinä. Osa teoreeti-

koista pitää samastumista sitoutumisen synonyymina ja osa vain sitoutumisen 

yhtenä komponenttina. Viime aikoina on kuitenkin syntynyt kasvava yhteisym-

märrys siitä, että sitoutuminen on useiden ulottuvuuksien summa, eikä käsitteelle 

tutkimuksissa annettuun ”nimeen” voida luottaa sokeasti. On parempi luottaa al-

kuperäiseen mitta-asteikkoon ja tulkita sen avulla, mitä muotoa sitoutumisesta 

mitataan ja kuinka sitoutuminen ja ryhmään samastuminen voidaan erottaa toi-

sistaan. (Lipponen 2001, 13–15.) 

 

Yliopistoon tai sen koulutusohjelmiin samastumista ei ole Lähteenojan (2010) li-

säksi juurikaan tutkittu täsmälleen käsitteellä samastuminen, mutta organisaatio-

käyttäytymistä koskevassa kirjallisuudessa sitä muistuttava käsite organizational 

identification on saanut huomiota uniikkina tutkimuskohteena viime aikoina (Lip-

ponen 2001, 13; Riketta 2005, 359). Sillä kuvataan yksilön yhteyttä 
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organisaatioon (Lipponen 2001, 13). Tarkemmin sille on annettu tutkimuksissa 

useita eri määritelmiä, joista suurin osa kuvailee sitä kognitiiviseksi rakenteeksi, 

yksilön ja organisaation arvojen kongruenssiksi. Sitä on myös luonnehdittu tun-

teeksi olla yhtä organisaation kanssa, tai prosessiksi, joka sulauttaa yksilön or-

ganisaation jäsenenä olemisen hänen omaksi määritelmäksi itsestään emotio-

naalisella ja/tai kognitiivisella tavalla. (Riketta 2005, 360–361.) Samastuminen on 

kokemus ykseydestä tai ryhmään kuulumisesta, johon liittyy suoria tai läheisiä 

kokemuksia yhteisistä epäonnistumisista tai onnistumisista. Samastuminen si-

touttaa yksilön ryhmän sisäisiin toimintoihin, saa hänet näkemään itsensä ryh-

män edustajana ja vahvistamaan perinteisiä ryhmän muodostamiseen liittyviä te-

kijöitä kuten vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuutta. (Ashforth & Mael 1989, 34.) 

 
2.8 Opintojen alku ja integroituminen 
 
Yliopisto-opiskelijan opintojen alku on monivuotinen matka tiedon ja tieteen maa-

ilmaan (Kurri 2006, 27). Kiinnittyminen itsestä vastuun ottamista korostavaan 

akateemiseen yhteisöön ei ole kuitenkaan helppoa (Kurri 2006, 35). Se miten 

opiskelija kokee opiskeluiden aloituksen, ei ole yksin hänestä itsestään kiinni, 

vaan riippuu pitkälle siitä, minkälaisen vastaanoton hän yliopistolla saa (Tiilikai-

nen 2000, 8). Yliopistolla on mahdollista luoda opintojen alkupuolella hyvä intiimi 

tunnelma, mahdollistaen näin opiskelijoiden kokevan kuuluvan osaksi yliopistoa 

(Kurri 2006, 36). Jos vastaanotto on yliopiston puolesta myönteinen, opiskelijan 

sopeutuminen uuteen yhteisöön tapahtuu kitkattomammin (Tiilikainen 2000, 10). 

Yliopiston tulisikin huolehtia opiskelijoiden integroitumisesta ja opintojen käynnis-

tymisestä, sillä yksi kriittisimmistä hetkistä tutkinnon suorittamisen kannalta on 

juuri opiskelijan ensimmäinen vuosi (Vesikansa, Lempinen & Suomela 1998, 62). 

Yksilöt tulevat yliopistoon hyvin eri taustoista, jotka vaikuttavat suorasti tai epä-

suorasti suoriutumiseen yliopistossa (Tinto 1975, 94). Uuden opiskelijan elämän-

tilanne onkin täynnä eri tekijöitä, joista yliopisto on vain yksi mahdollinen sosiaa-

listumisen kohde, eikä opiskelija välttämättä itse edes halua kuulua osaksi aka-

teemista yhteisöä. Toisaalta, ei myöskään koulutusohjelman tehtävänä voi olla 

integroida kaikkia opiskelijoita pysyvästi akateemiseen yhteisöön. (Tiilikainen 

2000, 83.) 
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Onkin melko selvää, että juuri ensimmäisen vuoden kokemukset työskentelystä 

osana tiedeyhteisöä muovaavat koko opiskeluprosessin kulkua (Kurri 2006, 24-

25). Ensimmäisenä vuonna ansaitut arvosanat ovat tilastollisesti erittäin merkit-

tävä ennustaja kandiohjelman läpipääsyyn (Pascarella & Terenzini 2005, 397). 

Vaikutuksia opiskelijoiden opiskeluprosessiin voidaankin etsiä juuri ensimmäisen 

vuoden sosiaalisesta ja akateemisesta integraatiosta, joista on useiden tutkimus-

ten mukaan löydettävissä yhteys opiskelijoiden opinnoissa jatkamiseen (Pasca-

rella & Terenzini 2005, 427).  
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3 Vertaisopettaminen ja -oppiminen 
 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan vertaisopettajien vaikutusta uusien opiskelijoiden 

integroitumisessa koulutusohjelmaan. Tämän takia on oleellista selvittää mitä 

vertaisuus ja vertaisopettaminen tarkoittaa, miten vertaisopettaminen poikkeaa 

sen lähikäsitteistä vertaisoppimisesta ja vastavuoroisesta oppimisesta sekä, mitä 

yhteistä näillä kaikilla on. On myös syytä luoda katsaus aihetta käsitteleviin aiem-

min tehtyihin tutkimuksiin.  

 

3.1 Vertaisuus, vertaisopettajuus 
 
Vertaisuus on jonkin henkilön olemista toiselle vertainen (peer), samalla siis mo-

lempien henkilöiden ollessa vertaisia toisilleen. Vertainen määritellään tasa-ar-

voisessa asemassa toiseen henkilöön nähden olevaksi samoja kykyjä omaavaksi 

yksilöksi, ja vertaisopettajuus (peer teaching) opettamiseksi, joka tapahtuu opis-

kelijalta opiskelijalle (Iwasiw & Goldenberg 1993, 659). Useimmiten vertaisopet-

taminen on sitä, kun jo useamman vuoden yliopistossa olleet opiskelijat saavat 

hoitaakseen rajattuja alueita opettajan pedagogisista tai ohjaavista rooleista 

(Boud, Cohen, Sampson 1999, 414). Vertaisopettajuuden konseptilla on pitkät 

perinteet, jotka juontavat juurensa aina Antiikin Kreikkaan asti (Williams, Fellows, 

Eastwood & Wallis 2014, 81). Ennen Yhdysvaltalaisiin vertaistutorointi -ohjelmiin 

rantautumista, vertaisopettajuus esiteltiin ensiksi englantilaisessa Lancastrian 

järjestelmässä jo vuonna 1806 (Iwasiw & Goldenberg 1993, 659).  

 

Väitetään, että opettajat ovat kautta aikojen huomanneet opiskelijoiden tai oppi-

laiden opettavan toisiaan ilman opettajan erillisistä pyyntöä (Deakin 2012, 604). 

Opiskelijat puhuvat kurssilla sivutuista asioista keskenään, oli opettaja siitä tietoi-

nen tai ei (Boud, Cohen & Sampson 2001, 7). Oppimistilanteissa ongelman ilme-

tessä opiskelija kysyy tavallisesti ensin toiselta opiskelijalta ennen opettajan puo-

leen kääntymistä (Boud, Cohen & Sampson 2001, 7). Yksi syistä saattaa olla se, 

että vertaisten väliset epämuodolliset vuorovaikutustilanteet ovat jollain tavalla 

vähemmän uhkaavia kuin kokeneemmalta ammattilaiselta, esimerkiksi opetta-

jalta tulevat neuvot, sillä vallan ja arvioiduksi tulemisen näkökulma on lähtökoh-

taisesti pienempi oppilaan tai opiskelijan silmin (Ladychewsky & Ryan 2002). 
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Vertaisopettaminen ei ole pelkästään opetusta vastaanottavan opiskelijan hyöty, 

vaan myös opettajana toimiva opiskelija oppii opettaessaan (Deakin 2012, 610). 

Oppivan opiskelijan siirtyessä vertaisopettajaksi hän joutuu todennäköisesti si-

säistämään opetettavaa oppiaineista syvemmin ollakseen tehokas opettaja toi-

selle (Stigmar 2016, 126). Vertaisopettaminen ei ole vain myöskään tiedon jaka-

mista, vaan se vähentää opiskelijan taakkaa päästessään jakamaan kokemuk-

sensa toisen saman asian kokeneen kanssa (Boud, Cohen & Sampson 2001, 7).  

Sen myös katsotaan hyödyttävän usein molempia osapuolia, sillä vähintäänkin 

vuorovaikutustaidot kehittyvät näiden epämuodollisten opetustilanteiden seu-

rauksena (Stigmar 2016, 128).  

 
3.2 Vertaisopettamisen lähikäsitteet 
 
Vertaisopettamisella on monia eri lähikäsitteitä, joita on tutkittu useamman vuo-

sikymmenen ajan. Yksi kaikista lähimpänä käsitteellisesti ja tarkoitukseltaan on 

vertaistutorointi (peer tutoring), jolla on jo pitkät perinteet ainakin Yhdysvalloissa 

(Iwasiw & Goldenberg 1993, 659). Koko peer-tutkimuksen alalta juuri vertaistuto-

roinnilla onkin pisimmät perinteet ja sitä on tutkittu eniten peruskoulussa (Topping 

2005, 632). Vertaistutorointi on rantautunut myös Suomeen ja sitä käytetään 

enimmäkseen uusien opiskelijoiden uuteen oppilaitokseen orientoimisen väli-

neenä. Stigmar (2016, 25) määrittelee vertaistutorin henkilöksi, jolla on sama 

opiskelijastatus kuin opetettavalla henkilöllä, mutta tekee tiiviisti yhteistyötä hen-

kilökunnan kanssa. Vertaistutor ei kuitenkaan ole opettaja sanan varsinaisessa 

merkityksessä, sillä heiltä ei odoteta opettamista tai uuden oppiaineksen esitte-

lemistä. He ovat kuitenkin fasilitoimassa vertaistensa oppimista. (Stigmar 2016, 

25.)  

 

Toinen käsite lähellä vertaisopettamista on vertaisvalmentaminen (peer 

coaching), jolloin saman vuosikurssin opiskelijat valmentavat toisiaan niin kurs-

seihin liittyvissä kuin henkilökohtaisissa asioissa (Boud, Cohen & Sampson 2001, 

8). Se voi olla myös yhden kurssin sisällä tapahtuvaa oppimiseen kannustavaa 

toimintaa, jossa yksilöt valmentavat toisiaan tavoitteenaan saavuttaa laajempi 

ymmärrys opiskeltavista asioista kuin yksin opiskellessaan (Ashgar 2009, 403).  
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Laajemmin vertaisopettamista, -tutorointia ja -valmentamista pohdittaessa on 

syytä ottaa huomioon käsite vertaisoppiminen (peer learning), jolla voidaan tar-

koittaa opetus- ja oppimisstrategioita, joissa opiskelijat oppivat toisiltaan, ilman 

opettajan välitöntä läsnäoloa tai opetukseen puuttumista (Boud, Cohen, Samp-

son 1999, 414). Sen tulisi olla molempia osapuolia hyödyttävää ja oikein suunni-

teltuna se mahdollistaakin opiskelijoiden oppimisen toinen toiseltaan (Boud, Co-

hen, Sampson 2001, 9). Melko samaa tarkoittava on vastavuoroinen oppiminen 

(reciprocal peer learning), jossa tietyssä joukossa olevat opiskelijat toimivat opet-

tajina ja opetettavina ennalta määritellyssä tehtävässä. Vastavuoroinen oppimi-

nen poikkeaa vertaisoppimisesta siten, että vertaisoppimisessa toteutetaan joh-

donmukaista vaihtelua oppijan ja opettajan roolin välillä kuitenkin molempien osa-

puolten oppiessa. (Boud, Cohen, Sampson 1999, 414.) 

 

Vertaisoppiminen poikkeaa vertaisopettamisesta siten, että vertaisopettaminen 

on monissa yliopistoissa tarkkaan perusteltu käytäntö, kun taas vertaisoppiminen 

nähdään usein satunnaisena kursseilla tapahtuvana strategiana esimerkiksi kes-

kustelupiirinä opiskelijoiden välillä. Vertaisopettamisessa oppijan ja opettajan 

roolit ovat sovittuja tai kiinteitä, kun taas vertaisoppimisessa ne saattavat vaih-

della, tai olla määrittelemättömiä, eikä valtaa ole kenelläkään osapuolella enem-

män kuin toisella. Vertaisoppimiseen yhdistetään monia eri hyötyjä, kuten tiimi-

työtaitojen kehittyminen, tunne kuulumisesta oppimisyhteisöön, kriittisen ajatte-

lun taitojen kehitys, oppimaan oppiminen ja kommunikaatiotaitojen paraneminen. 

(Boud, Cohen, Sampson 2001, 10 & 14–15.) 

 

3.3 Vertaisopettajuuden ja -oppimisen vaikutus oppimiseen 
 
Martin Stigmar julkaisi vuonna 2016 kriittisen kirjallisuuskatsauksen, jossa tuo 

esille yhteensä 30 tutkimuksen (kaksi kolmasosaa Yhdysvalloista ja Iso-Britanni-

asta) tuloksia 13 maasta liittyen vertaisopettamiseen. Tutkimuksista 12 käsitteli 

saman vuosikurssin opiskelijoiden toimimista vertaisopettajina ja 18 vanhemman 

opiskelijan asettumista vertaisopettajan rooliin. 16 tutkimuksista oli sellaisia, 

joissa ensimmäisen vuoden opiskelija oli vertaisopetuksen vastaanottajana. Stig-

marin (2016, 124) tavoitteena oli selvittää muiden tutkimuksista, kuinka niissä to-

detaan vertaisopettamisen hyödyttäneen vertaisopettajia sekä opetettavia. 
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Tutkimuksensa yhteenvedossa Stigmar (2016) toteaa, että yliopisto-opettajat oli-

vat kokeneet vertaisopettamisen lisäävän opiskelijoiden kriittistä ajattelua, moti-

vaatiota, autonomista oppimista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hän korostaa 

kuitenkin, että yliopisto-opettajat eivät olleet havainneet vertaisopettamisen pa-

rantaneen opiskelijoiden akateemisia saavutuksia tai syvempää oppimista. 

 
Vertaisopettajia on käytetty paljon varsinkin terveydenhoito alalla, jossa vertais-

avusteisella oppimisella (peer assisted learning) on pitkä historia (Williams, Fel-

lows, Eastwood & Wallis 2014, 81). Tällä alalla tästä suuntauksesta tutkimusta 

ovat tehneet muun muassa Williams, Fellows, Eastwood ja Wallis vuonna 2014. 

Heidän tutkimuksessaan vertaisavusteisen oppimisen kokeilussa kolmannen 

vuosikurssin opiskelijat suunnittelivat ja opettivat käytäntöä ja teoriaa alempien 

vuosikurssin opiskelijoille Monashin yliopistossa Australiassa. Vertaisopettajina 

toimineet opiskelijat kokivat, että opettamisesta oli ollut hyötyä heidän henkilö-

kohtaisten taitojensa ja tietojen kehittymisessä (Williams, Fellows, Eastwood & 

Wallis 2014, 85). Vertaisavusteisen oppimisen kokeiluun osallistuneiden opiske-

lijoiden opintojen viimeisen tentin arvosanojen keskiarvo oli parempi kuin sattu-

manvaraisten kokeiluun osallistumattomien opiskelijoiden (Williams, Fellows, 

Eastwood & Wallis 2014, 86). Niin ikään terveydenhoitoalalla Carol Iwasiw ja 

Dolly Goldenberg (1993) tutkivat noin kaksikymmentävuotta aiemmin vertais-

opettajien vaikutuksia opiskelijoiden oppimiseen ja kliiniseen suorituskykyyn. Hei-

dän tutkimuksessaan opiskelijat kokivat, että vertaisopettajia oli helpompi lähes-

tyä, ja ongelmien ratkaisemisen koettiin olleen helpompaa vertaisopettajan kuin 

ohjaajan kanssa (Iwasiw & Goldenberg 1993, 663).  

 

Vuonna 2011 Hannah Deakin tutki vertaisopettajien vaikutusta opiskelijoiden op-

pimiseen opiskeluihin liittyvän tietokoneohjelman käytössä. Kokeilussa vertaiset 

opiskelijat opastivat opiskelijatovereitaan NVivo-nimisen tietokoneohjelma käy-

tössä. Oppijoina olleet opiskelijat kertoivat, että vertaisopettajien avulla he olivat 

ymmärtäneet opettavaa asiaa enemmän, tulleet tietoisimmiksi ohjelmasta ja sen 

käytöstä sekä arvostivat mahdollisuutta keskustella opeteltavasta asiasta vertais-

opettajan kanssa. Myös vertaisopettajat olivat kokeneet oppineensa opetettavilta 

opiskelijoilta. (Deakin 2012, 609–610.) 
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3.4 Vastavuoroinen opettaminen RPC-kokeiluna 
 
Amanda Ashgar tutki vuonna 2009 haastatteluiden avulla opiskelijoiden koke-

muksia vastavuoroisesta vertaisvalmennuksesta (reciprocal peer coaching). 

Vastavuoroinen vertaisvalmennus (RPC) on Ashgarin kehittelemä oppimis-

muoto, joka kannustaa yhteistyöhön, tai vertaisavusteiseen oppimiseen, jossa 

opiskelijat valmentavat toisiaan pienissä ryhmissä, tavoitteenaan saavuttaa laa-

jempi ymmärrys opiskeltavasta asiasta kuin yksin oppimalla. Ashgar selventää, 

että RPC:tä hyödynnettäessä formatiivisen arvioinnin työkaluna, opiskelijoiden 

motivaation on mahdollista kasvaa, sillä he työskentelevät kohti yhteistä tavoi-

tetta. Opiskelijoiden kompetenssia opiskeltavasta asiasta arvioitiin heidän itsensä 

lisäksi vertaisten opiskelutoverien ja ylemmän vuosikurssin tutorin avulla. 

(Ashgar 2009, 403–404.) 

 
Ashgarin (2009) kokeilussa ensimmäisen vuoden fysioterapian opiskelijat jaettiin 

pieniin ryhmiin tukemaan ja valmentamaan toinen toistaan Leeds Metropolitan 

Universityssa. Tutkimuksessa RPC:n oli tarkoitus tähdätä oppimisympäristöön, 

jossa kaikki opiskelijat hyötyvät ja oppivat. Kokeilussa noviisiopiskelijat auttoivat 

säännöllisesti toinen toistaan, mutta saivat tukea myös kokeneemmalta opiskeli-

jatutorilta. Menetelmässä noviisiopiskelijoista koottu ryhmä opiskeli keskenään 

tietämättä, kenen ryhmän jäsenen osaamista arvioitiin seuraavaksi virallisen ar-

vioitavan tehtävän suorittamisessa. Yksilön onnistuessa, koko ryhmä sai tehtä-

vän läpäistyksi ja epäonnistuessa tutor antoi koko ryhmälle yhteisen palautteen, 

jonka perusteella ryhmä reflektoi, miten he onnistuisivat seuraavalla kerralla. 

(Ashgar 2009, 409–410.) 

 

Monien kokeiluun osallistuneiden ensimmäisten vuoden opiskelijoiden mielestä 

RPC:n formatiivinen arviointimenetelmä oli hyvä asia, sillä he kokivat motivoitu-

neensa tehtävään paremmin ja kartuttaneen itselleen ajanhallintataitoja. RPC oli 

helpottanut opiskelijoiden ajatuksien kohdistamista itse tehtävään, ja he käyttivät 

tehtävään valmistautumiseen enemmän aikaa kuin normaalisti olisivat käyttäneet 

tavallisella luennolla. Opiskelijat olivat kuitenkin arvostaneet enemmän juuri 

ylemmän vuosikurssin tutorin palautetta kuin vertaistensa noviisiopiskelijoiden ja 

kokivat tehtävästä tulleen palautteen juuri heille yksilönä, vaikka se oli tarkoitettu 
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koko ryhmälle. Osa opiskelijoista ajatteli, että arvioitavassa tehtävässä epäonnis-

tunut yksittäinen opiskelija oli yksin vastuussa huonosta menestymisestä, mutta 

monissa ryhmissä kuitenkin esiintyi tunnetta, että ryhmän koheesio kasvoi tehtä-

vän lähestyessä. RPC-kokeilun perusteella opiskelijat kokivat saaneensa lisää 

itsevarmuutta ammatillista kompetenssia ajatellen säännöllisen palautteen vas-

taanottamisen avulla. Oli myös melko selvää, että RPC oli auttanut opiskelijoita 

tulemaan autonomisiksi oppijoiksi. (Ashgar 2016, 412–416.) 

 

3.5 Vertaistutorointi ja -valmentaminen tutkimuksissa 
 
Vertaisopettamiseen liittyviä tuloksia saatiin myös Espanjasta Granadan yliopis-

tosta, jossa Arco-Tirado, Fernández-Martin ja Fernández-Balboa (2011) kokeili-

vat Peer Tutoring Program (PTP) nimistä ohjelmaa ennalta ehkäisemään akatee-

mista epäonnistumista ja ensimmäisen vuoden aikana koulutusohjelman lopetta-

mista. Ohjelmassa vasta-aloittaneet opiskelijat saivat vanhempien opiskelijoiden 

tukea säännöllisesti. Vaikutuksien havainnollistamisen tehostamiseksi suhteessa 

muihin opiskelijoihin, perustettiin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden joukosta 

myös kontrolliryhmä, joka ei vastaanottanut tukea ylemmän vuosikurssin opiske-

lijoilta (Arco-Tirado, Fernández-Martin & Fernández-Balboa 2011, 776). Ohjel-

man todettiin kuitenkin hyödyttäneen enemmän vertaistutoreita, joiden kognitiivi-

set ja metakognitiiviset strategiat sekä sosiaaliset taidot olivat kehittyneet. Opas-

tettavien opiskelijoiden arvosanojen keskiarvot eivät olleet parempia kuin verrok-

kiryhmän. Tutorointia vastaanottaneet opiskelijat olivat kuitenkin tilastollisesti 

merkittävästi parempia kognitiivisissa ja metakognitiivisissa strategioissaan ver-

rattuna kontrolliryhmään ohjelman lopulla. (Arco-Tirado, Fernández-Martin & 

Fernández-Balboa 2011, 783.) 

 

Vuonna 2002 Ladychewsky ja Ryan tutkivat kehittelemänsä vastavuoroisen ver-

taisvalmennusohjelmansa (Reciprocal peer coaching) vaikutuksia johtajuuden 

taitojen kehittämisessä Curtin teknologisessa yliopistossa Perthissä Australi-

assa. Kokeilussa opiskelijat tarjosivat vastavuoroista valmennusta toisilleen 24 

viikkoa kestävässä projektissa, jonka tarkoituksena oli kehittää heidän johtajuus-

taitojaan. Valmennusta annettiin säännöllisin väliajoin toistuvissa tuokioissa. 

Opiskelijat kokivat, että tuokioista oli hyötyä uusien näkökulmien kartoittamiseen 
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ja oman tiedon uudelleen muodostamiseen, sillä he joutuivat jatkuvasti arvioi-

maan uudelleen omaa tietoaan suhteessa toiselta tulleisiin neuvoihin. (La-

dychewsky & Ryan 2002, 1–8.) 

 

Kuten edellisissä kappaleissa on todettu, vertaisopettajuudella ja -oppimisella 

sekä vastavuoroisella oppimisella on monia hyötyjä. Vertaisopettaminen vaikut-

taa opettajina toimineiden opiskelijoiden kokemaan tietojen ja taitojen kehittymi-

seen (Williams, Fellows, Eastwood & Wallis 2014, 85). Vertaisopettajat ovat 

myös kokeneet oppineensa opetettavilta sekä kartuttaneet uusia näkökulmia ja 

oppineet jäsentämään omaa tietoaan tarkemmin (Deakin 2012, 609–610; La-

dychewsky & Ryan 2002.). Vertaisilta opetusta, ohjausta tai valmennusta saa-

neet opiskelijat kokevat, että opettajina toimivia vertaisia on helpompi lähestyä 

kuin opettajia, ja ongelmanratkaisusta tulee heidän avullaan helpompaa (Iwasiw 

& Goldenberg 1993, 663).  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 
Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet henkilökuntaan ja opiskelijatovereihin ovat osa 

sosiaalista integroitumista (Tinto 1975). Opiskelijoiden vuorovaikutus opettajien 

kanssa lisää porukkaan kuulumisen tunnetta ja on tärkeä pala koulutukseen si-

toutumista (Tinto 1975, 107). Vuorovaikutus vihkii opiskelijat osaksi tiedeyhteisön 

arvoja ja asenteita, mikä vaikuttaa positiivisesti opintojen jatkamiseen (Pascarella 

& Terenzini 2005, 417). Osa yliopisto-opiskelijoista kuitenkin kokee, että vuoro-

vaikutusta opettajien kanssa on vain vähäisesti, tai se on laadultaan todella heik-

koa (Vesikansa, Lempinen & Suomela 1998, 40–42; Asikainen, Blomster & Vir-

tanen 2018, 643). Välittömien opettajakontaktien tarve on suuri varsinkin opinto-

jen alkuvaiheessa (Vesikansa, Lempinen & Suomela 1998, 41).  

 

Tutkimusten perusteella on nähtävissä, että koettu opettajakontaktien puute on 

ollut ongelma jo vuosikymmeniä suomalaisissa yliopistoissa (Vesikansa, Lempi-

nen & Suomela 1998; Asikainen, Blomster & Virtanen 2018). Tässä tutkimuk-

sessa pureudutaankin juuri siihen, että olisiko välittömien opettajakontaktien 

puutetta mahdollista paikata opetusavustajilla opintojen alussa, voisivatko ope-

tusavustajat jakaa opiskelijoille tiedeyhteisön arvoja, asenteita sekä tietoa opin-

noista, ja voisiko opetusavustajat toimia välikontaktina opiskelijoiden ja opetta-

jien välillä? Opetusavustajat ovat myös opiskelijoita, jolloin he toimivat uusille 

opiskelijoille tärkeinä toverikontakteina heti opintojen alussa. Vertaisilta saatu 

tuki onkin erittäin tärkeää yksilön sitoutuessa omaan yhteisöön (Tinto 1975).   

 

Tässä tutkimuksessa määrällisen aineiston perusteella selvitetään, onko opetus-

avustajien toiminnan ja uusien opiskelijoiden integroitumisen välillä yhteyttä. Tut-

kimuksessa opiskelijoiden avoimien tekstivastauksien perusteella etsitään konk-

reettisia tapoja, joita opiskelijat itse nostavat esille opetusavustajien hyödyistä 

heidän koulutusohjelmaan kiinnittymisessä. Avoimia vastauksia luokittelemalla 

saadaan parempi käsitys opiskelijoiden integroitumisen taustalla olevista syistä. 

Tällä tavalla laadullisen tekstiaineiston avulla voidaan tukea määrällisen aineis-

ton antamia vastauksia ja saada käsitys tuloksien taustalla oleville syille.  
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Tutkimuksessa kerätyn kuva-aineiston avulla pyritään taas tulkitsemaan kuinka 

opiskelijat sijoittavat opetusavustajat toimijoiksi osana koulutusohjelmaa uusien 

opiskelijoiden ja opettajien joukkoon, sekä miten opetusavustajien sijoittuminen 

tiettyyn rooliin koulutusohjelmassa mahdollisesti tukee opiskelijoiden integroitu-

mista. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka uudet opiskelijat kokevat 

opetusavustajien vaikutuksen heidän integroitumisessaan koulutusohjelmaansa. 

Integroitumista tarkastellaan opiskelijoiden Ympäristöasiantuntija 1 –kurssin ai-

kana saamiensa kokemusten kautta. Tavoitteena on myös saada selville, millä 

keinoilla opetusavustajat auttoivat opiskelijoita integroitumaan koulutusohjel-

maan, ja millaisena heidän rooli nähtiin muiden toimijoiden joukossa koulutusoh-

jelmassa. Näiden tavoitteiden pohjalta voidaan asettaa seuraavat tutkimuskysy-

mykset: 

 

1) Onko opetusavustajien ja opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella yh-

teys opiskelijoiden integroitumiseen? 

2) Miten opiskelijat kokivat opetusavustajien vaikuttaneen heidän integroitu-

miseen osaksi koulutusohjelmaa? 

3) Millaisena opetusavustajien rooli nähtiin Ympäristöasiantuntija 1 -kurssilla 

suhteessa muihin toimijoihin? 
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5 Tutkimuksen kohderyhmä 
 
 
Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä ovat uudet Helsingin yliopiston ympäristö-

tieteiden koulutusohjelman päätoimiset opiskelijat Bio- ja ympäristötieteellisessä 

tiedekunnasta, jotka suorittivat Ympäristöasiantuntija 1 -kurssia syksyllä 2017. 

Tutkimuksen aiheena on heidän kokemuksensa opetusavustajien vaikutuksesta 

integroitumiseen, joten on tarpeellista tuoda esille myös opetusavustajien suorit-

tama kurssi ja sen tavoitteet.  

 

5.1 Opetusavustajien suorittama kurssi ja sen tavoitteet 
 
Opetusavustajat suorittivat syksyllä 2017 viiden opintopisteen kurssia nimeltään 

Yliopisto-opetuksen avustaja ympäristötieteissä. Kurssille osallistuneet ympäris-

tötieteiden kandiohjelman opiskelijat valittiin hakumenettelyllä, kuitenkin kaikkien 

hakeneiden viiden opiskelijan päästessä lopulta kurssille. Asteikolla hyväksytty - 

hylätty arvioitavan kurssin sisältönä Helsingin yliopiston kurssihallinnointijärjes-

telmä Weboodin mukaan oli perehtyä edellisen syksyn kurssipalautteeseen, op-

pimistavoitteisiin, kurssisuunnittelun ohjeisiin ja kirjallisuuteen ohjatussa pienryh-

mässä. Lisäksi opiskelijoiden tuli laatia ympäristötieteiden kandiohjelman opinto-

jakson (Ympäristöasiantuntija 1) avustajan tehtävien suunnitelma ja osallistua 

sen avustavaan opetuksen toteutukseen kurssin vastuuopettajien ohjauksessa. 

Weboodissa kerrotaan kurssin sisältävän projektinhallintaa, suunnittelua, koordi-

nointia, vuorovaikutusta, yhteistyötä, viestintää ja koulutusta sekä henkilökoh-

taista reflektiota. (weboodi.helsinki.fi.) 

 

Osaamistavoitteina kurssilla oli: ymmärtää oppimistavoitteiden ja arviointitapojen 

määrittelyn merkityksen opetuksen suunnittelun kulmakivinä, osata arvioida ja 

suunnitella opintojakson käytäntöjä suhteessa siihen määriteltyihin osaamista-

voitteisiin, osata käyttää opiskelijapalautetta suunnittelun tukena, osata suunni-

tella ja toteuttaa opiskelijapalautteen keräämisen ja koostamisen opetuksen 

avustajien tehtävien osalta, osata tehdä opetuksen avustajan tehtävien toteutus-

suunnitelman ja toteuttaa suunnitelman koulutusohjelman opettajan ohjauk-

sessa, tunnistaa ja osata reflektoida omaa oppimistaan sekä hahmottaa ja pystyä 

kuvaamaan oppimansa geneeriset taidot. (weboodi.helsinki.fi.) 
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Opetusavustajia kutsuttiin uusien opiskelijoiden suorittamalla kurssilla vapaa-

muotoisemmin assareiksi. Tätä nimitystä assarien itsensä lisäksi käyttivät sekä 

yliopisto-opettajat että kurssin opiskelijat. Myös kurssilta kerätyssä aineistossa 

käytetään opetusavustajista nimeä assarit. Siksi on perusteltua myös seuraa-

vissa luvuissa käyttää opetusavustajista nimitystä assari. 

 

5.2 Uusien opiskelijoiden suorittama kurssi ja sen tavoitteet 
 
Uudet ympäristötieteiden kandiohjelmassa aloittaneet opiskelijat suorittivat syk-

syllä 2017 ensimmäisessä periodissa viiden opintopisteen kurssin nimeltään Ym-

päristöasiantuntija 1. Yleisellä asteikolla arvioitavan kurssin sisältönä oli ympä-

ristötieteiden tutkimuskohteet, ympäristöasiantuntijan tehtävät sekä ympäristötie-

teiden opiskelun rakenne ja sisällöt. Lisäksi kurssilla tutustuttiin eettisiin toiminta-

tapoihin, tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja jäsentelyyn sekä tieteellisen kirjoit-

tamisen perusteisiin. Suoritustapana kurssilla oli osallistuminen luennoille ja ta-

paamisiin sekä kirjoitustehtävän ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimi-

nen. (weboodi.helsinki.fi.) 

 

Kurssin osaamistavoitteina olivat: Ympäristöasiantuntijan työssään käsittelemien 

tehtävien nimeäminen ja ympäristökysymysten tutkimiseen vaadittavan osaami-

sen tunnistaminen, Helsingin yliopiston ja tutkimusyhteisönsä eettisen toiminnan 

periaatteiden tunteminen, tiedon tuottamisen, käsittelyn ja julkaisemisen ymmär-

täminen ja kandi- sekä maisterivaiheen koulutusohjelman tarjonnan tiedostami-

nen. Lisäksi tavoitteena oli ymmärtää ympäristöasiantuntijaksi kehittymisen kaari 

ja jotkut omat osaamistavoitteet sekä tuntea yliopisto-opinnoissa tarvittavat opis-

kelutaidot. (weboodi.helsinki.fi.) 

 
5.3 Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 
 
Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat Ympäristöasiantuntija 1 –kurssilla ol-

leita ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Kurssi oli orientoiva kurssi ympäristötie-

teiden kandiohjelman opiskelijoille.  

 
Kohderyhmää ei rajattu Ympäristöasiantuntija 1-kurssin suorittaneiden henkilöi-

den sisällä, vaan kaikilta kurssin suorittaneilta vastaamaan suostuneilta 
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opiskelijoilta tavoiteltiin vastausta aineistoa varten. Tutkimukseen osallistuneille 

henkilöille kerrottiin etukäteen, että heidän vastauksiaan käytetään tutkimustar-

koituksiin ja kaikilla vastanneilla oli mahdollisuus kieltäytyä vastaamasta. Määräl-

lisen aineiston keräämistä varten käytettyyn lomakkeeseen vastasi yhteensä 59 

opiskelijaa, joista 54 oli naisia ja 5 miehiä. Vastaajat olivat iältään 19–36 vuotiaita 

vastaajien keskimääräisen iän ollessa 21,4 vuotta. Vastaajien tyypillisin ikä oli 19 

vuotta ja mediaani-ikä 20.  

 
Teksti- ja kuva-aineiston yhteydessä vastaajilta ei kerätty erikseen tunnistetie-

toja. Niihin vastanneet 40 henkilöä olivat kuitenkin määrälliseen lomakkeeseen 

vastanneiden 59 opiskelijan joukossa.   
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6 Aineistot ja niiden kerääminen 
 
 
Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin YKANDI koulutusohjelmassa biologian ja 

ympäristötieteiden koulutusohjelmassa Helsingin yliopistossa syksyllä 2017 

osana laajempaa Helsingin yliopiston rahoittamaa projektia, jonka tarkastelun 

kohteena on uusien opiskelijoiden integroituminen omaan koulutusohjelmaansa 

vertaisopettajien, eli opetusavustajien avulla. Tämän tutkimuksen kontekstissa 

opetusavustajia kutsutaan vapaammin assareiksi, joten tulevissa kappaleissa 

opetusavustajiin viitataan sillä käsitteellä. Tässä tutkimuksessa analysoidaan kol-

mea eri aineistoa, jotka ovat kerätty samalta opiskelijajoukolta.  

 
6.1 Määrällinen aineisto ja sen kerääminen 
 
Määrällinen aineisto kerättiin Ympäristöasiantuntija 1 -kurssin päätteeksi kurssi-

palautteen yhteydessä Helsingin yliopiston e-lomake -ohjelman avulla. Jokaiseen 

kysymykseen vastaaminen oli täysin vapaaehtoista. Aineisto sisälsi opiskelijoi-

den vastaukset Likert-asteikolliseen lomakkeeseen (liite 1), joka sisälsi väittämiä 

opiskelijoiden kokemuksista koulutusohjelmaan ja kurssiin liittyen. Lomake oli 

muovattu Pascarellan ja Terenzinin (1980) kyselystä, joka pohjautui Tinton 

(1975) teoreettiseen malliin. Lomakkeen väittämät on suomentanut Susanna 

Lähteenoja (2010). Ulottuvuudet, joita tässä tutkimuksessa mitattiin Lähteenojan 

(2010) suomentamien mittarien perusteella olivat: opiskelijoiden koulutusohjel-

maan samastuminen ja sitoutuminen, opettaja-opiskelija -vuorovaikutussuhde 

sekä opiskelijoiden välinen vuorovaikutus. Tämän tutkimuksen lomakkeen sa-

mastumisen väittämät on mallinnettu Lähteenojan (2010) mallin perusteella kos-

kemaan nimenomaan koulutusohjelmaan samastumista, yliopistoon tai tiedekun-

taan samastumisen sijaan. Mainittujen mittarien lisäksi tätä tutkimusta varten ke-

hitettiin opiskelija-assari -vertaissuhdetta mittaavia väittämiä, joita ei ole käytetty 

aiemmissa tutkimuksissa. Koko lomakkeella oli yhteensä 33 kysymystä tai väit-

tämää, joista 28 oli Likert-asteikollisia väittämiä, 3 avointa kysymystä ja 2 henki-

lökohtaisiin tietoihin liittyvää kysymystä.  

 

Määrällinen aineisto sisälsi yhteensä 59 vastausta kurssin opiskelijoilta. Opiske-

lijat vastasivat yhteensä 28 Likert-asteikolliseen väittämään, joiden asteikko 
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vaihteli 1-5 välillä. Asteikon arvot olivat: 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri 

mieltä, 3=siltä väliltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä. 28 väit-

tämän sisällä viisi (5) väittämistä koski koulutusohjelmaan sitoutumista, viisi (5) 

koulutusohjelmaan samastumista, viisi (5) opiskelija-assari -vertaissuhdetta, 

kuusi (6) opettaja-opiskelija -vuorovaikutussuhdetta ja kuusi (6) opiskelijoiden vä-

listä vuorovaikutusta. Avoimet kysymykset (1, 2 & 3) käsittelivät kurssin yleistä 

onnistumista, kehittämisen kohteita ja avointa palautetta (liite 1). Henkilökohtai-

sista tiedoista kerättiin sähköpostiosoite ja opiskelijanumero, jonka avulla oli 

mahdollista määrittää ikä- ja sukupuolijakauma.  

 

6.2 Tekstivastauksien ja kuvien kerääminen 
 
Laadullinen aineisto, eli tekstivastaukset ja kuvat kerättiin Ympäristöasiantuntija 

1 -kurssin viimeisellä lähiopetuskerralla lokakuussa 2017, johon assarit olivat 

suunnitelleet kurssiturnajaiset-nimisen leikkimielisen opetuskerran. Turnajaiset 

sisälsivät useita pisteitä, joilla opiskelijat kiersivät muutaman hengen ryhmissä. 

Jokaisella pisteellä oli assari tai yliopisto-opettaja ohjeistamassa opiskelijoita. Tä-

män tutkimuksen laadulliset teksti- ja kuva-aineistot kerättiin pisteellä, jossa opis-

kelijoiden eteen levitettiin suuri paperialusta (kuvio 1), johon heidän tuli suorittaa 

itsenäisesti kaksi tehtävää seitsemän minuutin aikarajan puitteissa. Ohjeistuk-

sesta ja suorittamisen valvomisesta vastasivat kurssin järjestävät yliopisto-opet-

tajat.  

 
Kuvio 1. Paperialusta kuva- ja tekstiaineiston keräämiseksi. 

 



 30 

Keskellä paperialustaa oli ympyröitynä kysymys: Osaksi koulutusohjelmaa – as-

sarien vaikutus? Opiskelijoille annettiin vielä sanallisesti tarkentava ohje: Miten 

assarit ovat vaikuttaneet omaan integroitumiseesi osaksi koulutusohjelmaa? 

Opiskelijat vastasivat tähän kysymykseen omin sanoin kolmen minuutin sisällä. 

Yhden kartongin äärellä työskenteli useampi opiskelija kerrallaan, mutta jokainen 

vastasi kysymykseen henkilökohtaisesti ilman aineiston kerääjien puuttumista 

vastaamiseen. 

 
Toisena tehtävänä seitsemän minuutin aikarajan puitteissa opiskelijat sijoittivat 

itsensä osaksi koulutusohjelmaa eri väristen pienten post-it -lappujen avulla. Tä-

hän opiskelijoilla oli käytettävänään neljä minuuttia. Tehtävänantona opiskelijoille 

oli hahmotella itsensä osaksi koulutusohjelmaa neljän toimijan kanssa, joita oli-

vat: minä, opiskelijat, assarit ja opettajat. Kuvan tekemiseen sanallisena ohjeis-

tuksena oli: Sijoita itsesi osaksi koulutusohjelmaa eri toimijoiden joukkoon. Toi-

mijoita kuvastavien post-it -lappujen värit ohjeistettiin ennen kuvan työstämiseen 

ryhtymistä. Jokaiselle toimijalle oli oma ennalta määrätty värinsä, joita opiskelijat 

noudattivat tehtävässä. Minä-toimijaa kuvasti vihreä, assareita keltainen, opiske-

lijoita oranssi ja opettajaa punainen. Tehtävän suorittaneilla opiskelijoilla käytös-

sään tusseja, kuulakärkikyniä sekä useampia toimijoita kuvastavia post-it -lap-

puja. Opiskelijoiden teettämät kuvat numeroitiin ja niistä otettiin valokuvat. 

 

Kaikkien turnajaisiin osallistuneiden opiskelijoiden teksti- ja kuvavastaukset ke-

rättiin paikalta fyysisinä kappaleina talteen ja niistä otettiin valokuvat. Tekstivas-

taukset syötettiin tietokoneella Excel-taulukkolaskentaohjelmaan myöhempää 

analyysia varten. Teksti- ja kuvavastauksia kertyi yhteensä neljäkymmentä kap-

paletta. Tekstivastauksien pituus vaihteli kahdesta sanasta (näyte 1) kahteen-

kymmeneen (näyte 2). 

 

Näyte 1 

”Omakohtaiset kokemukset” [opiskelija 7] 

Näyte 2 

”Koska assarit ovat myös opiskelijoita, he ymmärtävät ehkä paremmin, mil-

laisia kysymyksiä fuksien mielessä on ja mihin he (fuksit) kaipaavat apua.” 

[opiskelija 39] 
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7 Tutkimusmenetelmät 
 
Tässä tutkimuksessa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista aineistoa ja 

siksi on oleellista käyttää mainittuja suuntauksia yhdistelevää menetelmää, jonka 

avulla on helpompi vastata lopullisesti tutkimuskysymyksiin. Monimuotomene-

telmä eli niin sanotussa mixed methods -tutkimuksessa hyödynnetään sekä laa-

dullista että määrällistä aineistoa. Seuraavissa alaluvuissa esittelen ensin tässä 

tutkimuksessa käytetyn mixed methods -menetelmän sekä määrällisen että laa-

dullisen aineiston analysointiin käytettävät menetelmät.  
 

7.1 Mixed methods: Sequential Explanatory Design 
 
Viime vuosikymmenten aikana on kasvatustieteissä laajennettu metodologista 

valikoimaa menetelmillä, jotka yhdistelevät laadullista ja määrällistä aineistoa 

(Greene, Caracelli & Graham 1989, 121). Tämänkaltaista menettelyä voidaan 

kutsua Mixed methods:iksi, jossa tutkija kerää ja hyödyntää molempia aineistoja 

analysoidessaan ja tulkitessaan niitä sekä tehden johtopäätöksiä niistä yhden tut-

kimuksen puitteissa (Plano Clark & Creswell 2008, 5). Mixed methods -suun-

tausta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos tutkimuksen aineisto sisältää nu-

meeristen vastausten lisäksi avoimia vastauksia (Tashakkori & Teddlie 1998, 23). 

Tämä tutkimus sisältää Likert-asteikollisen lomakkeen numeerisia vastauksia, 

avoimia tekstivastauksia sekä kuva-aineistoa, joten mixed methods -suuntauk-

sen käyttäminen oli perusteltua. Mixed methods -tutkimuksen käyttämiselle on 

löydettävissä useita perusteita, joita voivat olla esimerkiksi tutkimuksen pätevyy-

den, tulkittavuuden tai tarkoituksellisuuden lisääminen tulkitsemalla tuloksia ja 

tehden päätelmiä eri menetelmillä eri perspektiiveistä (Greene, Caracelli & Gra-

ham 1989, 126). 

 

Mixed methods -suuntaus pitää kuitenkin sisällään eri tapoja yhdistellä laadullista 

ja määrällistä aineistoa. Yksi tapa tehdä tutkimusta on niin sanottu Sequential 

studies, jonka puitteissa tutkija tekee ensin tutkimuksen laadullisen vaiheen ja 

sen jälkeen määrällisen, tai toisinpäin, vaiheiden ollessa kuitenkin erillisiä (Ta-

shakkori & Teddlie 1998, 21). Tässä tutkimuksessa käytetään Sequential studies 
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-tutkimuksien piiriin kuuluvaa menetelmää, jonka nimi on Sequential Explanatory 

Design (SED) (Way, Stauber, Nakkula & London 1994). Tämän menetelmän tar-

koituksena on selittää alustavia määrällisiä tuloksia sitä seuraavalla laadullisella 

vaiheella. Tutkimusmenetelmän vaiheita ovat määrällisten ja laadullisten ainek-

sien raportoiminen erillisissä osioissa, jotta lukija voi nähdä tutkijan tekemän pro-

sessin askeleet. Menetelmään kuuluu myös määrällisen aineiston perusteella va-

littavat mielenkiintoiset osallistujat laadulliseen vaiheeseen. Tässä tutkimuksessa 

käytetään kuitenkin kaikkien laadullisten vastausten antaneiden osallistujien vas-

tauksia määrällisten tulosten tulkinnassa, sillä kohderyhmä laadullisen aineiston 

osalta on kohtalaisen kapea jo valmiiksi (N=40). Muuten tutkimuksessa edetään 

kuitenkin SED:in mukaan soveltaen vaiheita tämän tutkimuksen tarkoitusta unoh-

tamatta (kuvio 2). Menetelmän on tarkoitus keskusteluttaa laadullisia tuloksia 

määrällisten tulosten selittäjinä tutkimuksen pohdintaosiossa. (Plano Clark & 

Creswell 2008, 466–467.)  

 
Kuvio 2. Sequential Explanatory -menetelmän (Way, Stauber, Nakkula & London 1994) 

vaiheet sovellettuna tämän tutkimuksen tekoon sopivalla tavalla. 
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7.2 Määrällinen tutkimusote ja korrelaatio 
 
Määrällinen aineisto purettiin ja analysoitiin SPSS-Statistics -ohjelmalla, sillä se 

on mahdollisesti laajimmin käyttäytymistieteissä käytetty tilastollinen ohjelmisto 

(Nummenmaa 2009, 10). Tässä tutkimuksessa määrällisen aineiston perusteella 

oli tarkoitus saada selville integroitumisen ja assari-opiskelija -suhteen välistä 

riippuvuutta. Riippuvuus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että eri muuttujien arvot 

eivät ole täysin satunnaisia, vaan ne vaihtelevat samankaltaisesti (Nummenmaa 

2009, 264). Aineiston keräämiseen käytetty lomake sisälsi väittämiä, jotka jaotel-

tiin Pascarellan ja Terenzinin (1980) sekä Lähteenojan (2010) luomien mittarien 

perusteella summamuuttujiksi. Summamuuttujalla tarkoitetaan muuttujaa, jonka 

arvo on saatu laskemalla useampien erillisten samaa asiaa mittaavien väittämien 

arvot (Tampereen yliopisto 2013). Niillä pyritään tiivistämään yhteen samankal-

taisia ominaisuuksia mittaavien muuttujien sisällään pitävä tieto (Nummenmaa 

2009, 151).    

 

Summamuuttujaan sisällytettyjen väittämien reliabiliteetti tarkastettiin reliabili-

teettianalyysilla, jonka tarkoituksena on kertoa mittaavatko ne samaa asiaa, ja 

kuinka samankaltaisia muuttujat ovat. Analyysi antaa reliabiliteettikertoimen 

(Cronbachin alfa), joka kuvastaa muuttujien samankaltaisuutta. (helsinki.fi. 

SPSS-ohje.)  Reliabiliteettianalyysilla saatu kerroin ilmaisee mittarin sisäisen 

konsistenssin, joka perustuu mittarin keinotekoiseen puolittamiseen. Kahden 

puoliskon korrelaatio on reliaabeliuden mitta. (Metsämuuronen 2005, 67 & 129.)  

Reliabiliteettianalyysin avulla voidaan myös saada selville, jos jokin joukkoon ole-

tettavasti kuuluva muuttuja ei mittaakaan samaa asiaa kuin muut tietyn ulottuvuu-

den mittaamiseen tarkoitetut väittämät (helsinki.fi. SPSS-ohje). Osiot, joiden arvo 

alfan osalta on liian lähellä nollaa, pitäisi poistaa mittarista niiden reliabiliteettia 

laskevan luonteensa vuoksi (Metsämuuronen 2005, 131). Cronbachin alfan ar-

von tulisi olla suurempi kuin 0.6, jotta mittaria pidettäisiin luotettavana, eikä alle 

0.6 arvoja tulisi hyväksyä (Metsämuuronen 2005, 69 & 130; helsinki.fi. SPSS-

ohje.)  
 

Reliabiliteettien ollessa tarpeeksi korkealla tasolla, voidaan summamuuttujien vä-

listä yhteisvaihtelua vertailla korrelaation tarkastelun avulla. Yhteisvaihtelua 
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tutkitaan usein korrelatiivisen tutkimuksen avulla, joten tässä tutkimuksessa mää-

rällisen aineiston analysoimiseksi käytettiin korrelaation käsitettä. Korrelaatio on 

lineaaristen suhteiden mittari, jonka avulla selvitetään muuttujien välistä yhteyttä 

(Field 2005, 107.). Korrelaatiokertoimien arvot vaihtelevat aina välillä -1 – 1. Jos 

korrelaatio on -1, on muuttujien välillä voimakas negatiivinen yhteys, kun taas 

arvon ollessa 1, on yhteys positiivinen. Arvon ollessa 0, ei yhteyttä ole lainkaan. 

Voidaan siis todeta korrelaation olevan sitä voimakkaampi, mitä lähempänä arvo 

on –1 tai +1. (Metsämuuronen 2005, 345; Nummenmaa 2009, 268.) Korrelaatio-

kertoimesta käytetään symbolia r (Metsämuuronen 2005, 346).  Korrelaatiota tar-

kastellessa on otettava huomioon myös sen tilastollinen merkitsevyys ja riskitaso. 

Kun korrelaation arvo kasvaa, riskitaso korrelaation johtumiselle sattumasta pie-

nenee. SPSS-ohjelman (sig. 2-tailed) suhdeluvun avulla saadaan selville korre-

laation riskitaso suhteessa sattumaan. Mitä pienempi suhdeluku on, sitä pienem-

mästä riskitasosta on kyse ja merkitsevämpi on korrelaation vaikutus. (helsinki.fi. 

SPSS-ohje.) SPSS-ohjelmisto merkitsee korrelaation yhteyteen merkitsevyysta-

son käyttäen asteriksia (*). Yksi asteriksi merkitsee, että saatu korrelaatiokerroin 

on sattumaa alle 5 %:n todennäköisyydellä ja kaksi asteriksia (tilastollisesti mer-

kitsevä tulos) kertoo, että riski sattumalle on alle 1 % (Metsämuuronen 2005, 545; 

Field 2005, 126).  

 

7.3 Laadullinen tutkimusote 
 
Laadullisella tutkimusotteella pyritään selvittämään, mitä sellaista opiskelijoiden 

ja assarien välillä tapahtuu, mikä vaikuttaa opiskelijoiden koulutusohjelmaan in-

tegroitumiseen. Tässä tutkimuksessa ei tyydytäkään pelkästään määrällisen ai-

neiston antamaan vastaukseen siitä, että yhteys on olemassa, vaan halutaan 

saada selville, mikä yhteyden aiheuttaa. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana 

onkin juuri kuvata todellista elämää, ja siinä pyritään kuvaamaan tutkimuksen 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2002, 

152). 
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7.3.1 Inductive Category Development 
 
Klassinen sisällönanalyysi laadullisen tutkimusmenetelmän välineenä ei aina ky-

kene antamaan vastausta sisällöstä saatujen kategorioiden muodostumiseen. 

Kategorioiden muodostumisen tulisi olla prosessi, joka on tekijälleen selvästi näh-

tävillä ja uusittavissa. (Mayring 2000.) Tämän vuoksi saadut 40 tekstivastausta 

analysoitiin käyttämällä Inductive category development -menetelmää (Mayring 

2000), josta käytän tutkielmassani tästä eteenpäin lyhennystä ICD. 

 

Menetelmän tarkoituksena on analysoida aineistoa aineistolähtöisesti, induktiivi-

sesti, löytäen aineiston vastauksista keskenään samankaltaisuuksia luoden niistä 

kategorioita. ICD:n vaiheittainen malli lähtee liikkeelle teoriapohjan avulla luo-

dusta tutkimuskysymyksestä, joka ohjaa kategorioiden muodostumista (kuvio 3). 

Tutkimuskysymyksen pohjalta tutkijan tulee muodostaa kriteerit kategorioiden 

määritelmille ja niiden alaluokille. Aineistoa aletaan analysoida kriteerien pohjalta 

luotujen määritelmien avulla, mutta kategoriat ovat tässä vaiheessa vielä alusta-

via ja niiden annetaan elää aineiston ”puhuessa” yhdistellen olemassa olevia ka-

tegorioita ja muodostaen uusia. Kun aineistoa on analysoitu 10–50 %, kategori-

oiden paikkaansa pitävyys tarkistetaan, niitä muovataan ja niistä muodostetaan 

uudet kategoriat, joihin aineiston antamat vastaukset ovat sopivampia. Tämän 

jälkeen vastauksia aletaan luokitella uusiin kategorioihin. Lopulta kategorioiden 

luotettavuudesta ja sopivuudesta tehdään yhteenveto, joka tuottaa lopulliset pää-

kategoriat, joiden avulla voidaan tulkita aineistosta saatuja tutkimustuloksia. 

(Mayring 2000.) 

 

Tässä tutkimuksessa yksi tutkimuskysymyksistä oli: Miten opiskelijat kokivat as-

sarien vaikuttaneen heidän integroitumiseen osaksi koulutusohjelmaa? Tutki-

muskysymys on hieman sana- ja persoonamuotoja vaihtaen täysin sama kuin se, 

jonka avulla opiskelijoilta kerättiin tekstivastaukset: Miten assarit ovat vaikutta-

neet omaan integroitumiseesi osaksi koulutusohjelmaa? Tämä kysymys siis oh-

jaa tämän tutkimuksen tekstivastauksien analyysissa ICD:n kategorioiden muo-

dostusta. Tarkoituksena on löytää opiskelijoiden kertomia asioita assarien toimin-

nasta, jotka ovat vaikuttaneet opiskelijan integroitumiseen. 
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Kuvio 3. ICD:n askeleittainen malli (Mayring 2000) 

 
 
7.3.2 Semiotiikka ja Thematic Analysis 
 
Jotta olisi mahdollista analysoida laadullisen aineiston kuvia, on tärkeää ymmär-

tää, mistä kuvien tulkitsemisen perinne on saanut alkunsa, mikä ohjaa kuvien 

tekijää kuvan muodostamisen aikana, ja mikä on kuvan keskeinen viestinnällinen 

tavoite sen tekijältä tulkitsijalle. 

 

Kuvien tulkitsemisen kannalta yksi tärkeimmistä suuntauksista on semiotiikka, 

joka on kehittynyt viimeisen 80 vuoden aikana ja sitä on tutkittu ympäri Euroopan 

perinteikkäissä yliopistoissa, joiden tehtävänä oli tutkia kirjoituksien lisäksi maa-

lauksia, musiikkia, muotia ja kuvia. Semiotiikan viitekehys pitää sisällään tutki-

musta merkeistä, kielestä, ikoneista ja symboleista, ja sen teoria pohjaa lähes 

aina amerikkalaisen filosofin ja semiotistin Charles Sander Peircen teorioihin, joi-

den keskeisin käsite on merkki (sign). (Kress & van Leeuwen 2006, 6.) 

 

Merkkien esillepano on prosessi, jossa merkkien tekijä pyrkii tekemään esityksen 

tai esittelyn tavoitellusta kokonaisuudesta. Esillepano muodostaa kokonaisuu-

den, jossa yhdistyy tekijän kulttuurinen, sosiaalinen ja historiallinen tausta koh-

distettuna johonkin spesifiin kontekstiin, jossa kuva tehdään. Kuvan ei kuitenkaan 
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ole koskaan mahdollista esittää koko tavoitetta, vaan vain kriittisimmät kohdat 

ovat edustettuina. (Kress & van Leeuwen 2006, 7).  

 

Merkkien tekemisen prosessissa yhdistyy tarkoitus ja muoto kunnes kuva on 

saatu valmiiksi. Merkit kuvissa eivät ole koskaan mielivaltaisia ja niitä tulisikin tul-

kita aina kontekstin ja merkin tekijän valossa. (Kress & van Leeuwen 2006, 8.) 

Kuva on merkkinä katsojan ja kulttuurin välisen vuorovaikutuksen tulos (Veivo & 

Huttunen 1999, 11). Tämän tutkimuksen kuvien analysoinnissa onkin erittäin tär-

keää muistaa, että katsojana sekä tulkitsijana tulkinta on aina haavoittuvainen, 

eikä välttämättä osu täysin yksiin kuvan tekijän alkuperäisen ajatuksen kanssa.  

 

Kuvia voidaan käyttää tutkimustarkoituksessa kahdella tavalla. Joko siten, että 

tutkimukseen osallistunut henkilö tuottaa tulkinnan hänelle annetuista kuvista, tai 

hän itse luo kuvan ja avaa sen tulkinnan tutkijalle, tai tuottaa pelkästään kuvan, 

jättäen tulkinnan tutkijalle (Löfström, Nevgi, Wegner & Karm 2015, 194). Tässä 

tutkimuksessa tapauksena on jälkimmäisin vaihtoehto, sillä kuvan luoneet opis-

kelijat eivät perustelleet kuvaansa kirjallisesti tai verbaalisesti lainkaan.  

 
 
Semiotiikan oppien lisäksi kuvien analysoiminen tapahtui hyödyntäen luokittelun 

apuna Kressin ja van Leeuwenin (2006) Grammar of Visual Designia ja Braunin 

ja Clarken (2006) temaattista analyysi -menetelmää (thematic analysis). Kuvia 

olisi voinut analysoida samalla ICD-menetelmällä (Mayring 2000) kuin tekstivas-

tauksiakin, mutta tutkimuksen luotettavuuden kannalta Braunin ja Clarken (2006) 

temaattisen analyysin vaihtoehtoon päädyttiin kuitenkin kuvien kohdalla siksi, 

että Suomessa Löfström ja Nevgi (2014) ovat käyttäneet sitä tulkitessaan opet-

tajaopiskelijoiden kuvia aiheella ”Minä opettajana”.  

 

Temaattinen analyysi on laadullisen aineistoon sovellettava menetelmä, jossa on 

tarkoituksena tunnistaa, analysoida ja tulkita aineistossa toistuvia merkityksiä tai 

teemoja. Menetelmä järjestää aineiston ja kuvailee sitä yksityiskohtaisesti. Usein 

kuitenkin sen avulla on myös mahdollista tehdä tulkintoja tutkimuksen aiheeseen 

liittyen. (Braun & Clarke 2006, 79.) Menetelmä ei ole kovinkaan tunnettu ja usein 

sen väitetään olevan heikko metodi laadullista analyysia varten (Braun & Clarke 
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2006, 80). Braun ja Clarke (2006, 80) ovat kuitenkin sitä mieltä, että monet käy-

tetyt kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmät ovat temaattisia (thematic), 

mutta niitä kutsutaan joksikin muuksi kuten sisällön analyysiksi.  

 

Temaattinen analyysi voi olla realistinen menetelmä, joka mallintaa kohderyhmän 

kokemuksia ja todellisuutta, tai se voi olla konstruktiivinen metodi, joka tutkii ta-

poja, jolla tapahtumat, todellisuudet, tarkoitukset ja kokemukset ovat yhteiskun-

nan eri diskurssien aikaansaannosta. Temaattinen analyysi on tästä syystä me-

todi, joka mallintaa todellisuutta, tai purkaa sen pintaa. Temaattinen analyysi on 

jatkuvia valintoja, jotka tulee ottaa huomioon reflektoiden niitä jatkuvasti aineiston 

käsittelyn aikana. (Braun & Clarke 2006, 81–82.)  

 

Temaattisessa analyysissa teemaksi lasketaan se, mikä on tutkimuskysymyksen 

perusteella tärkeäksi katsottua tietoa ja, mikä edustaa jotain tiettyä toistuvaa kaa-

vaa tai aiheitta aineiston sisällä. Kategorioita muodostaessa on tärkeää miettiä, 

mikä lasketaan teemaksi tai toistuvaksi asiaksi aineiston sisällä ja kuinka suuri 

teeman täytyy olla. Teeman koolla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, jos teema 

on tutkimuskysymyksen kannalta olennainen tuoden lisäarvoa tutkimukselle. 

(Braun & Clarke 2006, 82.) 

 

Temaattisessa analyysissa aineistoa voidaan kuvata erittäin yksityiskohtaisesti ja 

tarkasti jokaista tapausta, jolloin tunnistettavien ja analysoitavien teemojen tulee 

olla mallinnettu täsmällisesti koko aineiston osalta. Toinen vaihtoehto on tuottaa 

eksaktimpi kuvaus yhdestä teemasta tai useamman muodostamasta ryhmästä, 

joka liittyy johonkin tiettyyn kysymykseen aineiston sisällä. (Braun & Clarke 2006, 

83.) 

 

Temaattista analyysia voidaan käyttää induktiivisesti tai teoreettislähtöisesti. In-

duktiivisesti käytettäessä annetaan aineiston nostaa vapaasti mitä tahansa ai-

heita muodostaen näin pohjan tutkimuskysymykselle, kun taas teoreettislähtöi-

sessä teemat haetaan jo valmiin tutkimuskysymyksen perusteella (Braun & 

Clarke 2006, 83–84). Tässä tutkimuksessa aineistoa lähestytään jälkimmäisellä 

tavalla, sillä vaikka tämän tutkimuksen kuva-aineiston keräämisen hetkellä opis-

kelijoille annettiin ohjeistuksena sijoittaa itsensä osaksi koulutusohjelmaa muiden 
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toimijoiden joukkoon, aineistosta etsittävät teemat linkittyvät vahvasti kolmanteen 

tutkimuskysymykseen (Millaisena assarien rooli nähtiin Ympäristöasiantuntija 1 -

kurssilla suhteessa muihin toimijoihin?). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ni-

menomaan saada selville opiskelijoiden kokema assarien vaikutus heidän integ-

roitumiseensa koulutusohjelmaan, eikä kartoittaa uusien opiskelijoiden kokemaa 

positiotaan koulutusohjelmassa yleensä ottaen muiden toimijoiden joukossa.  

 

Temaattisen analyysin prosessi alkaa siitä, kun tutkija huomaa ja etsii toistuvia 

merkityksien kaavoja ja potentiaalisia kiinnostuksen kohteita aineiston sisällä. 

Analyysi on jatkuvaa edestakaista liikettä muokaten teemoiteltuja kategorioita, 

päättyen lopullisten teemojen raportointiin. Analyysi ei ole lineaarinen prosessi, 

eikä sen kanssa tulisi kiirehtiä. Temaattinen analyysi etenee vaiheittain (taulukko 

1). Ensimmäisessä vaiheessa tutkija tutustuu koko aineistoon syvyyden ja levey-

den kannalta. Aineistoon olisi tarkoitus uppoutua aktiivisella tavalla etsien toistu-

via kaavoja ja merkityksiä lukien se ainakin kerran läpi ennen koodaamisen aloit-

tamista. Tässä tutkimuksessa läpilukeminen tarkoitti kuvien aktiivista tutkiskelua 

tehden merkintöjä mielenkiintoisista havainnoista. (Braun & Clarke 2006, 86–87.) 

 
Taulukko 1. Braunin ja Clarken (2006) temaattisen analyysin vaiheet. 

Vaihe     Kuvaus prosessista 
1. Aineistoon tutustuminen:  Aineiston puhtaaksi kirjoittaminen, koko aineiston 

     lukeminen, uudelleen lukeminen ja alustavien 
       ideoiden muistiin kirjoittaminen. 

2. Alustavien koodien luominen: Mielenkiintoisten esiintymien koodaaminen koko 
     aineiston osalta, aineiston lajitteleminen koodien  

mukaan. 
3. Teemojen etsiminen:   Koodien lajittelu potentiaalisiksi teemoiksi, kaiken 

sopivan aineiston tuominen oikean teeman 
alle. 

4. Teemojen arviointi:  Teemojen tarkistaminen suhteessa koodattuihin 
otoksiin ja koko aineistoon, temaattisen ”kartan” 
teko analyysista. 

5. Teemojen määrittely ja  Jatkuva analyysi jokaisen teeman erityispiirteiden 
nimeäminen:    uudelleen määrittelyä varten, kokonaiskuvan luo- 

minen analyysista, teemojen selkeä kuvaaminen 
ja määritteleminen. 

6. Raportin tuottaminen:  Viimeinen mahdollisuus analyysille. Elävien ja 
     mukaansa tempaavien ote-esimerkkien 

      valitseminen, viimeinen analyysi otteiden osalta 
                                                      peilaten niitä tutkimuskysymykseen ja  
                                                      -kirjallisuuteen luoden luotettavan raportin. 
 



 40 

Toinen vaihe alkaa vasta, kun tutkija on käynyt läpi koko aineiston saaden aikaan 

alustavan listauksen siitä löytyvistä tutkimuksen kannalta mielenkiintoisista aihi-

oista. Tämän jälkeen aineiston osat koodataan alustavilla merkinnöillä, joita en-

simmäisessä vaiheessa on kirjattu ylös. Koodit ilmentävät aineiston osien omi-

naisuuksia, jotka ovat tarpeellisia tutkimuksen kannalta. Ne viittaavat aineiston 

yksinkertaisimpiin osiin, jotka muodostavat merkityksiä tutkittavan ilmiön koko-

naiskuvan kannalta. Koodaaminen riippuu siitä, onko tarkoitus analysoida induk-

tiivisesti vai teorialähtöisesti. Jos aineistoa koodataan tietty tutkimuskysymys 

mielessä, kuten tässä tutkimuksessa, on koodaaminen hyvä suorittaa etsien juuri 

tutkimuskysymykseen vastaavia merkityksiä. (Braun & Clarke 2006, 88.) 

 

Kolmannessa vaiheessa, koko aineiston koodaamisen jälkeen, teemat muodos-

tetaan yhdistelemällä samankaltaisia koodattuja sisältöjä saman otsikon alle. 

Tässä vaiheessa tutkija havainnoi koodien ja teemojen välisiä suhteita, sijoittaen 

osan koodatuista sisällöistä muodostettujen pääteemojen alle ja osan päätee-

moista kumpuavien alateemojen yhteyteen. Jotkut koodatut sisällöt eivät välttä-

mättä ole sopivia minkään teeman alle, jolloin voidaan luoda ”määrittelemätön” 

tai ”sekalainen” teema, johon ne voidaan sijoittaa, sillä mitään dataa ei voida hä-

vittää tässä vaiheessa. (Braun & Clarke 2006, 89–90.) 

 

Neljäs vaihe alkaa, kun alustavat teemat on saatu valmiiksi ja niitä on jalostettu 

kolmannen vaiheen aikana. Tämän vaiheen aikana saattaa käydä selväksi, että 

jotkut jo muodostetut teemat eivät ole lainkaan teemoja, kun jotkut teemat taas 

sulautuvat yhteen, tai hajoavat muodostaen uusia teemoja. Neljännen vaiheen 

suorittamiseen kuuluu kaksi tasoa, joista ensimmäisessä toimitaan koodattujen 

sisältöjen tasolla, arvioiden jokaista koodia tutkien, muodostavatko ne johdonmu-

kaisen rakenteen teeman sisällä. Jos johdonmukaisuus on kunnossa, siirrytään 

toiseen vaiheeseen, jossa arvioidaan jokaisen teeman sopivuutta suhteessa 

koko aineistoon. Teemojen jatkumon tulisi olla kuvaus aineistosta kokonaisuu-

dessaan. Toisen tason tarkoituksena on varmistaa tutkija myös siitä, että hän on 

huomannut kaiken mahdollisen aineksen aineistonsa sisällä minimoiden virheet. 

(Braun & Clarke 2006, 91.)  
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Vaiheessa viisi on tarkoitus nimetä ja luoda määritelmät teemoille. Nimeämisessä 

on tärkeää olla ytimekäs, antaen teemalle nimi sen määritelmän perusteella. 

Määritelmä voi olla laajempi kuvaus teemasta, ja sen olisi tärkeää tuoda esille, 

mitä teema on, mitä se ei ole ja miksi. Teeman kuvausta luodessa, on tärkeää 

pitää mielessä, että jokaisen teeman tulisi sopia samaan ”tarinaan” kaikkien mui-

den teemojen kanssa aineiston sisällä. Jos teemoilla on alateemoja, on siitä mai-

nittava tässä vaiheessa. Varmistuakseen siitä, että teemat ja niiden kuvaukset 

ovat valmiita ja täysin ymmärrettyjä, olisi niitä pystyttävä kuvaamaan lyhyesti 

muutamalla sanalla. (Braun & Clarke 2006, 92–93.) 

 

Viimeinen ja kuudes vaihe on analyysista kirjoitettava raportti, jossa tulisi kertoa 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti aineiston analysoinnin monimutkaisista vai-

heista vakuuttaakseen lukija tutkimuksen validiteetista. Sen tulee olla selkeä, 

kiinnostava ja johdonmukainen kertomus aineiston ”tarinasta”. Raportin tulee si-

sältää kuvaavimpia esimerkkejä kunkin teeman kohdalta. Esimerkkien avulla on 

mentävä analyyttisesti syvemmälle kuin teemojen kuvauksessa pitäen mielessä 

tutkimuskysymys, johon halutaan vastata. (Braun & Clarke 2006, 93.) 
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8 Aineistojen analyysit ja tulokset 
 
 
Tutkimuksen kolmen eri aineiston käsittelyn ja analyysin etenemistä eritellään 

seuraavissa alaluvuissa. Jokaisen aineiston analyysin perusteella saadut tulok-

set esitellään oman alaluvun alla analyysin etenemisen esittelyn jälkeen. Määräl-

lisen aineiston perusteella nousevien tutkimustuloksien taustalla oleviin tekijöihin 

perehdytään tarkemmin laadullisten tekstivastauksien ja kuvien tulosten perus-

teella, joita keskustelutetaan rinnakkain lopulta tutkimuksen pohdintaosuudessa. 

 
8.1 Määrällisen aineiston käsittely ja analyysi 
 
Tutkimuksen kannalta oleellista oli saada selville, kuinka opiskelijoiden integroi-

tuminen on yhteydessä assarien ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen, 

opettajiin ja kurssin muihin opiskelijoihin. Ensisijaisena tarkoituksena oli saada 

selville vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (Onko opetusavustajien ja 

opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella yhteys opiskelijoiden kokemaan integ-

roitumiseen?) Yhteyksien mittaamiseksi korrelaatiokertoimen avulla, oli muodos-

tettava samaa asiaa mittaavista väittämistä summamuuttujia (taulukko 2), jotka 

luotiin Pascarellan ja Terenzinin (1980) luomien ja Susanna Lähteenojan (2010) 

suomentamien mittareiden perusteella. Summamuuttujat on muodostettu laske-

malla muuttujien havaintoarvojen keskiarvot yhteen. Keskiarvomuuttujan laske-

misessa havaintoarvojen laskemisen sijaan, muodostetun muuttujan mittayk-

sikkö pysyy samana kuin alkuperäisten muuttujien (Nummenmaa 2009, 151). Ai-

neiston keruuseen käytetyn lomakkeen (liite 1) väittämistä yhteensä 5 koski opis-

kelijan sitoutumista koulutusohjelmaan. Yksi väittämistä kuitenkin poistettiin, sillä 

se laski reliabiliteettikertoimen ilmaisevan cronbachin alfan arvon alle ”sallitun” 

0.6. Lopulta sitoutumista koskevaan summamuuttujaan kelpuutettiin siis vain 4 

väittämää, jotka olivat osa analyysia.  
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Taulukko 2. Opiskelijoiden integroitumista (suomennos Lähteenoja 2010; Pascarella & 

Terenzini 1980), samastumista (Lähteenoja 2010) ja assareita koskevat summamuuttujat  
Koulutusohjelmaan sitoutuminen:  

• Minulle on tärkeä valmistua tästä koulutusohjelmasta. 

• Olen varma siitä, että päätökseni valita tämä koulutusohjelma oli oikea. 

• Hyvien arvosanojen saaminen ei ole tärkeää minulle. (K) 

• Minulle ei ole tärkeää valmistua tästä koulutusohjelmasta. (K) 
Koulutusohjelmaan samastuminen: 

• Minusta on hienoa olla juuri tämän koulutusohjelman opiskelija. 

• Koen olevani osa ympäristötieteiden kandiohjelmaa. 

• Oma koulutusohjelmani on minulle tärkeä. 

• Olen ylpeä siitä, että olen Ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelija. 

• Sillä, missä koulutusohjelmassa opiskelen, ei ole minulle paljonkaan merkitystä. (K) 
Assari-opiskelija -vuorovaikutus: 

• Assarit vaikuttivat myönteisesti kokemukseeni itsestäni osana koulutusohjelmaa 

• Kurssin assarit olivat kiinnostuneita opiskelijoista 

• Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini tavata ja jutella assareiden kanssa luentojen ulkopuolella. 

• Assarit tukivat ja rohkaisivat minua opinnoissani. 

• Assarit olivat valmiita viettämään aikaa luentojen ulkopuolella keskustellen meitä opiskelijoita kiin-
nostavista ja meille tärkeistä asioista. 

Opettaja-opiskelija -vuorovaikutus: 

• Tapaamani koulutusohjelman opettajat olivat kiinnostuneita opiskelijoista. 

• Olen ollut tyytyväinen mahdollisuuksiini tavata ja jutella koulutusohjelman opettajien kanssa. 

• Tapaamani koulutusohjelman opettajat ovat valmiita viettämään aikaa luentojen ulkopuolella kes-
kustellen meitä opiskelijoita kiinnostavista ja meille tärkeistä asioista. 

• Opettajat tukevat ja rohkaisevat minua opinnoissani. 

• Olen tutustunut ainakin yhteen opettajaani koulutusohjelmassa. 
Opiskelijoiden vuorovaikutus: 

• Olen saanut hyviä ystäviä muiden opiskelijoiden joukosta aloitettuani opiskelun tässä koulutusoh-
jelmassa. 

• Olen ollut tyytyväinen uusiin ystävyyssuhteisiini koulutusohjelmassa. 

• Toiset opiskelijat ovat vaikuttaneet myönteisesti omaan kehitykseeni, asenteisiini ja arvoihini. 

• Minun on ollut vaikea tavata tai tutustua toisiin opiskelijoihin. (K) 

• Harva niistä opiskelijoista jotka tunnen, olisi valmis kuuntelemaan ja auttamaan minua, jos minulla 
olisi joku henkilökohtainen ongelma. (K) 

• Useimmilla tämän koulutusohjelman opiskelijoilla on erilaiset arvot ja asenteet kuin minulla. (K) 

(K) = väittämän vastaussuunta on käännetty analyysia varten. 
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Summamuuttujien reliabiliteetit olivat riittävällä tasolla, sillä a > 0.6 (taulukko 3).  

 
Taulukko 3. Opiskelijoiden integroitumista ja vuorovaikutussuhteita koskevien summa-
muuttujien reliabiliteetit (Cronbachin alfa) (N=59) 
       väittämiä    a 
Koulutusohjelmaan sitoutuminen        4   0,64 
Koulutusohjelmaan samastuminen        5   0,73 
Assari-opiskelija vuorovaikutus        5   0,83 
Opettaja-opiskelija vuorovaikutus        6   0,82 
Opiskelijoiden vuorovaikutus              6   0,88 
Jos a > 0,6, mittari on luotettava.  

 

8.2 Määrällisen aineiston tulokset 
 
Aiemmin taulukossa 2 mainittujen summamuuttujien välisten korrelaatioiden tar-

kastelu osoittaa, että koulutusohjelmaan samastuminen korreloi kaikkien muiden 

summamuuttujien kanssa (taulukko 4). 

 

Taulukko 4. Opiskelijoiden integroitumista ja vuorovaikutussuhteita koskevat korre-
laatiot. (N=59) 
  Koulutusohjelmaan Koulutusohjelmaan Assari-opiskelija Opettaja-opiskelija   Opiskelijoiden 
  sitoutuminen samastuminen vuorovaikutus vuorovaikutus   vuorovaikutus 
     
 
Koulutusohjelmaan  
sitoutuminen 
 
Koulutusohjelmaan      0,659**  
samastuminen 
 
Assari-opiskelija         0,085 0,434** 
vuorovaikutus 
 
Opettaja-opiskelija       0,170 0,266*  0,601**   
vuorovaikutus 
 
Opiskelijoiden            0,217 0,538**  0,668**     0,438** 
vuorovaikutus 
* Korrelaatio on merkitsevä 0,05 tasolla (2-suuntainen tarkastelu) 
** Korrelaatiot ovat merkitseviä 0,01 tasolla (2-suuntainen tarkastelu). 
 
Summamuuttujien keskinäisten korrelaatioiden tarkastelu osoittaa, että koulutus-

ohjelmaan samastuminen korreloi koulutusohjelmaan sitoutumisen ja assari-

opiskelija-vuorovaikutussuhteen, opettaja-opiskelija -vuorovaikutussuhteen sekä 

opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen kanssa. Kaikkein voimakkain korre-

laatio (r=0.668, p<0.01) oli assari-opiskelija -vuorovaikutussuhteen ja opiskelijoi-

den välisen vuorovaikutussuhteen välillä. Assari-opiskelija -vuorovaikutus oli ti-

lastollisesti merkitsevästi yhteydessä myös opettaja-opiskelija -
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vuorovaikutukseen (r=0.601, p<0.01). Mitä myönteisempänä opiskelijat kokivat 

heidän ja assarien välisen vuorovaikutuksen, sitä myönteisempänä he kokivat 

myös opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutuksen opetta-

jien kanssa. Assarien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus oli siis yhteydessä 

opiskelijoiden sosiaaliseen integroitumiseen. Myös koulutusohjelmaan samastu-

misen ja sitoutumisen välillä oli voimakas korrelaatio (r=0.659, p<0.01). Opiskeli-

joiden välinen vuorovaikutus, assari-opiskelija ja opettaja-opiskelija -vuorovaiku-

tussuhteet eivät korreloineet koulutusohjelmaan sitoutumisen kanssa. 

 
Tulokset korrelaatiokertoimissa osoittavat, että kurssin opiskelijoiden koulutusoh-

jelmaan samastumisen ja opiskelijoiden suhteen assareihin välillä on tilastolli-

sesti merkitsevä yhteys (r=0.434, p<0.01). Korrelaatio tarkoittaa tässä yhtey-

dessä yksinkertaistettuna sitä, että mitä suurempia arvoja opiskelijat ovat vastan-

neet samastumista koskeviin väittämiin, sitä suurempia arvoja he ovat antaneet 

heidän välisille suhteilleen assareihin. Summamuuttujassa assari-opiskelija -vuo-

rovaikutus väittämät koskivat sitä, kuinka myönteiseksi opiskelijat olivat kokeneet 

assarien vaikutuksen opiskelijoiden olemisen osana koulutusohjelmaa, kuinka 

kiinnostuneita assarit olivat olleet opiskelijoista, kuinka tyytyväisiä opiskelijat oli-

vat olleet mahdollisuuksiin tavata assareita luentojen ulkopuolella, kuinka he ko-

kivat saaneensa rohkaisua assareilta ja kuinka valmiita assarit olivat viettämään 

aikaansa opiskelijoiden kanssa luentojen ulkopuolella keskustellen opiskelijoille 

tärkeistä asioista (taulukko 2). Mitä enemmän opiskelija koki, että assarit olivat 

kyenneet yllä mainittuihin seikkoihin vaikuttamaan, sitä paremmin he olivat sa-

mastuneet koulutusohjelmaan.  
 

8.3 Tekstiaineiston käsittely ja analyysi 
 
Tekstiaineiston analyysin avulla pyrittiin selvittämään vastaus toiseen tutkimus-

kysymykseen (Miten opiskelijat kokivat opetusavustajien vaikuttaneen heidän in-

tegroitumiseensa osaksi koulutusohjelmaa?). Tekstivastauksien aineistoa on 

analysoitu kahdessa vaiheessa. Aluksi tutkimusryhmään kuuluneet kolme tutki-

jaa analysoivat aineiston itsenäisesti, minkä jälkeen he kokoontuivat keskustele-

maan löydöksistään. Tutkimusryhmän eri jäsenet olivat löytäneet aineistosta pal-

jon yhtäläisyyksiä, mutta eroavaisuuksiakin oli siinä määrin, että kategorioiden 

määrittelylle oli löydettävä yhteiset reunaehdot, jotta analyysissa käytetyn 
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Mayringin (2000) ICD:n mukaisesti aineistoa oli mahdollista analysoida vielä tar-

kemmin. Tutkijat analysoivat määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti aineistoa it-

senäisesti ja kokoontuivat vielä kerran keskustelemaan löydöksistään. Tutkijat 

olivat tässä vaiheessa löytäneet lähes samat sisällöt kullekin kategorialle, mutta 

havaituista eroavaisuuksista keskusteltiin perusteellisesti. Tutkijat pääsivät kate-

gorioiden sisällöistä lopulta yhteisymmärrykseen. Myöhemmin tutkimusryhmään 

liittyi tutkimusavustaja (tämän pro gradun tekijä), joka analysoi aineiston vielä ker-

taalleen. Analysoinneista keskusteltiin vielä yhdessä. Eroavaisuuksia kategorioi-

den sisällä ei ollut kovinkaan paljoa. Osan kategorioiden nimiä muovattiin Mayrin-

gin (2000) ICD:n mukaisesti tarkemmiksi kuvaamaan juuri ryhmän sisältöä.  

 

Analyysiin jokaisessa vaiheessa edettiin Mayringin (2000) ICD-menetelmää so-

veltaen. Tutkimuskysymyksen (Miten opiskelijat kokivat assarien vaikuttaneen 

heidän integroitumiseen osaksi koulutusohjelmaa?) avulla aineistoa alettiin ana-

lysoida etsien vastauksista merkitysyksiköitä, jotka vastasivat tutkimuskysymyk-

seen siitä, mitä assarit ovat tehneet, tai miten he ovat vaikuttaneet kyseisen opis-

kelijan integroitumiseen. Merkitysyksiköt vastauksissa olivat yhden sanan tai jopa 

yhden virkkeen mittaisia vastauksien sisältäessä merkitysyksiköitä yhdestä nel-

jään. Jos yhden opiskelijan vastaus sisälsi useamman merkitysyksikön, oli sama 

vastaus mahdollista sijoittaa useampaan kategoriaan kuitenkin siten, että yksi 

tekstipätkä (merkitysyksikkö) ei voinut kuulua kahteen eri kategoriaan. Aineiston 

vastaukset numeroitiin ja taulukoitiin Excel-dokumenttiin ja niiden perään kirjattiin 

merkitysyksiköt, jotka kertoivat, mitä oleellista vastaus sisälsi tutkimuskysymyk-

sen kannalta (taulukko 5).  

 
Taulukko 5. Vastauksien merkityssisältöjen merkitseminen 

 vastaus merkitysyksiköt 
Opiskelija 1 ”Assarit ovat kertoneet 

neuvoja kaikista opintoihin 
liittyvistä asioista, kuten 

töiden hausta ja opiskelu-
motivaatiosta” 

- neuvot työnhakuun 
- neuvot opiskelumo-

tivaatioon 

 

ICD:n mukaisesti vastauksia analysoitiin ensin puoleen väliin asti, käyden siis 20 

ensimmäistä vastausta läpi. Tässä vaiheessa oli löytynyt yhteensä kaksikym-

mentä merkitysyksikköä, joiden perusteella muodostettiin 11 kategoriaa. 
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Kategorioita muodostettaessa otettiin huomioon merkitysyksiköiden samankaltai-

suus. Esimerkiksi merkitysyksiköt neuvot työnhakuun ja neuvot opiskelumotivaa-

tioon katsottiin kuuluvan samaan kategoriaan, jonka nimeksi tuli Assarit neuvo-

jina (taulukko 6). 

 
Taulukko 6. Tekstivastauksista muodostetut kategoriat 50 % aineiston läpikäymisen jäl-

keen 

kategoriat 
Assarit koulutusta ja opiskelua koskevan tiedon jakajina 

Assarit neuvojina 
Assarit hyvän ilmapiirin luojina 
Assarit kysymyksiin vastaajina 

Assarit innostajina ja kannustajina 
Assarit omien kokemuksien ja näkemyksien jakajina 

Assarit yhteisöllisyyden luojina ja verkostoitumisen mahdollistajina 
Assarit vertaistukena 

Assarit auttajina opiskelijan ongelmissa 
Assarit helposti lähestyttävissä 

Assarit helposti saatavilla 
 

ICD:n mukaisesti saatujen kategorioiden perusteella aineiston analysointi aloitet-

tiin alusta. Jokaisen tekstivastauksen perään kategorian kohdalle merkittiin X-kir-

jain, jos vastauksessa oli jotain, joka sopi kyseiseen kategoriaan. Kaikkien vas-

tauksien läpikäymisen jälkeen kategorioita oli muodostunut yhteensä 12 (tau-

lukko 7).  
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Taulukko 7. Tekstivastauksista muodostetut kategoriat 100 % aineiston läpi käymisen 

jälkeen 

kategoriat 
Assarit koulutusta ja opiskelua koskevan tiedon jakajina 

Assarit neuvojina 
Assarit hyvän ilmapiirin luojina 
Assarit kysymyksiin vastaajina 

Assarit innostajina ja kannustajina 
Assarit omien kokemusten ja näkemysten jakajina 

Assarit yhteisöllisyyden luojina ja verkostoitumisen mahdollistajina 
Assarit vertaistukena 

Assarit auttajina opiskelijan ongelmissa 
Assarit helposti lähestyttävissä 

Assarit helposti saatavilla 
Assareilla neutraali vaikutus tai ei vaikutusta  

 

ICD:n mukaan kategorioita tulee tarkastella analyyttisesti ja niiden täsmällisyys 

pitää tarkistaa useaan otteeseen. Menetelmässä tähdätään koko ajan vähem-

pään kategorioiden määrään kuitenkin siten, ettei aineistosta saatua informaa-

tiota menetetä. (Mayring 2000.) Kaikkia 12 kategoriaa tarkasteltiin tehden huomi-

oita niiden keskinäisistä samankaltaisuuksista pyrkien yhdistelemään niitä vä-

hemmiksi kategorioiksi. Joidenkin kategorioiden nimiä muutettiin yksinkertaisem-

paan muotoon ja jotkut kategorioista pysyivät samana. Monet kategoriat yhdis-

tettiin niiden samankaltaisen luonteen tai assarin roolin takia (kuvio 4). 
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Kuvio 4. Kategorioiden muutokset 

 

Nimien yksinkertaistaminen tehtiin esimerkiksi Assarit koulutusta ja opiskelua 

koskevan tiedon jakajina -kategorialle, josta tuli Assarit tiedonjakajina. Assarit hy-

vän ilmapiirin luojina -kategoria yhdistyi Assarit innostajina ja kannustajina -kate-

gorian kanssa ja niistä tuli Assarit hyvän ilmapiirin luojina, sillä innostamisen ja 

kannustamisen katsottiin kuuluvan hyvän ilmapiirin luomiseen. Assarit kysymyk-

siin vastaajina, assarit vertaistukena ja assarit auttajina opiskelijan ongelmissa -

kategoriat saivat yhteiseksi nimekseen Assarit vertaistukena ja apuna, sillä kysy-

myksiin vastaamisen katsottiin kuuluvan auttamisen piiriin. Apu ja tuki tiivistettiin 

samaan, sillä näiden kahden käsitteen semanttinen ero on tutkimuksen kannalta 

hyvin pieni. Helposti lähestyttävyys ja saatavuus yhdistettiin yhdeksi kategoriaksi, 

sillä tutkimuksen kannalta merkityksellistä on juuri se, kuinka matala kynnys opis-

kelijoilla on heidän kohtaamiseensa. Näissä yhdistetyissä kategorioissa juuri as-

sarien kohtaamisen helppous lähestymällä tai saavuttavuudella on keskiössä.  



 50 

Saatuja kahdeksaa kategoriaa tarkasteltiin vielä Mayringin (2000) ICD:n mukai-

sesti pohtien kategorioiden yhdistämistä tai mahdollisen ”kattokategorian” muo-

dostamista, jonka alle useampi kategoria mahtuisi. Tässä vaiheessa oli tarkoitus 

keskittyä juuri assarin ja opiskelijan rooleihin ja niiden samankaltaisuuteen tai 

eroavuuteen kunkin kategorian kohdalla. Rooleja tulkitessa kategoriat Assarit tie-

donantajina ja Assarit neuvojina päätettiin yhdistää. Vaikka tiedon jakamisen ja 

neuvojen antamisen välillä on olemassa merkitysero, on molemmissa tapauk-

sissa assarin roolina jakaa itsestä lähtöisin olevaa informaatiota jostain opiskeli-

jalle mahdollisesti merkityksellisestä asiasta. Neuvot voivat olla informaatiope-

räistä assarin omilla kokemuksilla ja vinkeillä maustettua ulosantia, mutta assarin 

roolin merkitys vuorovaikutuksen alulle panijana ei muutu, oli kyse niin sanotusta 

puhtaasta tiedosta tai neuvoista. Vaikka omien kokemusten ja näkemysten jaka-

minen vuorovaikutustilanteessa ei välttämättä pohjaudu mihinkään tietoon, esi-

teltyjen perusteluiden valossa myös kategoria Assarit omien kokemusten ja nä-

kemysten jakajina näkyi assarista lähtöisin olevana neuvomisena, tai vinkkien ja-

kamisena, jossa assari toimii informaation lähteenä ja opiskelija vastaanottajana. 

Nämä kaikki kolme päätettiin yhdistää yhdeksi kategoriaksi, jonka nimeksi tuli 

Assarit tiedonjakajina ja neuvojina (kuvio 5).  

 

Seuraavaksi tarkastelussa oli ilmapiiriin, yhteisöllisyyteen sekä helposti saatavilla 

ja lähestyttävissä olemiseen liittyvät kategoriat. Näissä kategorioissa korostuu 

assarin tekeytyminen vertaiseksi, samalle tasolle opiskelijan kanssa asettuminen 

ja yhteisön vahvistaminen hyvän ilmapiirin ja opiskelijalle uusien verkostojen luo-

misella. Kategoriat Assarit hyvän ilmapiirin luojina, Assarit yhteisöllisyyden vah-

vistajina sekä Assarit helposti lähestyttävissä ja saatavilla -kategoriat sijoitettiin 

oman ”kattokategorian” alle, jonka nimeksi tuli Yhteisöllisyyteen liittyvät ulottu-

vuudet. Tämän kategorian vastaukset korostavat assarien ja opiskelijoiden suh-

teen näkymistä tasavertaisena molempien osapuolien kannalta ja opiskelijan tu-

lemista selvästi osaksi opiskelijayhteisöä assarin luodessa kannustavan ja innos-

tavan ilmapiirin yhteisen yhteisön vahvistamiseksi. Assarit vertaistukena -katego-

ria säilytti asemansa samannimisenä sen korostaessa assarin roolia avun ja tuen 

antajana, opiskelijan ollessa toiminnan aloittaja avun tai tuen pyytäjänä. Neljän-

neksi kategoriaksi tässä vaiheessa saatiin jäljellä oleva Assareilla neutraali 
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vaikutus tai ei vaikutusta, jossa assarien ja opiskelijoiden roolin tarkastelu ei tar-

jonnut uutta tiivistävämpää näkökulmaa kategorioiden muodostamiseen.  

 
Kuvio 5. Viimeiset muutokset tekstiaineiston kategorioissa 

 
Uusiksi kategorioiksi saatiin siis Assarit tiedonjakajina ja neuvojina, Yhteisöllisyy-

teen liittyvät ulottuvuudet, Assarit vertaistukena sekä Assareilla neutraali vaikutus 

tai ei vaikutusta. ICD:n (2000) toistavan luonteen mukaisesti aineisto käytiin näi-

den neljän kategorian avulla vielä kertaalleen läpi. Jokaiseen kategoriaan saatiin 

vastauksia, ja jokainen vastaus saatiin asetettua johonkin neljästä kategoriasta. 

Useiden opiskelijoiden vastaukset sisälsivät useamman merkitysyksikön, jolloin 

vastauskokonaisuus saattoi tulla luokitelluksi useampaan kategoriaan. Näissä ta-

pauksissa kunkin kategorian kohdalla tarkastellaan ainoastaan sitä merkitysyk-

sikköä, jonka katsottiin sopivan kyseiseen kategoriaan. 
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Mainittujen kategorioiden katsottiin olevan lopullisia ja niiden sisällään pitämät 

ulottuvuudet ja toimijoiden roolit listattiin taulukkoon (taulukko 8). Seuraavissa 

tulososion kappaleissa kerrotaan tarkemmin kunkin kategorian sisällä olevista 

vastauksien ulottuvuuksista.  

 
Taulukko 8. Tekstivastauksien kategoriat, niiden sisällöt, ulottuvuudet ja toimijoiden 

roolit luokiteltuna käyttäen Mayringin ICD:tä (2000). 

 

8.4 Tekstiaineiston tulokset 
 
Tekstivastauksien tulokset esitellään seuraavissa kappaleissa alaotsikoin, jotka 

on nimetty lopullisten kategorioiden mukaan. Monet opiskelijoiden vastauksista 

sisälsivät tulosten kannalta useampiin kuin yhteen kategoriaan sopivia ulottu-

vuuksia, joten seuraavissa kappaleissa käytetään ilmaisua ” opiskelijan vastaus 

piti sisällään” tai ”vastaus sisälsi” sen sijaan, että puhuttaisiin vastauksista vain 

yhtä tarkoitusta palvelevana kokonaisuutena. Neljästäkymmenestä opiskelijasta 

yhteensä 38 opiskelijaa koki assarien vaikuttaneen jollain tavalla heidän 
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integroitumiseensa osaksi koulutusohjelmaa. Vain kahden opiskelijan vastauk-

sessa assareita ei nähty integroitumisen kannalta merkityksellisiksi. Jopa 34 

opiskelijan vastaus sisälsi merkitysyksiköitä, jotka sopivat Assarit tiedonjakajina 

ja neuvojina -kategoriaan. Yhteisöllisyyteen liittyvät ulottuvuudet -kategoriaan 

sopi 17 opiskelijan vastaus osiltaan, Assarit vertaistukena keräsi 13 opiskelijan 

vastauksen osia ja Assareilla neutraali vaikutus tai ei vaikutusta -kategoria oli 

kokonaisuudessaan vain kahden vastauksen suuruinen (taulukko 9).  

 
Taulukko 9. Kategorioiden suuruudet.  

kategoria kategoriaan sisältöä tuottaneiden vastaa-
jien määrä 

Assarit tiedonjakajina ja neuvojina 34 

Yhteisöllisyyteen liittyvät ulottuvuudet 17 

Assarit vertaistukena 13 

Assareilla neutraali vaikutus tai ei vaikutusta 2 

 

8.4.1 Assarit tiedonjakajina ja neuvojina 
 
Neljänkymmenen opiskelijan vastauksista 34 piti sisällään merkitysyksiköitä, 

jotka sopivat Assarit tiedonjakajina ja neuvojina -kategoriaan. Kategorian keskei-

nen sisältö oli assarin rooli vuorovaikutuksen aloittajana tiedon ja neuvojen läh-

teenä, sekä omakohtaisten kokemusten ja näkemyksien jakajana. Opiskelijan 

roolina oli annetun informaation vastaanottajana oleminen. Kategorian sisälle 

mahtui useampia ulottuvuuksia, joita olivat assarien jakama tieto, neuvot ja vinkit 

työelämästä, opiskelusta, koulutuksesta ja opiskelijaelämästä sekä assarien 

omien kokemusten kertominen opiskeluun liittyen.  

 

Yhteensä yhdeksässä vastauksessa kerrottiin assarien jakaneen juuri tietoa. 

Opiskelijat kertoivat tiedon saamisesta eri sanojen avulla, joita olivat tieto, inffo, 

info ja informaatio, kuten seuraavista lainauksista ilmenee.  

 

”Assarit on kertonut hyvää inffoa koulutus-ohjelmasta...” [Opiskelija 3] 

”Paljon infoa yliopisto-opiskelusta.” [Opiskelija 18] 
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Joissain vastauksissa opiskelijat eivät eritelleet, mihin asioihin liittyen he olivat 

vastaanottaneet tietoa, vaan saatettiin tyytyä vastaamaan yleisellä tasolla. 

 

”On saanut tietoa koulutusohjelmasta” [Opiskelija 28] 

 

Kuitenkin monissa vastauksissa opiskelijat erittelivät tarkemmin, mistä eri asi-

oista he olivat saaneet tietoa. Tietoa oli saatu opiskelijaelämästä, kurssien valin-

nasta, tapahtumista, vaihto-opinnoista, kenttäkursseista, opiskelun luonteesta ja 

rakenteesta. Tiedon jakaminen opiskeluun liittyvistä asioista voidaan katsoa ole-

van eräänlaista opintojen ohjausta, joten omalta osaltaan assarit ovat vaikutta-

neet opiskelijoiden opintojen ohjaukseen positiivisesti. Kuten seuraavasta lai-

nauksesta ilmenee, tietoa oli saatu myös juuri tarpeelliseksi koetuista asioista. 

 

 ”Saanut jonkun verran tarpeellista tietoa.” [Opiskelija 32] 

 

Samaan kategoriaan kuului myös assarien toimiminen neuvojen antajina. Joiden-

kin opiskelijoiden vastauksien kohdalla sana neuvo tulkittiin tarkoittavan samaa 

kuin tieto, mutta näiden kahden sanan välillä saattoi olla myös merkitysero. Tässä 

tutkimuksessa juuri neuvon ja tiedon erottelu toisistaan koettiin ongelmalliseksi. 

Sanoilla voi olla merkitysero tai ei, mutta sen uskottiin johtuvan vastaajien omista 

käsityksistä sanan merkitykselle, joten eroa näiden kahden välillä kategorisesti ei 

ollut tarpeellista vetää. Vastauksista ilmenikin, että monesti neuvoja oli annettu 

juuri samoista asioista kuin tietoa. Vastauksia tulkitessa voitiin kuitenkin huo-

mata, että opiskelijan käyttäessä sanaa neuvo oli eritelty usein tarkemmin, mistä 

asioista neuvoja oli saatu, kun taas sanaa tieto käytettäessä opiskelija totesi 

usein yleisemmällä tasolla tiedon saannista. Tämä havainto tulee esille esimer-

kiksi alla olevassa lainauksessa verrattaessa hieman aiemmin mainittuun Opis-

kelija 28:n vastaukseen. 

 

”Ovat kertoneet neuvoja kaikista opintoihin liittyvistä asioista, kuten töiden 

hausta ja opiskelumotivaatiosta.” [Opiskelija 1]   

 

Neuvot ja tiedot liitettiin osassa vastauksista juuri assarien omien kokemusten tai 

näkemysten jakamiseen. Opiskelijat ovat pitäneet assarien omakohtaisten 
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kokemusten ja näkemysten vastaanottamista tärkeänä, sillä yhteensä 18 vas-

tausta neljästäkymmenestä piti sisällään maininnan kyseisestä ulottuvuudesta. 

Kuten alla voidaan huomata, opiskelijoiden vastauksista ilmeni, että assarien ko-

kemusten vastaanottaminen koettiin mukavana ja jopa apuna. 

 

”…ASSARIEN OMAT KOKEMUKSET AUTTAVAT” [Opiskelija 16] 

 

8.4.2 Yhteisöllisyyteen liittyvät ulottuvuudet  
 
Tämä kategoria oli kaikista laajin määritelmältään ja piti sisällään useita assarien 

toiminnan ulottuvuuksia, joiden kaikkien katsottiin palvelevan opiskelijan integroi-

tumista yhteisöllisyyden vahvistamisen näkökulmasta. Kategoria piti sisällään yh-

teensä 17 vastauksen sisältämiä merkitysyksiköitä. Kategorian keskeiseksi sisäl-

löksi määriteltiin assarien toiminta opiskelijoiden innostajina, kannustajina ja ver-

taisena olemisena sekä assarien toiminta verkostoitumisen mahdollistajina ja 

opiskelijan saattamisena osaksi yhteisöä. Assarin roolina tässä kategoriassa 

nähtiin oleminen tasa-arvoinen opiskelijan kanssa, samassa asemassa osana 

koulutusohjelmaa. Opiskelijan roolin todettiin olevan yhteisön jäsen. Kategorian 

sisältä löytyi useita ulottuvuuksia, joita olivat assarin rooliin liitännäiset: innosta-

minen, kannustaminen, helposti lähestyttävissä ja saatavilla oleminen, hyvän il-

mapiirin luominen, verkostoitumisessa auttaminen ja osaksi koulutusohjelmaa ot-

taminen.  

 

Assarien ja opiskelijoiden vertaisuus tuli näkyville monissa vastauksissa, joissa 

se tuli esille useilla eri tavoilla. Assarien vertaisuutta saatettiin korostaa tuomalla 

esille heidän opiskelijastatuksensa verrattuna opettajiin tai professoreihin tai as-

sarit saatettiin nimetä ”kanssaopiskelijoiksi”, joiden tiedot ja vinkit olivat arvok-

kaita juuri opiskelijan tuoman näkökulman, tai asioiden kertomistavan takia. 

 

”Antaneet käytännönläheisiä tietoja ja vinkkejä opiskeluun ja muuhun liit-

tyen tavalla, johon vain kanssaopiskelijat pystyvät.” [Opiskelija 13] 

 

”Vertaisessa asemassa oleva opiskelija esittää asiat ymmärrettävästi ja 

antaa näkökulmia ”opiskelijatasolla”. [Opiskelija 20] 
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Myös assarien oleminen helposti lähestyttävissä nousi opiskelijoiden vastauk-

sissa esille. 

 

”Assarit on aina saatavilla yötä päivää, valmiina auttamaan ja antamaan 

oikeasti samaistuttavaa näkemystä ja neuvoa [sydän].” [Opiskelija 14] 

 

Tässä tutkimuksessa assarien nähtiin vaikuttaneen kurssin ilmapiiriin positiivi-

sesti. Opiskelijat kertoivat assarien helpottaneen heidän stressiään, kannusta-

neen, innostaneen, tuoneen rennomman olon, olleet ”hyvällä fiiliksellä” ja kerto-

neen asioista kivasti. Yksi Yhteisöllisyyteen liittyvät ulottuvuudet -kategorian ulot-

tuvuuksista oli opiskelijan osaksi yhteisöä tuleminen, joka näkyi selvästi kah-

dessa vastauksessa, joista toisessa assarien koettiin ”vaikuttaneen positiivisesti 

koulutusohjelman osaksi tulemista” [Opiskelija 40]. Toisessa assarit olivat autta-

neet opiskelijaa verkostoitumaan.  

 
8.4.3 Assarit vertaistukena 
 
Assarit vertaistukena -kategoria keräsi 13 opiskelijan vastauksen sisältämiä osia. 

Kategorian ydinsisältönä oli assarien vertaistuki opiskelijoille ja apu silloin, kun 

opiskelija sitä tarvitsee. Assarin rooliksi tässä kategoriassa muodostui oleminen 

tukijana, opiskelijan ollessa avun ja tuen pyytäjä sekä vastaanottaja. Kategoria 

koostui ulottuvuuksista, joissa opiskelija oli tarvinnut apua määrittelemättömään 

asiaan, tai hänellä oli ollut jokin ongelma, jonka ratkaisemisessa assari oli autta-

nut. Joissain tapauksissa opiskelijan vastaus sisälsi suoran ilmauksen assarin 

toimimisesta vertaistukena. 

 

”Assarit toimii vähän niinku ”vertaistukena” paremmin kun esim. pelkkä 

professorin tms. selostus olis toiminu” [Opiskelija 4] 

 

Assarin vastaaminen opiskelijan esittämiin kysymyksiin katsottiin opiskelijan aut-

tamiseksi. Yhdessä vastauksessa auttamisen luonnetta ja siitä koitunutta hyötyä 

avattiin hieman tarkemmin. 
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”Avanneet monia ajatussolmuja – monet asiat ovatkin paljon selvempiä 

kuin aluksi ajatteli.” [Opiskelija 21]   

 

Assarien koettiin myös selkeyttäneen opiskelijoiden näkemyksiä ja auttaneen 

ymmärtämään yliopiston ja opiskelun luonnetta ja rakennetta. Vastauksia ja apua 

uskottiin saaneen myös siksi, että assarit ovat myös opiskelijoita, jolloin ymmär-

rys opiskelijan ongelmista on vahvempi kuin esimerkiksi opetushenkilökunnalla. 

 

”Koska assarit ovat myös opiskelijoita, he ymmärtävät ehkä paremmin, 

millaisia kysymyksiä fuksin mielessä on ja mihin he (fuksit) kaipaavat 

apua.” [Opiskelija 39] 

 

Opiskelijat, joiden vastauksista oli tulkittavissa vertaistuen saanti assareilta, ker-

toivat usein myös saaneensa tietoa, neuvoja tai omakohtaisia näkemyksiä ja ko-

kemuksia assareilta. 

 

”Assarit auttavat, jos on kysymyksiä, saa tietoa mm. opinnoista ja muista 

asioista, jotka liittyvät yliopisto-opintoihin.” [Opiskelija 10] 

 

Yhteensä seitsemän vastausta, jotka pitivät sisällään merkitysyksiköitä vertaistu-

esta, sisälsivät myös merkitysyksiköitä tiedon tai neuvojen vastaanottamisesta. 

Vertaistuki sekä apu ja tiedon tai neuvojen vastaanottaminen saatettiin mainita 

erikseen, tai sitten tuki/apu ja tiedon tai neuvojen vastaanottaminen oli vastauk-

sessa luettavissa rinnakkain saman lauseen sisällä, kuten seuraavista lainauk-

sista voidaan huomata. 

 

 ”-vertaistuki -paljon infoa yliopisto-opiskelusta” [Opiskelija 18] 

 

”Assarit ovat selkiyttäneet ja auttaneet ymmärtämään opiskelun luonnetta 

ja rakennetta.” [Opiskelija 37]. 

 

Jälkimmäisestä voidaan huomata, että apu on nimenomaan saatu siitä, että as-

sarien antamat tiedot tai neuvot koulutusohjelmasta ovat selkiyttäneet opiskelijan 

ajatuksia kokonaisuuksista. Kuitenkin kuudessa tapauksessa seitsemästä, jossa 
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opiskelijan vastaus sisälsi ulottuvuuksia molempiin mainittuihin kategorioihin so-

pivasti, tiedon tai neuvojen ja vertaistuen tai avun merkitysyksiköt olivat toisistaan 

erillään, kuten ylemmässäkin lainauksessa, jossa vertaistuki ja tieto on tuotu 

esille ”listamaiseen” tapaan.  

 
8.4.4 Assareilla neutraali vaikutus tai ei vaikutusta 
 
Vain kahdessa neljästäkymmenestä vastauksesta opiskelija ei kokenut assarien 

vaikuttaneen mitenkään integroitumisensa, tai vaikutus oli neutraali, eikä sillä ko-

ettu olevan merkitystä suuntaan tai toiseen.  

 

 ”En ole kokenut suurta haittaa enkä suurta hyötyäkään.” [Opiskelija 22] 

 

 ”Ei mitenkään erityisesti ole vaikuttanut.” [Opiskelija 36] 

 

8.5 Kuva-aineiston käsittely ja analyysi 
 
Kuva-aineiston perusteella tavoitteena oli jäsentää opiskelijoiden silmin nähtyä 

assarien roolia, ja sitä kautta saada parempi käsitys, miten assarit ovat voineet 

omalla roolillaan vaikuttaa opiskelijoiden integroitumiseen osaksi koulutusohjel-

maa. Kuvien analyysin perusteella oli myös tarkoituksena saada vastaus kolman-

teen tutkimuskysymykseen (Millaisena opetusavustajien rooli nähtiin Ympäristö-

asiantuntija 1 -kurssilla suhteessa muihin toimijoihin?) Kuvien tarkoituksena oli 

myös tukea tekstivastauksien avulla löydettyjä seikkoja assarien toiminnasta 

opiskelijoiden osaksi koulutusohjelmaa tulemista. Analysointia havainnollistetaan 

seuraavissa kappaleissa Braunin ja Clarken (2006) temaattisen mallin avulla, ni-

meten alaotsikot sen vaiheiden mukaan. Kuten luvussa aiemmin kerrottiin, ana-

lyysissa hyödynnetään myös Kressin ja van Leeuwenin (2006) kuvien tulkitsemi-

sen menetelmää.  

 

Kuten tekstivastauksia, kuva-aineistoakin on analysoitu kahdesti. Aluksi tutki-

musryhmään kuuluneet kolme tutkijaa analysoivat aineiston keskenään käyttä-

mällä soveltaen Braunin ja Clarken (2006) temaattinen analyysi -menetelmää. 

Myöhemmin tutkimusryhmään liittyi tutkimusavustaja (tämän pro-gradun tekijä), 

joka analysoi aineiston vielä kertaalleen saman menetelmän avulla. 
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Tutkimusavustajan löydöksiä verrattiin alkuperäisen tutkimusryhmän saamiin 

teemoihin. Eroavaisuuksia löytyi ja niistä keskusteltiin perustelemalla niitä te-

maattisen analyysin (Braun & Clarke 2006) ja omien tulkintojen valossa. Lopulta 

tutkimusryhmä saavutti teemoista ja niihin kuuluvista kuvista yhteisymmärryksen, 

vaikkakin osa kuvista olisi ollut perusteltavissa monelta eri kannalta.  

 

8.5.1  Aineistoon tutustuminen ja alustavien koodien luominen 
 
Analyysin aloittaminen tapahtui Braunin ja Clarken (2006) temaattisen analyysin 

mukaan tutustumalla aineistoon. Kaikki kuvat katsottiin kertaalleen läpi ja niistä 

tehtiin havaintoja kirjaten niitä muistiin. Kuvista oli havaittavissa paljon samankal-

taisuutta, joten heti oli selvää, että luokittelu onnistuu ainakin suurilta osin. Mo-

nissa kuvissa esiintyi selvä hierarkkinen rakenne toimijoiden välillä, usein siten, 

että yliopisto-opettaja oli sijoittunut muista toimijoista ylimmäksi. Osassa kuvista 

assareita symboloiva keltainen post-it -lappu oli sijoitettu ikään kuin sillaksi pu-

naisen yliopisto-opettajan sekä oranssilla ja vihreällä merkittyjen opiskelijoiden 

väliin (kuvio 6). Useassa kuvassa oli toisaalta todettavissa tasavertaisuutta, sillä 

toimijoiden keskinäiset etäisyydet olivat lähes yhtä suuria ja niistä lähti toisiinsa 

viivoja, joiden molemmissa päissä oli nuolenpää (kuvio 7). Kress ja van Leeuwen 

(2006, 59) kuvaavat kuvissa esiintyviä nuolia vektoreiksi, joiden yhdistyessä toi-

mijoiden välillä, katsotaan toimijoiden tekevän toisilleen jotain. Kuvissa oli käy-

tetty apuna myös erilaisia ympyröitä, alueita, tai kirjallista tekstiä luoden yhteyksiä 

toimijoiden välille. Joissain kuvissa oli kuvattu opintojen alkua ja lopullista tavoi-

tetta.  

 
Kuvio 6. Assarit siltana   Kuvio 7. Etäisyydet lähes samanmittaisia 
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Kuten Braunin ja Clarken (2006) menetelmässä ohjeistetaan, toisella katselukier-

roksella kuvat käännettiin vapaasti kirjalliseksi kieleksi, jotta niiden sisältöä olisi 

helpompi koodata. Kaikki mitä kuvassa oli nähtävillä selvästi, kirjoitettiin muistiin 

(taulukko 10). Tässä vaiheessa havaintojen perusteella päätettiin, että kuvien 

analysoimisen ja teemoittelun apuna käytetään seuraavia kysymyksiä: 1) Miten 

toimijat sijoittuvat fyysisesti toisiinsa nähden? 2) Mitä piirretyt nuolet, viivat, ym-

pyrät ja tekstit merkitsevät? 3) Mikä on assarin rooli? 

 

Braunin ja Clarken (2006) mallin mukaisesti siirryttiin toiseen vaiheeseen, jossa 

kuvia ja niitä kuvaavaa tekstiä alettiin koodata mielenkiintoisten esiintymien pe-

rusteella pitäen mielessä analyysin avuksi määritellyt kysymykset. Tässä vai-

heessa koodatessa oli pidettävä tutkimuskysymys mielessä (Braun & Clarke 

2006, 88). Tämän aineiston osalta se tarkoitti sitä, että erityisesti assarien roolia 

ja asemaa oli hyvä pitää silmällä suhteessa muihin toimijoihin. Lisäksi kuvissa 

ilmentyvien nuolien luonnetta tarkkailtiin. Osa nuolista oli kaksipäisiä ja osa yksi-

päisiä. Kressin ja van Leeuwenin (2006, 66) mukaan toimijaa, josta lähtee vektori, 

jonka toisessa päässä on nuoli, kutsutaan aktoriksi (actor). Jos kahden toimijan 

välillä on vektori, jonka molemmissa päissä on nuolenpää, on vektori tällöin kak-

sisuuntainen ja molemmat toimijat aktoreita (Kress & van Leeuwen 2006, 66). 

Tässä tutkimuksessa kaksipäisiä nuolia päädyttiin kutsumaan vastavuoroisiksi. 

Osassa kuvista nuolia oli usean toimijan välillä peräkkäin. Tällöin kyseessä saat-

taa olla niin sanottu vuorovaikutuksellisten tapahtumien ketju (chain of transacti-

onal process), jonka ketjun ensimmäinen on tiedonlähde (information source) 

muiden ollessa vastaanottajia (receiver) (Kress & van Leeuwen 2006, 67). Jokai-

nen kuva koodattiin kuitenkin kaiken nähtävillä olevan mukaan (taulukko 10).  
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Taulukko 10. Kuvien kirjoittaminen tekstiksi ja koodaaminen. 

 
 
 
8.5.2  Teemojen etsiminen 
 
Teemojen etsiminen alkoi Braunin ja Clarken (2006) mallin mukaan kolmannessa 

vaiheessa, jolloin koodattujen sisältöjen perusteella kuvia luokitellaan eri otsikoi-

den alle tarkoituksena havainnoida koodien samankaltaisuutta. Koska post-it -

lapulla merkitty toimija minä on myös uusi opiskelija, katsottiin sen kuuluvan 

osaksi opiskelijoita. Tässä vaiheessa koodien perusteella saatiin muodostettua 

yhteensä kuusi pääteemaa jokaisen kuvan sopiessa jonkun teeman alle. Päätee-

mat saivat seuraavat nimet: 1) Tasavertaiset toimijat, 2) Assarit välittäjinä opet-

tajan ja opiskelijoiden välillä, 3) Assarit opiskelijoiden joukossa, opettaja selvästi 

kauempana, 4) Assarit neuvojina ja tukijoina. 5) Assarit lähellä opiskelijoita, mutta 

eivät opiskelijoiden joukossa, opettaja kauempana ja 6) Assarit tiedon lähteenä.  

 

Kuten voidaan huomata, teemoja etsiessä painotettiin tämän tutkimuksen kol-

mannen tutkimuskysymyksen (Millaisena assarien rooli nähtiin Ympäristöasian-

tuntija 1 -kurssilla suhteessa muihin toimijoihin?) mukaan kartoittaen juuri assarin 

asemaa. Jokainen kuva sijoitettiin jonkin muodostetun teeman alle, mutta joiden-

kin kuvien kohdalla sijoittaminen tapahtui lähes väkisin. Braun ja Clarke (2006, 

89–90) toteavatkin, kaikkia koodattuja sisältöjä ei kuitenkaan tarvitse sijoittaa 

 kuva kuvaus koodit 
Opiske-

lija 1 

 

Teksti: Koulu-
tusohjelma. 
Kuva: Kaikki toi-
mijat sijoitet-
tuna saman ym-
pyrän sisään.  
Minä vasem-
malla, johon ve-
dettynä nuolet 
kauimpana ole-
vasta opetta-
jasta (uutta tie-
toa) ja keskellä 
olevista sa-
massa tasossa 
olevista opiske-
lijoista (teksti: 
kollega) ja as-
sareista (teksti: 
mentori) 

- kaikki toimijat 
osana koulu-
tusohjelmaa 
saman ympy-
rän sisällä 

- assarit men-
toreina 

- assarit lähem-
pänä opiskeli-
joita kuin 
opettaja 

- opettaja jakaa 
tietoa 

- kaikki toimijat 
antavat jotain 
minälle 
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tässä vaiheessa minkään teeman yhteyteen, vaan niille voidaan muodostaa oma 

niin sanottu sijoittamattomien kategoria, jotta yhtään osaa aineistosta ei kadoteta. 

Tätä ei kuitenkaan tehty ja siirryttiin seuraavaan vaiheeseen kaiken aineiston ol-

lessa tallessa teemojen alla.  

 
8.5.3  Teemojen arviointi 
 
Teemojen arvioinnin vaiheeseen kuuluu kaksi tasoa, joista ensimmäisessä tee-

mojen sisällä olevia koodeja tarkastellaan niiden yhtenäisyyden mukaan (Braun 

& Clarke 2006, 91). Esimerkiksi Tasavertaiset toimijat -teeman sisällä oli havait-

tavissa, että koodit eivät ole kaikilta osin johdonmukaisia, sillä joidenkin kuvien 

toimijat saattoivat olla toisistaan saman etäisyyden päässä, mutta toimijoiden vä-

lillä olevien nuolien mukaan assarien rooli oli eri. Eroavaisuuksia koodien perus-

teella oli havaittavissa myös muiden teemojen sisällä. Teemoja järjestettiin ja ni-

mettiin uusiksi. Enemmistöön sopimattomat kuvat siirrettiin sivuun Luokittelemat-

tomiin, jonka lisäksi syntyi myös uusia teemoja (taulukko 11).  

 
 Taulukko 11. Kuva-aineiston uudet teemat arvioinnin jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

Teemojen arvioimisen toisella tasolla tarkastellaan johdonmukaisuutta teemojen 

välillä suhteessa koko aineistoon, jolloin teemojen tulisi olla kuvaus koko aineis-

tosta (Braun & Clarke 2006, 91). Kaikki teemat sopivat suhteessa aineistoon vas-

taten tämän tutkimuksen kolmanteen tutkimuskysymykseen, joten muutoksia ei 

ollut tarvetta tässä vaiheessa tehdä.  

 

 

 

 

teemat 
Tasavertaiset toimijat 

Assarit välittäjinä opettajan ja opiskelijoiden välillä 
Assarit opiskelijoiden joukossa 

Assarit lähellä opiskelijoita, mutta ei välittäjinä. Opettaja kauempana. 
Assareilla useita rooleja 

Assarit auttamassa alkuun 
Assarit opettajan kanssa samalla linjalla 

Luokittelemattomat 
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8.5.4  Teemojen määrittely ja nimeäminen 
 
Kuten aiemmin todettiin, tutkimusryhmä teemoitteli kuvia kahteen otteeseen. 

Aiemmin kuvia luokitellut tutkimusryhmä oli päätynyt hieman erilaisiin teemoihin 

kuin myöhemmin mukaan liittynyt tutkimusavustaja (tämän tutkimuksen tekijä). 

Koko ryhmä kokoontui yhteen määrittelemään ja nimeämään teemoja ja keskus-

telemaan eroavaisuuksista. Suurin osa teemoista oli lähes saman nimisiä ja nii-

den sisällä samoja kuvia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Samalla ker-

ralla määriteltiin vielä tarkemmat luokittelun perusteet, joita lopulta olivat: 1) Nuo-

lien, tekstien ja ympyröiden huomioon ottaminen, 2) Toimijoiden geometrinen lin-

jassa oleminen, 3) Hierarkkiset suhteet toimijoiden välillä, 4) Aikasuhde: alku, ta-

voite sekä 5) Sen myöntäminen, että osa kuvista voisi sopia useampaan tee-

maan. Lopulta päädyttiin kuuteen eri teemaan ja niille kaikille kirjattiin ylös mää-

ritelmä (taulukko 12). Huomattiin myös, että yksi saaduista teemoista on lähes 

samanlainen kuin toinen, joten pienempi teemoista sijoitettiin suuremman tee-

man alateemaksi. Nimeämisessä ja määrittelyssä otettiin huomioon Braunin ja 

Clarken (2006, 92–93) ohje, jonka mukaan teemojen nimien tulee olla ytimekkäitä 

ja niiden määritelmien kuvata teemaa mahdollisimman tarkasti kertoen siitä, mitä 

teema on ja mitä se ei ole.  

 
Taulukko 12. Kuva-aineiston teemat ja niiden määritelmät. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teemat määritelmät 
1. Tasavertaiset toimijat Kaikki toimijat ovat lähes saman etäi-

syyden päässä toisistaan, eikä hierar-
kiaa ole näkyvissä. 

2. Assarit välittäjinä Assarit ovat aina geometrisesti linjassa 
opettajan ja opiskelijoiden välillä muo-
dostaen ”sillan”, jota pitkin saatetaan 
välittää tietoa.  

3. Assarit opiskelijoiden joukossa Assarit ovat samaa porukkaa opiskeli-
joiden kanssa opettajan ollessa kau-
empana. Usein toimijoita kuvastavat la-
put ovat fyysisesti kosketuksissa toi-
siinsa.  

4. Assarit tsemppareina Assarit lähellä opiskelijoita, mutta eivät 
välittäjinä. Joissain kuvissa kannusta-
via ilmauksia.   

4.1 Assarit auttamassa alkuun  Kuvasta voidaan huomata aikasuhde, 
jossa on alku ja päämäärä. Assarit ovat 
alussa opiskelijoiden tukena tsemp-
paamassa opiskelijoita. 

5. Assareilla useita rooleja Assarien roolille löytyy useita selityk-
siä, joten yhden teeman alle laittami-
nen on mahdotonta. 

6. Assarit opettajina Assarien toimenkuva sijainnin, nuolien 
ja tekstien perusteella on sama kuin 
opettajan. 
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8.6  Kuva-aineiston tulokset 
 
Temaattinen analyysi -menetelmän (Braun & Clarke 2006) avulla ja assarin roolin 

tarkkailu keskiössä, kuvien luokittelussa päädyttiin kuuteen eri pääteemaan, 

joista yhdellä oli alateema. Jokainen 40 opiskelijan hahmotelma itsestään osana 

koulutusohjelmaa mahtui jonkin teeman sisälle. Jokainen kuva löytyy myös aino-

astaan yhden teeman sisältä, vaikka osa kuvista olisi voinut kuulua useampaan. 

Teemoista suurimpia olivat Tasavertaiset toimijat (11 kuvaa) ja Assarit välittäjinä 

(9 kuvaa). Assarit opiskelijoiden joukossa käsitti 6 kuvaa, Assarit tsemppareina 8 

kuvaa saaden myös kahden kuvan alateeman nimeltään Assarit tsemppaamassa 

opiskelijaa alussa. Assareilla useita rooleja käsitti kaksi kuvaa, kuten myös As-

sarit opettajina. Seuraavissa alaluvuissa esittelen teemat yksi kerrallaan esimerk-

kien avulla.  

 
Taulukko 13. Kuva-aineiston teemojen nimet ja suuruudet. 

teema kuvien määrä teemassa 
Tasavertaiset toimijat 11 

Assarit välittäjinä 9 

Assarit tsemppareina 8 

Assarit tsemppaamassa opiskelijaa alussa 2 

Assarit opiskelijoiden joukossa 6 

Assareilla useita rooleja 2 

Assarit opettajina 2 

 

 
8.6.1 Tasavertaiset toimijat 
 
Tasavertaiset toimijat -teemaan kuului yhteensä 11 kuvaa. Kuville oli toimijoiden 

sijoittuminen tasavertaisuutta ilmentäen sekä joissain kuvissa kuuluminen saman 

kynällä rajatun alueen sisäpuolelle. Osassa kuvista opiskelijan teksti korosti ta-

savertaisuutta (kuvio 8). Kuviossa on näkyvillä myös toimijoille ennalta sovitut 

värit.  
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Kuvio 8. Kirjoitettu teksti korostamassa tasavertaisuutta. 

 

Joissain kuvissa tasavertaisuutta viestitettiin vastavuoroisten nuolien avulla (ku-

vio 9). Jokainen antaa ja jokainen vastaanottaa muodostaen ikään kuin symbioo-

sin koulutusohjelman sisälle.  

 
 Kuvio 9. Vastavuoroiset nuolet korostamassa tasavertaisuutta. 

 

Tasavertaisuuden viestittämisellä saatetaan tarkoittaa opiskelijan kokemusta 

kuulua koulutusohjelmaansa yhtä lailla kuin kaikki muutkin toimijat assareista yli-

opisto-opettajiin. Kuvista oli nähtävissä opiskelijan suhteita kaikkiin toimijoihin, 

joten sosiaalista integroitumista on saattanut tapahtua.  
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8.6.2 Assarit välittäjinä 
 
Assarit välittäjinä -teema käsitti yhteensä 9 kuvaa, ollen näin suurin assarien roo-

lia selvästi erotteleva teema. Kaikissa kuvissa oli havaittavissa assarien oleminen 

geometrisesti linjassa opettajan ja opiskelijoiden välissä (kuvio 10). Kuvista oli 

tulkittavissa suoran kommunikaatioyhteyden puuttuminen opettajan ja opiskelijoi-

den väliltä, assarien välittäessä viestiä.  

 
Kuvio 10. Assarit opiskelijoiden ja opettajien välissä. 

 

Yksi kuvien teemoittelun perusteista oli toimijoiden hierarkkiset suhteet, jotka tä-

män teeman sisällä erottuivat selvästi opettajan sijoittumisesta kauemmaksi opis-

kelijoista assarien viedessä viestiä. Tämän teeman sisällä opiskelijat saattoivat 

kokea kuviensa perusteella tulkittuna kuuluvansa osaksi omaa opiskelijaporuk-

kaansa, mutta ollen erillään muusta tiedeyhteisöstä. Assarien rooli saatettiin 

nähdä vain välikätenä opettajan ollessa absoluuttisen tiedon lähde.  

 
8.6.3 Assarit opiskelijoiden joukossa 
 
Assarit opiskelijoiden joukossa -teema kattoi kuusi kuvaa. Kuville yhteistä oli 

opiskelijoita ja assareita kuvastavien lappujen fyysinen kosketus tai läheisyys, 

sekä opettajan sijoittaminen suhteellisesti kauemmas muista toimijoista. Näiden 

perusteiden lisäksi osassa kuvissa oli nähtävissä selvä hierarkia opettajan ol-

lessa ”ylempänä” (kuvio 11).  
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Kuvio 11. Opetta hierarkiassa ylempänä. 

 

Kuvissa oli havaittavissa, että assarit saatettiin mieltää tasavertaisiksi toimijoiksi 

juuri aloittaneiden opiskelijoiden kanssa. Opettajan sijoittaminen kuvissa kauem-

maksi saattaa tarkoittaa kuvien luojien käsitystä opettajiin ja opiskelijoihin jakau-

tuneesta tiedeyhteisöstä.  

 

8.6.4 Assarit tsemppareina 
 
Assarit tsemppareina ryhmässä assarit toimivat opiskelijoita kannustaen. Se si-

sälsi yhteensä 8 kuvaa. Teemaan kuulumisen perusteina oli, että assarit ovat lä-

hellä opiskelijoita opettajan ollessa kauempana, kuitenkin siten, ettei assari ole 

opettajan ja opiskelijoiden välissä linjassa välittäjänä (kuten teemassa Assarit vä-

littäjinä). Joissain kuvissa assareilta oli myös havaittavissa kannustavia ilmauksia 

opiskelijoille (kuvio 12).  
 

Kuvio 12. Assarit kannustavat hymyilemällä ja näyttämällä peukkua 
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8.6.4.1 Assarit tsemppaamassa opiskelijaa alussa 
 
Assarit tsemppaamassa opiskelijaa alussa -teema sijoitettiin Assarit tsemppa-

reina -teeman alateemaksi, sillä siinä oli paljon samaa, mutta myös eroavaisuuk-

sia. Yhteistä molemmille teemoille oli, että assarit olivat lähellä opiskelijoita ja as-

sareilta oli havaittavissa kannustavia ilmauksia opiskelijoita kohtaan. Erona oli 

kuitenkin se, että tämän teeman kuvista oli havaittavissa aikarakenne alun ja lo-

pun (tavoite) myötä. Alkua kuvattiin opintojen aloittamisena ja tavoitetta koulutus-

ohjelmassa pärjäämisenä tai valmistumisena (kuvio 13). Assarien roolia oli ko-

rostettu molemmissa kuvissa tekstillä.  

 
Kuvio 13. Valmistuminen tavoitteena aikarakenteen puitteissa.  

 

 

8.6.5 Assareilla useita rooleja 
 
Kahdessa kuvassa oli havaittavissa, että assareilla ei ollut yhtä selkeää roolia, 

vaan niitä oli monia. Tästä syystä luotiin teema, jossa assarien useat roolit olisivat 

yhdistävä tekijä. Toisessa kuvista oli myös tekstillä ilmaistuna, että assareilla oli 

monia rooleja. Assarit saattoivat olla sijoitettuna fyysisesti kahdessa eri paikassa, 

minkä tulkittiin tarkoittavan roolien moninaisuutta (kuvio 14).  

 



 69 

Kuvio 14. Assarit kahdessa eri paikassa.  

 
 
8.6.6 Assarit opettajina 
 
Osassa aineiston kuvissa opettajien roolia korostettiin tekstillä, jossa kerrottiin 

tiedonjaosta opiskelijoille. Assarien rooli taas useammissa aineiston kuvista oli 

tukija, tsemppaaja, neuvoja ja auttaja. Assarit opettajina -teeman yksi perusteista 

oli assarien ja opettajien samankaltaiset roolit juuri tiedonjaon näkökulmasta. Toi-

mijoita saatettiin esimerkiksi kuvata jakamassa tietoa opiskelijoille (kuvio 15). Tie-

don jakaminen oli aineiston kuvissa enemmän opettajan rooli. Assarien jakaessa 

myös tietoa, voitiin heidän tulkita toimivan opettajina.  

 
Kuvio 15. Assarit ja opettajat jakamassa tietoa opiskelijoille. 

 
 

Assarit ovat kuitenkin koko koulutusohjelman mittakaavassa enemmän vertaisia 

opiskelijoita uusille opiskelijoille kuin opettajia. Kuitenkin kuvista tulkittava assa-

rien toimiminen opettajana tekee assarista vertaisopettajan opiskelijoiden sil-

missä.  
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9 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
 
Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu on olennainen osa tutkimusta ja se pyri-

tään tekemään jokaisessa tutkimuksessa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 

213; Metsämuuronen 2005, 109). Seuraavissa alaluvuissa eritellään tutkimuksen 

luotettavuutta kunkin aineiston kohdalta. 

 
9.1 Määrällisten mittarien reliabiliteetit 
 
Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan toistettavuutta, eli tutkimuksen tai mit-

tauksen kykyä antaa tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2005, 213). Mittauksen toistettavuus voidaan mitata reliabiliteetti- eli 

reliaabeliuskertoimella, joka voidaan saavuttaa muun muassa laskemalla mittarin 

sisäinen konsistenssi (Metsämuuronen 2005, 66). Sisäinen konsistenssi ilmoite-

taan Cronbachin alfalla, jonka arvon ollessa > 0.6 voidaan mittaria pitää luotetta-

vana (Metsämuuronen, 2005, 69). Tämän tutkimuksen määrällisen aineiston ke-

räämiseen käytettävä mittari oli mallinnettu Pascarellan ja Terenzinin (1980) käyt-

tämästä mittarista, jonka Lähteenoja suomensi (2010). Lähteenoja (2010) oli 

myös kehittänyt lisäksi samastumista mittaavia väittämiä, jotka hän oli mallintanut 

muun muassa Maelin ja Ashforthin (1992) organisaatioon samastumista mittaa-

van mittarin perusteella. Mittarin eri osa-alueita mittaavien summamuuttujien re-

liabiliteetit tässä tutkimuksessa olivat riittävän korkealla tasolla (Cronbachin alfa 

> 0.6). 

 

Koulutusohjelmaan sitoutumisen mittarin reliabiliteetin Cronbachin alfa oli tässä 

tutkimuksessa 0.64 kuten myös Lähteenojalla (2010). Koulutusohjelmaan sa-

mastumisen summamuuttujan reliabiliteetin ilmoittama a oli 0.73, joka Lähteen-

ojalla (2010) vaihteli 0.74 ja 0.91 välillä riippuen oliko kyseessä samastuminen 

pääaineeseen vai laajemmin esimerkiksi koko yliopistoon. Tämän tutkimuksen 

assari-opiskelija -vuorovaikutuksen a oli 0.83 ja opettaja-opiskelija -vuorovaiku-

tuksen 0.82, joka Lähteenojalla (2010) oli 0.77. Opiskelijoiden keskinäisen vuo-

rovaikutuksen a oli tässä tutkimuksessa 0.88 ja  Lähteenojalla (2010) 0.84. Pas-

carella ja Terenzini (1980) saivat mittarien Crobachin alfaksi sitoutumisen osalta 

0.71, opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta 0.84 ja opettaja-opiskelija 
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vuorovaikutuksesta arvoja väliltä 0.82 ja 0.83, riippuen oliko kyseessä informaali 

vai formaali vuorovaikutus. 

 

Voidaan siis todeta, että tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit eri summamuuttu-

jien välistä yhteyttä mitatessa olivat luotettavia, sillä niiden reliabiliteetit aiem-

missa sekä tässä tutkimuksessa olivat tarpeeksi korkealla tasolla.  

 
9.2 Määrällisen aineiston validiteetti 
 
Validiteetilla tarkoitetaan luotettavuuden kohdalla yleensä sitä, että ollaanko tut-

kimassa juuri sitä, mitä on tarkoituksenakin tutkia. Validiteetti voidaan jakaa si-

säiseen ja ulkoiseen validiteettiin, joista sisäisen avulla pyritään jäsentämään tut-

kimuksen omaa luotettavuutta, mittarin muodostamisen oikeellisuutta ja mittaus-

tilanteen tekijöiden vaikutusta luotettavuutta alentavasti. Ulkoinen validiteetti kä-

sittää tutkimuksen yleistettävyyden. Muun muassa hyvällä tutkimusasetelmalla, 

käsitteenmuodostuksella, teorian johtamisella ja suurella otannalla voidaan lujit-

taa tutkimuksen validiteettia. (Metsämuuronen 2005, 57.) 

 

Sisäisen validiteetin piiriin kuuluu sisältövaliditeetti, jonka tarkastelussa otetaan 

selvää siitä, onko tutkimuksen parissa käytetyt käsitteet teorian mukaisia ja kat-

tavatko ne tarpeeksi laajasti tutkitun ilmiön (Metsämuuronen 2005, 110). Tässä 

tutkimuksessa pohjana oli käytetty Vincent Tinton (1975) teoreettista mallia opis-

kelijoiden integroitumisesta ja keskeyttämiseen johtaneista syistä. Teorian käsit-

teet kuten toverivuorovaikutus, suhteet yliopisto-opettajiin ja sitoutuminen olivat 

olleet ohjaavina tekijöinä jo integraatiota tutkineiden Pascarellan & Terenzinin 

(1980) muodostamissa mittareissa. Samojen käsitteiden perusteella muodostui 

myös Lähteenojan (2010) integraatiomittarit, joita käytettiin pohjana tämän tutki-

muksen mittareille. Voidaan siis todeta, että käsitteet näiltä osin mittareissa olivat 

teorian mukaisia. Tätä tutkimusta varten kehitetty opetusavusta-opiskelija -vuo-

rovaikutusta mittaava mittari oli vasta ensimmäistä kertaa käytössä, joten sen 

teorian mukaisuutta ei voida arvioida tarkasti. Mittarin käsitteet ja sanamuodot 

olivat kuitenkin mallinnettu jo Pascarellan & Terenzinin (1980) ja Lähteenojan 

(2010) suomentamien opettaja-opiskelija -vuorovaikutusta mittaavia väittämiä 

hyödyntäen. 
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Siispä tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan pitää jossain määrin luotetta-

vana. Mittaustilanteen luotettavuutta saattaa kuitenkin alentaa tapa, jolla aineisto 

kerättiin kurssipalautteen yhteydessä e-lomakkeella. Kurssin 60 opiskelijasta 59 

vastasi tutkimuksen lomakkeeseen antaen suostumuksesta tutkimuksen tekemi-

selle. Korkea vastausprosentti saattoi johtua siitä, että vastauksia kerättiin yleisen 

kurssipalautteen yhteydessä, jolloin saadakseen kurssin suoritusmerkinnän opis-

kelijoiden oli pakko vastata palautteeseen. Palautteen sisällä oli kuitenkin mah-

dollista valita jokaisen kysymyksen ja väittämän kohdalla vaihtoehto en halua 

vastata. Vastaajia ei siis pakotettu vastaamaan, vaikka luultavasti vastauspro-

sentti oli osittain siksi hyvinkin korkea, että tutkimukseen osallistuminen oli integ-

roitu pakollisen kurssipalautteen yhteyteen. 

 

Ulkoista validiteettia tarkastellessa määrällisenä aineistona 59 vastausta on erit-

täin kapea, eikä yleistyksiä voida sen perusteella tehdä. Aineiston pienuus ai-

heuttaa täten ulkoiselle validiteetille kolhun. Tutkimustulos siitä, että assarien toi-

minnalla oli yhteys opiskelijoiden koulutusohjelmaan samastumiseen, on kuiten-

kin merkityksellinen ja kertoo siitä, että ainakin tämän koulutusohjelman kohdalla 

vuonna 2017 aloittaneiden opiskelijoiden mielestä assarien läsnäololla oli merki-

tystä. Lisäksi etuna tutkimukselle voidaan pitää sitä, että tämän tutkimuksen otos 

aineistojen osalta kurssin osallistujista oli kattava. 

 

9.3 Tekstiaineiston luotettavuus 
 
Määrällisen 59 vastauksen lisäksi laadullista aineistoa oli 40 oppilaan teksti- ja 

kuvavastauksen verran. Tämä takasi tutkimukselle sen, että yksittäisten opiske-

lijoiden kokemuksia päästiin kuvaamaan jonkun verran tarkemmin, vaikkakin ly-

hyet tekstivastaukset jättivät hieman tulkinnanvaraa ja niiden avulla saatiin vain 

pintaraapaisu siitä, mitä opiskelija kokonaisuudessaan ajatteli assarien hyö-

dyistä. Tutkimuksen tekstivastauksissa selvisi, että assarien toiminta oli vaikutta-

nut positiivisesti opiskelijoiden integroitumiseen monin eri tavoin. Laadullinen ai-

neisto kerättiin viimeisellä leikkimielisellä opetuskerralla, jota kutsuttiin kurssitur-

najaisiksi. Opiskelijoiden oli mahdollista olla kurssin opetuskerroilta pois yhden 

kerran ilman korvaavaa tehtävää. Osalla kurssin opiskelijoista tuo yksi poissaolo 

oli niin sanotusti vielä käyttämättä viimeiseen kertaa tullessa, jolloin saattaa olla, 
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että se käytettiin tästä syystä viimeisellä kerralla kurssiturnajaisten päällä. Kurs-

sin listoilla oli kuitenkin yhteensä 60 opiskelijaa, joista vain 40 oli läsnä turnajai-

sissa. Voisiko myös olla, että 40 opiskelijaa, jotka osallistuivat myös kurssiturna-

jaisiin, olivat juuri niitä, jotka olivat paremmin integroituneita, koulutusohjelmaan 

samastuneempia, sitä kautta sitoutuneempia ja siksi myös paikalla kurssiturna-

jaisissa? Tämä saattaisi vääristää tekstivastauksien tuloksia, koska tällöin vas-

taukset olisivat tulleet juuri opiskelijoilta, jotka olivat jo valmiiksi hyvin integroitu-

neita. Onko siis mahdollista, että siksi 40 opiskelijan vastauksen joukossa oli niin 

paljon positiivista sanottavaa assareista? Metsämuuronen (2005, 1136) muistut-

taakin, että kato osallistujien joukossa vaikuttaa tuloksiin, jos poispudonneet 

edustavat jotain tiettyä ryhmää. On myös syytä pohtia, voiko tästä syystä jäljelle 

jääneistä vastauksista päätellä riittävästi. 

 
9.4 Kuva-aineiston luotettavuus 
 
Tämän tutkimuksen kuvien tulkinnassa taas on otettava huomioon, että kuvat 

ovat tehty lyhyen neljän minuutin aikarajan puitteissa, joten kuvan on mahdollista 

esittää vain osa sille asetetusta tavoitteesta. Kuitenkin niiden kriittisimpien koh-

tien edustettavuutta voidaan pitää melko varmana, sillä tekijöillä oli käytössään 

valmiit värikoodatut toimijat kuvan tekemistä varten. Luovat ja visuaaliset materi-

aalit tutkimusaineistona ovat kuitenkin aina haastavia, mutta mielenkiintoisia, sillä 

kuva ei ole pelkästään se, mitä näemme lopputuloksessa. Niiden tulkinnassa on-

kin otettava huomioon, että ne voivat johtaa moneen eri suuntaan niiden mahdol-

listen metaforisten ulottuvuuksien takia. Tutkija saattaakin huomata kehittävänsä 

vertauksellisuutta pidemmälle johtaen itsensä ylitulkintaan tai väärään tulkintaan. 

Kuvien tulkitsemisessa on mukana paljon subjektiivisuutta, joka saattaa olla uhka 

tutkimuksen luotettavuudelle. (Löfström, Nevgi, Wegner & Karm 2015, 192, 202–

203 & 206.) Tämän tutkimuksen kuvien tulokset ovat siis ainoastaan tutkijoiden 

muodostama kuva siitä, mitä kuvat esittävät. Niiden välillä löytyi kuitenkin paljon 

yhtäläisyyksiä, joiden perusteella niitä oli mahdollista teemoitella. Lisäksi tämän 

tutkimuksen aineisto ei koostunut ainoastaan kuvista, vaan ne olivat vain yksi 

muuta aineistoa tukeva osa.  
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9.5 Yhteenveto luotettavuudesta 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka selostus tutkimuksen tekemi-

sen vaiheista, jolloin aineiston tuottamisen vaiheet on kerrottava selkeästi ja to-

denmukaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 214). Tässä tutkimuksessa 

on kerrottu melko tarkasti kappaleessa 6.2 kuinka laadullisen aineiston tekstit ja 

kuvat ovat kerätty. Olosuhteita on kuvattu ja tutkijan roolia esitelty. Kuitenkaan 

täysin varmoja ei voida olla siitä minkälainen aineistonkeräämistilanne on ollut, 

sillä tämän pro gradu -tutkimuksen tekijä ei ollut itse paikalla tuolloin ja on vain 

muiden tutkijoiden kertomuksen varassa. Laadullista analyysia tehtäessä keski-

össä on kuitenkin luokitteluiden tekeminen ja tutkijan tulisi esitellä luokkien syn-

tymisen alkujuuret ja perusteet. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 214–215.) 

Tämän tutkimuksen aikana käytetyt laadulliset menetelmät on esitelty todella 

huolellisesti sekä niiden perusteella analyysia ja luokittelun perusteita esitelty tar-

kasti. Tämän tutkimuksen luotettavuudelle voidaankin pitää etuna sitä, että vai-

heet on selitetty perusteellisesti.  

 

Määrällisessä ja laadullisessa tutkimuksessa validiutta on mahdollista tarkentaa 

käyttämällä useampia menetelmiä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 215). 

Tässä tutkimuksessa käytettiin ensinnäkin sekä määrällistä että laadullista tutki-

musotetta, joiden sisällä menetelmiä oli yhteensä 3. Määrällinen aineisto analy-

soitiin havainnollistamalla eri tekijöiden välistä yhteyttä korrelaation käsitteen 

kautta, laadullisia tekstivastauksia luokiteltiin Mayringin (2000) ICD-menetelmää 

soveltaen ja kuvia semiotiikan käsitteiden tukemana hyödyntämällä Braunin ja 

Clarken (2006) temaattinen analyysi -menetelmää. Jokaisen menetelmän valin-

noille esiteltiin perustelut ja niiden käytön vaiheet selostettiin tarkasti. Tutkimuk-

sen sisällä menetelmien yhteiskäytöstä on käytetty triangulaation käsitettä, josta 

on myöhemmin alettu käyttää myös juuri mixing methods -käsitettä (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2002, 215). Tämän tutkimuksen laadulliset ja määrälliset lähes-

tymistavat olivat askelmia mixed methods -tutkimussuuntauksen mukaisen 

SED:in (Way, Stauber, Nakkula & London 1994) avulla liitetty yhteen. Siksi luo-

tettavuuden kiistattomana etuna voidaan siis pitää tutkimusmenetelmien rik-

kautta. Sillä on selvää, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, sitä 
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varmemmin voidaan luottaa saatuihin tutkimustuloksiin (Metsämuuronen 2005, 

245). 

 

Triangulaation piiriin kuuluu myös tutkijatriangulaatio, jolla tarkoitetaan useam-

man tutkijan osallistuneen tutkimuksen tekemiseen aineiston keräämisessä, 

mutta erityisesti analysoimisessa ja tuloksien tulkinnassa (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2002, 215). Tässä tutkimuksessa aineiston keräämiseen oli osallistunut 

jopa 3 tutkijaa. Aineistoa oli analysoitu neljän tutkijan toimesta ja saaduista tulok-

sista keskusteltu vielä yhdessä perustellen omia valintoja teorian ja menetelmän 

mukaisesti. Myös tutkijatriangulaation toteutuminen voidaan laskea tutkimuksen 

luotettavuuden eduksi. 

 

Myös aineistotriangulaatio, jonka avulla yhden ongelman ratkaisemiseksi kerä-

tään useampia aineistoja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 215), voidaan 

nähdä toteutuneen. Vaikka jokaisen kolmen eri aineiston avulla pyrittiin vastaa-

maan omaan tutkimuskysymykseensä, antoivat ne mahdollisuuden tarkastella 

samaa ongelmaa useammasta näkökulmasta. Opetusavustajan ja opiskelijan vä-

lisen vuorovaikutuksen yhteys sosiaaliseen integroitumiseen ja samastumiseen 

löydettiin määrällisen analyysin avulla, tekstiaineisto luonnehti, miten opetus-

avustajat vaikuttivat opiskelijoiden integroitumiseen, ja kuva-aineisto havainnol-

listi opetusavustajien roolia kurssilla sekä koulutusohjelmassa. Kaikkien aineisto-

jen tuomien näkökulmien avulla oli mahdollista muodostaa tutkimuksen laajem-

masta aiheesta tarkempi moniulotteisempi kuva.  

 

Kokonaisuudessaan tutkimusta voidaan pitää melko luotettavana. Määrällisen ai-

neiston keräämiseksi käytetyt mittarit olivat teorian mukaisia ja niiden sisäinen 

konsistenssi on ollut aiemmin saman suuntainen kuin tässä tutkimuksessa.  

Vaikka otanta oli melko kapea, oli se laaja kuvaus yhdestä erästä uusia opiskeli-

joita. Laadullisen aineiston analysoimisen vaiheet on selostettu huolella ja koko-

naisuudessaan triangulaatio aineiston, menetelmien ja tutkijoiden osalta lisää 

luotettavuutta.  
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9.6 Tutkimuksen eettisyys 
 
Jo tutkimuksen aiheen valinta on ratkaisu eettisyyden kannalta. Kenen ehdoilla 

tutkimus tehdään, mikä vaikuttaa aiheen valintaan ja miksi tutkimukseen ylipää-

tään ryhdytään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 26.) Tämän pro gradu -ai-

heen valintaan vaikutti se, että aihe ja aineisto tuli tekijän toteutettavaksi työsuh-

teen kautta. Laajempi tutkimus aiheesta olisi varmasti tehty ilman tätäkin työtä, 

mutta aihe tälle pro gradulle ei ollut siis tekijänsä oma valinta. Toki aiheesta olisi 

voinut kieltäytyä, mutta on tiedostettava se, että aiheen on määritellyt suurempi 

taho jonkin olemassa olevan tarpeen takia. Yksi tämän pro gradun ”tilanneen” 

hankkeen taustalla vaikuttavista syistä saattaa olla Helsingin yliopiston strategia 

2017–2020, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä vertaisopettajien käyttöä opetuk-

sen suunnittelussa ja toteuttamisessa saattaen opiskelijan keskiöön (Helsinki 

2018). Strategian ajatus on sinänsä kaunis ja saattaa lisätä vastuullisuutta sekä 

tiedonomaksumista vertaisopettajina, eli opetusavustajina toimivien opiskelijoi-

den keskuudessa. Tämä työn tulokset antoivat myös ymmärtää, että uusien opis-

kelijoiden kokemus opetusavustajista oli pääosin positiivinen. Kuitenkaan pitkän 

aikavälin puitteissa ei voida sanoa, onko opiskelijoiden vastuun lisäämisellä, esi-

merkiksi juuri uusien opiskelijoiden integroimisessa yliopistoon, positiivinen vai-

kutus. On myös pidettävä mielessä, että yksi opiskelijoiden opetuksen suunnitte-

lussa ja toteutuksessa lisätyn vastuun taustalla olevista syistä saattaa olla Suo-

messa koulutuksesta tehdyt leikkaukset ja sitä kautta opettajien työmäärän kas-

vaminen, jolloin vastuuta on sysättävä hieman pakonkin edessä opiskelijoille. 

 

Tutkimuksen suunnittelussa on pohdittava, kuinka tuotettu tieto voisi parantaa 

tutkittavaa asiaa tai tutkittavien tilannetta (Piispa 2006, 141). Tätä tutkimusta teh-

dessä oli melko selvää, että tuotetulla tiedolla voi olla vaikutus uusien opiskelijoi-

den integroitumiselle tulevaisuudessa. Jos opetusavustajien avulla integroitumi-

nen muuttuu helpommaksi, heitä tulisi käyttää laajamittaisemmin suomalaisessa 

korkeakoulujärjestelmässä.  

 

Yksi tärkeimpiä tutkimuseettisiä normeja on yksityisyydensuojan kunnioittaminen 

ja sen turvaamiseksi pitäisi tutkittavien henkilöiden anonymiteetistä pitää huolta 

(Kuula 2006, 124). Tutkimuksen osallistujilta kerättiin opiskelijanumerot 



 77 

tunnistetiedoiksi, joiden avulla saatiin selville iät ja sukupuolet. Tietoja ei kuiten-

kaan luovutettu kolmansille osapuolille, eikä yksittäisiä vastauksia yhdistetty mis-

sään vaiheessa yksittäisiin henkilöihin. Tutkimukseen osallistumisen tulisikin olla 

ehdottomasti vapaaehtoista (Kuula 2006, 136). Tässä tutkimuksessa jokaiselta 

vastaajalta kysyttiin lupa heidän antamien vastauksien käyttämiseen tutkimusai-

neistona.  
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10 Pohdinta 
 
Seuraavissa alaluvuissa vedetään yhteen tutkimuksen tulokset käytetyn Mixed 

methods -menetelmän mukaisesti, tarkastellaan niitä suhteessa aiempiin tutki-

muksiin sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia.  

 

10.1  Tulosten yhteenveto ja niiden tuominen teorian tasolle 
 
Tässä tutkimuksessa aineiston laadullisen sekä määrällisen luonteen vuoksi tu-

loksia on ensin esitelty omissa osioissaan aineistoittain. Kuitenkin tuloksia on 

syytä tarkastella vielä rinnakkain, sillä käytetyn Sequential Explanatory Design -

menetelmän (Way, Stauber, Nakkula & London 1994) tarkoituksena on selittää 

alustavia määrällisiä tuloksia sitä seuraavalla laadullisella vaiheella (Plano Clark 

& Creswell 2008, 466). SED (Way, Stauber, Nakkula & London 1994) on luon-

teeltaan Mixed methods -mallinen lähestymistapa. Mixed methods -tutkimus-

suuntauksessa yhdistellään laadullista ja määrällistä aineistoa (Greene, Caracelli 

& Graham 1989, 121). Suuntauksen piirissä tutkija kerää ja hyödyntää molempia 

aineistoja analysoidessaan ja tulkitessaan niitä sekä tehden johtopäätöksiä niistä 

yhden tutkimuksen puitteissa (Plano Clark & Creswell 2008, 5). Kuten tässä tut-

kimuksessa, on mixed methods -suuntausta sopivaa käyttää esimerkiksi silloin, 

jos tutkimuksen aineisto sisältää numeeristen vastausten lisäksi avoimia vastauk-

sia (Tashakkori & Teddlie 1998, 23). 

 

Opetusavustajien eli assarien ja opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella oli po-

sitiivinen yhteys opiskelijoiden kokemaan sosiaaliseen integroitumiseen ja koulu-

tusohjelmaan samastumiseen. Opetusavustajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus-

suhteilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys opiskelijoiden keskinäiseen vuorovai-

kutukseen (r=0.668, p<0.01) ja opiskelijoiden ja opettajien väliseen vuorovaiku-

tukseen (r=0.601, p<0.01). Integroitumisen osa-alueista opiskelijoiden koulutus-

ohjelmaan samastumisella ja assarien toiminnalla oli myös tilastollisesti merkit-

sevä positiivinen yhteys (r=0.434, p<0.01). Aineiston keräämiseen käytetyssä lo-

makkeessa kuvattu assarien toiminta oli ollut vaikuttamista myönteisesti opiske-

lijan kokemukseen tulla osaksi koulutusohjelmaa, opiskelijoista kiinnostumista, 

opiskelijoiden rohkaiseminen ja tukeminen opinnoissa ja valmius viettää aikaa 
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opiskelijoiden kanssa luentojen ulkopuolella. Yhteisön suhde vahvistuukin juuri 

vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa (Pascarella & Terenzini 2005, 471). Assa-

rit saattoivat vaikuttaa samastumiseen siis juuri vuorovaikuttamalla opiskelijoiden 

kanssa luentojen aikana ja niiden ulkopuolella ja tästä syystä opiskelijat samas-

tuivat paremmin koulutusohjelmaan. Susanna Lähteenojan (2010, 91) integroitu-

misen tutkimukseen liittyvä käsite samastuminen kuvaa opiskelijan suhtautu-

mista koskien yliopistoa ja opiskelua jo ennen opiskeluiden alkua. Tässä tutki-

muksessa ei koitettu kuitenkaan ymmärtää opiskelijoiden suhtautumista ennen 

opintojen alkua, mutta kuitenkin juuri niiden alettua. Samastumista oli syntynyt, 

joten ainakin osa opiskelijoista koki yhteyttä koulutusohjelmaansa ja sen synty-

misellä oli yhteys assarien toimintaan. Lähteenojan (2010) tutkimuksen mukaan 

samastumisella oli yhteys vuorovaikutukseen opettajien ja vertaisten kanssa. Sa-

mankaltaisia tutkimustuloksia saatiin myös tästä tutkimuksesta, sillä samastumi-

nen oli yhteydessä assari-opiskelija ja opettaja-opiskelija -vuorovaikutukseen 

sekä opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen.  

 

Ei ole mahdollista esittää varmoja väittämiä koulutusohjelmaan samastumisen 

takana olevista syistä, mutta tekstivastausten avulla voidaan tulkita ja esittää 

mahdollisuuksia sille, miksi samastumista on saattanut syntyä. Jotta saataisiin 

selville, miten laadullinen tekstivastaus tukee samastumista, on tulkitsemisessa 

otettava huomioon ensin, mitä assarit ovat opiskelijoiden mielestä tehneet kurs-

silla. Tutkimuksessa selvisikin, että opiskelijat kokivat assarien vaikuttaneen hei-

dän integroitumiseensa tukemalla ja auttamalla. Kurrin (2006, 57) mukaan avun-

saanti opiskelukavereilta vaikuttaakin opintojen sujumiseen. Assarien koettiin tu-

keneen integroitumista olemalla helposti saatavilla ja lähestyttävissä sekä vaikut-

tamalla yhteisöllisyyden tunteeseen, olemalla opiskelijoiden innostajina, kannus-

tajina ja vertaisena sekä olemalla verkostoitumisen mahdollistajina ja opiskelijan 

saattajana osaksi yhteisöä. Lähes puolet vastauksista sisälsikin viitteitä suun-

taan, jossa assarit olivat vaikuttaneet opiskelijan yhteisöllisyyden tunteeseen. 

Osaksi ryhmää tuleminen onkin erittäin tärkeää, sillä opiskeluiden ongelmal-

liseksi kokemisen selittäviin tekijöihin kuuluu opiskelijan kokemus kuulumatto-

muudesta opintojensa liittyvään ryhmään (Kurri 2006, 36). Kuuluminen opiskeli-

japorukkaan ja vertaisilta saatu tuki on yksi merkittävimmistä tekijöistä opiskeli-

joiden sinnikkyyden ja koulutusohjelmassa pysymisen kannalta (Pascarella & 
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Terenzini 2005, 418). Kuitenkin kaikista eniten opiskelijat kertoivat, että assarit 

olivat vaikuttaneet heidän integroitumiseensa jakamalla tietoa, neuvoja, vinkkejä 

ja omia kokemuksia opiskelusta. Tulokset antavat viittauksia siitä, että assarien 

on koettu olevan laajassa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Yksi sosi-

aalisen integroitumisen ulottuvuuksista onkin juuri vuorovaikutus vertaisten 

kanssa (Tinto 1975, 107).  

 

Assarien koettu tietojen ja neuvojen jakaminen saattaa auttaa opiskelijaa ymmär-

tämään opintoihin liittyviä vaatimuksia. Kun opiskelija ymmärtää paremmin omaa 

koulutuspolkuaan, saattaa hän kokea olevansa osa koulutusohjelmaansa. Tieto-

jen ja avun jakamisen yhteys integroitumiseen ja opintojen sujuvuuteen on selvä, 

sillä avun pyytämisen ja sen vastaanottamisen on huomattu olevan yhteydessä 

opintojen etenemisvauhtiin (Kurri 2006, 59). Assarit olivat jakaneet tietoa esimer-

kiksi kesätyöpaikoista. Opiskelijan samastumiseen saattaa vaikuttaa tällöin se, 

että työllisyysmahdollisuuksien avulla hän tulee ylpeämmäksi omasta koulutus-

ohjelmastaan ja kokee sen tärkeämmäksi. Opiskelijoiden vastauksista selvisi 

myös, että assarit olivat jakaneet paljon omia kokemuksiaan ja näkemyksiään 

koulutusohjelmasta ja sen kursseista. Näkemys kokeneemmalta jo kurssit käy-

neeltä opiskelijalta saattaa vaikuttaa opiskelijan mielikuvaan kurssien sisällöstä 

ja laajentaa siten näkemystä opiskeltavista asioista. Opiskelijan saadessa pa-

remman kuvan kurssien koetusta luonteesta, hänen on mahdollista tehdä tulkin-

taa siitä, kuinka merkitykselliseksi hän kokee kurssin sisällön itselleen ja sitä 

kautta oman koulutusohjelmansa.  

 

Tekstivastauksien tapauksissa, joissa assarien ei koettu vaikuttaneen opiskelijan 

integroitumiseen osaksi koulutusohjelmaa, eivät tarkoita välttämättä assarien 

epäonnistumista, vaan kyse saattaa olla myös siitä, että opiskelija ei yksinkertai-

sesti tarvinnut apua koskien opiskelujaan, pärjäsi omillaan, tai jopa koki yhteisöl-

lisyyden olevan jo valmiiksi korkealla tasolla, jolloin assarien vaikutus ei päässyt 

näkyviin.  

 

Opetusavustajien rooli Ympäristöasiantuntija 1 -kurssilla koettiin eri tavoin. Osa 

opiskelijoista näki assarit ikään kuin siltana opettajien ja opiskelijoiden välillä, osa 

opettajina, osa opiskelijoiden joukossa, osa kannustajina, osa auttamassa alkuun 
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akateemisella matkalla ja osa tasavertaisina toimijoina. Joissain vastauksissa as-

sareita kuvattiin monin eri roolein. Kaikista useimmiten assarien rooli nähtiin kui-

tenkin tasavertaisina toimijoina opiskelijoiden kanssa. Tasavertaisena oleminen 

saattoi auttaa opiskelijoita pääsemään mukaan porukkaan ja kokemaan itsensä 

osaksi yhteisöä. Tasavertaisuuden kokeminen saattoi myös madaltaa kynnystä 

kysyä assareilta ja tästä syystä he saattoivat tekstivastauksissa mainita niin usein 

saaneen apua assareilta.  Onkin tutkittu, että opiskelijat kokevat, että vertaisopet-

tajia on helpompi lähestyä, ja ongelmien ratkaisemisen koettiin olleen helpompaa 

vertaisopettajan kuin ohjaajan kanssa (Iwasiw & Goldenberg 1993, 663). On 

myös selvinnyt, että vertaisten väliset epämuodolliset vuorovaikutustilanteet ovat 

vähemmän uhkaavia kuin ammattilaisen kanssa käydyt, sillä vallan ja arvioiduksi 

tulemisen näkökulma on lähtökohtaisesti pienempi tai opiskelijan silmin (La-

dychewsky & Ryan 2002). 

 

Opiskelijoiden sosiaaliseen integroitumiseen on saattanut vaikuttaa se, että opis-

kelijat kokivat assarien luoneen kurssilla yhteisöllisyyttä omalla toiminnallaan. As-

sarien toiminta opiskelijoiden innostajina, kannustajina ja vertaisena olemisena 

sekä assarien toiminta verkostoitumisen mahdollistajina ja opiskelijan saattami-

sena osaksi yhteisöä on saattanut vaikuttaa siihen, että opiskelijat ovat ryhmäy-

tyneet keskenään hyvin, mikä selittäisi yhteyden assarien-opiskelija -vuorovaiku-

tuksen ja opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen välillä. Kuva-aineiston pe-

rusteella selvisi, että kaikki toimijat (opettajat, assarit ja opiskelijat) koettiin usein 

tasavertaisina toimijoina. Assarit ovat onnistuneet ainakin joidenkin opiskelijoiden 

kohdalla luomaan kurssilla tunnelman siitä, että kaikki toimijat ovat samalla vii-

valla. Tämä on saattanut taas madaltaa opiskelijoiden kynnystä olemaan vuoro-

vaikutuksessa opettajien kanssa, mikä saattaisi selittää miksi opettaja-opiskelija 

-vuorovaikutus koettiin sitä myönteisemmin, mitä myönteisemmin koettiin assa-

rien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus.  

 

On mahdollista, että opiskelijat, jotka kuvien perusteella kokivat assarin olemisen 

siltana opiskelijoiden ja opettajien välillä, näkevät opiskelunsa sosiaalisen puolen 

enimmäkseen saman vuosikurssin opiskelijoiden kanssa vuorovaikuttamiseksi. 

Kuten todettua, opiskelutovereiden kanssa sosiaalisesti integroituminen on erit-

täin tärkeää sinnikkyyden, koulutusohjelmassa jatkamisen ja henkilökohtaisen 
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akateemisen kehityksen kannalta (Pascarella & Terenzini 2005, 418; Halawah 

2006, 572). Joissain tutkimuksissa opiskelijoiden kokemukset opettajien anta-

masta tuesta vaihtelevat, ja heidät saatetaan kokea erillään opiskelijoista oleviksi 

vaikeasti tavoitettavissa oleviksi toimijoiksi (Tiilikainen 2000, 67; Asikainen, 

Blomster & Virtanen 2018, 638). Tuon ajatuksen korostuminen oli tulkittavissa 

kuvavastauksissa, kun opettaja sijoitettiin hierakkisesti ylemmäs verrattuna opis-

kelijoihin ja assareihin. 

 

Sosiaaliseen integroitumiseen vaikuttaa muun muassa vertaisilta saatu tuki 

(Tinto 1975, 107). Vaikka opiskelijat eivät välttämättä sitä tiedosta, niin kuvissa 

esille noussut kannustamisen vastaanottaminen saattaa olla yksi tekijä heidän 

integroitumisessaan sosiaalisesti. Assarien nähtiin kannustaneen opiskelijoita 

juuri alussa. Tätä voidaan pitää assareilta tärkeänä toimintana integroitumista 

ajatellen, sillä yksi kriittisimmistä hetkistä tutkinnon suorittamisen kannalta on 

opiskelijan ensimmäinen vuosi (Vesikansa, Lempinen & Suomela 1998, 62).  

 

Assarit nähtiin kuvissa myös opettajina. Ja sitähän he jossain määrin olivatkin. 

Useimmiten vertaisopettaminen onkin juuri sitä, kun jo useamman vuoden yli-

opistossa olleet opiskelijat saavat hoitaakseen rajattuja alueita opettajan peda-

gogisista tai ohjaavista rooleista (Boud, Cohen, Sampson 1999, 414). Vertais-

opettamisen vastaanottaminen on hyödyllistä opiskelijoille, sillä he kokevat usein 

saaneensa enemmän kuin mitä olisivat saaneet, jos kurssilla olisi ollut pelkästään 

yliopisto-opettaja tai professori (Ashgar 2009; Tirado, Martin & Balboa 2011; Stig-

mar 2016). Opiskelijoiden vastauksissa nousi esille myös se, että assarit olivat 

helposti lähestyttäviä. Yliopisto-opiskelijat saattavat kokea joskus, että opettajat 

ovat vaikeasti lähestyttävissä, tai että opiskelijoiden kysymykset eivät ole terve-

tulleita (Tiilikainen 2000, 67). Opiskelijoiden kokemukset opettajien antamasta tu-

esta vaihtelevat paljon (Asikainen, Blomster & Virtanen 2018, 638). Joissain tut-

kimuksissa onkin ilmennyt, että yliopistosta ei välttämättä löydy opettajaa, jonka 

puoleen voi kääntyä vaivattomasti (Vesikansa, Lempinen & Suomela 1998, 41). 

Ehkä juuri siksi tässä tutkimuksessa myös assarien helposti lähestyttävissä ole-

minen nousi opiskelijoiden vastauksissa esille integroitumiseen vaikuttaneena te-

kijänä.  
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Tuloksien valossa voidaan luoda seuraava skenaario, joka perustuu ainoastaan 

oletuksiin, eikä välttämättä pidä paikkaansa. Se on kuitenkin täysin mahdollinen: 

Kuva-aineiston perusteella assarit nähtiin usein opiskelijoiden kanssa tasavertai-

sina toimijoina. Kuten tekstiaineisto osoitti, vuorovaikutuksen aikana assarit saat-

tavat jakaa omia kokemuksiaan ja tietoa koskien yliopisto-opiskelua. Kokemuk-

sien ja tiedon perusteella muodostetut näkemykset saavat opiskelijan näkemään 

koulutusohjelmansa tutumpana, tärkeämpänä ja jollain tavalla omana. Vertais-

opettajista onkin todettu olevan hyötyä opiskelijan ymmärryksen lisäämisessä 

(Iwasiw & Goldenberg 1993, 663). Määrällisen aineiston perusteella saadut tu-

lokset opetusavustajien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutussuhteen yhtey-

destä samastumiseen saattavat selittyä juuri yllä mainituilla perusteilla. Vertais-

vuorovaikutuksellahan voi olla positiivinen yhteys samastumiseen (Lähteenoja 

2010, 178). Tässä tutkimuksessa selvisi myös, että opiskelijoiden koulutusohjel-

maan samastuminen oli yhteydessä koulutusohjelmaan sitoutumiseen. Samas-

tuminen saattaa siis johtaa sitoutumiseen, joka puolestaan integroitumiseen ja 

sitä kautta koulutusohjelmassa pysymiseen, koska sitoutumisen on todettu en-

nustavan koulutusohjelmassa jatkamista (Rautopuro & Väisänen 2002, 6). Assa-

rien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutussuhteen ja opiskelijoiden keskinäisen 

vuorovaikutuksen välillä oli myös positiivinen yhteys. Onko mahdollisesti assarien 

toiminta hyvän vuorovaikutuksen edistäjänä johtanut myös opiskelijoiden keski-

näisen vuorovaikutuksen paranemiseen? 

 
10.2  Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset 
 
Tutkimuksen otantana vain yhden kurssin opiskelijat ovat kapea ja kertovat pel-

kästään tämän tietyn vuosikurssin ja tietyn koulutusohjelman opiskelijoiden nä-

kemyksistä. Jatkossa olisikin mielenkiintoista selvittää, miten Helsingin yliopiston 

strategia 2017–2020 mukaisen opetusavustajien lisääminen näkyy muissa tiede-

kunnissa ja koulutusohjelmissa ja miten niissä opetusavustajien läsnäolon koe-

taan vaikuttavan integroitumiseen. Tällöin olisi syytä pitää mielessä, että ase-

telma opetusavustajien ja integroitavien opiskelijoiden kohdalla olisi täysin sama, 

eli opetusavustajien tulisi suunnitella ja toteuttaa kurssi lähes itsenäisesti kuten 

tämän tutkimuksen kohdalla. Opetusavustajille olisi myös myönnettävä työstään 

opintopisteitä, jotta sitoutuminen ja motivaatio ainakin ulkoisesti kurssin 



 84 

suunnitteluun ja toteuttamiseen olisi lähtökohtaisesti sama. On otettava myös 

huomioon, että vaikka jatkossa kerättäisiin samankaltaista aineistoa saman kou-

lutusohjelman sisältä samoilla ulkoisilla muuttujilla, saattaisivat vastaukset olla 

silti hyvin erilaisia. Se millaisia henkilöitä opetusavustajat ovat ja kuinka heidän 

henkilökemiansa kohtaavat opiskelijoiden kanssa vaikuttaa varmasti jonkin ver-

ran opiskelijoiden vaikutelmaan assarien hyödyistä integroitumisprosessissa.  

 

Saman kuin tämän tutkimuksen koulutusohjelman piirissä vuonna 2018 tehty Asi-

kaisen, Blomsterin & Virtasen tutkimus kertoo, että opiskelijoiden kokemukset 

opettajien antamasta tuesta vaihtelevat paljon. Tähän ongelmaan voidaan katsoa 

vastatun opetusavustajien avulla ainakin jossain määrin, sillä vaikka opettajilla ei 

olisi opiskelijoille yhtään enempää aikaa, ovat he tämän koulutusohjelman puit-

teissa saaneet nyt tuettua ohjausta opetusavustajilta. Olisikin ehdottoman tär-

keää, että opetusavustajia käytettäisiin jatkossakin uusien opiskelijoiden integroi-

tumisen apuna. Heitä voisi käyttää vieläkin pidemmällä aikavälillä. Tutkimuksen 

kohteena olevan tiedekunnan tarjoama yhden kurssin mittainen ajanjakso onkin 

melko lyhyt, eikä opiskelijoiden ole mahdollista olla opetusavustajina välttämättä 

intensiivisesti pidempiä aikoja, mutta olisi hyvä, jos eri koulutusohjelmat kykeni-

sivät osoittamaan uusille opiskelijoille omia pidempiaikaisia tutoreita tai mento-

reita. Nykyisellään vasta aloittavia opiskelijoita saattaa olla liikaa per tutorpari, 

eikä sidettä ole mahdollista syntyä kaikkien toimijoiden välille. Tutor-ryhmien tuli-

sikin olla pienempiä ja tutoroivia opiskelijoita tulisi kompensoida avokätisesti 

opintopisteillä, jos (kuten osoitettua) integroituminen on heidän avullaan helpom-

paa. Onhan opiskelijoiden sosiaalinen integroituminen kuitenkin yhteydessä kou-

lutusohjelmassa pysymiseen, ja tämä tutkimus osoitti, että opetusavustajien 

avulla sitä voidaan helpottaa. 

 

Konkreettisesti opetusavustajia voisi käyttää myös pitkin lukuvuotta opetuksen 

tukena, siten että opetettavan kurssin opiskelijoiden avuksi saapuisi tasaisin vä-

liajoin kurssin suorittaneita opiskelijoita vastailemaan mieltä askarruttaviin kysy-

myksiin, joita opiskelijat eivät uskalla esittää yliopisto-opettajalle. Motivaationa 

opetusavustajina toimiville opiskelijoille tulisi myöntää opintopisteitä suorittamas-

taan avusta, sillä uskon, ettei kovin moni omien opintojensa ohessa muuten moi-

seen kykene rajallisen aikansa takia. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 
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todeta, että opetusavustajista on mahdollisesti paljonkin apua opiskelijoiden in-

tegroitumisprosessissa. Opetusavustajia tulisi siis hyödyntää laajamittaisemmin, 

ettei yliopisto-opiskelijoiden koulutusohjelman keskeyttämismäärä pääse kasva-

maan ainakaan heikon sosiaalisen integroitumisen takia.  
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Liitteet 
 

LIITE 1. Kyselylomake 2017 Ympäristöasiantuntija 1 -kurssilla 

 

1. Opiskelijanumero 

2. Mikä onnistui kurssilla? 

3. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat kehittämisen kohteet? 

4. Mitä muuta palautetta haluat antaa? 

5. Kurssilla oli tavoitteena integroida opiskelijat koulutusohjelmaan ja tukea 

opiskelijoiden ja opettajien välistä yhteistyötä. 

6. Minusta on hienoa olla juuri tämän koulutusohjelman opiskelija. 

7. Koen olevani osa ympäristötieteiden kandiohjelmaa. 

8. Assarit vaikuttivat myönteisesti kokemukseeni itsestäni osana koulutusoh-

jelmaa 

9. Minulle on tärkeä valmistua tästä koulutusohjelmasta. 

10. Oma koulutusohjelmani on minulle tärkeä. 

11. Olen saanut hyviä ystäviä muiden opiskelijoiden joukosta aloitettuani opis-

kelun tässä koulutusohjelmassa. 

12. Olen ylpeä siitä, että olen Ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelija. 

13. Olen ollut tyytyväinen uusiin ystävyyssuhteisiini koulutusohjelmassa. 

14. Toiset opiskelijat ovat vaikuttaneet myönteisesti omaan kehitykseeni, 

asenteisiini ja arvoihini. 

15. Minulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä moduulia haluaisin opiskella aine-

opinnoissani. 

16. Minun on ollut vaikea tavata tai tutustua toisiin opiskelijoihin 

17. Olen varma siitä, että päätökseni valita tämä koulutusohjelma oli oikea. 

18. Harva niistä opiskelijoista jotka tunnen, olisi valmis kuuntelemaan ja aut-

tamaan minua, jos minulla olisi joku henkilökohtainen ongelma. 

19. Useimmilla tämän koulutusohjelman opiskelijoilla on erilaiset arvot ja 

asenteet kuin minulla. 

20. Hyvien arvosanojen saaminen ei ole tärkeää minulle. 

21. Sillä, missä koulutusohjelmassa opiskelen, ei ole minulle paljonkaan mer-

kitystä. 
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22. Minulle ei ole tärkeää valmistua tästä koulutusohjelmasta. 

23. Kurssin assarit olivat kiinnostuneita opiskelijoista 

24. Tapaamani koulutusohjelman opettajat olivat kiinnostuneita opiskelijoista. 

25. Olen tyytyväinen mahdollisuuksiini tavata ja jutella assareiden kanssa lu-

entojen ulkopuolella. 

26. Olen ollut tyytyväinen mahdollisuuksiini tavata ja jutella koulutusohjelman 

opettajien kanssa. 

27. Tapaamani koulutusohjelman opettajat ovat valmiita viettämään aikaa lu-

entojen ulkopuolella keskustellen meitä opiskelijoita kiinnostavista ja 

meille tärkeistä asioista. 

28. Opettajat tukevat ja rohkaisevat minua opinnoissani. 

29. Olen tutustunut ainakin yhteen opettajaani koulutusohjelmassa. 

30. Useimmat tapaamani koulutusohjelman opettajat ovat aidosti kiinnostu-

neita opettamisesta. 

31. Assarit tukivat ja rohkaisivat minua opinnoissani. 

32. Assarit olivat valmiita viettämään aikaa luentojen ulkopuolella keskustellen 

meitä opiskelijoita kiinnostavista ja meille tärkeistä asioista. 

33. sähköpostiosoite 

 


