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1 Johdanto 
 

Tässä pro gradu –tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kasvatustieteilijöi-

den merkityksellisiä kokemuksia opintoihin ja työhön kiinnittymisestä siirtymä-

vaiheessa opinnoista työhön. Opintoihin (esim. Ayala & Manzano, 2018; Korho-

nen & Toom, 2017) ja työhön kiinnittymistä (esim. Bakker, 2011; Xanthopoulou, 

Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2009) on tutkittu runsaasti ja eri konteksteissa, 

kuten myös siirtymää (esim. Ashton & Ashton, 2016; Nurmi & Salmela-Aro, 

2002; Finn, 2017). Työelämäsiirtymän lisäksi siirtymää on tutkittu myös muun 

muassa eri opintojen välillä (esim. Jindal-Snape & Cantali, 2019; Kalalahti, 

Niemi, Varjo & Jahnukainen, 2020). Kiinnittymisen tutkiminen siirtymävaiheessa 

opinnoista työhön on tärkeää, koska työhön kiinnittyminen on merkityksellinen 

tekijä työstä suoriutumisen kannalta ja organisaatioiden näkökulmasta. Lisäksi 

siirtymä ja sen onnistuminen vaikuttavat yksilön hyvinvointiin. 

 

Kasvatustieteilijöiden kiinnittymisen tarkastelu on keskeistä myös yhteiskunnal-

lisesti, sillä esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja sidosryhmien luoma vi-

sio korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta vuodelle 2030 sisältää tavoitteen suo-

ritettavien tutkintojen määrän kasvattamisesta vuosina 2020—2030 (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2017). Siirtymä opinnoista työelämään ei välttämättä tapah-

du lineaarisesti, sillä Alvesin ja Korhosen (2016) mukaan siirtymät ovat muuttu-

neet aikaisempaa monimutkaisemmiksi ja epävarmemmiksi, minkä myötä siir-

tymä työelämään voi olla kompleksista ja tapahtua useamman kerran elämän 

aikana. Lisäksi generalististen, kuten kasvatustieteiden ja humanististen, alojen 

opiskelijat eivät valmistuttuaan valmistu tiettyyn ammattiin vaan he voivat työllis-

tyä lukuisille eri aloille ja tehtäviin. Tutkintojen määrän kasvattaminen voi edel-

lyttää myös toistuvaa siirtymistä ja kiinnittymistä opintoihin ja työelämään, sekä 

niistä irtautumista kiinnittymisen vastavoimana. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, mi-

ten kasvatustieteilijät kokevat kiinnittymisen ja työelämään siirtymisen ja minkä-

laisiin tekijöihin he ovat kiinnittyneitä. 

 

Vaikka opintoihin ja työhön kiinnittymistä on tutkittu monilla eri aloilla ja asteilla, 

ja opintoihin kiinnittymisellä on todettu olevan merkittävä vaikutus opinnoista 
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suoriutumisen ja hyvinvoinnin kannalta, kasvatustieteilijöiden kokemuksia kiin-

nittymisestä opintoihin ja työhön ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu vaan tar-

kempi generalististen alojen tutkimus, joka sijoittuu siirtymävaiheeseen korkea-

kouluopinnoista työelämään, puuttuu. Näin ollen tutkimukseni täydentää aikai-

semmin tehtyjä siirtymätutkimuksia tuoden esille yleisen ja aikuiskasvatustie-

teen opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset opinnoista irtautumisestä ja 

työhön kiinnittymisestä.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yleisen ja aikuiskasvatustieteen loppu-

vaiheen opiskelijoiden, jotka ovat töissä, ja juuri työelämään siirtyneiden kasva-

tustieteen maistereiden merkityksellisiä kokemuksia opintoihin ja työhön kiinnit-

tymisestä siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään. Lisäksi tavoitteena on tar-

kastella millaisiin asioihin opiskelijat ovat kiinnittyneet yliopistossa ja työelämäs-

sä. Tutkimuksessani tarkastelen kiinnittymistä ja siirtymää sosiokulttuurisesta 

näkökulmasta eli huomioiden ilmiöiden yksilölliset, yhteisölliset ja tilanteiset ulot-

tuvuudet. 
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2 Siirtyminen yliopistosta työelämään 
 

Elämän aikana tapahtuu Ecclestonen, Biestan ja Hughesin (2010) mukaan lu-

kuisia erilaisia siirtymiä, kuten siirtymä lapsuudesta nuoruuteen, nuoruudesta 

aikuisuuteen, eri koulutusasteiden välillä ja opinnoista työelämään, joiden aika-

na käsitys itsestä tyypillisesti muuttuu. Aina siirtymät eivät kuitenkaan ole help-

poja ja ne voivat sisältää erilaisia riskejä. Siirtymää usein tarkastellaan osana 

elinkaarta suhteessa sosiaalisiin odotuksiin tai uran ja ohjauksen näkökulmasta, 

mikä vaikuttaa siirtymän käsitteellistämiseen (Ecclestone ym., 2010). 

 

Yliopisto-opinnoista valmistuminen tarkoittaa tyypillisesti siirtymää työelämään, 

ja siirtymää opinnoista työelämään pidetään Pirógin (2015) mukaan yhtenä tär-

keimmistä prosesseista ihmisen elämässä. Siirtymiä on perinteisesti tarkasteltu 

tutkimuksissa Ashtonin ja Ashtonin (2016) mukaan kolmivaiheisena mallina, 

jossa ensimmäinen vaihe on siirtymään valmistautuminen opinnoissa, toinen 

vaihe siirtymä itsessään ja kolmas vaihe onnistunut siirtymä työhön. Vaikka 

aiemmin siirtymä työelämään tapahtui suurimman osan kohdalla huomattavasti 

nykyistä varhaisemmin, opiskelijoita yhä kannustetaan Helms Jørgensenin, Jär-

visen ja Lundahlin (2019) mukaan lineaariseen siirtymään työelämän pariin ar-

gumentoimalla ammattitaitoisten työntekijöiden määrän lisäämisellä työmarkki-

noilla.  

 

Kuten monissa tutkimuksissa (esim. Nurmi & Salmela-Aro, 2002; Monteiro, Ta-

veira & Almeida, 2019), myös tässä tutkimuksessa siirtymää tarkastellaan opin-

tojen loppuvaiheena, varsinaisena siirtymän hetkenä eli valmistumisena ja on-

nistuneena siirtymisenä työelämään, koska tutkimus kohdentuu tarkastelemaan 

siirtymää molemmin puolin. Siirtymä yliopistosta työelämään voi kuitenkin ta-

pahtua Alvesin ja Korhosen (2016) mukaan useita kertoja ja eri vaiheissa ihmi-

sen elämän aikana, sillä siirtymät työelämään ovat muuttuneet aikaisempaa 

monimutkaisemmiksi ja epävarmemmiksi sen sijaan, että siirtymä olisi kollektii-

vinen ja lineaarinen tapahtuma. Sen sijaan siirtymät voivat tapahtua monella eri 

tavalla, osa pitkittyneemmin ja osa perinteisemmin, ja tavat ovat rinnakkaisia 

toisilleen (Lorentzen, Bäckman, Ilmakunnas & Kauppinen, 2018; Billari & 
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Liefbroer, 2010). Siirtymä onkin Tettin, Creen ja Christien (2017) mukaan jatku-

va prosessi, joka voi toistua useasti, ja yliopisto-opinnoistakin voidaan tunnistaa 

neljä kriittistä siirtymää. Nämä siirtymät ovat yliopisto-opintojen aloittaminen, 

mihin liittyy kuuluvuuden rakentaminen, kuuluvuuden tunteen kehittyminen ja 

siirtymä toiselle lukuvuodelle, muutokset kuulumisen tunteessa ja suhtautumi-

sessa opiskeluun viimeisten opiskeluvuosien aikana sekä valmistumisen jäl-

keen tapahtuva muutos itsessä. Siihen, kuinka opiskelijat selviävät näistä siir-

tymistä vaikuttavat myönteiset suhteet vertaisten ja henkilökunnan kanssa (Tett 

ym., 2017). 

 

Työskentely opiskelun aikana on yleistä esimerkiksi opiskelun mahdollista-

miseksi ja se saattaa vaikuttaa myönteisesti siirtymän sujuvuuteen (Alves & 

Korhonen, 2016). Siirtymään liittyviä yksilöllisiä työ- ja saavutustavoitteita uudel-

leenrakennetaan Nurmen ja Salmela-Aron (2002) mukaan tarvittaessa siirtymän 

etenemisen mukaisesti, kun taas perheisiin liittyvät tavoitteet säilyvät vakaam-

pina. Erityisesti, jos kyseessä on onnistunut siirtymä, mikä tarkoittaa tässä yh-

teydessä valmistumisen jälkeistä työllistymistä suhteellisen pian, niin kiinnostus 

heikkenee sellaisia tavoitteita kohtaan, jotka eivät enää sovi yksilön elämänti-

lanteeseen. Esimerkiksi kiinnostus opiskeluun liittyviin tavoitteisiin voi heiketä 

onnistuneen työelämään siirtymisen myötä, sillä keskittyminen ja resurssit koh-

distuvat jälleen sen hetkisiin tai mahdollisesti tuleviin haasteisiin, mutta epäon-

nistuneen työelämään siirtymisen myötä kiinnostus voi kohdistua tilannetta 

kompensoiviin vaihtoehtoihin, kuten lisäopiskeluun (Nurmi & Salmela-Aro, 

2002). 

 

Nuorten aikuisten suhtautuminen tavoitteisiinsa liittyy Haasen, Heckhausenin ja 

Silbereisenin (2012) mukaan heidän hyvinvointiinsa. Onnistuneella siirtymällä 

työelämään on myönteinen vaikutus yksilön terveyteen myös, sillä Nurmen ja 

Salmela-Aron (2002) nuorilla aikuisilla, jotka ovat siirtyneet työelämään onnistu-

neesti, on vähemmän masennusoireita myöhemmin. Tutkittaessa toisen asteen 

koulutuksesta työelämään siirtyneitä nuoria ja nuoria aikuisia, työllistyminen en-

nustaa Koiviston, Vuoren ja Vinokurin (2010) mukaan pienempää taloudellista 

taakkaa ja työhön liittyviä tavoitteita, jotka liittyvät puolestaan vähäisempiin ma-

sennusoireisiin. 
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Siirtymävaiheessa opinnoista työelämään voi tapahtua myös muutoksia tavoit-

teisiin kiinnittymisessä. Tavoitteista etääntyminen valmistumisen hetkellä on 

Haasen ym. (2012) mukaan yhteydessä lisääntyneeseen työtyytyväisyyteen, 

kun taas kiinnittyminen tavoitteisiin on yhteydessä heikentyneeseen autonomi-

aan ja yksilöiden epäedullisempiin työllistymismahdollisuuksiin lisäten hieman 

masennusoireita riippuen opintojen mahdollistamista työllistymisnäkymistä. Li-

sääntyneet masennusoireet liittyivät mahdollisesti tutkittavien kokemiin takais-

kuihin työllistymisessä. Tavoitteista etääntymisellä voi puolestaan olla hyvin-

vointiin liittyviä etuja, kuten tyytyväisyys työtilanteeseen, mutta samalla se voi 

haastaa yksilön motivaatiota ja heikentää yksilön autonomiaa sosiaalisen pai-

neen ja tavoitteiden saavuttamisen vuoksi (Haase ym., 2012). 

 

Kun tarkastellaan epäonnistuneita siirtymiä työelämään, Nurmi ja Salmela-Aro 

(2002) havaitsivat, että miesten itseensä liittyvien tavoitteiden määrä lisääntyi, 

kuten myös naisilla, jotka siirtyivät valmistumisen jälkeen tehtäviin, jotka eivät 

täysin vastanneet koulutusta. Se, että tavoitteet keskittyvät itseensä, voi liittyä 

itseensä kohdistuvaan pohdintaan yksilön arvioitaessa siirtymään vaikuttaneita 

syitä. Samalla se voi toimia yksilöllisenä keinona selviytyä uudessa tilanteessa. 

(Nurmi & Salmela-Aro, 2002.) 

 

Tavoitteiden lisäksi siirryttäessä opinnoista työelämään, opinnoista työelämään 

siirtyville tärkeitä tekijöitä ovat taitojen, statuksen ja palkan ohella Finnin (2017) 

mukaan myös työn ja työllistyminen kokeminen hyväksi yksityiselämän kannal-

ta. Tätä kokemusta ilmaistaan relationaalisen ja emotionaalisen prosessin kaut-

ta, joihin liittyy vahvasti tunteet hyvinvoinnista, vakaudesta ja henkilökohtaisesta 

tyytyväisyydestä. Lisäksi se, minkälaisia verkostoja ja kuinka opinnoista työelä-

mään siirtyvät kokevat ne, vaikuttavat siihen, kuinka he kokevat voivansa navi-

goida erityyppisten tietojen ja neuvojen parissa (Finn, 2017). 
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2.1 Siirtymiseen vaikuttavat tekijät 

 

Siirtymä on tapahtuma, johon liittyy paljon yksittäisiä ja yksilöön liittyviä tekijöitä. 

Yksi tekijä, joka vaikuttaa siirtymään yliopistosta työelämään on Alvesin ja Kor-

hosen (2016) mukaan tieteenala, josta valmistuminen tapahtuu. Tutkimuksessa 

havaittiin, että sujuva siirtymä vakituiseen työhön tapahtui tyypillisesti generalis-

tiselta alalta, mikä voi kuvata suomalaisen työmarkkinakentän segmentoitumista 

niin, että aloilta, joilta valmistutaan ammattiin, työllistytään tyypillisesti aluksi 

määräaikaiseen työsuhteeseen (Alves & Korhonen, 2016).  

 

Lisäksi siirtymään opinnoista työelämään voi vaikuttaa myös henkilön sukupuo-

li. Erityisesti suomalaisten naisten siirtymä opinnoista työelämään voi Alvesin ja 

Korhosen (2016) mukaan pitkittyä ja olla hyvin monimutkainen, vaikka Suomea 

usein tarkastellaan tasa-arvon mallimaana ja naiset kouluttautuvat korkealle. 

Suomessa naisten asema työmarkkinoilla on Lorentzenin ym. (2018) mukaan 

usein epävarmempi kuin Ruotsissa ja Norjassa ja näin ollen heillä on yleensä 

pidempi jakso ilman työtä tai osa-aika työssä ennen vakiintuneempaa asemaa 

työelämässä. Lisäksi lapsensaanti on Suomessa muita maita kielteisemmin yh-

teydessä työllistymiseen, mikä luultavasti liittyy institutionaalisiin ja poliittisiin te-

kijöihin (Lorentzen ym., 2018). 

 

Yksilön tavoitteilla on kuitenkin Nurmen ja Salmela-Aron (2002) mukaan yhteys 

myös siirtymään ja työllistymiseen, sillä nuoret aikuiset, joiden tavoitteet opinto-

jen aikana liittyivät perheeseen, jäivät epätodennäköisemmin työttömiksi. Tätä 

mahdollisesti selittää heidän panostuksensa työllistymisen eteen tavoitteiden 

vuoksi, jotka liittyvät perheeseen. Sen sijaan yksilön työhön liittyvät tavoitteet 

eivät ennustaneet siirtymän sujuvuutta ja onnistumista, mikä mahdollisesti liittyy 

siirtymän säänneltyyn luonteeseen osana instituutiota, sattuman ja verkostojen 

vaikutukseen ja institutionaalisen luonteen vuoksi yksilöllisen variaation rajalli-

suuteen (Nurmi & Salmela-Aro, 2002). Yksilön ja organisaation yhteensopivuu-

den lisäksi onnistuneeseen siirtymään kuitenkin vaikuttavat Sortheixin, Diet-

richin, Chown ja Salmela-Aron (2013) mukaan yksilön sisäiset työhön liittyvät 

arvot. 
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Toisaalta opiskelijat, jotka ennen siirtymää ovat huolestuneempia, kontrol-

loivampia, uteliaampia ja itsevarmempia, ovat Monteiron ym. (2019) mukaan 

todennäköisemmin työllistyneitä 18 kuukautta siirtymän jälkeen, sillä tekijät ku-

ten huolestuneisuus ja uteliaisuus viittaavat tulevaisuuden vaihtoehtojen tiedos-

tamiseen. Kuitenkin nuoret aikuiset, joilla on paljon masennusoireita, ovat Nur-

men ja Salmela-Aron (2002) useammin työttömiä varsinaisen siirtymän jälkeen. 

Näin ollen myös terveydelliset tekijät vaikuttavat siirtymään. 

 

Yksilön oman toiminnan lisäksi siirtymiin vaikuttavat Pirógin (2015) mukaan 

myös työmarkkinatilanne, alueen koulutusmahdollisuudet ja alueen taloudelli-

nen ilmapiiri yhteiskunnan vallitsevan ilmapiirin lisäksi. Työmarkkinatilanteen 

vaihtelut heijastuvat Ganglin (2002) mukaan myös siirtymään opinnoista työhön, 

kuten nähtiin esimerkiksi 1990-laman yhteydessä, jolloin nuorten asema työ-

markkinoilla kokemattomampina työntekijöinä oli kokeneita ja jo asemansa työ-

markkinoilla vakiinnuttaneita heikompi. Työttömyysriski on erityisen suuri mata-

lasti kouluttautuneilla, jotka ovat siirtymässä työelämään, sillä työmarkkinatilan-

teen vaihteluilla voi olla suuri vaikutus heihin. Vastaavasti myös koulutetun vä-

estön lisääntyminen ja työelämän tarpeiden ja rakenteiden muutokset vaikuttivat 

koulutusta vastaavien tehtävien saavutettavuuteen varsinkin työelämään siirty-

vien kohdalla (Gangl, 2002). 

 

Siirtymät yliopistosta työelämään eivät tapahdu tyhjiössä, vaan niitä muovaavat 

lukuisat sosiokulttuuriset tekijät, instituutiot ja käytännöt. Eri maiden välillä on 

kuitenkin eroja siirtymissä ja siinä, minkälaisia poliittisia toimia siirtymiin kohdis-

tetaan (Helms Jørgensen ym., 2019; Raffe, 2014). Pääpiirteittäin siirtymät Poh-

joismaissa ovat kuitenkin samankaltaisia Lorentzenin ym. (2018) mukaan. Sen 

sijaan vertailtaessa OECD-maiden 25—29-vuotiaiden työllistymistä, jolloin Kar-

melin (2017) tutkimuksen mukaan suurimmaksi osaksi siirtymä opinnoista työ-

hön on tapahtunut, huomataan, että maiden välillä on koulutusjärjestelmistä joh-

tuvia eroja. Maissa kuten Koreassa ja Australiassa opinnot kestävät tyypillisesti 

pidempään, kun taas esimerkiksi Tšekeissä ja Ranskassa siirtymä opinnoista 

töihin tapahtuu varhaisemmin, joka heijastuu maiden välillä tehtävään vertailuun 
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nuorten työllistymisestä, sillä sellaiset koulutusjärjestelmät, jotka kannustavat 

opiskeluun, tukevat siirtymää opinnoista työhön (Karmel, 2017). 

 

Nuorten ja nuorten aikuisten työllistymistä voidaan kuitenkin Koiviston ym. 

(2010) mukaan tukea tukemalla opiskelijoiden valmiuksia, eli heidän minäpysty-

vyyttänsä ja takaiskujen sietokykyä, työllistymisen edistämiseksi. Tutkimukses-

sa opiskelijoiden valmiudet olivat kuitenkin vahvempia, jos nuorella oli jo ole-

massa olevat työhön liittyviä tavoitteita. Tällöin opiskelijat ovat mahdollisesti ol-

leet valmiimpia ohjaukselle ja näin ollen opiskelijoiden motivaation vahvistami-

sella ja asenteiden ja arvojen läpikäymisellä on mahdollisesti välillisesti vaiku-

tusta työllistymistä ajatellen (Koivisto ym. 2010). Pohjoismaisessa kontekstissa 

yksilön vastuu onnistuneesta työelämään siirtymisestä on Helms Jørgensenin 

ym. (2019) mukaan kasvanut, kun sosiaalista tukea on vähennetty.  

 

2.2 Kasvatustieteilijöiden siirtyminen työelämään 

 

Kasvatustieteilijät, pois lukien opettajiksi opiskelevat, valmistuvat koulutusoh-

jelmista, joista saatava tutkinto on generalistinen. Generalistiksi valmistuminen 

tarkoittaa Rouhelon ja Rautakilven (2005) mukaan, että opinnot ja tutkinto eivät 

johda suoraan tiettyyn ammattiin. Tämä tarkoittaa, että tutkinto voi soveltua mo-

nimuotoisiin tehtäviin, mikä voi vaatia koulutuksesta tulleen osaamisen sovel-

tamista (Rouhelo & Rautakilpi, 2005). Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskeli-

jat ja maisterit ovat generalisteja, jotka voivat työllistyä muun muassa henkilös-

töhallinnon, kehittämis-, koulutus- ja suunnittelutehtävien pariin (Helsingin yli-

opisto, 2020; Specia ry). Yleisesti kasvatustieteellisiltä aloilta valmistuneet pää-

tyvät Koivusen (2019) vuoden 2018 uraseurantaraportin mukaan opetuksen ja 

kasvatuksen tehtäviin, ja kasvatustieteiden koulutusalasta valmistuneista mais-

tereista 40 % on työskennellyt yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa 

tai yrittäjänä valmistumisesta lähtien.  

 

Valmistumishetkellä 47 % kasvatustieteilijöillä, pois lukien opettajankoulutuk-

sesta valmistuneet, on Kivisen ja Nurmen (2008) mukaan alakohtaista koke-

musta vähintään 12 kuukauden ajalta. Neljänneksellä on alakohtaista kokemus-
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ta alle 12 kuukauden ajan, ja vain harjoittelusta kertynyttä työkokemusta on 19 

%:lla vastaajista. Kymmenellä prosentilla valmistuneista ei ollut alakohtaista ko-

kemusta valmistumishetkellä (Kivinen & Nurmi, 2008).  

 

Kasvatustieteilijöistä, pois lukien opettajankoulutuksen, 48 % on valmistuessa jo 

töissä, 29 % työllistyy vaivattomasti ja 23 %:lla työnsaanti on viivästynyt Kivisen 

ja Nurmen (2008) mukaan. Viiden ensimmäisen vuoden aikana valmistumisen 

jälkeen kasvatustieteilijöistä 36 % on ollut työttömänä ja keskimääräinen työt-

tömyysaika on ollut kuusi kuukautta. Työurat ovat 1990-luvun jälkeen pirstaloi-

tuneet ja työllistyminen monimutkaistunut, mikä heijastuu erityisesti akateemi-

siin generalisteihin (Rouhelo & Rautakilpi, 2005). Generalistien työllistyminen on 

Tuomisen, Rautopuron ja Puhakan (2011) mukaan vaikeampaa ja työttömyys-

aika pidempi kuin professiotutkinnon suorittaneilla. Toisaalta, jako työllistymi-

seen ja työttömänä olemiseen ei ole aivan niin yksiselitteinen, sillä osa ei koe 

valmistumisen jälkeistä työttömyyttä ongelmallisena, kun taas työllistyneet ovat 

voineet kokea työllistymisvaikeuksia työstään huolimatta (Tuominen ym., 2011). 

 

Tarkasteltaessa valmistumisen jälkeistä työllistymistä ja työttömyyttä pidemmäl-

le, havaitaan, että generalistien urapolut ovat keskenään vaihtelevia. Generalis-

tien urapoluista on Rouhelon ja Rautakilven (2005) mukaan havaittavissa viittä 

erilaista työuratyyppiä, jotka ovat pysyvä, nousujohteinen, liikkuva, katkonainen 

ja yrittäjyyshenkinen työura. Pysyvässä työurassa työtehtävät säilyvät saman-

kaltaisina lähes koko uran ajan ja myös työnantaja voi pysyä samana lähes ko-

ko uran ajan, nousujohteisessa työuralla edetään esihenkilöksi tai ylempiin joh-

totehtäviin, liikkuvassa työurassa vaihdetaan työtehtäviä ja työnantajaa, katko-

naiseen työuraan sisältyy useita työttömyyskausia tai muusta syystä työmarkki-

noiden ulkopuolella olemista vähintään uran kolmanneksen verran, ja yrittäjä-

henkisessä työurassa painottuvat freelancena tai yrittäjänä toimiminen yhdessä 

muiden työsuhteiden tai työmarkkinoiden ulkopuolella olemisen kanssa. Näistä 

pysyvä työura oli tyypillisin uratyyppi, sillä noin puolet vastaajista olivat pysy-

vässä työurassa. Nousujohteinen seuraavaksi yleisin ja se koski noin neljännes-

tä vastaajista. Liikkuva ja katkonainen työura koski noin kahdeksasosaa vastaa-

jista, kun taas yrittäjyyshenkinen työura oli harvinaisin (Rouhelo & Rautakilpi, 

2005).
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3 Kiinnittyminen opintojen ja työn rajapinnalla 
 

Tarkastelen opintoihin ja työhön kiinnittymistä, koska opinnot ja työ ovat mo-

lemmat tärkeitä kiinnittymisen kohteita siirtymävaiheessa yliopisto-opinnoista 

työelämään. Opintoihin kiinnittymistä ja työhön kiinnittymistä on tutkittu erikseen 

ja esimerkiksi eri opintojen välillä tai aikana, tai siirryttäessä sellaisista opinnois-

ta työelämään, joissa opinnot valmistavat ammattiin kuten sairaanhoitajaksi. 

Kiinnittyminen ja sen kohteiden tarkastelu siirtymän aikana on kuitenkin kes-

keistä tarkasteltaessa siirtymän sujuvuutta opinnoista työelämään. 

 

Opiskelijoiden opintojen aikaisilla sosiaalisilla strategioilla on osoitettu Salmela-

Aron, Tolvasen ja Nurmen (2011) mukaan olevan yhteys työhön kiinnittymiseen 

ja mahdolliseen työuupumukseen. Lisäksi, kuten siirtymävaihetta tarkemmin 

tarkasteltaessa tuli esille, siirtymä opinnoista työhön ei ole välttämättä lineaaris-

ta, vaan opinnot ja työt voivat kulkea esimerkiksi rinnakkain siirtymävaiheessa. 

Vaikka tarkastelen siirtymävaihetta opinnoista työelämään, myös opintoihin 

kiinnittymisen on tarkastelu tärkeää, koska opinnoista valmistuminen ja siirtymi-

nen työelämään edellyttävät työhön kiinnittymisen lisäksi opinnoista irtaantumis-

ta. Näin ollen siirtymävaiheessa on perusteltua tarkastella sekä opintoihin ja 

työhön kiinnittymistä. 

 

3.1 Kiinnittyminen opintoihin ja työhön 

 

Opintoihin kiinnittyminen voidaan määritellä monin eri tavoin. Tyypillisesti opin-

toihin kiinnittymistä on Kahun (2013) mukaan tarkasteltu neljästä eri lähtökoh-

dasta käsin, joita ovat opiskelijan ja instituutioiden käyttäytymistä painottava, 

psykologinen, sosiokulttuurinen ja holistinen näkökulma. Opintoihin kiinnittymi-

nen on määritelty esimerkiksi Collien, Hollimanin ja Martinin (2017) tutkimuk-

sessa opiskelijan akateemiseksi ja sosiaaliseksi aktiiviseksi toiminnaksi opinto-

jen kontekstissa behavioristisesta näkökulmasta käsin. Yun ja Park (2020) ja 

Cox ja Montgomery (2019) puolestaan määrittelevät kiinnittymisen kolmen tyy-

pin kautta, jotka ovat behavioristinen, emotionaalinen ja kognitiivinen kiinnitty-

minen, kun taas van Rooij, Jansen ja van de Grift (2017) tarkastelevat kiinnitty-
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mistä behavioristisena, kognitiivisena ja intellektuaalisena kiinnittymistä ja johti-

vat niistä yliopisto-opintomenestyksen perusteella toisistaan eroavat opiskelija-

profiilit.  

 

Behavioristinen kiinnittyminen ilmenee Yun ja Parkin (2020) ja Coxin ja Mont-

gomeryn (2019) määritelmiä mukaillen yksilön käytännön toiminnassa opintojen 

tai työelämän kontekstissa, jolloin kiinnittynyt yksilö toimii myönteisesti esimer-

kiksi osallistumalla opetukseen tai työpaikan aktiviteetteihin, kun taas kiinnitty-

mättömyys voi ilmetä poissaoloina ja käyttäytymisenä, joista voi seurata häiriötä 

opiskelussa tai työssä. Behavioristista kiinnittymistä pidetään tyypillisesti Fred-

ricksin, Blumenfeldin ja Parisin (2004) mukaan erityisen tärkeänä myönteisten 

akateemisten lopputulosten saavuttamiseksi ja opintojen keskeyttämisen estä-

miseksi. Behavioristisen kiinnittymisen lisäksi kiinnittyminen voi näkyä kognitiivi-

sena kiinnittymisenä, joka Yun ja Parkin (2020) ja Coxin ja Montgomeryn (2019) 

mukaan ilmenee psykologisina panostuksina opintoihin ja töihin, kuten ongel-

mienratkaisuna tai tavoitteiden ylittämisenä. Emotionaalinen kiinnittyminen puo-

lestaan ilmenee yksilön affektiivisina reaktioina opintoja tai työtä kohtaan, ja ti-

lanteeseen sopivat reaktiot, kuten kiinnostuminen ja iloisuus opintoja tai työtä 

kohtaan ilmaisevat kiinnittymistä (Yun & Park, 2020; Cox & Montgomery, 2019). 

Emotionaalista kiinnittymistä edellytetään Fredricksin ym. (2004) mukaan, jotta 

yksilön ja organisaation välille muodostuu yhteys ja yhteenkuuluvuuden tunne. 

 

Tarkasteltaessa opintoihin kiinnittymistä sosiokulttuurisesta näkökulmasta, 

opiskelijan yksilöllisyys ja opintoihin kiinnittymisen monimutkaiset ja vaihtelevat 

tekijät tulevat huomioiduksi, ja Kahun (2013) mukaan opiskelijoiden kokemuksia 

kiinnittymisestä voidaan ymmärtää paremmin. Tutkimuksessa tarkastelen kiin-

nittymistä sosiokulttuurisesta näkökulmasta, koska tarkasteltaessa opintoihin 

kiinnittymistä kapeammasta näkökulmasta tarkasteluun tulee erilaisia ongelmia. 

Näkökulmassa, jossa kiinnittymistä tarkastellaan ainoastaan käyttäytymisenä, 

Kahun (2013) mukaan haasteiksi muodostuvat ulottuvuuksien määrittelyiden 

myötä mittareiden validiteetti ja reliabiliteetti, mikä rajoittaa niiden avulla saatua 

käsitystä kiinnittymisestä, psykologisessa näkökulmassa käsitteiden heikko 

määrittely ja erittely toisistaan, ja myös holistisesta näkökulmassa kiinnittymisen 

määrittely ja erittely omaksi käsitteekseen ovat epäselviä. Psykologinen näkö-
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kulma sisältää esimerkiksi Zhocin, Websterin, Kingin, Lin ja Chungin (2019) 

luomassa kiinnittymistä mittaavassa mittarissa viitenä ulottuvuutena ovat aka-

teeminen, kognitiivinen, affektiivinen sekä sosiaalinen kiinnittyminen vertaisiin ja 

opettajiin. Näin ollen yhteisöllisten ulottuvuuksien tarkastelu jää niukaksi. 

 

Sen sijaan Kuhin, Crucen, Shoupin, Kinzien ja Gonyean (2008) mukaan opin-

toihin kiinnittyminen tarkoittaa opiskelijan käyttäytymisen ja institutionaalisten 

käsitysten vuorovaikutussuhdetta suhteessa opiskelijan psykososiaaliseen kiin-

nittymiseen. Opintoihin kiinnittymisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat Kuhin 

(2008) mukaan erityisesti opiskelijan käyttämä aika ja vaiva opiskelun kannalta 

merkityksellisiin asioihin, opintojen vuorovaikutuksellisuus ja opiskelijan saama 

palaute, mahdollisuudet kokeilla opiskeltavia ja opittuja asioita eri konteksteissa, 

sekä opiskelijan osallistuminen näihin rikastaviin vuorovaikutuksellisiin mahdol-

lisuuksiin, joita oppilaitos ja sen yhteisö tarjoavat. 

 

Aivan kuten opintoihin kiinnittyminen, työhön kiinnittymistä on myös tutkittu run-

saasti, ja käsitteenä työhön kiinnittyminen voidaan määritellä monin eri tavoin. 

Sitä on tutkittu paljon erityisesti aloilla, joissa opinnot johtavat tiettyyn ammattiin, 

kuten sairaanhoitajien ja opettajien keskuudessa. Työhön kiinnittymisen yksi 

varhaisimmista määritelmistä on Kahnin (1990) määritelmä, jonka mukaan työn-

tekijän kiinnittyminen tai sen puute ilmenee työrooleihin yhteydessä olevan fyy-

sisen, kognitiivisen ja emotionaalisen ilmaisun kautta. Siihen, kuinka hyvin työn-

tekijä kokee työroolin sopivan ja näin ollen kiinnittyy työhön, vaikuttavat kolme 

psykologista tekijää eli kokemus merkityksellisyydestä, turvallisuudesta ja saa-

vutettavuudesta (Kahn, 1990).  

 

Myöhemmin kiinnittyminen on määritelty Schaufelin, Salanovan, González-

Román ja Bakkerin (2002) sekä Schaufelin ja Bakkerin (2004) mukaan koko-

naisvalaiseksi ja pitkäkestoiseksi työhön liittyväksi myönteiseksi kokemukseksi, 

jota ilmentävät tarmokkuus eli energisyys ja resilienssi suhtautuminen työhön, 

omistautuminen eli kokemus merkityksellisyydestä, innosta, ylpeydestä ja haas-

teesta, sekä uppoutuminen eli syvä keskittyneisyys pitkäksi ajaksi niin, että irrot-

tautuminen työstä voi olla vaikeaa. Kiinnittyminen ei kohdistu yksittäiseen koh-

teeseen, tilanteeseen tai käyttäytymiseen, vaan on kokonaisvaltainen tila, jonka 
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vastakohtana voidaan pitää burnoutia, joka on kiinnittymisestä erillinen koke-

mus uupumuksesta, kyynisyydestä ja vähentyneestä tehokkuudesta (Schaufeli 

ym., 2002; Schaufeli & Bakker, 2004).  

 

Molemmat, opintoihin ja työhön kiinnittyminen voidaan määritellä monin eri ta-

voin ja näin ollen määritelmät poikkeavat myös toisistaan. Määrittelen kiinnitty-

misen opintoihin ja työhön samalla tavalla, koska tarkastelen tutkimuksessani 

jaetulla rajapinnalla liikkuvia kahta joukkoa eli opiskelijoita ja opinnoista valmis-

tuneita, jotka ovat siirtymässä tai vastikään siirtyneet opinnoista työelämään. 

Yhteinen käsite mahdollistaa joukkojen kokemuksien vertailun ja käsittelyn yh-

teiseen teemaan eli siirtymään liittyen. Määrittelen kiinnittymisen aikaisemmin 

mainitun Schaufelin ym. (2002) sekä Schaufelin ja Bakkerin (2004) mukaisesti 

kokonaisvaltaiseksi ja pitkäkestoiseksi opintoihin tai työhön liittyväksi myön-

teiseksi kokemukseksi, jota ilmentävät tarmokkuus, omistautuminen ja uppou-

tuminen. 

 

Tutkimuksessani tarkastelen kiinnittymistä sosiokulttuurisesta näkökulmasta eli 

kiinnittymisessä huomioidaan sen yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet, sillä 

opintoihin kiinnittymisen yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet rakentavat Kor-

hosen ja Toomin (2017) mukaan opintojen mielekkyyttä ja toteuttamista. Näin 

ollen kiinnittyminen on vastavuoroinen sidos opiskelijan ja korkeakouluyhteisön 

välillä, ja kiinnittymisen prosessiin vaikuttavat sekä yksilölliset että yhteisölliset 

tekijät (Korhonen, 2017). Koska tutkimuksessani tarkoituksenani on tarkastella 

sekä opintoihin että työhön kiinnittymistä siirtymävaiheessa, mukaillen Kuhin 

ym. (2008), Korhosen (2017), Schaufelin ym. (2002) ja Schaufelin ja Bakkerin 

(2004) määritelmiä, kiinnittyminen ilmenee yksilön käyttäytymisen ja institutio-

naalisten käsitysten vuorovaikutussuhteena, jossa kiinnittymisen prosessia ra-

kentavat yksilölliset ja yhteisölliset tekijät opintojen ja työn kontekstissa pitkäai-

kaisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

 

Kiinnittyminen näkyy näin ollen Korhosen (2014) ulottuvuuksien mukaan yksilöl-

lisinä ja yhteisöllisinä ulottuvuuksina, joissa huomioidaan yksilön kokemus tar-

mokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta. Koska tutkimuksessani tar-

kastelemani kasvatustieteilijät valmistuvat generalisteiksi, ja siirtymää yleisen ja 
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aikuiskasvatustieteen yliopisto-opinnoista työhön ja työelämään ei ole aikai-

semmin tutkittu, Korhosen (2014) teoreettisen mallin käyttäminen opintoihin 

kiinnittymisestä mahdollistaa kiinnittymistä säätelevien tekijöiden tarkastelun 

siirtymävaiheessa.  

 

3.2 Opintoihin ja työhön kiinnittymisen vaikutukset  

 

Opintoihin kiinnittymistä on tutkittu laajasti ja sen on tunnistettu olevan merkittä-

vä tekijä oppimiseen ja akateemiseen suoriutumiseen liittyen. Myös työhön kiin-

nittyminen on merkittävä asia työssä suoriutumiseen, sillä Bakkerin (2011) mu-

kaan kiinnittyneet työntekijät ovat energisempiä ja omistautuneempia työssään 

ja työrooliinsa, sekä tuottavampia ja avoimempia uudelle tiedolle ja panosta-

maan työhön vielä lisää. Työhön kiinnittyminen, johon voidaan vaikuttaa päivit-

täisellä työssä tapahtuneella valmentamisella, vaikuttaa myös Xanthopouloun 

ym. (2009) mukaan suorittavan tason työn kannattavuuteen. Lisäksi työhön 

kiinnittyminen ja organisaation resurssit ennustavat Salanovan, Agutin ja Peirón 

(2005) mukaan organisaation palveluilmapiiriä, joka vastaavasti ennustaa työn-

tekijän suoriutumista ja vaikuttaa sitä kautta myös asiakkaiden lojaaliuteen. 

Näin ollen kiinnittyminen ja resurssit vaikuttavat myös organisaation ja esimer-

kiksi asiakaskunnan väliseen suhteeseen ja organisaation suoriutumiseen laa-

jemminkin.  

 

Vastaavasti opintoihin kiinnittymisen on osoitettu Kuhin ym. (2008) tutkimukses-

sa olevan myönteisesti yhteydessä akateemiseen suoriutumiseen, jota on tar-

kasteltu arvosanoina, sekä pysyvyytenä ensimmäisen ja toisen korkeakoulu-

vuoden välillä, ja lisäksi sillä on kompensoiva vaikutus ensimmäisen vuoden ar-

vosanoihin ja sinnikkyyteen tarkasteltuna toisen vuoden opinnoista samassa 

instituutiossa. Opintojen jatkuvuuden kannalta erityisesti behavioristinen kiinnit-

tyminen on tärkeää, sillä Fredricksin ym. (2004) mukaan se toimii opintojen 

keskeyttämistä ehkäisevänä tekijänä ja jo varhaisilla ongelmilla behavioristises-

sa kiinnittymisessä voi olla pitkäkestoisia seurauksia opinnoissa suoriutumiselle. 

Behavioristinen kiinnittymättömyys voi näyttäytyä esimerkiksi poissaoloina ja 

passiivisuutena oppitunteina, jotka puolestaan voivat luoda vaikutelman heikos-
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ta osaamisesta ja heijastua näin arvosanoihin, vaikka osaamista ei voi suoraan 

arvioida käyttäytymisen perusteella (Fredricks ym., 2004). 

 

Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoilla on myös havaittu, että kaksi re-

silienssin ulottuvuutta eli kestävyys ja neuvokkuus, sekä kaksi kiinnittymisen 

ulottuvuutta eli omistautuminen ja syventyminen, auttoivat Ayalan ja Manzanon 

(2018) mukaan ennustamaan opiskelijoiden akateemista suoriutumista. Kiinnit-

tyneet opiskelijat ovat motivoituneita panostamaan opiskeluun, osallistumaan 

aktiivisesti opetukseen, esimerkiksi kysymällä ja haastamalla itseään, ja muihin 

oppilaitoksen tarjoamiin aktiviteetteihin (Bakker, Sanz Vergel & Kuntze, 2015). 

Lisäksi tulevaisuuden akateemiseen suoriutumiseen vaikuttaa Salanovan, 

Schaufelin, Martinezin ja Breson (2010) mukaan kiinnittäytymisen välittämä 

opiskelijan kokemus suoriutumisen esteistä ja fasilitaattoreista, jotka jaetaan or-

ganisaatioiden, sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin ulottuvuuksiin, eli yksilölliset ja 

ympäristön tekijät lisäävät kiinnittymistä ja sen myötä myös suoriutumista. Yksi-

löllisiin tekijöihin kuuluu myös opiskelijoiden psykologiset resurssit, jotka ovat 

yhteydessä kiinnittymiseen ja suorituksiin, sillä psykologiset resurssit mahdollis-

tavat osaltaan opintoihin kiinnittymistä, ja kiinnittyminen vaikuttaa myönteisesti 

opiskelun edellyttämään toimintaan ja heijastuu akateemiseen suoriutumiseen 

(Bakker ym., 2015). 

 

Sen lisäksi, että opintoihin kiinnittyminen on merkittävä asia opinnoissa, niin se 

on tärkeää yhä siirtymävaiheessa työhön, sillä opintoihin kiinnittyminen liittyy 

Ayalan ja Manzanon (2018) mukaan koettuun psykologisen hyvinvointiin, joka 

puolestaan liittyy sisäsyntyiseen motivaatioon opintoja kohtaan. Kiinnittyminen 

ja hyvinvointi ovat myös Korhosen ja Toomin (2017) mukaan vastavuoroisia eli 

korkeakouluopiskelijan kiinnittyminen voi olla hyvinvoinnin edellytys tai seuraus 

koetusta hyvinvoinnista ja toimijuudesta. Työhön kiinnittymistä puolestaan en-

nustaa Schaufelin ja Bakkerin (2004) mukaan saatavilla olevat työn resurssit ja 

kiinnittyminen toimii välittävänä tekijänä työn resurssien käynnistämässä moti-

vaatioprosessissa, joka voi johtaa korkeampaan kiinnittymiseen organisaation 

tasolla. Työn resurssit voivat vähentää työn vaatimusten vaikutusta etenkin, jos 

vaatimukset ovat korkeat (Bakker & Demerouti, 2007). Työhön kiinnittyminen 

näkyy Shantzin ja Alfesin (2015) mukaan kielteisenä yhteytenä poissaoloihin. 
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Hyvinvointiin työssä vaikuttavat kiinnittymisen ja uupumiseen lisäksi kiinnittymi-

seen yhteydessä olevat sosiaaliset strategiat (Salmela-Aro ym., 2011). 

 

Työn resurssien on osoitettu olevan myönteisesti yhteydessä kiinnittymiseen, ja 

resursseilla tarkoitetaan Schaufelin ja Bakkerin (2004) mukaan fyysisiä, psyko-

logisia, sosiaalisia ja organisatorisia tekijöitä, jotka joko vähentävät työn vaati-

muksia ja siihen liittyviä psykologisia kuluja, auttavat saavuttamaan työn tavoit-

teet tai ruokkivat henkilökohtaista kasvua, oppimista ja kehittymistä. Työhön 

kiinnittyminen ja jotkin työn resurssit kompensoivat Shantzin ja Alfesin (2015) 

tutkimuksen mukaan toisiaan, sillä organisatorinen luottamus ja hyvä vuorovai-

kutussuhde esihenkilön kanssa paransi heikon kiinnittymisen vaikutusta poissa-

oloihin, mutta työn resurssit eivät kuitenkaan vahvistaneet kiinnittyneiden työn-

tekijöiden kielteistä yhteyttä poissaoloihin. Käytännössä kiinnittyminen voi kui-

tenkin näkyä esimerkiksi vähentyneenä henkilöstön vaihtuvuutena (Schaufeli & 

Bakker, 2004). Se, ettei kiinnittymisen ja työn resurssien välillä ollut merkittävää 

yhteyttä tutkimuksessa, voi kuitenkin kertoa esimerkiksi siitä, että vahvasti kiin-

nittyneillä työntekijöillä on todennäköisesti enemmän resursseja (Shantz & Al-

fes, 2015). Näin ollen opintoihin ja työhön kiinnittymisellä on suuri merkitys sekä 

yksilöllisellä, että yhteisöllisellä tasolla. 

 

Työntekijöiden ollessa kiinnittyneitä työhön, he ovat Bakkerin (2011) mukaan 

aktiivisempia toimijoita työssään ja voivat tarvittaessa mukaan muokata eli tuu-

nata työtään. Työn muokkaaminen on proaktiivista toimintaa, jonka myötä työn-

tekijä voi tasoittaa työn resursseja ja vaatimuksia, jolloin työntekijän sopivuus 

työhön voi lisääntyä kuten myös kokemus työn merkityksellisyydestä, ja toisaal-

ta työntekijä voi lisätä työn vaativuutta kokemansa kiinnittymisen myötä. Näin 

ollen, työn muokkaamisesta voi seurata esimerkiksi lisääntynyt työtehokkuus tai 

uusia organisaatiolle suotuisia projekteja (Bakker, 2011). Sen lisäksi, että työn 

muokkaamisella voi vaikuttaa omaan työhön kiinnittymiseen, työn muokkaami-

sella voi olla Bakkerin, Rodríguez-Muñozin ja Sanz Vergelin (2016) mukaan 

vaikutusta itsensä lisäksi myös työkaverin tarmokkuuteen, omistautumiseen ja 

uppoutumiseen, ja myös työkaveri voi muokata työtään samankaltaisesti esi-

merkiksi kysymällä palautetta omasta suoriutumisestaan. 
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3.3 Opintoihin ja työhön kiinnittymistä säätelevät tekijät  

 

Tutkimuksissa on havaittu, että opintoihin kiinnittymisen määrittelyeroista huoli-

matta yksilöllisten tekijöiden lisäksi yhteisölliset tekijät ovat merkittäviä opintoi-

hin kiinnittymiselle, ja yksilölliset ja yhteistölliset tekijät toimivat kiinnittymistä 

vahvistavina osatekijöinä (Bakker ym., 2015) kuten Yun ja Parkin (2020) tutki-

muksessa, jossa opiskelijan mielenkiinnon lisäksi oppimisympäristö oli merkittä-

västi yhteydessä kiinnittymiseen. Yhteisöllisten tekijöiden kuten opiskeluympä-

ristön kulttuurin, arvojen, sekä oppilaitoksen henkilökunnan ja erilaisten oppi-

mistyylien merkitys akateemisille odotuksille huomioitiin myös Kuhn ym. (2008) 

artikkelissa kiinnittymiseen vaikuttavina tekijöinä. Opintoihin kiinnittymisen lisäk-

si arvot ja työ, joka liittyy opiskeluun alaan, ovat myönteisesti yhteydessä myös 

työhön kiinnittymiseen Sortheixin ym. (2013) mukaan. 

 

Sosiokulttuurisesta viitekehyksestä käsin opintoihin kiinnittyminen on Korhosen 

(2014) mukaan yhteisvaikutuksellinen prosessi, joka edellyttää yksilöllisen eli 

opiskelijan oman opiskelun ja oppimisen prosessin, sekä yhteisöllisen eli opis-

keluun liittyvien yhteisöjen osallistumisen prosessin toteutumista, sillä kiinnittävä 

prosessi eli kuulumisen tunteen syntyminen ja kehittyvä identiteetti rakentuvat 

yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien perustalle.  

 

Yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin muodostamalle perustalle rakentuu Kor-

hosen (2014) mukaan kiinnittävä prosessi eli kuulumisen tunteen syntyminen ja 

kehittyvä identiteetti, joista kuulumisen tunne syventää kiinnittymistä ja syntyy 

vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa pitkän ajan kuluessa. Se on näin ollen si-

doksissa osallisuuden kokemiseen sekä akateemisessa oppimis- ja tutkimusyh-

teisössä että vertaisyhteisössä. Identiteetti sen sijaan kehittyy kiinnittymisen 

tuotoksena, sillä yhteisön kanssa tapahtuvan jatkuvan vuorovaikutuksen myötä 

he voivat muodostaa käsityksen siitä, minkälaisia opiskelijoita he tahtovat olla 

tai eivät tahdo olla (Korhonen, 2014). Kaiken kaikkiaan akateeminen orientoitu-

minen eli suunnitelmallisuus, merkityksellisyyden kokemukset ja ymmärtämis-

suuntautuneisuus, joihin myönteinen oppimisminäkuva ja opiskelijaroolin otta-
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minen ovat myönteisesti yhteydessä, rakentavat Korhosen (2017) mukaan yli-

opiston ensimmäisen vuoden opiskelijoilla vahvempaa akateemista kiinnittymis-

tä opintoihin. Opintoihin ja työhön kiinnittymistä säätelevät yksilölliset, yhteisölli-

set ja tilanteiset tekijät on koottu taulukkoon 1.  

 

3.3.1 Opintoihin ja työhön kiinnittymistä säätelevät yksilölliset tekijät 
 

Opintoihin kiinnittymisen yksilölliset prosessit sisältävät yhtenä osatekijänä 

opiskelijan kiinnittymisen välineenä toimivat akateemiset taidot, jotka ovat mer-

kityksellisiä opinnoista suoriutumisen vuoksi. Akateemisia taitoja eli opiskelun ja 

oppimisen itsesäätelytaitoja, mitä ovat muun muassa opiskelun, motivaation ja 

tunteiden säätely, edellytetään kuitenkin korkeakouluopinnoissa jonkin verran jo 

opintojen alussa (Korhonen, 2014). Tutkimuksessani tarkastelen opintojen lop-

puvaiheessa olevia ja valmistuneita kasvatustieteilijöitä, joten voidaan ajatella, 

että heillä on jonkin verran akateemisia taitoja.  

 

Toinen opintoihin kiinnittymisen yksilöllisiin prosesseihin kuuluva osatekijä on 

Korhosen (2014) mukaan kiinnittymisen edellytyksenä toimiva henkilökohtainen 

opintojen merkitys, joka voi vaihdella yksilöiden välillä runsaasti. Opintojen mer-

kitystä voidaan mukaan tarkastella esimerkiksi opiskeluorientaation kautta ja 

opiskelijan näkökulma, jonka kautta opintojen merkitystä rakennetaan voi perus-

tua esimerkiksi tulevaisuuden tavoitteeseen tai olla itsessään merkityksellisiä 

kehittymisen vuoksi (Korhonen, 2014). 

 

Tarkasteltuna opintojen ja työn yhteyttä kiinnittymiseen, optimistinen sosiaalinen 

strategia ja sen vahvistuminen ennusti Salmela-Aron ym. (2011) mukaan vah-

vempaa työhön kiinnittymistä uran alkuvaiheessa, 10 vuotta opintojen aloittami-

sen jälkeen, eli opintojen aikaiset sosiaaliset strategiat ovat myös yhteydessä 

työhön kiinnittymiseen. Vastaavasti pessimistiset sosiaaliset strategiat opinnois-

sa ovat yhteydessä työuupumukseen uran alkuvaiheessa, joten ihmisten kyky 

toimia sosiaalisissa tilanteissa vaikuttaa osaltaan hyvinvointiin ja kuinka hyvin 

he selviävät haastavista tilanteista työssä. (Salmela-Aro ym., 2011). Myös työ-

hön kiinnittymiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät, sillä Bakkerin (2011) mukaan 

työntekijät, jotka ovat optimistisempia ja joilla on korkeampi resilienssi, minä-
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pystyvyys ja itsetunto, pystyvät tyypillisesti siirtämään työssään koettuja resurs-

seja ja näin kiinnittymään työhön paremmin.  

 

Vahva työhön kiinnittyminen ei kuitenkaan ole yksinomaan myönteinen asia 

Bakkerin (2011) mukaan, sillä se aina ole mahdollista ja myös palautumista tar-

vitaan. Tarkasteltaessa työhön kiinnittymistä, on tärkeää huomioida myös työn 

resurssit. Erityisesti silloin, kun työntekijät kohtaavat korkeita työn vaatimuksia 

kuten ylitöitä, emotionaalista ja psyykkistä kuormitusta, työn resurssit ja niiden 

luoman motivaation merkitys korostuvat. Työn resurssit käynnistävät motivaa-

tioprosessin, josta seuraa työhön kiinnittymistä ja sitä kautta parantunut työstä 

suoriutuminen (Bakker, 2011).  

 

Työn resursseja ovat Schaufelin ja Bakkerin (2004) sekä Bakkerin (2011) mu-

kaan muun muassa työssä saatu palaute työssä suoriutumisesta, sosiaalinen 

tuki työkavereilta ja esimiehiltä, taitojen moninaisuus, autonomia sekä oppimis-

mahdollisuudet. Suhteutettuna tutkimuksessa käyttämääni Korhosen (2014) 

opintoihin kiinnittymisen malliin, työssä tarvittavien taitojen moninaista hallintaa 

ja autonomiaa voidaan tarkastella kiinnittymisen yksilöllisinä osatekijöinä. Työs-

sä tarvittavat taidot voidaan rinnastaa Korhosen (2014) mallin akateemisten 

opiskelutaitojen hallintaan, ja autonomia opintojen merkitykseen, mikä pitää si-

sällään yksilölliset tavoitteet, kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden kuvat. 

 

3.3.2 Opintoihin ja työhön kiinnittymistä säätelevät yhteisölliset tekijät 
 

Kahden yksilölliseen prosessiin kuuluvan osatekijän lisäksi opintoihin kiinnitty-

mistä rakentavat myös yhteisöllinen prosessi, johon kuuluu Korhosen (2014) 

mukaan myös kaksi osatekijää. Ensimmäinen osatekijöistä on kiinnittymistä ra-

kentava syvenevä osallistuminen, joka voi olla opintoihin ja opetukseen kuulu-

vaa osallistumista, sekä opiskelijoiden organisoimaa vertaisyhteisöihin osallis-

tumista. Keskeistä syvenevässä osallistumisessa on yksilön mahdollisuus ra-

kentaa omaa osallisuuttaan ja olla yhteisössä aktiivinen toimija (Korhonen, 

2014).  
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Toinen opintoihin kiinnittymisen yhteisöllisiin prosesseihin kuuluva osatekijä on 

Korhosen (2014) mukaan sosiaaliset käytännöt, jotka mahdollistavat kiinnittymi-

sen. Ohjauksen sosiaaliset käytännöt voivat syventää kiinnostusta, mutta käy-

täntöjen vastavuoroisuuden aste vaihtelee. Toisaalta käytännöt voivat olla yksi-

suuntaisia kuten yliopistoissa toteutettavat massaluennot, ryhmätentit, harjoitte-

lut usein ovat, mutta organisaation järjestämän ohjauksen lisäksi vastavuoroisia 

sosiaalisia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi opiskelijoiden järjestämät lukupiirit 

ja opiskeluryhmät (Korhonen, 2014). Näin ollen yksilöllisten tekijöiden lisäksi yh-

teisöllisillä tekijöillä kuten opetusyhteistöllä on suuri merkitys ja se voi toiminnal-

laan tietoisesti rakentaa tarkoituksenmukaisia käytäntöjä ja oppimisympäristöjä, 

vaikka opiskelija voi opiskelutavoillaan ja osallistumisellaan vaikuttaa opintoihin 

kiinnittymiseensä ja hyvinvointiinsa (Korhonen & Toom, 2017). 

 

Vastaavasti verrattuna Korhosen (2014) opintoihin kiinnittymisen malliin, palaut-

teen saaminen työssä suoriutumisesta, oppimismahdollisuudet sekä sosiaalinen 

tuki työkavereilta ja esimiehiltä voidaan tarkastella kiinnittymisen yhteisöllisisinä 

osatekijöinä. Työssä suoriutumisesta saatu palaute ja oppimismahdollisuudet 

voidaan rinnastaa Korhosen (2014) mallin ohjauksen sosiaalisiin käytäntöihin, 

kun taas työkavereiden ja esimiehen sosiaalinen tuki muodosta riippuen oh-

jauksen sosiaalisiin käytäntöihin ja syvenevään osallistumiseen, johon sisältyvät 

opintoihin kiinnittymisessä esimerkiksi opetus ja vertaisyhteisöihin kuuluminen.  

 

3.3.3 Opintoihin ja työhön kiinnittymistä säätelevät tilanteiset tekijät 
 

Näiden lisäksi opintoihin kiinnittymiseen vaikuttavaan akateemiseen orientoitu-

miseen voi olla yhteydessä myös opiskelijoiden ikä ja tieteenala, sillä Korhosen 

(2017) mukaan opiskelutavat ja -tottumukset, jotka haittaavat orientoitumista ja 

kiinnittymistä, ovat yleisimpiä erityisesti nuoremmilla opiskelijoilla, ja eri tie-

teenyksiköissä voi olla erilaisia opiskelukulttuureita ja eri lähtökohdista tulleita 

opiskelijoita. Lisäksi myös opiskelijan taustalla tai kulttuurihistorialla voi olla vai-

kutusta kiinnittymiseen, sillä Kuhin (2008) mukaan esimerkiksi sellaiset opiskeli-

jat, jotka ovat sukunsa ensimmäisiä korkeakouluopiskelijoita, osallistuvat tyypil-

lisesti enemmän oppilaitoksen tarjoamiin rikastaviin vuorovaikutustilanteisiin ja 

toimintoihin. 
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Tarkasteltaessa tilanteisia työhön kiinnittymisen tekijöitä, johtajien ja esimiesten 

vaikutusta ja vaikuttamismekanismeja työhön kiinnittymiseen ei kuitenkaan ole 

Bakkerin (2011) mukaan tutkittu tarkasti. Työn kulttuuri ja siellä tapahtuva vuo-

rovaikutus ja ohjauksen sosiaaliset käytännöt ovat kuitenkin keskeisiä yhteisölli-

siä tekijöitä, jotka tulevat huomioiduksi käyttämässäni Korhosen (2014) kiinnit-

tymisen mallissa. Lisäksi työhön kiinnittyminen tai sen puuttuminen ilmaisee se-

kä työntekijöiden että organisaation hyvinvointia (Bakker, 2011). Uudemmassa 

Zhengin, Grahamin, Epitropakin ja Snapen (2020) tutkimuksessa on lisäksi to-

dettu, että työhön kiinnittyminen toimii välittävänä tekijänä palvelevan johtajuu-

den ja työntekijän suoriutumisen välillä, ja että työhön kiinnittymisen välittävä 

vaikutus on voimakkaampi, mikäli palvelevalla johtajalla on vahvat tehtäväkoh-

taiset ammatilliset taidot. Lisäksi johtajan ja työntekijän välisellä vuorovaikutuk-

sella on Tanskasen, Mäkelän ja Viitalan (2019) mukaan suurempi vaikutus yksi-

lön työssä suoriutumiseen ja työhön kiinnittymiseen, joka heijastuu myös ylem-

mille organisaation tasoille, kuin yleisellä johtajuuteen sisältyvällä toiminnalla, 

jonka vaikutus kohdistuu laajemmin koko organisaation tasolle.  

 

Näistä uudemmista tutkimuksista voidaan päätellä, että vaikka johtajien ja esi-

miesten vaikuttamismekanismeja ei ole tutkittu tarkasti Bakkerin (2011) mu-

kaan, on johtajien ja esimiesten toiminnalla ja vuorovaikutuksella alaisten kans-

sa vaikutusta työhön kiinnittymiseen. Johtajien ja esimiesten toiminta- ja vuoro-

vaikutustavat voivat merkittävästi vaikuttaa yhteisöllisten tekijöiden kuten syve-

nevän osallistumisen ja sosiaalisten käytäntöjen toteutumiseen, sekä yksilöllisiin 

tekijöihin kuten taitojen kehittymiseen ja työn merkitykseen yksilölle. Yksilöllis-

ten ja yhteisöllisten prosessien myötä vaikutus ulottuu myös niille perustuviin 

kuulumisen tunteen syntymiseen ja kehittyvään identiteettiin. 
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Taulukko 1. Opintoihin ja työhön kiinnittymistä edistävät tekijät (1Korhonen, 2014; 
2Salmela-Aro ym., 2011; 3 Korhonen, 2017; 4 Kuh, 2008; 5 Schaufeli & Bakker, 2004; 6 

Bakker, 2001; 7 Zheng ym., 2020; 8 Tanskanen ym., 2019) 

 

  Opinnoissa Työssä 

Yksilölliset tekijät     

  
 

Työn resurssit 5, 6 

  Akateemiset taidot 1 Taitojen moninaisuus 

  Opintojen merkitys 1 Autonomia 

  Optimistinen sosiaalinen 
strategia 2 

Optimistisuus* 6 

  
 

  
  

 
Itsetunto 6 

  
 

Resilienssi 6 

    Minäpystyvyys 6 

Yhteisölliset tekijät     

  
 

Työn resurssit 5, 6 

  Sosiaaliset käytännöt 1 Palaute suoriutumisesta 

  Oppimismahdollisuudet 

  
 

  
  Syvenevä osallistuminen 1 Sosiaalinen tuki 5, 6 

Tilanteiset tekijät ** 

  Opiskelukulttuuri 3, 4 Työn kulttuuri 7 

  Ikä 3   

  Opiskelijan tausta 4   

    Johtaja, johtaminen 7, 8 

* Pessimistinen sosiaalinen strategia voi toimia kiinnittymistä vähentävänä tekijänä. 

** Voivat toimia kiinnittymistä edistävinä tai estävinä tekijöinä. 
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4 Tutkimuksen tavoite 
 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yleisen ja aikuiskasvatustieteen loppu-

vaiheen opiskelijoiden, jotka ovat töissä, ja juuri työelämään siirtyneiden kasva-

tustieteen maistereiden merkityksellisiä kokemuksia opintoihin ja työhön kiinnit-

tymisestä siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään. Lisäksi tavoitteena on tar-

kastella millaisiin asioihin opiskelijat ovat kiinnittyneet yliopistossa ja työelämäs-

sä.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Millaisia merkityksellisiä kokemuksia yliopisto-opintoihin ja työhön kiinnittymi-

sestä työelämässä olevilla kasvatustieteen opiskelijoilla on? 

2) Millaisia merkityksellisiä kokemuksia yliopisto-opintoihin ja työhön kiinnittymi-

sestä työelämässä olevilla tuoreesti valmistuneilla kasvatustieteilijöillä on? 

3) Millaisiin tekijöihin kasvatustieteen opiskelijat ja maisterit kiinnittyvät yliopis-

tossa ja työelämässä siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään? 
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5 Menetelmä 
 

Tutkielmassa tarkastellaan työelämässä olevien yleisen ja aikuiskasvatustieteen 

loppuvaiheen opiskelijoiden ja vastikään työelämään siirtyneiden maistereiden 

merkityksellisiä kokemuksia opintoihin ja työhön kiinnittymisestä siirtymävai-

heessa yliopistosta työelämään. Lisäksi tarkastellaan mihin kohteisiin kasvatus-

tieteen opiskelijat ja maisterit ovat kiinnittyneet yliopistossa ja työelämässä. Tut-

kielmassa käytetään kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, koska Ruusuvuoren, 

Nikanderin ja Hyvärisen (2010) mukaan kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään 

tavoittamaan uusia, havaitsemattomia merkityksiä ja jäsennyksiä ympäröivän 

todellisuuden ymmärtämiseksi.  

 

Lisäksi kvalitatiivinen menetelmä sopii aineistoon, koska tarkastelun kohteena 

on pieni joukko, eikä pyrkimyksenä ole määrälliset yleistykset (Tuomi & Sarajär-

vi, 2009). Sen sijaan pyritään tavoittamaan tutkittavien kokemuksia ja tarkaste-

lemaan heidän kiinnittymisensä kohteita, sekä havaitsemaan niiden välisiä yh-

teneväisyyksiä ja eroavaisuuksia (Ruusuvuori ym., 2010). Aineisto on kerätty 

puolistrukturoiduilla haastatteluilla käyttäen critical incident -tekniikkaa osana 

haastatteluita tavoittaakseni haastateltavien merkittäviä tilanteita, mitkä asiat 

saivat tapahtuman aikaan, mitä siitä seurasi ja miksi tapahtuma oli siirtymän 

kannalta tärkeä (Angelides, 2001). Aineiston analyysi on toteutettu käyttäen ab-

duktiivista eli teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 

 

5.1 Tutkimuskonteksti ja joukko 

 
Tutkimukseen osallistui 9 opintojen loppuvaiheessa olevaa yleisen ja kasvatus-

tieteen opiskelijaa, jotka ovat kasvatustieteen alan työtehtävissä, sekä 11 ylei-

sen ja aikuiskasvatustieteen maisteria, jotka ovat valmistuneet yliopistosta kor-

keintaan 15 kuukautta sitten ja siirtyneet työelämään. Haastattelukutsussa rajat-

tiin valmistuneet sellaisiksi, jotka ovat valmistuneet korkeintaan 18 kuukautta 

sitten, vaikka osallistujilla valmistumisesta oli tätä lyhyempi aika. Opintojen lop-

puvaiheelle ei ollut tarkempaa kriteeriä, mutta kaikki osallistujat, jotka opiskeli-

vat, olivat maisteriopiskelijoita. Suurin osa osallistujista kuvaili, että opinnot ovat 
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pro gradu -tutkielmaa tai yksittäisiä kursseja lukuun ottamatta valmiita ja tavoit-

teena valmistua kuluvan vuoden aikana. Kolmella osallistujalla oli opinnoista jäl-

jellä sekä kursseja, että pro gradu -tutkielma. Osallistujat olivat iältään 24—48-

vuotiaita (ka 29,35) ja heistä 19 oli naisia ja yksi mies.  

 

Tutkimusjoukoksi rajattiin yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijat ja valmis-

tuneet, koska tavoitteena on tarkastella sellaisten henkilöiden kiinnittymistä yli-

opisto-opintoihin ja työelämään siirtymävaiheessa yliopisto-opinnoista työelä-

mään, jotka eivät valmistu opinnoista tiettyyn ammattiin. Yleisen ja aikuiskasva-

tustieteen maisterin tutkinto on niin sanottu generalistinen tutkinto, ja valmistu-

neet voivat työllistyä monelle eri kentälle monenlaisiin erilaisiin tehtäviin, kuten 

henkilöstöhallinnon, kehittämis- ja koulutustehtäviin, sekä suunnittelijoiksi (Hel-

singin yliopisto, 2020; Specia ry). Tutkimukseen osallistujat työskentelivät eri 

työelämän sektoreilla. Heistä yhdeksän työskenteli henkilöstöhallinnon työteh-

tävissä, viisi kehittämis- ja koulutustehtävissä, kolme suunnittelijoina ja kolme 

asiantuntijoina. Kaikkia osallistujien työtehtäviä voidaan tarkastella kasvatustie-

teilijöille tyypillisinä tehtävinä. 

 

Yleistä ja aikuiskasvatustiedettä voi opiskella pääaineena Helsingin yliopistos-

sa. Kasvatustieteen maisteriksi voi valmistua myös opiskelemalla pääaineena 

joko yleistä kasvatustiedettä tai aikuiskasvatustiedettä Itä-Suomen, Jyväskylän, 

Lapin ja Åbo Akademin yliopistoissa. Lisäksi Oulun yliopistossa pääaineena voi 

opiskella kasvatustiedettä tai -psykologiaa, Tampereen yliopistossa kasvatus-

tiedettä, ja Turun yliopistossa kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä tai eri-

tyispedagogiikkaa. Tutkimuksessa myös näiden pääaineiden opiskelijat ja val-

mistuneet kuuluivat tutkimusjoukkoon pois lukien Turun yliopiston erityispeda-

gogiikkaa pääaineenaan opiskelevat. 

 

Tutkimusjoukosta 12 opiskeli tai oli valmistunut Helsingin yliopistosta, viisi Tu-

run yliopistosta, yksi Jyväskylän yliopistosta, yksi Tampereen yliopistosta ja yksi 

Itä-Suomen yliopistosta. Tutkimusjoukosta 12:n pääaine on yleinen ja aikuis-

kasvatustiede, joista yksi ruotsin kielellä, viiden pääaine aikuiskasvatustiede, 

kahden pääaine yleinen kasvatustiede ja yksi on elinikäisen oppimisen ja kas-

vatuksen tutkinto-ohjelmasta.   
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Koska tavoitteena on tarkastella kiinnittymistä siirtymävaiheessa opinnoista työ-

elämään, ja sitä minkälaisia merkityksellisiä kokemuksia opiskelijoilla ja valmis-

tuneilla on opinnoista työelämään siirtymistä koskien, sekä minkälaisiin tekijöi-

hin eri vaiheissa olevat kasvatustieteilijät ovat kiinnittyneitä, osa tutkittavista on 

opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita ja osa valmistuneita ja jo työelä-

mässä olevia. Kiinnittymistä tarkastellaan kahdessa joukossa, koska joukot liik-

kuvat yhteisellä rajapinnalla tarkastellen yhteistä tekijää eli siirtymää eri näkö-

kulmista. Loppuvaiheen opiskelijoiden ja valmistuneiden tutkiminen mahdollis-

taa siirtymävaiheeseen liittyvien kiinnittymisen kokemuksien laajemman tarkas-

telun, sillä loppuvaiheen opiskelijoille siirtymä on tulevaisuuden tapahtuma, kun 

taas valmistuneet voivat mahdollisesti tarkastella aikaisempaa. Näin ollen myös 

kokemukset opintoihin ja työhön kiinnittymisestä sekä kiinnittymisen kohteet 

voivat olla erilaisia.  

 

Tutkimukseen osallistujat valittiin koko Suomesta koulutustaustan mukaisella 

rajauksella ja aineisto kerättiin harkinnanvaraisesti, sillä tutkimuksen rajauksen 

ja haastattelukutsun myötä oli oletettavaa, että tutkimukseen osallistujilla oli jo 

tietoa tutkittavaan aiheeseen liittyen (Puusa, 2020). Tutkimukseen osallistumi-

nen oli vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistujille kerrottiin mahdollisuudesta 

perua osallistuminen missä vaiheessa tahansa. Tämä varmistettiin kertomalla 

tutkimukseen osallistujille tutkimuksen tarkoitus, mihin aineistoa tullaan käyttä-

mään ja kenellä on pääsy aineistoon sekä ja pyytämällä suostumus tutkimuk-

seen osallistumisesta kirjallisesti (liite 1 ja 2).  

 

On myös huomioitava, että tutkimuksessani tarkastellaan siirtymää suomalai-

sessa kontekstissa. Eri maissa siirtymä yliopistosta työelämään voi olla erilai-

nen, kuten Alvesin ja Korhosen (2016) tutkimuksessa, jossa todettiin, että siir-

tymä suomalaisesta korkeakoulusta työelämään on epävarmempi ja työllistymi-

nen tapahtuu useammin määräaikaiseen työsuhteeseen tai pitkittyy. 
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5.2 Tutkimusaineiston keruu ja kuvaus 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2020 kevään aikana. Aineiston keruume-

netelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, jonka teemoina olivat yli-

opisto-opintoihin kiinnittyminen, työhön kiinnittyminen ja emootiot. Käytetty en-

nakkotehtävä (liite 3) ja haastattelurunko oli valmisteltu yhteistyössä toisen 

opiskelijan kanssa, joka käytti samaa aineistoa omassa tutkimuksessaan.  

 

Aineiston keruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu, koska siinä 

korostuvat ihmisten tulkinnat ja antamat merkitykset asioille, jotka perustuvat 

tutkimuksen viitekehykseen ja tutkimuskysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 

Lisäksi puolistrukturoiduissa haastatteluissa hyödynnettiin critical incident -

tekniikkaa. Kyseinen tekniikka mahdollistaa Angelidesin (2001) mukaan rikkaan 

aineiston keräämisen ja pääsyn syvemmälle sosiaalisten tilanteiden analyysiin, 

jotka tavanomaisesti edellyttävät pitkäaikaista sitoutumista aineiston keruuseen. 

Syventymisen myötä tavoitteena oli käsitellä mitkä olivat merkityksellisiä tilantei-

ta, jotka lisäsivät tai vähensivät kiinnittymistä opintoihin ja työhön siirtymävai-

heessa, mikä tilanteen sai aikaan, mitä siitä seurasi ja kuinka tapahtumat sijoit-

tuivat aikajanalle.  

 

Tutkimuksessa käytetiin critical incident -tekniikkaa tavoittaakseni haastatelta-

vien sellaiset kriittiset tapahtumat, jotka ovat johtaneet opintoihin tai työhön kiin-

nittymisen vahvistumiseen tai heikentymiseen. Näin ollen, kriittiset tapahtumat 

ovat tulkintoja sellaisista merkittävistä tilanteista, jotka voivat olla yllättäviä tai 

ongelmallisia tilanteita, joita ilmenee päivittäin ja ilman jännitteitä, mutta jotka 

johtavat reflektioon tai ongelmanratkaisuun (Angelides, 2001; Tripp, 2012). 

Haastatteluinstrumenttia on pilotoitu yksittäisillä henkilöillä, minkä perusteella 

instrumenttia muokattiin. 

 

Haastateltavia eli työelämässä kokonaan tai osittain olevia kasvatustieteen 

opiskelijoita ja tuoreita maistereita lähestyttiin aluksi koulutussuunnittelijoiden 

kontaktien ja ainejärjestöjen sähköpostilistojen kautta. Tämän jälkeen haastatel-
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tavia lähestyttiin myös ammatillisista Facebook-ryhmien ja LinkedIniin kirjoitettu-

jen haastattelupyyntöjen myötä, joista tavoitettiin suurin osa haastateltavista. 

 

Tutkimukseen osallistujille oli lähetetty saatekirje (liite 1), josta kävi ilmi tutki-

muksen tarkoitus ja haastattelussa käsiteltävät teemat. Haastateltaville ei an-

nettu varsinaisia haastattelukysymyksiä etukäteen, vaikka Tuomen ja Sarajär-

ven (2009) mukaan antamalla haastattelukysymykset etukäteen voidaan pyrkiä 

varmistamaan, että tutkittavasta aiheesta saadaan mahdollisimman paljon tie-

toa. Tutkimuskysymysten lähettämättä jättäminen on perusteltua, jotta etukä-

teistieto ei rajaisi tutkittavien ajatuksia ennakkoon ja vaikuta näin haastattelui-

den sisältöön (Puusa, 2020). Sen sijaan tutkimusaiheen ja teemojen kertomisel-

la, sekä critical incident -tekniikan mukaisella ennakkotehtävällä pyrittiin eettisen 

oikeellisuuden lisäksi varmistamaan myös haastattelusta haluttavan tiedon 

saaminen. Tämän jälkeen toteutimme haastattelut, jotka pidettiin Zoomin väli-

tyksellä haastateltavien anonymiteettia kunnioittaen. Haastatteluista ei tehty 

muistiinpanoja.  

 

Tutkimusaineisto koostuu 20 puolistrukturoidusta kertaalleen pidetystä yksilö-

haastattelusta, missä käytettiin critical incident -tekniikkaa. Kartoittaaksemme 

haastateltaviemme merkityksellisiä kokemuksia haastateltavat täyttivät ennen 

haastattelua aikajanan, johon he merkitsivät ja visualisoivat kokemuksiaan, ti-

lanteita, tapahtumia ja henkilöitä ennakkoon antamiemme ennakkokysymysten 

mukaisesti. Haastateltavat toteuttivat aikajanat vaihtelevilla tavoilla. Osa haasta-

teltavista täytti ennakkoon lähetetyn pohjan, osa teki käsin omanlaisen aikaja-

nan ja osa toteutti aikajanan kirjallisesti.  

 

Haastattelutilanteessa haastateltavia pyydettiin kertomaan tarkemmin merkit-

semistään merkityksellisistä tilanteista, asioista ja henkilöistä, kuten miksi ne 

olivat merkityksellisiä, miten mahdolliset tilanteet syntyivät, mitä niistä seurasi ja 

kuinka ne vaikuttivat sitoutumiseen opintoihin ja työhön. Puolistrukturoidut haas-

tattelut nauhoitettiin osallistujien luvalla. Haastattelut kestivät 24–63 minuuttia. 

Tämän jälkeen haastatteluaineisto litteroitiin sanatarkkuudella. Litteroitua mate-

riaalia muodostui 189 A4-sivun verran. Litteroitu aineisto anonymisoitiin eli siitä 
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poistettiin tunnistetiedot ja haastateltavat yksilöitiin kirjaimin ja numeroin haas-

tatteluiden numeroinnin mukaan. Haastateltaviin viitataan lyhenteillä H1–H20. 

 
 

5.5 Aineiston analyysi 

 
Aineiston analysoinnissa on käytetty abduktiivista eli teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysia, jotta tavoittaisin tutkittavien kokemuksia työelämään kiinnittymi-

sestä siirtymävaiheessa. Teoriaohjaavassa analyysissa analyysi tapahtuu Tuo-

men ja Sarajärven (2009) mukaan aineistolähtöisesti ja induktiiviseen päätte-

lyyn perustuen. Aineistolähtöisyys ja valmiit teoriat vaihtelevat ajatusprosessis-

sa. Aineistolähtöisen analyysin myötä kokemuksia voidaan tarkastella aikai-

semmasta poikkeavilla tavoilla teorian testaamisen sijaan. Aineistolähtöisyyden 

jälkeen analyysia, päättelyn lopputulosta ja raportointi ohjaa teoria. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009.) 

 

Käyttämällä teoriaohjaavaa analyysia tutkittavien ilmiöiden määrittely on Tuo-

men ja Sarajärven (2009) mukaan vapaa aikaisempien tutkimuksien tuottamista 

määritelmistä. Analyysin edetessä aineistoa tarkastellaan valitun teorian mukai-

sesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Teoriaohjaava analyysi näkyy aineiston analyy-

sissa niin, että opintoihin ja työhön kiinnittyminen määriteltiin samalla tavalla ai-

kaisempien teorioiden pohjalta. Aineiston analyysissa tarkastellaan muodoste-

tun kiinnittymisen käsitteen ilmenemisiä eli tapauksia, joissa haastateltavat pu-

huvat opintoihin tai työhön liittyvistä kokonaisvaltaisista ja pitkäkestoisista ko-

kemuksista, joita ilmentävät tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Ko-

kemukset, joista nämä puuttuvat kuvaavat etääntymistä.  

 

Kiinnittymistä siirtymävaiheessa tarkastellaan Korhosen (2014) kiinnittymisen 

teoreettista mallia sekä muiden kiinnittymistä tutkineiden tutkijoiden teorioita 

hyödyntäen kasvatustieteen opiskelijoiden ja maistereiden opinnoista työelä-

mään siirtymän kohdalla. Kiinnittymisen ilmenemisen tarkastelun jälkeen ta-

paukset luokiteltiin opintoihin tai työhön kiinnittymiseen, ambivalenttiin suhtau-

tumiseen opintoja, työtä tai molempia kohtaan, sekä opinnoista tai töistä etään-

tymiseen. Nämä ilmaisut luokiteltiin Korhosen (2014) mallin mukaisiin kategori-
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oihin, ja aineistosta etsittiin kuvaukset siitä, mihin kohteisiin kiinnittyminen koh-

distui. Lisäksi analyysissa on huomioitu mahdolliset tilanteiset tekijät viitekehyk-

sen mukaisesti. 
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6 Tulokset 
 

Esittelen tässä luvussa kasvatustieteen opiskelijoiden ja kasvatustieteen mais-

tereiden opintoihin ja työhön kiinnittymisen merkityksellisiä kokemuksia ja kiin-

nittymisen kohteita koskevat tulokset. 

 

6.1 Kasvatustieteen opiskelijoiden merkitykselliset kokemuk-

set opintoihin ja työhön kiinnittymisestä  

 

Kasvatustieteen opiskelijat kuvasivat heille yliopisto-opintoihin ja työhön kiinnit-

tymiseen liittyvissä merkityksellisissä kokemuksissa kiinnittäviä, ambivalentteja 

ja etäännyttäviä työelämään siirtymisen avainkokemuksia. Nämä opiskelijoiden 

kokemukset sisälsivät opintojen aloittamiseen, kursseihin ja tapahtumiin, peda-

gogisiin opintoihin, pro gradu –tutkielmaan, opinnoissa tai työssä kohdattuihin 

haasteisiin, harjoitteluun ja ensimmäisen oman alan työhön sekä nykyhetkeen 

ja tulevaisuuteen liittyviä kokemuksia, jotka liittyivät sekä opiskeluun että työ-

elämään (kuvio 1). Haastateltavat kuvasivat tapahtumia, jotka kiinnittivät työ-

elämään ja toisaalta etäännyttivät opinnoista tai päinvastoin kiinnittivät opintoi-

hin ja etäännyttivät työelämästä. Opiskelijat kuvasivat pääasiassa opintoihin tai 

työhön kiinnittäviä kokemuksia. 
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Opintojen aloittaminen 

         

      

 

 Kurssit ja tapahtumat 

         

      

 

 Opinnoissa tai työssä 
kohdatut haasteet 

 

 
 
 

 Kiinnittyminen 
 
 
 

    

      

 

 Pro gradu -tutkielma 

   

 

  Opiskelu   

 

  Ambivalentti 

 

   Pedagogiset opinnot 

Merkitykselliset 
kokemukset 

        

   

 

  Työ 
 
 
 

Harjoittelu 

         

   Etääntyminen     Ensimmäinen oman alan 
työ 

         

        Nykyhetki ja tulevaisuus 

 

 
Kuvio 1. Kasvatustieteen opiskelijoiden merkityksellisten kokemusten jakautuminen 

 

Haastatellut kasvatustieteen opiskelijat kuvasivat sekä opintoihin ja työelämään 

liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. Opintoihin ja työhön liittyvät merkitykselliset 

kokemukset limittyivät usein toisiinsa ajallisesti, sillä opiskelijoiden mukaan siir-

tymä opinnoista työelämään on monimuotoinen prosessi. Osallistujien kuvauk-

set siirtymävaiheessa opintoihin ja työhön kiinnittymisestä vaihtelivat sen sijaan, 

että siirtymä tapahtuisi lineaarisesti opintojen lopussa päättyen työllistymiseen. 

Opiskelijoiden opintoihin ja työhön liittyvät merkitykselliset kokemukset muuttui-

vat ajan myötä (kuvio 2). Opiskeluun ja työelämään liittyviä kokemuksia kuvat-

tiin lähes yhtä paljon. 
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työn lopettami-
nen 
 
Oman alan työ-
paikan saamatta 
jääminen 

 
Toimistotyö eri 
alalla 
 
Harjoittelupaikan 
haku 
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Tulevaisuus 

Kuvio 2. Kasvatustieteen opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset opintoihin ja työhön kiinnittymisestä 
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6.1.1 Kasvatustieteen opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset ensisi-
jaisesti opintoihin kiinnittymisestä 

 

Opiskelijoiden opintoihin kiinnittäviä merkityksellisiä opintojen aloitukseen liitty-

viä kokemuksia olivat aikaisemman ammatin töiden lopettaminen uusien opinto-

jen aloituksen myötä, valituksi tulematta jääminen työpaikkojen rekrytointipro-

sesseissa, alan opinnot avoimessa yliopistossa, maisteriopintojen aloitus sekä 

opintojen ja työn aloitus uutena elämänvaiheena. Opiskelijoiden maisteriopinto-

jen alun merkityksellisiä kokemuksia luonnehti yhtäällä kiinnittyminen ja toisaal-

la ambivalentti suhtautuminen.  

 

Opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset, jotka liittyivät yliopiston aikaisiin 

kursseihin ja tapahtumiin, liittyivät ensisijaisesti opintoihin kiinnittymiseen: 

 

”Et en mä tiedä, kai mä tein normaalit normaalit nopat siellä, mut kyl siihen niin-
ku panosti enemmän. Sen koki mielekkäämmäks, sen koki tärkeämmäks, mä 
koin ne niinku aiheet, et jollain tavalla.” (H20) 

 

Opiskelijoiden esiin nostamat merkitykselliset kurssit ja tapahtumat liittyivät 

pääasiassa työelämään. Opiskelijoille merkityksellisiä tapahtumia olivat yliopis-

ton työelämäkurssi, joka käsitteli kasvatustieteilijöitä työelämässä, vapaaehtois-

työ, järjestötoiminta, erilaiset työelämätapahtumat, opinnot toisissa suomalaisis-

sa yliopistoissa, kurssien yhteydessä tehdyt yritysprojektit, kandidaatin tutkielma 

ja sen palautus, sekä vaihto-opinnot. Opiskelijat kuvasivat sekä kiinnittäviä että 

ambivalentteja vapaaehtoistyöhön, järjestötoimintaan, kandidaatin tutkielman 

palauttamiseen sekä vaihto-opintoihin liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. 

 

Lisäksi opiskelijoiden opintoihin kiinnittäviä merkityksellisiä kokemuksia olivat 

pedagogiset opinnot, vaikka haastateltavat eivät aikoneet suunnata varsinaises-

ti opettajan ammattiin, sekä pro gradu –tutkielmaan ja sen vaiheisiin liittyvät ko-

kemukset. Opiskelijat kuvasivat paitsi kiinnittäviä, mutta myös ambivalentteja 

kokemuksia liittyen pedagogisiin opintoihin. Opiskelijoiden kuvaamat ambivalen-

tit ja opinnoista etäännyttävät merkitykselliset kokemukset liittyivät pro gradu –

tutkielman tekemiseen kuten aloittamiseen, graduseminaareihin ja -ohjaajiin, 

gradupaineisiin, gradun valmistumiseen ja sen myötä saatuihin töihin. 
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Opintojen ja töiden yhdistäminen ei opiskelijoiden mukaan ole aina välttämättä 

helppoa, ja työn ja opintojen yhdistämisen haastavuus, sekä uupuminen olivat 

myös haastateltavien mukaan merkityksellisiä kokemuksia, jotka ovat vaikutta-

neet opintoihin ja työhön kiinnittymiseen: 

 

”-- sitte just ehkä se, kun halus vaan tehä sitä työtä ja sit kuitenkin tiesi, et kyl 
mä haluun nyt tätä kouluuki saada eteenpäin, koska se niinku, se ei oo mulle 
niin mielekästä niin se ei tästä enää helpotu. Tai tuu parempaa aikaa tehdä sitä, 
ku nyt.” (H18) 

 

Opiskelijoiden kokemus opintojen ja töiden yhdistämisen haastavuudesta toi-

saalta lisäsi opintoihin kiinnittymistä ja ambivalenttia suhtautumista opintoihin. 

Verrattuna kasvatustieteen maistereihin, opiskelijoiden merkityksellisistä koke-

muksista nousi enemmän esille opintoihin ja työhön liittyviä haasteita, kuten 

vaikeus yhdistää opintoja ja työtä sekä uupuminen. 

 

6.1.2 Kasvatustieteen opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset ensisi-
jaisesti työhön kiinnittymisestä 

 

Opiskelijoiden merkitykselliset työhön liittyvät kiinnittymisen kokemukset liittyivät 

ensisijaisesti opintoihin kuuluvan harjoittelun suorittamiseen ja ensimmäiseen 

oman alan työpaikkaan. Opiskelijoiden harjoittelun suorittamisessa merkityksel-

lisiä kokemuksia olivat harjoittelupaikan hakeminen, harjoittelun suorittaminen, 

töiden jatkuminen harjoittelupaikassa tai harjoittelun päättyminen ilman mahdol-

lisuutta jatkaa töitä. Haastateltavien merkitykselliset kokemukset, jotka liittyivät 

harjoittelupaikkaan eivät etäännyttäneet opinnoista tai töistä. 

 

Oman alan työpaikkaan liittyvät merkitykselliset kokemukset olivat ensimmäisen 

oman alan työpaikan saaminen ja siellä eteneminen, keikkatyöt luennoitsijana 

opintojen ohella, myönteiset rekrytointikokemukset ja työn saaminen, sekä siellä 

saadut myönteiset kokemukset ja positiivinen palaute.  

 

Opiskelijat kuvasivat myös ambivalentteja ja etäännyttäviä työhön liittyviä ko-

kemuksia. Ambivalentit kokemukset liittyivät tyypillisesti oman osaamisen arvi-

oimiseen ja riittävyyteen työssä pärjäämiseksi, opintojen loppuun saakka suorit-
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tamisen tärkeyteen työllistymisestä huolimatta. Etäännyttävät kokemukset liittyi-

vät puolestaan usein opintoihin käytettävän ajan huomattavaan vähenemiseen 

ja opintojen taka-alalle jäämiseen. 

 

Aikaisempien kokemusten lisäksi haastateltavat kuvasivat nykyhetkeen ja tule-

vaisuuden pohtimiseen liittyviä merkityksellisiä kokemuksia, kuten valmistumi-

sen, uuden oman alan työn saamisen, nykyisen työnsä, ylennyksen ja vakitui-

sen kokoaikatyön saamisen, ajankohtaisen yhteiskunnallisen tilanteen vaikutuk-

sen työhön ja tulevaisuuteen, sekä lomautuksen, työtarjousten saamisen, pa-

luun opiskelijaksi, sekä työnkuvassa tapahtuneet muutokset ja työssä lisäänty-

neen vastuun. 

 

Opiskelijoille viimeisten opintojen suorittaminen ja sen myötä käsillä oleva val-

mistuminen oli toisaalta ollut odotettu merkityksellinen kokemus ja etääntyminen 

opinnoista luonnollista, mutta myös opintoja kohtaan liittyi ambivalenttia suhtau-

tumista vielä juuri ennen valmistumista: 

 

”Niin tavallaan tää on ollu semmonen hidas siirtymä. Et me naurettiinki tätä pal-
jon kavereitten kaa, et jos ois valmistunu viidessä vuodessa viime keväänä, niin 
ois ollu sellanen, että et apua, et tässäkö tää nyt oli ja ihan semmonen, mut nyt 
täs on, on saanu tämmösen ikäänkun prosessointiajan itselleen, et no, tää kou-
lu päättyy, työelämä alkaa ja toisaalta siihen liittyy tietty haikeutta, mut sit taas 
toisaalta se on myös odotettu juttu, että et jo on niinku aikakin oikeesti, oikeesti 
karistaa nää opiskelut ja siirtyy työelämään.” (H2) 

 

Erityisesti opiskelijoiden tulevaisuuteen liittyvien merkitykselliset kokemukset ja 

niiden kuvaukset sisälsivät ilmauksia ambivalentista suhtautumisesta ja etään-

tymistä nykyisestä työstä työn luonteen ollessa sellainen, että työ ei todennä-

köisesti jatku valmistumisen jälkeen. Toisaalta työhön kiinnittymisen ja tasapai-

noilu opintojen ja työn välillä sekä ajan puutteen kuvattiin etäännyttävän opin-

noista. Joissakin tapauksissa ambivalenssi kokemus oli seurausta saaduista 

työtarjouksista. 
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6.2 Kasvatustieteen maistereiden merkitykselliset kokemukset 

opintoihin ja työhön kiinnittymisestä 

 

Kasvatustieteen maisterit kuvasivat heille yliopisto-opintoihin ja työhön kiinnit-

tymiseen liittyvissä merkityksellisissä kokemuksissa kiinnittäviä, ambivalentteja 

ja etäännyttäviä työelämään siirtymisen avainkokemuksia. Nämä maistereiden 

kokemukset sisälsivät opintojen aloittamiseen, kursseihin ja tapahtumiin, pro 

gradu –tutkielmaan, opintoihin ja työhön vaikuttaneisiin haasteisiin, harjoitteluun 

ja ensimmäisen oman alan työhön, muihin tekijöihin sekä nykyhetkeen ja tule-

vaisuuteen liittyviä kokemuksia, jotka liittyivät sekä opiskeluun että työelämään 

(kuvio 3).  

      

 

 

 

 

Opintojen aloittaminen 

         

      

 

 Kurssit ja tapahtumat 

  
 
 

 Kiinnittyminen 
 
 
 

    

      

 

 
Haasteet, jotka ovat vai-
kuttaneet työhön tai 
opintoihin 

 

  Ambivalentti 

 

 
Opiskelu 

  

        Pro gradu -tutkielma 

Merkitykselliset 
kokemukset 

        

      

 

 

 

 

Muita vaikuttaneita teki-
jöitä 

         

    
 

 Työ  Harjoittelu 
         

   Etääntyminen     Ensimmäinen oman alan 
työ 

         

        Nykyhetki ja tulevaisuus 

 
Kuvio 3. Kasvatustieteen maistereiden merkityksellisten kokemusten jakautuminen 

 

Myös kasvatustieteen maisterit kuvasivat tapahtumia, jotka pääasiassa kiinnitti-

vät työelämään ja toisaalta etäännyttivät opinnoista tai päinvastoin. Maisterit 

kuvasivat enemmän kokemuksia, jotka kiinnittivät opintoihin tai työhön, kuin 

ambivalentteja tai etäännyttäviä kokemuksia. Opiskeluun ja työelämään liittyviä 

kokemuksia kuvattiin lähes yhtä paljon.  
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Opintoihin ja työhön liittyvät merkitykselliset kokemukset kuitenkin usein limittyi-

vät toisiinsa ajallisesti, ja myös maisterit kuvasivat siirtymää opinnoista työelä-

mään monimuotoisena prosessina lineaarisen siirtymän sijaan. Maisterit kuva-

sivat siirtymän monimuotoisuutta opintoihin ja työhön kiinnittymisen vaihteluina, 

sen sijaan, että siirtymä tapahtuisi opintojen lopussa lineaarisesti. Maistereiden 

opintoihin ja työhön liittyvät merkitykselliset kokemukset muuttuivat ajan myötä 

(kuvio 2) opiskeluun ja työelämään liittyviä kokemuksia kuvattiin lähes yhtä pal-

jon. 
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tossa 
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Pääaineen 
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Opintojen  
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den selkeytyminen 
 
Työelämälähtöiset 
kurssit ja tapahtumat 
 

Vaihto-opinnot 
 
Kandidaatin tut-
kielman palautus 
 

Uupuminen 
  

 
Pro gradu: 

- Aloittaminen 
- Seminaari 
- Kirjoittaminen 
- Toimeksiantona tekemi-
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- Keskittyminen  
- graduun 
- Aineiston kerääminen 
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Mielekäs työ 
opintojen alku-
vaiheessa 
 
 

 
Yritystutustumiset 
 
Harjoittelupaikan haku 
ja saaminen 
 
Oman alan harjoittelu 
 
Harjoitteluista saadut 
myönteiset kokemuk-
set ja palaute 

 
Ensimmäinen 
oman alan työ 
 
Eteneminen 
työssä 
 
Työllistyminen 
nykyiseen työ-
hön 
 
Sijaisuudet 

 
Kokoaikaisten 
töiden hake-
minen 
 
Töiden hake-
minen ja työ-
haastattelut 
 
Työpaikan 
vaihtaminen 

 
Uusi työnkuva 
 
Oman uran et-
sintä, epävar-
muus 
 
Muun kuin kas-
vatustieteen 
alan työ 

 
Valmistuminen työttömäksi 
 
Työpaikan saaminen ja 
työelämään siirtyminen 
 
Urapalveluiden käyttö 

 
Työllistyminen  
 
Valmistuminen 
 
Ammatillisen suunnan 
pohtiminen 
 
Vakituisen työn saa-
minen 
 
Sijaisuudet 

 
 

 

Mennyt 

 
Tulevaisuus 

Kuvio 4. Kasvatustieteen maistereiden merkitykselliset kokemukset opintoihin ja työhön kiinnittymisestä 
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6.2.1 Kasvatustieteen maistereiden merkitykselliset kokemukset ensisi-
jaisesti opintoihin kiinnittymisestä 

 

Maistereiden opintoihin kiinnittymisen merkitykselliset kokemukset liittyivät opin-

tojen aloitukseen eli tutkinto-opiskelun aloitukseen, avoimeen väylään, pääai-

neen vaihtoon opintojen alussa, opintojen suorittamiseen avoimessa yliopistos-

sa, sekä mielekkään työn saamiseen opintojen alkuvaiheessa. 

 

Maistereiden kursseihin ja tapahtumiin liittyvät opintoihin kiinnittävät merkityk-

selliset kokemukset liittyivät pääasiassa työelämälähtöisiin tapahtumiin. Maiste-

reille merkityksellisiä kokemuksia olivat yritystutustumiset, työelämäopinnot ja 

kurssit muissa suomalaisissa yliopistoissa. Maisterit kuvasivat myös opintoihin 

kiinnittäviä ja ambivalentteja merkityksellisiä kokemuksia opinnoista ja vaihto-

opinnoista. 

 

Maisterit kuvasivat paitsi kiinnittäviä, myös ambivalentteja kokemuksia kandi-

daatin tutkintoon liittyen. Maistereiden opintoihin kiinnittäviä merkityksellisiä ko-

kemuksia olivat kandidaatin tutkielma, sen tekeminen ja palauttaminen sekä 

kandidaatin tutkinnon valmistuminen: 

 

”Et tollon oli ehkä semmonen niinku ensimmäinen oikeesti iso niinkun askel sii-
hen et, et ties mitkä asiat ne on mikä kiinnostaa ja sitte se ehkä johti siihen et 
sitte opinnoissa alko valikoimaan esimerkiksi niinku sivuaineita sen perusteella.” 
(H5)  

 

Kasvatustieteen maistereille merkityksellisiä kokemuksia olivat myös pro gradu 

–tutkielma ja sen eri vaiheet, kuten gradun aloittaminen, sen tekeminen toimek-

siantona, aineiston kerääminen, tutkielman kirjoittaminen ja tekeminen, tulosten 

esittely, graduseminaarit ja gradun tekeminen samanaikaisesti intensiivisen 

työn kanssa, keskittyminen gradun tekemiseen, sekä tutkielman valmistuminen 

ja mahdollisuus jatkaa jatko-opintoihin.  

 

Maistereiden kuvauksissa merkityksellisissä gradun tekemisen kokemuksissa 

kuvattiin kiinnittymisen lisäksi ambivalenttia suhtautumista heti gradun aloittami-

sessa, sitä tehdessä, sen valmistuessa, sekä sen tekemiseen toimeksiantona ja 
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intensiivisen työn ohella. Sen lisäksi, että pro gradu –tutkielma oli haastateltavil-

le merkittävä kokemus kiinnittymistä ajatellen, siihen liittyi myös etääntymistä 

opinnoista tai työstä. 

 

Maisterit kuvasivat myös haasteita, kuten uupumista kiinnittävinä, ambivalent-

teina ja etäännyttävinä kokemuksina, sekä oman uran epävarmuutta ambiva-

lentteina merkityksellisinä kokemuksina: 

 

”-- mä en ees jaksa miettii, et mikä must tulee niinku isona ja sit ku tuntu, et se 
oli, koko ajan jotenkin opinnoissaki niinku, vähän välii jossain pohdiskeltiin, että 
mikä on mun amma- tällanen niinkun kasvatustieteilijäidentiteetti. Ja sit mä olin 
vaan et, ihan sama, ei kiinnosta, et mä en haluu ajatella tätä suurin piirtein.” 
(H16) 

 

 

6.2.2 Kasvatustieteen maistereiden merkitykselliset kokemukset ensisi-
jaisesti työhön kiinnittymisestä 

 

Kasvatustieteen maistereiden ensisijaisesti työhön kiinnittäviä merkityksellisiä 

kokemuksia olivat opintoihin kuuluvan harjoittelun suorittaminen ja ensimmäi-

nen oman alan työpaikka. Maistereiden harjoittelun suorittamisen kiinnittäviä, 

ambivalentteja ja opinnoista etäännyttäviä merkityksellisiä kokemuksia olivat 

harjoittelupaikan etsiminen ja harjoittelun suorittaminen sekä harjoittelusta saa-

dut myönteiset kokemukset. 

 

Maisterit kuvasivat työhön kiinnittävinä merkityksellisinä kokemuksina oman 

alan työpaikkaan liittyviä tapahtumia kuten ensimmäisen oman alan työpaikan 

saaminen, eteneminen työssä, työllistyminen, sijaisuudet, töiden hakeminen ja 

työhaastattelut, työpaikan vaihtaminen, uuden työpaikan saaminen sekä työ-

elämään siirtyminen. Haastatellut kuvasivat työhön kiinnittävinä ja opinnoista 

etäännyttävinä merkityksellisinä kokemuksina työpaikan vaihtamiset ja työelä-

mään siirtymän. Maisterit kuvasivat ambivalenttiutta ja etääntymistä pääasiassa 

opinnoista, mutta myös työstä merkityksellisten oman alan työpaikan kokemuk-

sien myötä.  

Lisäksi maisterit kuvasivat myös opintoihin kiinnittäviä ja työstä etäännyttäviä tai 

työhön kiinnittäviä ja opinnoista etäännyttäviä muita merkityksellisiä kokemuksia 

kuten muiden alojen työtehtävät ja urapalveluiden käytön. 
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Kasvatustieteen maistereiden pääasiassa työhön kiinnittäviä nykyhetkeen ja tu-

levaisuuteen liittyvät merkitykselliset kokemukset liittyivät työttömäksi valmistu-

miseen, työllistymiseen, valmistumiseen, nykyhetkeen, vakituisen työn saami-

seen. Lisäksi maisterit kuvasivat työhön kiinnittymisen lisäksi ambivalenttia suh-

tautumista opintoja tai työtä kohtaan heidän sen hetkisen tulevaisuuden suunni-

telmien, työllisyystilanteensa ja -tyytyväisyytensä tilanteensa mukaan. Maisterit 

kuvasivat myös ambivalenttiutta ja etääntymistä opintoja kohtaan valmistumisen 

ja virallisen työelämään siirtymän myötä, jotka olivat merkityksellisiä kokemuk-

sia.  

 

6.3 Kiinnittymisen kohteet opinnoissa ja työelämässä siirty-

mävaiheessa yliopistosta työelämään 

 

Kasvatustieteen opiskelijoiden ja maistereiden kiinnittyminen opintoihin ja työ-

hön vaihteli merkityksellisten kokemusten yhteydessä. Tarkastelen seuraavaksi 

opiskelijoiden merkityksellisten kokemusten kiinnittymisen kohteita siirtymävai-

heessa yliopistosta työelämän. Tämän jälkeen tarkastelen maistereiden merki-

tyksellisten kokemusten kiinnittymisen kohteita siirtymävaiheessa. 

 

6.3.1 Kasvatustieteen opiskelijoiden kiinnittymisen kohteet opinnoissa ja 
työelämässä siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään 

 

Kasvatustieteen opiskelijoiden kiinnittymisen kohteita siirtymävaiheessa yliopis-

tosta työelämään merkityksellisten kokemusten aikana olivat pääasiassa opin-

toihin ja työhön liittyvät kohteet (taulukko 2). Opiskelijoiden merkityksellisiin ti-

lanteisiin voi tämän lisäksi liittyä myös ambivalenttiutta tai etääntymistä muista 

kohteista. 
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Opintojen aloittaminen x x                     

Kurssit ja tapahtumat    x  x x x x x    

Pedagogiset opinnot    x   x       

Pro gradu –tutkielma    x        x  

Opinnoissa tai työssä kohdatut haasteet     (x)      x    

Harjoittelu     x      x   

Ensimmäinen oman alan työ     x  x    x  x 

Nykyhetki ja tulevaisuus       x         x   x   

              

Taulukko 2. Kasvatustieteen opiskelijoiden kiinnittymisen kohteet merkityksellisissä 
kokemuksissa siirtymävaiheessa yliopisto-opinnoista työelämään 

 

Opiskelijoiden kiinnittymisen kohteita opinnoissa olivat opintojen aloittamisen 

vaiheessa pääaineopinnot ja pääainetta vaihdettaessa uusi pääaine, sekä opin-

tojen myötä uuteen elämänvaiheeseen kiinnittyminen: 

 

”Mä oon aina ollu tosi sitoutunut opiskelija. Siis se, että ku mua on kiinnostanu 
tää kasvatustiede, niin ei ehkä sillä tavalla oo muuttunut se sitoutumisen aste.” 
(H15) 

 

Kun opiskelijat kertoivat merkityksellisistä kokemuksistaan kursseihin ja tapah-

tumiin, kuten vaihto-opintoihin ja kandidaatin tutkielmaan liittyen, he kuvailivat 

merkityksellisissä kokemuksissaan ensisijaiseksi kiinnittymisen kohteekseen 

opinnot. Opiskelijat kuvasivat merkityksellisinä kokemuksina myös toisessa yli-

opistossa suoritetut opinnot, jolloin kiinnittymisen kohteena olivat joko kyseiset 

opinnot tai opinnot yleisesti ottaen. 

 

Lisäksi opiskelijat kuvasivat työelämään liittyviä kursseja, työelämätapahtumia 

ja kurssien yritysprojekteja merkityksellisinä kokemuksina, jolloin kiinnittyminen 

kohdistui opintojen lisäksi tulevaisuuden osaamiseen ja sitä kautta mahdollisuu-

teen työllistyä valmistumisen jälkeen. Haastateltavat, jotka kuvasivat muita opin-
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toihin liittyviä toimintoja kuten järjestötoimintaa heille merkityksellisinä koke-

muksina, olivat kiinnittyneet ensisijaisesti siihen. 

 

Opiskelijat kuvasivat merkityksellisinä kokemuksina myös pedagogisia opintoja 

ja pro gradu –tutkielmaprosessia. Opiskelijoiden kiinnittymisen kohteena olivat 

merkityksellisten pedagogisiin opintoihin liittyvien kokemusten aikana ensisijai-

sesti opinnot ja lisäksi kiinnittyminen tulevaisuuden osaamiseen, ja sitä kautta 

mahdollisuuteen laajentaa työllistymismahdollisuuksia: 

 

”-- ne oli kyl niinku tosi hyvät opinnot ja mä koen, että ne muokkasi mun niinku 
ammatillista identiteettii tosi vahvasti ja oli tavallaan semmoset, mitkä kuljetti nyt 
tän opintojen loppuajan sit sillee mukanaan ja öö vahvisti tavallaan sitä omaa 
osaamista ja tavallaan suuntaa ja semmosta, yleisesti semmosta fiilistä, että on 
oikeella alalla ja oikeessa suunnassa. Ja tavallaan sit kans [pedagogiset opin-
not] toi sen mahdollisuuden, että jos mä nyt haluun jossain vaiheessa, vaikka 
opettaa, niin sitte mul on siihen se muodollinen pätevyys kyllä.” (H1) 

 

Haastateltavat kuvasivat merkityksellisinä pro gradu –tutkielmaan liittyvissä ko-

kemuksissa kiinnittymisen kohteena oli ensisijaisesti opinnot ja pro gradu -

tutkielman loppuun saattaminen tai työelämä, sekä opinnot ja työelämä. Opiske-

lijoiden kiinnittymisen kohde työelämässä tuli esille haluna linkittää pro gradu –

tutkielma työelämään.  

 

Opiskelijoiden kiinnittymisen kohde merkityksellisissä opintoihin ja työhön liitty-

vissä haasteiden kokemuksissa olivat opinnot ja työ. Opintojen ja työn välillä ta-

sapainottelun vuoksi kiinnittymisen kohde vaihtui sen vallitsevan tilanteen mu-

kaan opintojen ja työn välillä. 

 

Opiskelijoiden merkityksellisissä harjoitteluun ja työhön liittyvissä kokemuksissa 

kiinnittymisen kohteina olivat tyypillisesti työ ja työtehtävät. Lisäksi opiskelijat 

kuvasivat työelämäkokemuksia, jotka tuottivat opintoihin kiinnittymistä. Tällöin 

opinnot nähtiin tyypillisesti siirtymisen mahdollistajina. 

 

Sen sijaan opiskelijoiden kiinnittymisen kohteita merkityksellisissä ensimmäisen 

oman alan työpaikan kokemuksissa eli työn saamisen ja siellä työskentelyn vai-

heessa olivat ensisijaisesti työ, ensimmäisen oman alan työkokemuksen hank-
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kiminen ja kokemuksen kartuttaminen. Opiskelijat kuvasivat merkityksellisissä 

työhön liittyvissä kokemuksissa myös opinnot kiinnittymisen kohteena ja siirty-

misen mahdollistajina: 

 

”-- toisaalta sai sitä motivaatiota niihin opintoihinkin, että sitte halusi niinku suo-
rittaa ne ns. mahdollisimman nopeesti. Et ku oli sit niin innostunu siit työelämäst 
jo, nii sit tuli vaan sellanen, että nyt haluu vaan siihen viiteen vuoteen niinku 
saada nää opinnot ku aluks mul oli just -- et ei mua haittais jo tää valmistuu 
vaikka kuudessaki vuodessa.” (H18) 

 

Lisäksi opiskelijat raportoivat merkityksellisiä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen liit-

tyviä kokemuksia eli uuden oman alan työn saamisen, työnkuvan muutoksisia, 

vastuun lisääntymistä ja työtarjousten saamista sekä ajankohtaisen yhteiskun-

nallisen tilanteen. Näissä kokemuksissa kiinnittymisen kohteena olivat pääasi-

assa kyseinen työ ja työelämä itsessään, vaikka opiskelijat kuvasivat myös 

epävarmuutta sitä kohtaan. Opiskelijat olivat kuitenkin samalla myös kiinnitty-

neitä opintoihin, sillä niiden valmistuminen mahdollistaisi opinnoista etääntymi-

sen ja siirtymän työelämään. 

 

6.3.2 Kasvatustieteen maistereiden kiinnittymisen kohteet opinnoissa ja 
työelämässä siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään 

 

Myös kasvatustieteen maistereiden kiinnittymisen kohteita merkityksellisten ko-

kemusten aikana siirtymävaiheessa yliopistosta työelämään olivat pääasiassa 

opintoihin ja työhön liittyvät kohteet (taulukko 3). Maistereiden merkityksellisiin 

tilanteisiin voi tämän lisäksi liittyä myös ambivalenttiutta tai etääntymistä muista 

kohteista. 
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Opintojen aloittaminen x x         x             

Kurssit ja tapahtumat    x x   x x      

Pro gradu –tutkielma    x  x x   x  x   

Opintoihin ja työhön vaikuttaneet haas-
teet  

   x          x 

Harjoittelu    x      x x    

Ensimmäinen oman alan työ      x    x  x   

Muita kokemuksia    x      x  x   

Nykyhetki ja tulevaisuus                 x   x x x 

               

Taulukko 3. Kasvatustieteen maistereiden kiinnittymisen kohteet merkityksellisissä 
kokemuksissa siirtymävaiheessa yliopisto-opinnoista työelämään 

 

Kasvatustieteen maistereiden kiinnittymisen kohteita opinnoissa olivat opintojen 

aloittamisen vaiheessa pääaineen vaihdon myötä uusi pääaine ja sen mahdol-

listamat työmahdollisuudet, yliopisto-opinnot ja niiden aloittamisen myötä tapah-

tunut muutos elämänvaiheessa. 

 

Kasvatustieteen maistereiden kursseihin ja tapahtumiin liittyvissä merkitykselli-

sissä kokemuksissa ensisijaisia kiinnittymisen kohteita olivat yliopisto-opintojen 

suorittaminen, kandidaatin tutkielmaa tehdessä tutkimustyö ja kasvatustiede tie-

teenalana, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja pätevyys, sekä kasvatustie-

teiden opintoihin liittyvät tulevaisuuden tavoitteet. Seuraava lainaus haastatte-

lusta ilmentää tutkimustyötä ja kasvatustiedettä tieteenalana kiinnittymisen koh-

teena: 

 

”Tota, kandityö oli semmonen kohta missä mä tajusin, että tutkimustyö on iha-
naa ja jotenki tuli, sellanen syveni rakkaus kasvatustieteeseen niinku tieteen-
alana. Et se oli kauheen positiivinen prosessi ja --” (H8) 
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Kasvatustieteen maistereiden työelämäopinnoissa ja yritystutustumisissa merki-

tyksellisten kokemusten kiinnittymisen kohteita olivat tulevaisuuden työmahdol-

lisuudet, opintoihin kuuluva harjoittelu ja opintojen suorittaminen. Lisäksi kasva-

tustieteen maistereiden kiinnittymisen kohteita olivat vaihto-opintoihin liittyvien 

merkityksellisten kokemusten aikana vaihto-opintojen suorittaminen ja yliopisto-

opintojen suorittaminen. 

 

Maistereiden merkityksellisissä pro gradu –tutkielmaan ja sen eri vaiheisiin liit-

tyvissä merkityksellisissä kokemuksissa he olivat kiinnittyneitä pro gradu –

tutkielmaan, töihin sekä työelämään ja opintojen loppuun saattamiseen työelä-

mään siirtymisen mahdollistavana tekijänä. 

 

Kasvatustieteen maistereiden harjoitteluun liittyvissä merkityksellisissä koke-

muksissa kiinnittymisen kohteita olivat työ ja opintojen suorittaminen työharjoit-

telun muodossa. Lisäksi maistereiden työhön liittyvissä merkityksellisissä ko-

kemuksissa kuten työtä hakiessa, oman alan työn saamisessa, työtä vaihtaessa 

tai työnkuvan muuttuessa kiinnittymisen kohteita olivat työelämä, kyseinen työ 

ja opintojen suorittaminen työelämään siirtymisen mahdollistavana tekijänä: 

 

”Siin vaiheessa kun sitten töissä sai enemmän vastuuta, nii sit ne opinnot jäi 
vielä enemmän toissijaiseks. Mutta siinäkään vaiheessa niin... en ajatellut, et 
en, en valmistuis tai kävis kursseja.” (H5) 

 

Maistereiden muiden merkityksellisten kokemusten kuten urapalveluiden käytön 

aikana kiinnittymisen kohteena olivat opinnot, työ sekä palvelut työelämään siir-

tymistä edistävinä tekijöinä. Lisäksi kasvatustieteen maistereiden nykyhetkeen 

ja tulevaisuuteen liittyvissä merkityksellisissä kokemuksissa, kuten työllistymi-

sessä ja valmistuessa, kiinnittymisen kohteena olivat työelämä, työrooli ja työ: 

 

”-- toi graduprosessi oli niin pitkä, että et varmaan viimeisen vuoden mitä mä si-
tä tein, niin en määrittäny itteeni millää tasol opiskelijaks. Niin sitä oli ehkä niin 
kauan tottunut siihen ajatukseen, että mä olen ihan työssäkäyvä ja tää on vaan 
tällanen sivuprojekti tässä.” (H17) 

 



 48 

 

7 Pohdinta 
 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kasvatustieteen opiskelijoiden ja vasta valmistunei-

den kasvatustieteen maisterien opiskeluun ja työelämään kiinnittymisen avain-

kokemuksia siirtymävaiheessa opinnoista työelämään. Tutkimus tuottaa uutta 

tietoa siitä, miten kasvatustieteilijät kokevat kiinnittymisen ja työelämään siirty-

misen sekä minkälaisiin tekijöihin haastateltavat ovat kiinnittyneitä siirtymävai-

heessa yliopistosta työelämään. 

 

7.1 Luotettavuus  

 

Tutkimuksessa tarkastelin kasvatustieteen opiskelijoiden ja valmistuneiden kas-

vatustieteilijöiden kiinnittymistä siirtymävaiheessa opinnoista työelämään heidän 

merkityksellisten kokemusten kautta laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Sisäl-

lönanalyysi noudatti abduktiivista lähestymistapaa. Tutkimuksessa ja sen rapor-

toinnissa olen pyrkinyt tuomaan esille mahdolliset omat ennakko-oletukseni ja 

näkemykseni, jotta lukija voi seurata päätöksen tutkimuksen päätöksen tekoa ja 

etenemistä, sekä arvioida sitä. Tällä voidaan varmistaa Tynjälän (1991) mu-

kaan, että toiminta on johdonmukaista ja toistettavissa, vaikka kvalitatiivisella 

tutkimusmenetelmällä toteutetussa tutkimuksessa myös tutkittavan ilmiön luon-

ne vaikuttaa mahdollisuuksiin jäljitellä analyysia.  

 

Tutkimuksessani tarkka selonteko sisältää myös käsitteiden ja analyysiyksiköi-

den tarkan identifioimisen, jonka vuoksi olen tutkimuksessani pyrkinyt määritte-

lemään käyttämäni käsitteet huolellisesti. Aineiston analyysissa puolestaan olen 

nojannut määriteltyyn viitekehykseen ja tarkastellut aineistoa siitä käsin. Huolel-

lista tutkimusotetta voidaan pitää tutkimuksen yhtenä vahvuutena.  

 

Tyypillisesti tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan Metsämuurosen (2011) mu-

kaan reliabiliteetin eli tutkimuksen toistettavuuden ja validiteetin avulla. Huolelli-

sella tutkimusotteella ja tarkoilla määrittelyillä voidaan Metsämuurosen (2011) 

mukaan parantaa tutkimuksen validiteettia eli luotettavuutta. Validiteetti jaetaan 

tyypillisesti ulkoiseen ja sisäiseen validiteetiin, joista ulkoinen validiteetti tarkoit-
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taa tutkimuksen yleistettävyyttä, ja sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen 

omaa luotettavuutta (Metsämuuronen, 2011). Validoiminen läpäisee Tynjälän 

(1991) mukaan koko tutkimusprosessin tutkimuksen aikana tapahtuvan tarkis-

tamisen ja tulkintojen myötä. Koska laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on 

kuvata ja ymmärtää ilmiöitä, tutkimustulosten yleistettävyys on Tuomen ja Sara-

järven (2009) mukaan rajoitettua. Tutkimusjoukkoa voidaan kuitenkin pitää riit-

tävänä, sillä haastateltavat tuottivat rikkaan aineiston, joka mahdollisti kiinnitty-

misen ja sen kohteiden tarkastelun heidän kokemustensa kautta. 

 

Laadullisen tutkimuksen kohdalla yleistettävyyden sijaan voidaan Tynjälän 

(1991) mukaan puhua myös tulosten siirrettävyydestä. On myös huomioitava, 

että tutkimuksen tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu tutkitusta ym-

päristöstä ja sovellusympäristöstä, sekä niiden yhteneväisyydestä (Tynjälä, 

1991). Haastattelusta saatava aineisto on konteksti- ja tilannesidonnaista, jonka 

vuoksi haastateltavien vastaukset voivat olla erilaisia mahdollisilla myöhemmillä 

kerroilla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007). Olen kuitenkin pyrkinyt tuomaan 

esille mahdollisimman selkeästi tutkimuksen viitekehyksen, otannan, aineiston 

ja aineiston analyysin, jotta soveltamiseen vaikuttavia tekijöitä on mahdollista 

huomioida.  

 

Sen lisäksi, että ennakko-oletukset nostetaan esille ja päätöksenteko on lä-

pinäkyvää, Hirsjärven ym. (2007) mukaan luotettavuutta voi lisätä ja rikastaa 

käytetyillä autenttisilla dokumenteilla ja haastatteluotteilla. Tämän vuoksi olen 

liittänyt tutkimuksen aineiston keruuprosessissa käytetyn saatekirjeen (liite 1), 

suostumuslomakkeen pohjan (liite 2) ja ennakkotehtävän (liite 3) tutkimuksen 

liitteisiin. Lisäksi olen poiminut haastatteluista otteita, jotka kuvaavat tarkaste-

lemiani ilmiöitä, havainnoidakseni, kuinka ilmiöt ovat ilmenneet haastatteluissa. 

 

Haastateltavilla ja haastattelijoilla voidaan kuitenkin todeta tyypillisesti olevan 

taipumusta etsimään merkityksiä toiminnalle, ja ihmiset voivat kokea myös arki-

päiväiset kriittiset tilanteet emotionaalisina, jotka luovat Angelidesin (2001) mu-

kaan haasteita critical incident -tekniikan käyttöön. Tilanteiden ja toiminnan ref-

lektointi on myös Trippin (2012) mukaan haastavaa, sillä reflektiot eivät synny 
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tyhjiössä vaan ne ovat tilannesidonnaisia ja niihin vaikuttavat ympäröivät normit, 

kulttuuri ja aikaisemmat kokemukset. 

 

Tilannesidonnaisuuden ja reflektion haastavuuden vuoksi haastateltavat ovat 

voineet pyrkiä tunnistamaan merkityksellisiksi kokemuksiksi sellaisia asioita, joi-

ta he uskovat tutkijoiden haluavan kuulla tai jotka ovat kulttuurisesti tärkeinä pi-

dettyjä hetkiä (esimerkiksi tutkinnon suorittaminen). Lisäksi osasta haastatelta-

vien kertomista merkityksellisistä kokemuksista oli useita vuosia aikaa. Kulu-

neen ajan vaikutusta kokemusten reflektointiin, nimeämiseen ja yksityiskohtien 

muistamiseen voidaan pohtia. Toisaalta kulunut aika on voinut mahdollistaa ti-

lanteen tarkastelun ja tunnistamisen etäämmältä, mutta toisaalta se on voinut 

esimerkiksi luoda kielteisistä kokemuksista myönteisempiä. Edellä mainittujen 

tekijöiden vuoksi, erityisesti tarkastellessani kriittisiä tapahtumia, olen pyrkinyt 

olemaan avoin erilaisille tulkinnoille ja tarkastelemaan kriittisiä tilanteita eri nä-

kökulmista ja vaihtoehtoisista näkökulmista. (Angelides, 2001). 

 

Haastateltavat olivat vapaaehtoisia osallistujia, jotka saivat halutessaan päättää 

tutkimukseen osallistumisen milloin vain. Haastateltavilta pyydettiin suostumus 

tutkimukseen myös kirjallisesti (liite 2). Mahdollisia haastateltavia henkilöistä lä-

hestyttiin yliopistojen sähköpostilistojen, ammatillisten Facebook-ryhmien ja 

LinkedInin kautta yleisten haastattelupyyntöjen kautta, jonka jälkeen haastatel-

tavat ottivat yhteyttä ja he valikoituivat mukaan yhteydenottojensa myötä tutki-

musjoukon ehdot täytettyään. Haastateltavien tunnistamattomuudesta on pidet-

ty koko tutkimuksen ajan huolta esimerkiksi anonymisoimalla haastattelut ja 

haastatteluista tutkimukseen nostetut haastatteluotteet.  

 

7.2 Tulokset aiemman tutkimuksen valossa  

 

Kasvatustieteen opiskelijoiden ja maistereiden merkityksellisissä kokemuksissa 

painottui pääasiassa kuvaukset, jotka ilmaisivat kiinnittymistä opintoihin tai työ-

hön. Kiinnittymistä ilmaisevissa kuvauksissa haastateltavat kuvasivat heille 

merkityksellistä kokemusta myönteisenä, kokemusvaltaisena ja pitkäkestoisena 

kokemuksena, jota ilmensi tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen 
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Schaufelin ym. (2002) sekä Schaufelin ja Bakkerin (2004) kiinnittymisen määri-

telmän mukaisesti.  

 

Opiskelijat ja maisterit kuvasivat merkityksellisiä opiskeluun ja työhön liittyviä 

kiinnittyviä ja ambivalentteja kokemuksia. Haastateltavat kuvasivat harvemmin 

merkityksellisiä kokemuksia, joihin liittyi ainoastaan ambivalenttiutta tai etään-

tymistä. Tyypillisesti opiskelijat ja maisterit kuvasivat merkityksellisten kokemus-

ten kiinnittäneen töihin ja etäännyttäneen opinnoista, tai päinvastoin. Päinvas-

toin kuin kiinnittymisen kuvauksissa, etääntymistä kuvattiin tarmokkuuden, 

omistautumisen ja uppoutumisen puuttumisen kautta.  

 

Tarkasteltaessa ajallisesti haastateltavien kuvaamia merkityksellisiä tilanteita 

siirtymässä opinnoista työelämään, sekä opiskelijoiden että maistereiden merki-

tykselliset siirtymään liittyvät kokemukset sijoittuivat opintojen alkuvaiheesta al-

kaen haastateltavien sen hetkiseen tilanteeseen ja heidän pohtimiinsa tulevai-

suuden näkymiin. Haastateltujen kasvatustieteen opiskelijoiden ja maistereiden 

merkitykselliset kokemukset liittyivät pääasiassa opintojen aloittamiseen, työ-

harjoitteluun, oman alan työn saamiseen, pro gradu –tutkielmaan sekä nykyhet-

keen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien pohtimiseen. 

 

Opintojen myöhemmässä vaiheessa oman alan harjoittelu tai työn saaminen ja 

tekeminen korostuivat merkityksellisinä tilanteina. Haastateltavat toivat kuitenkin 

esille, olleensa myös kiinnittyneitä opintoihin, mutta kiinnittyminen saattoi hei-

kentyä hetkellisesti tai muuttua ambivalentiksi suhtautumiseksi opintoja koh-

taan. Tulos on yhteneväinen Nurmen ja Salmela-Aron (2002) tulosten kanssa, 

joiden mukaan onnistuneen siirtymän myötä kiinnostus sen hetkiseen elämänti-

lanteeseen sopimattomia tavoitteita kohtaan heikkenee, koska keskittyminen ja 

resurssit kohdistuvat uudelleen. Haastateltavat kuvasivat kuitenkin halua vii-

meistellä opinnot työelämään siirtymisen mahdollistamiseksi, mikä voi kuvata 

opintoihin kiinnittymistä, sillä kiinnittyminen on Kuhin ym. (2008) tutkimuksen 

mukaan myönteisesti yhteydessä akateemiseen suoriutumiseen arvosanoina ja 

pysyvyytenä.  
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Sen sijaan, että siirtymä olisi selvärajainen prosessi, joka etenee kolmivaihei-

sesti opintojen loppuvaiheesta siirtymän kautta työelämään (esim. Nurmi & 

Salmela-Aro, 2002), sekä kasvatustieteen opiskelijat, että maisterit kuvasivat 

siirtymää monimuotoisena prosessina. Haastateltavien kuvauksissa opinnot ja 

työelämä kulkivat vaihtelevissa määrin rinnakkain ja lomittain, kuten Alves ja 

Korhonen (2016) esittävät. Haastateltavien kuvauksissa siirtymän monimuotoi-

suutta ilmensi merkityksellisten kokemusten kiinnittymisen muutokset opintoja ja 

töitä kohtaan. Muutokset opintoihin kuulumisessa ja suhtautumisessa opiske-

luun viimeisten opiskeluvuosien aikana on Tettin ym. (2017) mukaan tunnistettu 

yhdeksi siirtymän vaiheeksi, kun siirtymää tarkastellaan nelivaiheisena jatkuva-

na prosessina opintojen alusta valmistumisen jälkeiseen aikaan. 

 

Haastateltavat toivat merkityksellisissä kokemuksissaan esille yksilöllisiä, yhtei-

söllisiä ja tilanteisia tekijöitä, jotka vaikuttivat heidän kiinnittymiseensä. Näistä 

yksilölliset ja yhteisölliset tekijät painottuivat tilanteisiin tekijöihin verrattuna. 

Merkityksellisiin kokemuksiin liittyi osassa kokemuksista yksittäisiä ihmisiä, jotka 

olivat olleet osana merkityksellisten kokemusten synnyssä. Kun haastateltavat 

kuvasivat merkityksellisissä kokemuksissaan ambivalenttiutta tai etääntymistä 

opinnoista tai työstä, he vastaavasti kertoivat vaikuttavien tekijöiden puutteesta 

tai heikentymisestä, mikä puolestaan vaikutti kiinnittymiseen heikentävästi. 

 

Tarkasteltaessa eroja tutkimusjoukon ryhmien välillä, kasvatustieteen opiskeli-

joiden merkityksellisistä kokemuksista nousi enemmän esille opintoihin ja työ-

hön liittyviä haasteita, kuten vaikeus yhdistää opintoja ja työtä sekä uupuminen. 

Haastatteluiden perusteella ei kuitenkaan voida tehdä tulkintaa haastateltavien 

opintojen aikaisista sosiaalisista strategioista, joiden on Salmela-Aron ym. 

(2011) mukaan todettu olevan yhteydessä työhön kiinnittymiseen ja mahdolli-

seen työuupumukseen. Lisäksi tässä tutkimuksessa haastateltavien kiinnittymi-

nen heikentyi ensisijaisesti suhteessa opintoihin, mitä voidaan opintojen ede-

tessä pitää luonnollisena, sillä opiskelijat olivat siirtymässä kasvatustieteenasi-

antuntijoiksi työelämään. 

 

Kasvatustieteen opiskelijat kuvasivat maistereita useammin etääntymisen sijaan 

useammin ambivalenttia suhtautumista opintoja tai työtä kohtaan. Tämä saattaa 



 53 

heijastaa opiskelijoiden kokemia jännitteitä siirryttäessä opiskelusta työelä-

mään. Kasvatustieteen maisterit kuvasivat kokemuksissaan puolestaan kiinnit-

tymisen lisäksi enemmän ambivalenttiutta ja etääntymistä. Kasvatustieteen 

maistereiden opinnoille antamat merkitykset voivat olla muuttuneet työelämään 

siirtymisen jälkeen perspektiivin muutoksen myötä.  

 

Opiskelijoiden ja maistereiden kiinnittymisen kohteena olivat opinnot ja työ tai 

niistä seuraavat asiat. Kasvatustieteen opiskelijoiden ja valmistuneiden kasva-

tustietelijöiden välillä kiinnittymisen kohteissa ei ollut merkittäviä eroavaisuuksia. 

Erityisesti opintojen alkuvaiheisiin liittyvissä merkityksellisissä kokemuksissa 

kiinnittymisen kohteena painottuivat opinnot ja niihin liittyvät tekijät. Sen sijaan 

opintojen loppuvaiheeseen liittyvissä merkityksellisissä kokemuksissa kiinnitty-

misen kohteena olivat yhä useammin työ, työelämä sekä pro gradu –tutkielman 

tekeminen, joka oli siirtymisen mahdollistava tekijä.  

 

Haastateltavien kiinnittymisen kohteeseen vaikutti se, kuinka työt tai opinnot 

edistivät työelämäsiirtymää. Työllistyminen opintojen aikana saattaakin Alvesin 

ja Korhosen (2016) mukaan vaikuttaa myönteisesti siirtymän sujuvuuteen, ja 

onnistuneen työelämään siirtymisen myötä Nurmen ja Salmela-Aron (2002) 

mukaan resursseja voidaan kohdistaa sen hetkisiin tai tuleviin tavoitteisiin opis-

kelutavoitteiden sijaan. 

 

7.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat työelämässä olevia kasvatustieteen 

opiskelijoita ja maistereita. Heidän kertomansa siirtymän kannalta merkitykselli-

set kokemukset olivat keskenään samankaltaisia ja opintojen lisäksi monet niis-

tä liittyivät työkokemuksen kerryttämiseen ja työhön. Kasvatustieteilijöistä val-

mistumishetkellä kymmenellä prosentilla ei kuitenkaan Kivisen ja Nurmen 

(2008) mukaan ole alakohtaista kokemusta, ja 19 % vastaajista on vain harjoit-

telusta kertynyttä kokemusta. Lisäksi 23 %:lla on viivästymistä työnsaannissaan 

(Kivinen & Nurmi, 2008). Jatkossa opintoihin ja työhön kiinnittymistä siirtymä-

vaiheessa yliopisto-opinnoista voisi tarkastella kasvatustietelijöiden kohdalla, 
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joilla ei ole oman alan työkokemusta tai jotka eivät ole valmistumishetkellä työ-

elämässä. Opintojen aikainen työskentely saattaa nimittäin Alvesin ja Korhosen 

(2016) mukaan vaikuttaa myönteisesti siirtymän sujuvuuteen. 
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Liitteet 
 

LIITE 1. Saatekirje 

 

Hei! 
  
Olemme yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelijoita Helsingin yliopis-
tossa ja teemme opintoihin liittyvää pro gradu -työtä Yliopistopedagogiikan kes-
kuksen (HYPE) graduseminaarissa, jota pitävät professorit Auli Toom ja Kirsi 
Pyhältö. Keräämme tutkimusaineiston yhteistyössä ja käytämme pro gradu -
töissämme samaa aineistoa, mutta tutkimme kumpikin eri aihetta. Gradumme 
aiheina on yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteriopiskelijoiden kokemat tun-
teet ja kokemukset yliopisto-opinnoista ja työn alkuvaiheesta siirtymävaiheessa 
opinnoista työelämään. 
  
Tarkoituksemme on haastatella sekä sellaisia yleisen ja aikuiskasvatustieteen 
opiskelijoita, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa ja jotka ovat samalla jo työ-
elämässä, että korkeintaan 18kk sitten valmistuneita ja työelämässä olevia. Työ 
voi olla erilaisista tehtävistä ja eri sektoreilta. Haastattelukysymykset koskevat 
muun muassa opintoihin ja työhön sitoutumiseen liittyviä merkityksellisiä koke-
muksia ja/tai kokemusten puutteita sekä opintoihin ja työhön liittyviä tunteita. 
  
Keräämme tutkimusaineiston yksilöhaastatteluilla. Toivomme, että sinulla olisi 
aikaa osallistua haastatteluun Zoomin kautta. Arviomme mukaan haastattelu 
kestää noin 45min ja korkeintaan tunnin. Haastattelut tapahtuvat kahden kes-
ken Marian tai Johannan kanssa. Pyrimme tekemään haastattelut toukokuun 
aikana. Tulemme nauhoittamaan haastattelut niiden litterointia varten. 
  
Haastatteluja käytetään vain pro gradu – töitämme varten ja niistä poistetaan 
kaikki tunnistetiedot. Haastateltavien henkilöllisyys tulee vain meidän tietoom-
me. Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti eivätkä haastateltavat ole tunnistet-
tavissa tutkimuksistamme. 
  
Mikäli sinulla herää kysymyksiä haastatteluun tai tutkimuksiin liittyen, vastaam-
me niihin mielellämme. 
  
Ystävällisin terveisin ja etukäteen kiittäen, 
 
Johanna Hussi 
[sähköpostiosoite] 
[puhelinnumero] 

Maria Partanen 
[sähköpostiosoite] 
[puhelinnumero]

Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta 
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LIITE 2. Tutkimuslupa 

 

Tarkastelemme pro gradu -töissämme yleisen ja aikuiskasvatustieteen maiste-
riopiskelijoiden ja hiljattain työelämään siirtyneiden kasvatustieteilijöiden tunteita 
ja kokemuksia yliopisto-opinnoista ja alan työn alkuvaiheesta siirtymävaiheessa 
opinnoista työelämään. Tutkimuksissamme tavoitteena on selvittää, mitä mais-
terivaiheen opiskelijat ja hiljattain työelämään siirtyneet kasvatustieteilijät tunte-
vat työelämän opintojen loppuvaiheessa sekä mitä tunteita tuleva siirtymä työ-
elämään heissä herättää. Lisäksi tavoitteena on tarkastella merkityksellisiä ko-
kemuksia tai niiden puutteita työhön kiinnittymisestä siirtymävaiheessa yliopis-
tosta työelämään.   
 
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelut nauhoitetaan, jon-
ka jälkeen ne kirjoitetaan tekstitiedostoiksi. Haastatteluja käytetään vain pro 
gradu -töitämme varten ja niistä poistetaan kaikki tunnistetiedot ja haastatelta-
vien henkilöllisyys tulee vain meidän tietoomme. Aineistoa käsitellään luotta-
muksellisesti eivätkä haastateltavat ole tunnistettavissa tutkimuksistamme. 
  
Sinulla on mahdollisuus keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen milloin tahan-
sa. Jos päätät osallistua tutkimukseen, pyydän sinua allekirjoittamaan tämän 
lomakkeen, jolla valtuutat aineiston käytön tutkimustarkoituksessa. Voit halutes-
sasi esittää meille kysymyksiä tutkimuksiimme liittyen. 
 
 
Johanna Hussi 
[sähköpostiosoite] 
[puhelinnumero]  

Maria Partanen  
[sähköpostiosoite] 
[puhelinnumero] 

 
 
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta 
 
 
Olen saanut tietoa tutkimuksista. Minulle on tarjottu mahdollisuus esittää kysy-
myksiä tutkimukseen liittyen ja niihin on vastattu asianmukaisesti. Annan suos-
tumukseni tutkimukseen osallistumiselle. 
 
Nimi_________________________________________ 
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LIITE 3 Ennakkotehtävä 

 

Perustiedot 

• Ikä? 

• Sukupuoli? 

• Mitä opiskelet pääaineenasi? 

• Mitä teet työksesi? 

• Miksi opiskelet/opiskelit kasvatustiedettä? Vastaako/Vastasiko se mie-
lenkiinnonkohteitasi? Millaisena koet opintojen merkityksen itsellesi? En-
tä työelämää ajatellen? Miksi? 
 

Yleisohje haastatteluun 
Mieti yliopisto-opintoja ja erityisesti opintojen loppuvaihetta ja siirtymää yliopis-
tosta työelämään. Pyri palauttamaan mieleesi sekä positiivisia että negatiivisia 
merkityksellisiä tilanteita, tapahtumia, kokemuksia, henkilöitä ja tunteita, jotka 
ovat olleet sinulle erityisesti työhön siirtymisen kannalta tärkeitä, ja jotka sijoittu-
vat opintojen loppuvaiheeseen ja/tai työelämän alkuun. Tilanteet voivat sijoittua 
esimerkiksi omaan opiskeluaikaasi tai työhösi.  
 
Merkitse tärkeät tilanteet aikajanalle. Voit tehdä aikajanan ohessa olevaan mal-
liin tai tarvittaessa esimerkiksi paperille. Lähetä aikajana minulle haastattelua 
edeltävänä päivänä. Haastattelussa käydään läpi aikajanassa mainitsemasi tär-
keät tilanteet. 
 
Mieti näitä kysymyksiä aikajanaa tehdessäsi 

• Mihin kohtaan opiskelu- tai työuraasi nämä tilanteet sijoittuvat?  

• Millaisia merkityksellisiä tilanteita, tapahtumia, kokemuksia ja henkilöitä 
mieleesi tulee opintoihin tai työhön liittyen? 

• Mitä tilanteessa tapahtui? Mihin opintoihin tai työhön liittyvään tilantee-
seen, tapahtumaan, kokemukseen tai henkilöön merkityksellinen myön-
teinen tai kielteinen tilanne liittyi?  

• Mitä ajattelit tilanteessa? Miltä sinusta tuntui? Mikä tapahtumissa, koke-
muksissa ja henkilöissä oli merkityksellistä? Miksi?  

• Miten tilanne vaikutti opintoihin tai työhön sitoutumiseen?  

• Mikä vaikutti tilanteen syntymiseen? Mitä tilanteesta seurasi?  
 

Polkusi yliopistosta työelämään 
Merkitse tärkeät tilanteet aikajanalle 
 

 

 

 
MINUN SIIRTYMÄ OPINNOISTA TYÖELÄMÄÄN

 


