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1 Johdanto 
 

Vuoden 2020 alussa maailmalla leviämään lähtenyt koronavirus, covid-19, 

aiheutti historian suurimman häiriön koulutusjärjestelmään koko maailmassa 

(UNESCO, 2020). Se vaikutti lähes 1.6 miljardiin oppilaaseen ja opiskelijaan 

kaikissa maanosissa ja yli 190 maassa (UNESCO, 2020). Maaliskuussa 2020 

myös Suomessa julistettiin poikkeustila, jonka myötä peruskoulut, toisen asteen 

oppilaitokset sekä korkeakoulut jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti ja opiskelijat 

siirtyivät digitaalisia järjestelmiä hyödyntävään etäopetukseen. Helsingin 

yliopiston opiskelijat pysyivät lähes poikkeuksetta etäopetuksessa kevääseen 

2021 saakka. Etäopetuksen myötä sosiaalinen kanssakäyminen väheni 

huomattavasti ja itsenäinen opiskelu lisääntyi, ja sillä on ollut paljon haitallisia 

vaikutuksia opiskelijoiden yleiseen hyvinvointiin ja opiskeluun (UNESCO, 2020b).  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen syksyllä 2020 (Kestilä ym., 2020) tekemän 

tutkimuksen mukaan koronapandemia on lisännyt psyykkistä oireilua varsinkin 

opiskelijoiden joukossa ja lähes kolmasosa tutkimukseen vastanneista 

työikäisistä koki yksinäisyyden tunnetta.  

 

Osallistuminen korkeakouluopetukseen on nuorille aikuisille ainutlaatuinen 

kokemus, sillä siellä opiskelijalla on mahdollisuus tutkia omaa identiteettiään, 

mikä on olennainen osa nuorten aikuisuutta (Arnett, 2016). Tämän lisäksi 

korkeakoulussa nuori voi kehittää itseään ihmisenä ja kokea kuuluvansa johonkin 

yhteisöön (Holzer ym., 2021). Korkeakoulu on paikka, jossa opiskelija opiskelee, 

oppii uutta, tutustuu uusiin ihmisiin ja luo uusia jopa elämänmittaisia 

ystävyyssuhteita (Day ym., 2021; Tonon, 2020). Korkeakouluopiskeluun kuuluu 

tavallisesti luennoille osallistuminen paikan päällä sekä ryhmäprojektien 

tekeminen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa (Jeffries, 2010). Tämän lisäksi 

opiskelijaelämä, kuten esimerkiksi uuden ystävät, voi olla monille tärkeä osa koko 

opiskelukokemusta. Uudet opiskelukaverit ovat äärimmäisen tärkeä osa 

opiskelua, sillä heiltä voi saada vertaistukea ja apua opintoihin (Tonon, 2020; 

Wilcox ym., 2005). Opiskelijaelämään kuuluvat usein erilaiset 

opiskelijatapahtumat, joissa uusiin ihmisiin tutustuminen voi olla monille 

helpompaa, ja tapahtumien avulla moni voi löytää paikkansa hänelle sopivassa 



 

 

4 

yhteisössä. Monet myös muuttavat opintojen perässä uuteen kaupunkiin, josta ei 

tunne ketään, jolloin uusien ihmissuhteiden luominen voi auttaa monia uuteen 

paikkaan sopeutumisessa (Day ym., 2021).  

 

Voisi sanoa, että kaikki edellä mainitut asiat muodostavat yhdessä käsitteen 

opiskelu. Koronapandemian aikana normaalit opiskeluolosuhteet eivät 

kuitenkaan ole olleet mahdollisia. Ihmisen luontaisiin psykologisiin perustarpeisiin 

kuuluu halu päättää omista asioista, mahdollisuus saavuttaa tavoitteita sekä 

tuntea yhteenkuuluvuutta (Ryan & Deci, 1985) ja näiden perustarpeiden 

toteutuminen pitää todennäköisimmin yllä opiskelijoiden opiskeluintoa (Salmela-

Aro, 2018b). Aiemmin tehdyn korkeakouluopiskelijoita koskevan tutkimuksen 

mukaan opiskelija kokee sitä enemmän uupumusta mitä enemmän hän kokee 

vaatimuksia ja haasteita opinnoissa (Salmela-Aro & Read, 2017). On siis täysin 

oletettavaa, että koronapandemian ja epänormaalien olosuhteiden myötä 

esimerkiksi opiskelijan opiskeluinto ja yhteenkuuluvuuden tunne muiden 

opiskelijoiden kanssa ovat voineet kärsiä. Yhteenkuuluvuuden kokemisen onkin 

todettu olevan rajallista etäopiskelun aikana (Rashid & Yadav, 2020).  

 

Psykologisten perustarpeiden toteutumisesta ja opiskeluinnosta 

koronapandemian etäopiskelun aikana löytyy jo jonkin verran tutkimusta. 

Itseohjautuvuusteorian kannalta uudenlaiset opiskelun muodot, kuten 

esimerkiksi juuri etäopiskelu, tuovat sekä hyötyjä että haittoja opetukseen (Ryan 

& Deci, 2020). Tulevaisuudessa itseohjautuvuusteoriaan perustuvien tutkimusten 

tulisikin keskittyä erityisesti tutkimaan, kuinka psykologiset perustarpeet 

toteutuisivat parhaiten etäopiskelussa (Ryan & Deci, 2020). Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan itseohjautuvuusteorian pohjalta Helsingin yliopiston opiskelijoiden 

psykologisten perustarpeiden eli autonomian, kyvykkyyden sekä 

yhteenkuuluvuuden tunteen toteutumista sekä opiskeluintoa koronapandemian 

etäopiskelun aikana. Tutkimuksessa verrataan sukupuolen, opintojen vaiheen ja 

iän yhteyttä psykologisten perustarpeiden toteutumiseen ja koettuun 

opiskeluintoon. Tutkimuksessa tutkitaan myös psykologisten perustarpeiden 

yhteyttä opiskeluintoon.  
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1.1 Opiskeluinto 

 

Opiskeluinto muodostuu tunnepohjaisista, kognitiivisista ja käyttäytymiseen 

liittyvistä osatekijöistä (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012). Opiskeluinto viittaa 

opiskelijan sinnikkyyteen, myönteiseen suhtautumiseen opiskelua kohtaan sekä 

tyytyväisyyteen omassa opiskelussa (Fredricks ym., 2004), ja sitä voidaan 

kuvailla opiskelijan energisyydellä, omistautumisella sekä opintoihin 

uppoutumisella (Salmela-Aro, 2011; Salmela-Aro & Read, 2017; Salmela-Aro 

& Upadyaya, 2012). Energisyydellä viitataan opiskelijan sinnikkyyteen ja 

myönteiseen suhtautumiseen opiskeluun, omistautumisella opintoihin 

sitoutumiseen ja uppoutumisella opiskeluun liittyvään flow-tilaan eli 

virtauskokemukseen (Salmlea-Aro & Upadyaya, 2012). Tämä saa vahvistusta 

myös aiemmasta tutkimuksesta, jossa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluintoa 

on määritelty neljän eri ulottuvuuden kautta, joita ovat opiskelutaito, 

osallistuminen ja vuorovaikutus, tunnepitoisuus sekä opinnoista suoriutuminen 

(Handelsman ym., 2010).  

 

Tämä teoria kolmesta opiskeluinnon osatekijästä kumpuaa työinnon 

määritelmästä (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012), jossa työintoa kuvastavat 

opiskeluinnon tavoin energisyys, omistautuminen sekä uppoutuminen (Schaufeli 

ym., 2002). Työinnon määritelmä on helppo yhdistää opiskeluintoon, sillä 

yliopisto on paikka, jossa myös työskennellään ja tehdään erilaisia projekteja ja 

tehtäviä (Salmela-Aro & Upadyaya, 2012). Energisyydellä tarkoitetaan kykyä ja 

halua panostaa oman työn tekemiseen sekä sinnikkyyttä jatkaa tekemistä 

mahdollisista haasteista huolimatta (González-Roma ym., 2006). Omistautunut 

ihminen pitää työn tekemistä ja opiskelua merkityksellisenä sekä inspiroivana, ja 

työhön uppoutunut ihminen on niin keskittynyt ja syventynyt tekemiseensä, ettei 

huomaa edes ajan kulua (González-Roma ym., 2006; Salmela-Aro & Upadyaya, 

2012). Toisin kuin työintoa muistuttava flow-tila, jossa ihmisen mieli on täysin 

tyhjä kaikesta ylimääräisestä, ja jossa ihminen pystyy kontrolloimaan omaa 

keskittymistään eikä keskittyminen vaadi minkäänlaista ponnistelua, on työinto 

enemmän pysyvä sekä kokonaisvaltainen kognitiivinen tila (Schaufeli ym., 2002).  
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1.1.1 Opiskeluinto, sukupuoli, ikä ja opintojen vaihe 

  

Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluinnon ja sukupuolen välistä yhteyttä 

koronapandemian etäopiskelun aikana ei ole juurikaan tutkittu. Kuitenkin 

aiempaa tutkimusta aiheesta löytyy jonkin verran sekä yliopisto-opiskelijoiden 

että lasten ja nuorten kohdalla.  Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluintoa tutkittaessa 

naisten ja miesten välillä ei ole löytynyt merkityksellistä eroa (Hu & Kuh, 2002; 

Pace, 1990). Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että iän, 

sukupuolen ja opintojen vaiheen suhteen ei ole merkitsevää eroa yliopisto-

opiskelijoiden opiskeluinnossa (Loscalzo & Giannini, 2019). Zhaon, Carinin ja 

Kuhin (2005) tutkimus osoitti, että välillä naiset osoittavat enemmän opiskeluintoa 

ja välillä taas miehet, mutta selkeää eroa sukupuolen ja opiskeluinnon välillä ei 

kuitenkaan ole. Muutaman muun yliopisto-opiskelijoita koskevan tutkimuksen 

mukaan naiset osoittavat enemmän opiskeluintoa kuin miehet (Salmela-Aro & 

Read, 2017; Kuh, 2003; Teoh ym., 2013). Lasten ja nuorten kouluintoa ja 

sukupuolen välistä yhteyttä on myös tutkittu jonkin verran. Aiempien tutkimusten 

mukaan tytöt kokevat enemmän kouluintoa kuin pojat (Johnson ym., 2001; Martin 

2004). Myös joidenkin yläkoulun opiskelijoita koskevien tutkimusten mukaan tytöt 

kokevat enemmän kouluintoa käyttäytymisen ja tunnepitoisuuden osatekijöiden 

osalta kuin pojat (Wang ym., 2011). Joidenkin tutkimusten mukaan taas 13–19-

vuotiaiden kouluinnossa ei löydy eroa sukupuolen suhteen (Caraway ym., 2003). 

Aiempaan tutkimukseen viitaten voidaan todeta, että merkityksellisiä eroja 

sukupuolen suhteen opiskeluinnossa ei ole todettu ja sukupuolen vaikutus 

opiskeluintoon on hieman epäselvä.   

Opintojen vaiheen merkitystä opiskeluintoon on myös tutkittu jo jonkin verran ja 

tulokset ovat olleet erilaisia. Joidenkin tutkimusten mukaan opiskeluinto vähenee 

opintojen edetessä (Errey & Wood, 2011; Salmela-Aro & Read, 2017). Erreyn ja 

Woodin (2011) tutkimuksen mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on 

yleensä korkea opiskeluinto verrattuna vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin, 

ja opiskeluinto vähenee opintojen loppua kohden mennessä. Joidenkin 

tutkimusten mukaan taas opintojen vaiheella ei ole todettu merkitystä 

opiskeluintoon eikä opiskeluinto vähene, vaikka opiskeluvuosia olisi jo useampi 

(Hu & Kuh, 2002; Pike & Kuh, 2005). 
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1.2 Itseohjautuvuusteoria  

 

Itseohjautuvuusteoria on Decin ja Ryanin vuonna 1985 kehittämä teoria ihmisen 

motivaatiosta, hyvinvoinnista ja psykologisista perustarpeista. Termillä 

itseohjautuvuus viitataan ihmisen omaan kykyyn pärjätä, tehdä varmoja 

päätöksiä ja ajatella itsenäisesti (Deci, 1971). Itseohjautuvuusteorian mukaan 

ihmisellä on kolme synnynnäistä ja yleispätevää psykologista perustarvetta, joita 

ovat autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus (Ryan & Deci, 1985). Näiden 

kolmen perustarpeen toteutumisen nähdään olevan tärkeitä ihmisen 

persoonallisen kehityksen, sisäisen motivaation ja toiminnan kannalta (Ryan & 

Deci, 2000; Ryan & Deci, 2011). Ihminen pystyy säilyttämään sisäisen 

motivaationsa, mikäli hän voi itse päättää asioista ja vaikuttaa tekemisiinsä, ja on 

tyytyväinen omien perustarpeidensa toteutumiseen (Niemic & Ryan, 2009; Ryan 

& Deci, 2017). Itseohjautuvuusteorian mukaan psykologiset perustarpeet ovat 

suoraan positiivisesti yhteydessä ihmisen hyvinvointiin, ja ihmisen toimintaa 

voidaan ymmärtää kunnolla vain, mikäli nämä kolme psykologista perustarvetta 

otetaan huomioon (Deci & Ryan, 1991; Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2000).  

 

Kyvykkyydellä viitataan siihen, että ihminen kokee toimintansa tehokkaana ja 

tuloksia tuottavana sekä tuntee itsensä osaavaksi vaaditussa ympäristössä 

(White, 1959). Esimerkiksi opiskelija voi kokea olevansa kyvykäs, kun hän pystyy 

kohtaamaan opiskelun tuomat vaatimukset (Niemic & Ryan, 2009). Autonomialla 

viitataan ihmisen kokemukseen siitä, että hänellä on vapaus päättää omista 

asioistaan sekä säädellä omaa toimintaansa (DeCharms, 1968). Ihminen on 

sisäisesti motivoitunut, kun hän on saanut itse päättää tekemisistään (Deci & 

Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000).  Opiskelija voi tuntea olevansa autonominen, 

kun hän omasta tahdostaan käyttää aikaa ja näkee vaivaa opiskelun eteen 

(Niemic & Ryan, 2009). Yhteenkuuluvuuden tunteella viitataan tunteeseen, jossa 

ihminen kokee kuuluvansa johonkin hänelle merkitykselliseen ihmisjoukkoon 

sekä tuntee olevansa hyväksytty muiden silmissä (Baumeister & Leary, 1995). 

Ihmisellä on tarve luoda ihmissuhteita itselleen tärkeiden ja merkityksellisten 

ihmisten kanssa (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000).    
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1.3 Opiskelijoiden itseohjautuvuus ja opiskeluinto  

 
Autonomiaa tukeva ympäristö, jossa ihminen on vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten kanssa tuottaa todennäköisimmin kaikista optimaalisimman tilan 

ihmiselle kehittyä, sillä se tukee ihmisen psykologisten perustarpeiden 

toteutumista (Deci & Vansteenkiste, 2004). Useiden tutkimusten mukaan 

autonomiset opiskelijat osoittavat enemmän sisäistä motivaatiota opiskelua 

kohtaan ja kokevat olevansa kyvykkäitä (Niemic & Ryan, 2009). Kun ihminen saa 

itse vapaasti valita tehtävänsä, tehdä päätöksiä valintojen suhteen sekä tuntea 

olevansa tehokas, nauttii hän tekemisestä enemmän ja pitää sitä 

merkityksellisenä (Behzadnia & FatahModares, 2020). Itsenäisesti tehdyt 

päätökset vaikuttavat positiivisesti ihmisen elinvoimaisuuteen ja koetun stressin 

vähenemiseen (Behzadnia & Fatahmodares, 2020).  

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan opiskelijat, jotka kokevat yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, ovat aktiivisesti tekemisissä muiden opiskelijoiden kanssa (Zumbrunn 

ym., 2014). Eräässä Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa yliopiston 

ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotka olivat aktiivisesti vuorovaikutuksessa 

muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa sekä saivat tukea omalta perheeltään, 

kokivat enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin opiskelijat, jotka olivat 

vähemmän tekemisissä muiden kanssa (Hausmann ym., 2007). Aiemmin on 

myös havaittu, että opiskelijat, jotka saavat tukea perheeltä ja ystäviltä sekä 

kokevat kuuluvansa opiskelijayhteisöön, kokevat vähemmän akateemista 

stressiä (Rayle & Chung, 2008). Opiskelijoiden asenne opiskelua kohtaan riippuu 

paljon niistä sosiaalisista ryhmistä, joihin he kuuluvat (Ryan & Deci, 2000). Myös 

sama opiskeluala ja yhteiset kiinnostuksen kohteet yhdistävät opiskelijoita ja 

lisäävät heidän yhteenkuuluvuuden tunnettaan (Zumbrunn ym., 2014).  

 
 
1.3.1 Psykologiset perustarpeet, sukupuoli ja ikä  

 

Sukupuolten ja iän välisiä eroja psykologisten perustarpeiden toteutumisen 

suhteen ei ole tutkittu koronapandemian aikana eikä ennen koronaa kovinkaan 

paljon. Joidenkin tutkimusten mukaan tyytyväisyys omiin psykologisiin 

perustarpeisiin kasvaa iän myötä (Mackenzie ym., 2018; Sheldon ym., 2006).  
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Erään Portugalissa toteutetun tutkimuksen mukaan naiset kokivat vähemmän 

kyvykkyyden tunnetta kuin miehet koronapandemian aikana (Antunes ym., 

2020). Tutkimuksen ikähaarukka oli hyvin suuri, sillä ikä vaihteli 18–89 vuoden 

välillä. Muutamia tutkimuksia ennen koronaa on myös jo tehty. Joidenkin 

tutkimusten mukaan psykologisten perustarpeiden toteutumisessa ei löydy 

merkittävää eroa sukupuolen suhteen (Akbag & Ümmet, 2017). Kuitenkin myös 

muutamien tutkimusten mukaan miehet kokevat enemmän psykologisten 

perustarpeiden toteutumista ja varsinkin autonomian tunnetta kuin naiset 

(Gómez-Baya ym., 2018; Matud ym., 2019). Voi kuitenkin todeta, että sukupuolen 

ja iän yhteyksistä psykologisiin perustarpeisiin ei löydy vielä kovin yleistettävää 

tutkimusta.  

 

1.3.2 Psykologisten perustarpeiden toteutuminen ja opiskeluinto  

 
Psykologisten perustarpeiden toteutuminen, eli autonomian, kyvykkyyden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen kokeminen vähentää stressiä, lisää 

itseohjautuvuutta sekä on edellytys hyvinvoinnille (Behzadnia & FatahModare, 

2020; Grolnick & Ryan, 1989). Tyytyväisyys omien psykologisten tarpeiden 

toteutumiseen motivoi opiskelijaa opiskeluun sekä lisää varsinkin sisäistä 

motivaatiota (Behzadnia & FatahModare, 2020; Ryan & Deci, 2017). 

Psykologisten perustarpeiden toteutuminen on nähty olevan positiivisesti 

yhteydessä myös opiskeluintoon (Adi Badiozaman ym., 2020; Jang ym., 2009; 

Niemic & Ryan, 2009; Ryan & Deci, 2017; Sulea ym. 2015), ja opiskelijat, joiden 

psykologiset perustarpeet toteutuvat opiskelussa saavuttavat todennäköisimmin 

parempia oppimistuloksia (Martela, 2011). Opiskelijoiden yhteisöt ja niihin 

kuuluminen ovat eräitä merkittävimmistä tekijöistä opiskeluinnon kannalta 

(Haworth & Conrad, 1997) ja yhteenkuuluvuuden tunteen on nähty olevan 

positiivisesti yhteydessä opintoihin sitoutumiseen ja haluun jatkaa opintoja 

(Hausmann ym., 2007). 

 
1.4 Etäopiskelu ja koronapandemia 

 

Etäopiskelu on opiskelun muoto, jossa opiskelijat opiskelevat itsenäisesti ja 

kommunikointi opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa tapahtuu esimerkiksi 

videopuheluiden, sähköpostin ja erilaisten oppimisalustojen kautta (Abakumova 
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ym., 2016). Etäopiskelu koskee lähinnä vain vanhempia oppilaita, sillä 

peruskouluissa etäopiskelu ei yleensä ole mahdollista. Etäopiskelu vaatii yleensä 

osittain myös läsnäoloa, sillä kaikkia asioita ei voi suorittaa etänä. Etäopiskelu on 

luonteeltaan hyvin opiskelijakeskeistä ja itsenäistä, joten opiskelijan 

opiskeluinnolla on tärkeä rooli oppimisprosessissa ja hyvien oppimistulosten 

saavuttamisessa (Chiu, 2021; Hu ym., 2016).  

 
Etäopiskelu mahdollistaa sekä opiskelijalle että opettajalle joustavan ja toimivan 

tavan työskennellä, sillä opetuksen voi toteuttaa milloin ja missä vain (Li, 2002; 

Spooner, 1999). Etäopetuksen mukana tulevat nettiyhteisöt ja niissä muiden 

opiskelijoiden kanssa kommunikointi on nähty hyödyllisenä myös 

yhteenkuuluvuuden tunteen kannalta (Annala ym., 2012). Etäopiskelulla on 

todettu olevan positiivinen yhteys opiskelijoiden opiskeluintoon ja toivottuihin 

oppimistuloksiin (Chen ym., 2010). Etäopiskeluun osallistuneiden opiskelijoiden 

on todettu olevan enemmän opiskeluintoisia, panostavan enemmän opiskeluun 

ja menestyvän yleisesti ottaen paremmin kuin lähiopetuksessa olevat opiskelijat 

(Chen ym., 2010). Etäopiskeluun liittyvien tutkimusten tulokset voisivat olla 

erilaisia, jos etäopetukseen olisi siirrytty pakon uhalla, kuten koronapandemian 

aikana jouduttiin tekemään.  

 

Etäopiskelu voi tuoda mukanaan myös monenlaisia haasteita. Vaikka 

etäopiskelussa nähdään paljon potentiaalia, ei se kuitenkaan ole kaikille sopiva 

opiskelun muoto, sillä yleensä siitä hyötyvät eniten sisäisesti motivoituneet ja 

hyvän itsekurin omaavat opiskelijat (Li, 2002). Opiskelu kotona vaatii yleensä 

hyvää itsekuria, motivaatiota ja oma-aloitteisuutta (Aristovnik ym., 2020). 

Etäopiskelu saattaa aiheuttaa myös erilaisia ongelmia kuten esimerkiksi 

eristäytymistä ja masennusta, sillä sosiaalinen kanssakäyminen kasvotusten 

vähenee huomattavasti (Gribovskaya & Shupletsova, 2013; Li, 2002). Myös 

ryhmätyöskentely saattaa kärsiä etäopiskelun takia, sillä työskentely yhdessä 

muiden opiskelijoiden kanssa ei ole yhtä hedelmällistä virtuaalisesti toteutettuna 

kuin lähikontaktissa (Surkhali & Garbuja, 2002).  

 
Koronapandemian aiheuttamaa etäopiskelua, sen hyötyjä ja haittoja sekä 

yliopisto-opiskelijoiden asenteita etäopiskelua kohtaan on ehditty tutkia 
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maailmanlaajuisesti jo jonkin verran. Tutkimukset ovat osoittaneet, että monet 

samanlaiset etäopiskeluun liittyvät teemat nousevat esiin useissa eri maissa, 

mutta myös eroavaisuuksia on löytynyt muun muassa sosioekonomisesta 

taustasta johtuen (Sangster ym., 2020). Suurimmaksi etäopiskelun ongelmaksi 

yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa on määritelty opiskeluinnon puute sekä 

vaikeus keskittyä opiskeluun, sillä kotona voi välillä olla paljon häiriötekijöitä 

kuten esimerkiksi muut samaan aikaan työskentelevät tai opiskelevat 

perheenjäsenet (Abakumova ym., 2020; Sangster ym., 2020). Tutkimusten 

mukaan monet yliopisto-opiskelijat ovat sanoneet myös ikävöivänsä 

opiskeluystäviään sekä yliopistokampuksen tuomaa yhteisöllisyyden tunnetta 

etäopiskelun aikana (Gonzalez-Ramirez ym., 2020; Sangster ym., 2020). 

Yliopiston tulisi pystyä tarjota opiskeluun johtava ja sopiva opiskeluympäristö 

(Butt & Rehman, 2010), mikä ei korona-ajan etäopiskelun aikana kuitenkaan ole 

ollut täysin mahdollista. Opiskelijat kokevat olevansa tyytyväisiä opiskeluun, kun 

opiskeluympäristö ja kommunikointi muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa on 

toimivaa (Butt & Rehman, 2010). Etäopiskelu tuo kuitenkin mukanaan omat 

haasteensa myös kommunikointiin.  

 

1.4.1 Koronapandemian etäopiskelun vaikutukset opiskelijan 

itseohjautuvuuteen ja opiskeluintoon 

 

Koronapandemia on vaikuttanut jokaisen opiskelijan arkielämään ja varsinkin 

sosiaaliseen kanssakäymiseen, sillä lähikontaktit muiden ihmisten kanssa 

vähenivät huomattavasti poikkeustilan aikana ja sen jälkeenkin. Pandemiaan 

liittyvät rajoitustoimet jatkuivat vielä kesään 2021 asti, minkä seurauksena täysin 

normaali kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa ei ollut mahdollista sitten 

pandemian alettua. Näillä ihmiskontakteja rajoittavilla toimilla ja niiden 

pitkittymisellä on ollut merkittäviä seurauksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja 

elinoloihin (Kestilä ym., 2021). Eräässä Indonesiassa toteutetussa tutkimuksessa 

tutkittiin sitä, kuinka yliopisto-opiskelijat pysyivät motivoituneena 

koronapandemian etäopiskelun aikana (Rahiem, 2021). Lähes kaikki opiskelijat 

painottivat opiskeluystävien ja samalla kurssilla olevien opiskelijoiden antaman 

tuen tärkeyttä ja sitä, kuinka opiskelijayhteisöön kuuluminen antoi heille tukea ja 

motivaatiota opiskella (Rahiem, 2021).  
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Cantarero ja hänen kollegansa (2020) tutkivat työssäkäyvien 20–69-vuotiaiden 

ihmisten psykologisten perustarpeiden toteutumista ja niiden vaikutusta 

hyvinvointiin koronapandemian aikana. Psykologisten perustarpeiden 

toteutuminen osoittautui merkittäväksi tekijäksi hyvinvoinnin kannalta pandemian 

aikana (Cantarero ym., 2020). Perustarpeiden vähäisellä toteutumisella taas oli 

negatiivinen vaikutus koettuun hyvinvointiin pandemian aikana (Cantarero ym., 

2020). Myös erään toisen koronapandemian etäopiskelua koskevan Itävallassa 

ja Suomessa toteutetun tutkimuksen mukaan psykologisten perustarpeiden 

toteutumisella oli paljon merkitystä koettuihin positiivisiin tunnetiloihin ja sisäiseen 

opiskelumotivaatioon (Holzer ym., 2021). Koettu kyvykkyyden tunne oli 

merkityksellinen tekijä positiivisten tunteiden kokemisessa ja autonomian tunne 

vaikutti positiivisesti itsesäädeltyyn oppimiseen ja sisäiseen 

opiskelumotivaatioon (Holzer ym., 2021). Myös eräässä Egyptissä toteutetussa 

tutkimuksessa monet yliopisto-opiskelijat kokivat kyvykkyyden ja 

minäpystyvyyden tunteen vaikuttavan positiivisesti opiskeluintoon (El-Sayad ym., 

2021).  

 

Korona-ajan etäopiskelun vaikutusta yliopisto-opiskelijoiden opiskeluintoon on 

tutkittu jo jonkin verran. Erään maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan yliopisto-

opiskelijoiden opiskeluinto väheni huomattavasti etäopiskelun aikana (Sangster 

ym., 2020). Myös erään Yhdysvalloissa toteutetun tutkimuksen mukaan yliopisto-

opiskelijoiden opiskeluinto hiipui vähitellen pitkittyneen etäopiskelun myötä 

(Petillion & McNeil, 2020). Muutamat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että 

opiskelijan opiskeluintoa etäopiskelun aikana voidaan vahvistaa tukemalla 

opiskelijan psykologisten perustarpeiden toteutumista (Chiu, 2021; El-Sayad ym., 

2021). Ihmisen omasta tahdosta lähtevän työskentelyn ja autonomian tunteen 

onkin todettu lisäävän positiivista asennetta tekemistä kohtaan ja vähentävän 

stressiä myös jopa korona-ajan etäopiskelun aikana (Behzadnia & 

FatahModares, 2020). Vaikka korona on aiheuttanut yksin olemista ja 

sosiaalisten kontaktien vähenemistä voi ihminen silti kokea olevansa 

elinvoimainen, jos hän saa itse aktiivisesti vaikuttaa tekemisiinsä (Behzadnia & 

FatahModares, 2020).   
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Etäopetuksen aikana suurin osa kaikkien koulutusasteiden oppijoista on kokenut 

opintoihin liittyvää kuormitusta sekä osaamattomuutta (Goman ym., 2021). 

Etäopiskelussa eriarvoisuuden teema nousee vahvasti pintaan, sillä 

itseohjautuvat opiskelijat pärjäävät opinnoissa todennäköisesti paremmin ja ovat 

täten paremmassa asemassa. Myös oppimiseen liittyvät vaikeudet ja erilaiset 

mahdollisuudet kotona opiskeluun lisäävät eroja opiskelijoiden välillä (Goman 

ym., 2021).  

 

Aiemmat koronapandemiaa koskevat tutkimukset osoittavat psykologisilla 

perustarpeilla olevan positiivista vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin ja 

opiskeluintoon, joten voidaan olettaa, että samoja piirteitä löytyy myös tämän 

tutkimuksen tuloksista.  
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2 Tutkimusongelmat ja hypoteesit 
 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, onko sukupuolella, iällä ja opintojen vaiheella 

merkitystä koetun opiskeluinnon sekä psykologisten perustarpeiden suhteen. 

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden psykologisten perustarpeiden 

yhteyttä opiskeluintoon. Tutkimuskysymykset, joihin tällä tutkimuksella etsitään 

vastausta ovat seuraavat:  

 

1. Miten opiskelijat eroavat toisistaan psykologisissa perustarpeissa ja 

opiskeluinnossa iän, sukupuolen ja opintojen vaiheen suhteen?  

2. Miten yliopisto-opiskelijoiden psykologiset perustarpeet ovat yhteydessä 

opiskelijoiden opiskeluintoon? 

 

Tutkimuksia opiskelijoiden iän, sukupuolen ja opintojen vaiheen yhteyksistä 

psykologisiin perustarpeisiin ja opiskeluintoon etäopiskelun aikana ei ole vielä 

saatavilla kovinkaan paljoa. Aiemman määrällisesti rajallisen tutkimuksen 

perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että näillä tekijöillä on vaikutusta tuloksiin. 

Tässä tutkimuksessa oletetaan, että naiset kokevat vähemmän psykologisten 

perustarpeiden toteutumista kuin miehet (Gomez-Baya ym., 2018; Matud ym., 

2019). Tässä tutkimuksessa oletetaan aiemman tutkimuksen perusteella myös, 

että naiset, nuoremmat opiskelijat ja opintojen alkuvaiheessa olevat opiskelijat 

kokevat enemmän opiskeluintoa (Errey & Wood, 2011; Salmela-Aro & Read, 

2017). 

 

Decin ja Ryanin (1985) itseohjautuvuusteoriaan perustuen voidaan olettaa, että 

opiskelijat eivät koe korkeaa psykologisten perustarpeiden toteutumista ja 

opiskeluintoa korona-ajan etäopiskelussa, sillä heillä ei ollut mahdollisuutta 

vaikuttaa opiskelutapaan yliopistojen ja korkeakoulujen sulkeuduttua. Myös 

opiskeluhaasteista selviytyminen ja tunne siitä, että pystyy hoitamaan 

opiskelunsa hyvin, on voinut olla haastavaa etänä. Lisäksi korona-ajan 

aiheuttama eristäytyminen ja yksin opiskeleminen ovat voineet vaikuttaa 

psykologisten perustarpeiden toteutumiseen ja opiskeluintoon.  
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Aiempien tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että psykologisten 

perustarpeiden toteutuminen on positiivisesti yhteydessä opiskeluintoon 

etäopiskelun aikana (Chiu, 2021; El-Sayad ym., 2021). Tämän tutkimuksen 

hypoteesit ovat seuraavat: 

 

H1: Naiset kokevat enemmän opiskeluintoa kuin miehet. Miehet kokevat 

enemmän autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin naiset. 

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kokevat enemmän opiskeluintoa kuin 

opintojen myöhäisemmässä vaiheessa olevat opiskelijat. Yli 25-vuotiaat kokevat 

enemmän psykologisten perustarpeiden toteutumista kuin alle 25-vuotiaat 

opiskelijat.  

 

H2: Opiskelijoiden psykologisten perustarpeiden eli autonomian, kyvykkyyden ja 

yhteenkuuluvuuden toteutuminen on positiivisesti yhteydessä opiskelijoiden 

opiskeluintoon etäopiskelun aikana. 
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3 Menetelmät  
 
Tämän tutkimuksen aineisto on osa syksyllä 2020 kerättyä Helsingin yliopiston 

Kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatuspsykologian tutkimusyksikön 

tutkimusta. Aineisto kerättiin nimettömästi verkkolomakkeen avulla. 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja vastauksia saatiin Helsingin 

yliopiston eri tiedekuntien opiskelijoilta. Aineisto rajattiin tätä tutkimusta varten 

niin, että jäljelle jäivät opiskeluintoa, autonomiaa, kyvykkyyttä ja 

yhteenkuuluvuutta mittaavat mittarit. 

 
3.1 Tutkittavat 

 
Tutkimukseen osallistuneita oli N=1476, joista naisia oli 81,4% (N=1202) ja 

miehiä 16,0%. (N=236). Vastaajista 2,6% (N=38) ilmoitti sukupuolekseen muu. 

Vastaajien ikä vaihteli 18 ja 44 ikävuoden välillä. Iän keskiarvo oli noin 25 vuotta 

ja tyyppiarvo eli moodi 23 vuotta. Vastaajista 1,9% (N=28) ei ilmoittanut ikäänsä. 

Tutkimukseen vastasi eniten vuonna 2020 aloittaneita opiskelijoita N=421 

(28,5%), toiseksi eniten vuonna 2019 aloittaneita N=321 (21,7%) ja kolmanneksi 

eniten vuonna 2018 aloittaneita N=218 (14,8%). Aikaisin opintojen aloitusvuosi 

oli 2011. Tutkimukseen vastanneita oli alun perin yhteensä N=2057, mutta 

vastauksista 28,2% (N=581) oli puutteellisia tutkimuksen kannalta, joten ne 

poistettiin aineistosta.   

 
3.2 Arviointimenetelmät 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin itseohjautuvuusteorian pohjalta psykologisia 

perustarpeita eli autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä niiden 

lisäksi opiskeluintoa mittaavia osioita. Lisäksi tutkimuksen taustamuuttujina 

käytettiin sukupuolta, ikää ja opintojen vaihetta. Tutkimusta varten opintojen 

aloitusvuosi -muuttuja luokiteltiin uudelleen seuraavasti: ensimmäisen vuoden eli 

vuonna 2020 aloittaneista opiskelijoista (N=421) luotiin yksi ja vanhempien 

vuosikurssien opiskelijoista (N=1055) toinen ryhmä. Myös ikä luokiteltiin 

uudelleen. Ikä on jatkuva muuttuja, joten sen jakopisteeksi valittiin tässä 

tutkimuksessa 25, mikä on lähellä iän mediaania. Vertailussa olivat siis alle 25-

vuotiaat (N=822) sekä 25-vuotiaat ja sitä vanhemmat (N=620). 
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Sukupuolimuuttuja luokiteltiin uudelleen niin, että jäljelle jäivät vain naiset 

(N=1202) ja miehet (N=236), sillä muun sukupuolisia oli huomattavasti 

vähemmän (N=38).  

 

Autonomiaa mittaavia osioita oli kaksi (esim. Nykyään voin valita, mihin keskityn 

opinoissani.), kyvykkyyttä mittaavia osioita kolme (esim. Nykyään olen varma, 

että pystyn onnistuneesti hoitamaan opintoni hyvin.) ja yhteenkuuluvuutta 

mittaavia osioita kolme (esim. Tunnen yhteenkuuluvuutta opiskelukavereiden 

kanssa.). Autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuutta mittaaviin osioihin 

vastattiin 5-portaisella Likert-asteikolla (1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa 

mieltä).  

 

Opiskeluintoa mitattiin Salmela-Aron ja Upadyayan (2012) koulu/opiskeluinto -

asteikolla, joka on tässä tutkimuksessa sovellettu korkeakouluopiskelun 

mittaamiseen sopivaksi. Asteikko on alun perin Schaufelin ja hänen 

kollegoidensa (2006) kehittämä ja se on työinnon mittaamista varten luotu. 

Asteikko sisälsi yhdeksän osiota (esim. Etäopiskellessani olen täynnä energiaa.), 

joihin vastattiin 6-portaisella Likert-asteikolla (1 = Täysin eri mieltä, 6 = Täysin 

samaa mieltä).  

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin erilaisia tilastollisia menetelmiä ja aineiston 

tarkastelu sekä analyysit tehtiin käyttäen SPSS Statistics 27 -ohjelmaa. 

Tilastollisista menetelmistä käytettiin t-testiä ja regressioanalyysia. Analyyseja 

varten luotiin neljä summamuuttujaa, joista psykologiset perustarpeet eli 

autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus luotiin itseohjautuvuusteorian pohjalta 

yhdistämällä jokaista ulottuvuutta mittaavat väittämät. Näiden lisäksi luotiin vielä 

yksi summamuuttuja opiskeluintoa mittaavat väittämät yhdistämällä. 

Summamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat on raportoitu taulukkoon 1. 

Jokaisen summamuuttujan reliabiliteettia eli mittarin sisäistä koherenssia 

tarkasteltiin Cronbachin alfan avulla. Kaikkien mittareiden alfojen arvot olivat yli 

.60, jolloin mittarin voidaan sanoa olevan luotettava (Metsämuuronen, 2006). 

Cronbachin alfat on merkitty taulukkoon 1. Tiettyjen summamuuttujien osioiden 

poistamista kannattaa harkita, mikäli alfan arvo nousee huomattavasti osion 

poistamisen jälkeen (Metsämuuronen, 2011). Yhteenkuuluvuuden Cronbachin 
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alfan arvo oli .740 ja poistamalla kolmas osio sen arvo olisi ollut .866. Useampi 

osio summamuuttujassa kuitenkin lisää summamuuttujan tasapainoisuutta ja 

vähentää satunnaishajontaa (Reunamo, 2015). Osio kannattaa myös pitää 

mukana, mikäli se on teoreettisesta näkökulmasta tutkimuksen kannalta tärkeä 

kysymys (Reunamo, 2015), joten osiota ei poistettu.  
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4 Tulokset 
 
 
4.1 Summamuuttujien korrelaatiot ja normaalijakautuneisuus 

 

Kaikki neljä summamuuttujaa korreloivat tilastollisesti merkitsevästi keskenään (r 

= .16-.55, p<.01). Ihmistieteissä voidaan sanoa, että mikäli korrelaatiokertoimen 

arvo vaihtelee välillä 0.40–0.60 sitä voidaan kuvailla melko korkeaksi 

(Metsämuuronen, 2011). Muuttujien väliset korrelaatiot on raportoitu taulukkoon 

1.  

 

Summamuuttujien normaalijakautuneisuutta testattiin Kolmogorov-Smirnovin 

testillä. Kolmogorov-Smirnovin testiä käytetään, kun otoskoko on suurempi kuin 

50 (Reunamo, 2015). Mikäli p<.05 ei muuttuja ole normaalisti jakautunut ja tällöin 

tulisi käyttää ei-parametrisia testejä (Reunamo, 2015). Testin perusteella mikään 

summamuuttuja ei noudattanut normaalijakaumaa, sillä tulokset osoittautuivat 

tilastollisesti erittäin merkitseviksi (p<.001). Suurissa aineistoissa testitulos on 

kuitenkin lähes aina epänormaali (Nummenmaa, 2009), joten tarkasteltiin 

luotettavuuden vuoksi myös muuttujien vinoutta ja huipukkuutta. Mikäli vinouden 

ja huipukkuuden arvot eivät ole suurempia kuin niiden keskivirhe kerrottuna 

kahdella, on muuttuja normaalisti jakautunut (Reunamo, 2015). Huipukkuutta 

tarkastellessa kaikki muuttujat saivat pienemmän arvon kuin sen keskivirhe. 

Vinouden osalta kaikkien muiden muuttujien paitsi opiskeluinnon arvo oli 

pienempi kuin sen keskivirhe. Myös graafisesti tarkasteltuna jakaumat, 

opiskeluinto mukaan lukien, olivat tarpeeksi normaalisti jakautuneita, joten voitiin 

käyttää parametrisia testejä. Vinouden ja huipukkuuden arvot on raportoitu 

taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Muuttujien keskiarvot (KA), keskihajonnat (KH), Cronbachin alfat, vinous ja 

huipukkuus sekä muuttujien väliset korrelaatiot Pearsonin korrelaatiokertoimella 

 

Muuttuja                        KA      KH    vinous  huipukkuus  Cronbachin   1.     2.     3.          
                alfa     
 

Psykologiset  

perustarpeet 

  

  

1. Autonomia               3.19      1.03      -.23        -.56            .75                 -       

2. Kyvykkyys               3.42      0.97      -.55         -.25           .87             .51**       -       

 

3. Yhteenkuuluvuus    3.03       .93       .02          -.73            .74             .15**    .30**      -      

  

                     

4. Opiskeluinto            2.70      1.16      0.69        -.07            .94             .38**    .55**    .20**    

  

** p<.01 
 
 
 

4.2 Iän yhteys psykologisiin perustarpeisiin ja opiskeluintoon  

 
Riippumattomien otosten t-testillä mitattiin eroavatko eri ikäiset opiskelijat 

toisistaan psykologisten perustarpeiden sekä opiskeluinnon suhteen. T-testin 

avulla voidaan selvittää poikkeavatko kaksi ryhmää keskiarvoltaan toisistaan 

jonkin muuttujan suhteen (Nummenmaa, 2009). Ero ryhmien välillä on 

tilastollisesti merkitsevä, mikäli p<.05 (Nummenmaa, 2009). T-testin tulokset 

osoittivat, että koronapandemian etäopiskelun aikana yli 25-vuotiaat opiskelijat 

kokivat enemmän opiskeluintoa sekä kyvykkyyden ja autonomian tunnetta kuin 

alle 25-vuotiaat. Vain yhteenkuuluvuuden tunnetta alle 25-vuotiaat kokivat 

hieman enemmän kuin yli 25-vuotiaat. Ero ikäryhmien välillä osoittautui 

tilastollisesti erittäin merkitseväksi (p=<.001) kaikkien muiden muuttujien paitsi 

autonomian kohdalla, jossa ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tulokset on 

raportoitu taulukkoon 2.  
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Taulukko 2. Ikäryhmien väliset erot suhteessa autonomiaan, kyvykkyyteen, 

yhteenkuuluvuuteen ja opiskeluintoon 

 

           alle 25-vuotiaat           yli 25-vuotiaat  

                                    N=829                           N=723 

          

Muuttuja                  KA      KH      N           KA       KH       N                      T                         p            

 

Autonomia               3.12      .99    808       3.29     1.09     710      T(1444,654)=3.106         .002 

Kyvykkyys               3.35      .95    808       3.53     1.00     710      T(1463,691)=3.543        <.001 

Yhteenkuuluvuus     3.15     .92    806        2.91       .94    707      T(1511)=-4.999              <.001 

Opiskeluinto            2.47    1.01    829        3.01     1.30    723      T(1348,530)=10.525      <.001       

 

 
4.3 Sukupuolen yhteys psykologisiin perustarpeisiin ja opiskeluintoon 

 
Riippumattomien otosten t-testillä mitattiin eroavatko miehet ja naiset toisistaan 

psykologisten perustarpeiden sekä opiskeluinnon suhteen. Tulokset osoittivat, 

että miehet kokivat enemmän autonomian ja kyvykkyyden tunnetta kuin naiset. 

Naiset kokivat taas enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ero naisten ja 

miesten välillä osoittautui tilastollisesti merkitseväksi kuitenkin vain autonomian 

kohdalla. Kyvykkyyden, yhteenkuuluvuuden ja opiskeluinnon suhteen 

tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt. Tulokset on raportoitu taulukkoon 3.  

 
Taulukko 3. Sukupuolten väliset erot suhteessa autonomiaan, kyvykkyyteen, 

yhteenkuuluvuuteen ja opiskeluintoon 

 
                    Naiset           Miehet 

                   N=1202                          N=236 

 

Muuttuja                  KA      KH      N                KA       KH       N                     T                      p        

     

Autonomia               3.16     1.02   1172          3.40     1.02      231         T(1401)=-3.210           .001 

Kyvykkyys               3.43      .95     1172         3.49      1.00       231       T(1401)=-.839           .402 

Yhteenkuuluvuus    3.06      .92     1169         2.94      1.00       229       T(1396)=1.820          .069 

Opiskeluinto            2.72     1.16    1201         2.73      1.20     236        T(1435)=-.165            .869  
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4.4 Opintojen vaiheen yhteys psykologisiin perustarpeisiin ja 

opiskeluintoon 

 

Riippumattomien otosten t-testillä mitattiin eroavatko eri vuosina aloittaneet 

opiskelijat toisistaan psykologisten perustarpeiden sekä opiskeluinnon suhteen. 

Tulokset osoittivat, että ensimmäisen vuoden opiskelijat eli vuonna 2020 

aloittaneet kokivat enemmän sekä opiskeluintoa että autonomian, kyvykkyyden 

ja yhteenkuuluvuuden tunnetta koronapandemian etäopiskelun aikana kuin 

vanhempien vuosikurssien opiskelijat. Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero löytyi 

vain kyvykkyyden kohdalla. Autonomian, yhteenkuuluvuuden ja opiskeluinnon 

suhteen ero oli tilastollisesti merkitsevä. Tulokset on raportoitu taulukkoon 4.  

 
Taulukko 4. Opintonsa vuonna 2020 aloittaneiden sekä vuonna 2019 ja aiemmin 

aloittaneiden opiskelijoiden väliset erot suhteessa autonomiaan, kyvykkyyteen, 

yhteenkuuluvuuteen ja opiskeluintoon 

 
        Vuonna 2020 aloittaneet      Aiemmin aloittaneet        

                                           N=421                              N=1055 

 

Muuttuja                  KA      KH      N                KA       KH       N                      T                    p 

            

Autonomia               3.28    1.00    409            3.15     1.05     1032     T(1473)=2.247             .003 

Kyvykkyys                3.56    .91      409            3.36      .99      1032     T(805,281)=3.712     <.001 

Yhteenkuuluvuus     3.12    .91      408            3.00      .94       1028     T(1434)=2.131            .033 

Opiskeluinto             2.85   1.21     421            2.65     1.14      1054     T(743,150)=2.959      .025 

 

 
4.5 Psykologisten perustarpeiden yhteys opiskeluintoon 

 
Opiskelijoiden opiskeluintoon yhteydessä olevia tekijöitä tarkasteltiin 

regressioanalyysilla. Korrelaatiokertoimen avulla voidaan tutkia kahden 

muuttujan välisen yhteyden voimakkuutta, mutta se ei kuitenkaan kerro kuinka 

paljon toisen muuttujan kasvaessa toinen muuttuja pienenee tai kasvaa 

(Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen. 2017). Jotta kahden tai useamman 

muuttujan välisen yhteyden laatu saadaan selville ja tutkittavien mittaustuloksia 

pystytään ennustamaan, on käytettävä regressioanalyysia (Nummenmaa, 2009). 

Regressioanalyysia käytetään, kun halutaan tietää kuinka paljon useampien 
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muuttujien joukko selittää valittua muuttujaa (Metsämuuronen, 2011). 

Regressioanalyysin avulla pyritään löytämään paras mahdollinen selittävien 

muuttujien yhdistelmä, jolla voidaan ennustaa yhtä selitettävää muuttujaa (Karma 

& Komulainen, 2002). Oletuksena regressioanalyysissa on muuttujien 

normaalijakautuneisuus sekä riittävän suuri otoskoko (Nummenmaa, 2009). 

Tämän lisäksi selittävien muuttujien tulisi korreloida jonkin verran selitettävän 

muuttujan kanssa, mutta ei kuitenkaan liian voimakkaasti keskenään 

(Metsämuuronen, 2006).  

 
4.5.1 Ikä, sukupuoli ja opintojen vaihe opiskeluintoa selittävinä tekijöinä  

 

Opiskelijoiden opiskeluintoa selittäviä tekijöitä tarkasteltiin regressioanalyysilla 

ensin taustamuuttujien eli iän, sukupuolen ja opintojen vaiheen avulla. 

Taustamuuttujat selittävät opiskelijoiden opiskeluinnosta vain 7,0 prosenttia ja 

tuloksen efektikoko oli Cohenin (1988) mukaan pieni. Taustamuuttujista vain ikä 

selitti opiskeluintoa positiivisesti tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Sukupuoli 

selitti negatiivisesti opiskeluintoa, mutta tilastollista merkitsevyyttä ei löytynyt. 

Opintojen vaihe selitti myös negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi 

opiskeluintoa. Tulokset on raportoitu taulukkoon 5.   

 
Taulukko 5. Iän, sukupuolen ja opintojen vaiheen yhteydet opiskeluintoon 

 

Muuttuja                   t              R2                              F                                         p 

                        

Ikä         .256     9.972       .070     F(3,1437)=37.111***       <.001           

Sukupuoli                             -.049    -4.504               .055 

Opintojen vaihe       -.166    -1.923             <.001 

*** p < .001 

 

4.5.2 Psykologiset perustarpeet ja ikä, sukupuoli sekä opintojen vaihe 

opiskeluintoa selittävinä tekijöinä 

 
Opiskelijoiden opiskeluintoa selittäviä tekijöitä tarkasteltiin regressioanalyysilla 

taustamuuttujien lisäksi myös psykologisten perustarpeiden avulla. Ikä ja 

psykologiset perustarpeet selittivät yhdessä positiivisesti opiskeluintoa 

tilastollisesti merkitsevästi. Tuloksen efektikoko oli Cohenin (1988) mukaan suuri. 
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Taustamuuttujat ja psykologiset perustarpeet selittävät 35,6 prosenttia 

opiskelijoiden opiskeluinnosta. Muuttujista autonomia, kyvykkyys ja ikä selittivät 

opiskeluintoa positiivisesti tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Yhteenkuuluvuus 

selitti opiskeluintoa positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi. Sukupuoli ja 

opintojen vaihe selittivät negatiivisesti opiskeluintoa, mutta tilastollista 

merkitsevyyttä ei löytynyt.  Tulokset on raportoitu taulukkoon 6.  

 

Taulukko 6. Psykologisten perustarpeiden sekä iän, sukupuolen ja opintojen vaiheen 

yhteydet opiskeluintoon 

 

Muuttuja                  t              R2                              F                                         p 

 

Autonomia     .131        5.219       .356      F(6,1397)=130.171*** <.001 

Kyvykkyys     .439       16.827               <.001 

Yhteenkuuluvuus    .065       2.868                                 .004 

Ikä      .215       9.753                               <.001 

Sukupuoli      -.018     -.837    .507 

Opintojen vaihe    -.062     -.2.823    .507 

*** p < .001 

 

Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että t-testin tulokset osoittivat yli 25-

vuotiaiden opiskelijoiden kokevan enemmän opiskeluintoa sekä kyvykkyyden ja 

autonomian tunnetta koronapandemian etäopiskelun aikana kuin alle 25-

vuotiaat. Lisäksi tulosten mukaan miehet kokivat hieman enemmän autonomian 

tunnetta kuin naiset. Tulokset osoittivat myös, että ensimmäisen vuoden 

opiskelijat eli vuonna 2020 aloittaneet kokivat enemmän sekä opiskeluintoa että, 

autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta koronapandemian 

etäopiskelun aikana kuin vanhempien vuosikurssien opiskelijat. 

Regressioanalyysin tulokset osoittivat, että pelkästään taustamuuttujilla voidaan 

selittää 7,0 prosenttia opiskelijoiden opiskeluinnosta. Taustamuuttujilla sekä 

psykologisilla perustarpeilla voidaan yhdessä selittää 35,6 prosenttia 

opiskeluinnosta. 
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5 Diskussio  
 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yliopisto-opiskelijoiden iän, sukupuolen ja 

opintojen vaiheen yhteyttä psykologisiin perustarpeisiin ja opiskeluintoon 

etäopiskelun aikana. Lisäksi tarkasteltiin psykologisten perustarpeiden yhteyttä 

opiskeluintoon. Aikaisemmin eroja iän, sukupuolen ja opintojen vaiheen suhteen 

on tutkittu vain vähän varsinkin koronapandemian aikana. Tämän tutkimuksen 

tulokset osoittivat, että yli 25-vuotiaat opiskelijat kokivat enemmän opiskeluintoa 

sekä kyvykkyyden ja autonomian tunnetta kuin alle 25-vuotiaat, ja miehet kokivat 

naisia enemmän autonomian tunnetta. Tulokset osoittivat myös, että psykologiset 

perustarpeet ovat positiivisesti yhteydessä opiskeluintoon.  

 

5.1 Iän yhteys psykologisiin perustarpeisiin ja opiskeluintoon  

 

Ensimmäiseksi tutkittiin miten opiskelijat eroavat iän, sukupuolen ja opintojen 

vaiheen suhteen toisistaan psykologisten perustarpeiden toteutumisessa ja 

opiskeluinnossa. Iän suhteen vertailussa olivat alle 25-vuotiaat sekä 25-vuotiaat 

ja sitä vanhemmat opiskelijat. Tulokset olivat osittain hypoteesien mukaisia. 

Tulokset osoittivat, että yli 25-vuotiaat kokivat enemmän opiskeluintoa sekä 

kyvykkyyden ja autonomian tunnetta kuin alle 25-vuotiaat. Iän yhteyttä 

opiskelijoiden psykologisiin perustarpeisiin ja opiskeluintoon koronapandemian 

aikana ei ole vielä tutkittu kovinkaan paljon. Osassa aikaisempia tutkimuksia on 

havaittu, että tyytyväisyys omiin psykologisiin perustarpeisiin kasvaa iän myötä 

(Mackenzie ym., 2018; Sheldon ym., 2006). Myös tämän tutkimuksen tulokset 

tukevat aikaisempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan yli 25-vuotiaat kokevat 

enemmän autonomian ja kyvykkyyden tunnetta kuin alle 25-vuotiaat. Aiempien 

tutkimusten mukaan iän, sukupuolen ja opintojen vaiheen suhteen ei ole löydetty 

merkitsevää eroa yliopisto-opiskelijoiden opiskeluinnossa (Loscalzo & Giannini, 

2019), mutta kyseinen tutkimus on kuitenkin toteutettu ennen koronapandemiaa 

ja etäopiskelua. On siis mahdollista, että koronapandemia ja poikkeusolot 

itsessään selittävät tämän tutkimuksen tuloksia. Vaikka koronapandemia oli 

kaikille yhtä suuri yllätys, joka toi mukanaan ennalta arvaamattomia muutoksia 

elämään ja opiskeluun, on kuitenkin mahdollista, että ikä tuo mukanaan 

tietynlaista kypsyyttä ja itsevarmuutta omasta pärjäämisestä. Vanhempana 

osataan ehkä suhtautua yllättäviin, hankaliin ja uusiin tilanteisiin hieman 
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joustavammin ja sopeudutaan niihin nopeammin kuin nuorempana. Tämä 

tietynlainen kypsyys voi näkyä korkeana opiskeluintona sekä kyvykkyytenä 

jatkaa opiskeluita koronapandemiasta huolimatta. Tämän tutkimuksen mukaan 

ero ikäryhmien välillä varsinkin opiskeluinnon suhteen olikin melko merkittävä.  

 

Lisäksi on mahdollista, että osalla vanhemmista opiskelijoista on ollut jo aiempaa 

kokemusta opiskelusta, minkä takia he ovat kokeneet etäopiskelun aikana 

enemmän autonomian ja kyvykkyyden tunnetta sekä opiskeluintoa. Yliopisto-

opiskelu ei tällöin ole ollut heille uusi konsepti, joten opiskelua on pystytty 

jatkamaan itsenäisesti myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Nuoremmat 

opiskelijat vasta mahdollisesti totuttelevat yliopisto-opiskeluun ja 

tasapainottelevat opiskelun ja muun henkilökohtaisen elämän välillä.  Yliopisto-

opiskelun aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutkia omaa identiteettiään ja 

kehittyä ihmisenä (Arnett, 2016; Holzer ym., 2021). Kyvykkyyden, autonomian ja 

opiskeluinnon vähäisyys alle 25-vuotiailla voikin mahdollisesti selittyä siis sillä, 

ettei omaa paikkaa yliopisto-opiskelijana löytynyt tai itselle toimivia 

opiskelutapoja ole vielä omaksuttu, sillä opiskelu yliopistossa on voinut olla 

monelle täysin uutta ja vierasta. 

 

5.2 Sukupuolen yhteys psykologisiin perustarpeisiin ja opiskeluintoon 

 

Sukupuolten välisiä eroja tarkastellessa tutkimuksen tulokset osoittivat, että 

miehet kokivat hieman enemmän autonomian tunnetta kuin naiset. Muiden 

psykologisten tarpeiden suhteen tilastollista merkitsevyyttä ei löytynyt. 

Päinvastoin kuin oletettiin, ei myöskään opiskeluinnon suhteen löytynyt eroa 

sukupuolten välillä. Tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, jossa 

yliopisto-opiskelijoiden opiskeluinnossa naisten ja miesten välillä ei ole löytynyt 

merkityksellistä eroa (Hu & Kuh, 2002; Pace, 1990). Yhtäläisyyksiä löytyy myös 

aiemmista tutkimuksista, joissa merkittävää eroa sukupuolen suhteen ei 

psykologisten perustarpeiden toteutumisessa ole löytynyt (Akbag & Ümmet, 

2017). Tosin osassa aiempia yliopisto-opiskelijoita koskevia tutkimuksia on 

todettu naisten kokevan korkeampaa opiskeluintoa kuin miehet (Salmela-Aro & 

Read, 2017; Kuh, 2003; Teoh ym., 2013). Autonomian suhteen tutkimuksen tulos 

on osittain linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joiden perusteella miehet 
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kokevat enemmän autonomian tunnetta kuin naiset (Matud ym., 2019). Kuitenkin 

joidenkin tutkimusten mukaan naiset kokevat enemmän autonomian tunnetta 

kuin miehet (Levesque ym., 2004). Aiemmat tutkimukset on kuitenkin toteutettu 

ennen koronapandemiaa eivätkä opiskelijat olleet etäopetuksessa, joten tulokset 

eivät ole suoraan verrannollisia keskenään.   

 

Aikaisemmin on havaittu myös, että koronan aikana yhteenkuuluvuuden tunne 

selittää positiivisten tunteiden kokemista vain hyvin vähän (Holzer ym., 2021) 

Tämä voi johtua siitä, että sosiaalinen kanssakäyminen on ollut pandemian 

aikana täysin erilaisessa roolissa, sillä ihmiset ovat ehkä tarkoituksenmukaisesti 

eristäytyneet suojellakseen itseään ja lähimmäisiään koronavirukselta (Holzer 

ym., 2021). Voi hyvinkin olla, että myös tässä tutkimuksessa sukupuolten välistä 

eroa yhteenkuuluvuuden kannalta ei löydetty, sillä sekä miehet että naiset ovat 

halunneet noudattaa koronarajoituksia ja vältellä muiden tapaamista 

turvallisuuden ja terveyden kannalta. Aiempiin tutkimuksiin viitaten voidaan 

todeta, että myöskään tässä tutkimuksessa merkityksellisiä eroja sukupuolen 

suhteen opiskeluinnossa ei löydy, ja myös sukupuolen vaikutus opiskeluintoon 

jää hieman epäselväksi.   

 

5.3 Opintojen vaiheen yhteys psykologisiin perustarpeisiin ja 

opiskeluintoon 

 

Opintojen vaiheen suhteen vertailussa olivat ensimmäisen vuosikurssin eli 

vuonna 2020 aloittaneet opiskelijat ja vanhempien vuosikurssien opiskelijat. 

Tulokset olivat hypoteesien mukaisia eli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat 

kokivat enemmän opiskeluintoa. Lisäksi he kokivat enemmän myös autonomian, 

kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta koronapandemian etäopiskelun 

aikana kuin vanhempien vuosikurssien opiskelijat. Opintojen vaiheen suhteen 

eroja psykologisten perustarpeiden toteutumisessa koronapandemian aikana ei 

ole aiemmin tutkittu. Yllättävä tulos oli se, että alle 25-vuotiaat kokivat vähemmän 

opiskeluintoa, kyvykkyyttä sekä autonomiaa, mutta kuitenkin ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijat kokivat enemmän opiskeluintoa sekä kaikkia psykologisia 

perustarpeita kuin vanhempien vuosikurssien opiskelijat. Voisi olettaa, että 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista suurin osa olisi alle 25-vuotiaita. Tässä 
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tutkimuksessa kuitenkin alle 25-vuotiaista opiskelijoista vain N=292 oli 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Loput alle 25-vuotiaista (N=530) olivat 

siis vanhempien vuosikurssien opiskelijoita. Tämä tulos voi siis selittyä sillä, että 

alle 25-vuotiaat vastaajat olivat jakautuneet eri vuosikursseille.  

 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden korkeampi opiskeluinto voi selittyä sillä, että 

joidenkin tutkimusten mukaan opiskeluinto vähenee opintojen edetessä (Errey & 

Wood, 2011; Salmela-Aro & Read, 2017) ja ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijoilla on yleensä korkea opiskeluinto verrattuna vanhempien 

vuosikurssien opiskelijoihin (Errey & Wood, 2011). Voi myös olla, että 

vanhempien vuosikurssien opiskelijat eivät ehkä kokeneet autonomian tai 

kyvykkyyden tunnetta yhtä paljon, koska tehtävät ovat voineet olla haastavampia 

vanhemmilla vuosikursseilla, kun opinnoissa ollaan jo pidemmällä. Ensimmäisen 

vuosikurssin opiskelijoiden suurempi opiskeluinto voi selittyä sillä, että 

ensimmäinen vuosi uusien opintojen parissa voi olla mielenkiintoista ja 

motivoivaa myös etäopiskelusta huolimatta. Opiskelijoiden asenne opiskelua 

kohtaan riippuu paljon niistä sosiaalisista ryhmistä, joihin opiskelijat kuuluvat 

(Ryan & Deci, 2000), joten myös tässä tutkimuksessa on mahdollista, että 

opiskeluinnon säilyttäminen ja jaksaminen opinnoissa on ollut mahdollista, kun 

etäopiskelun aiheuttaman taakan on voinut jakaa muiden samassa 

epänormaalissa tilanteessa olevien kanssa. Myös aiempien koronapandemian 

etäopiskelua koskevien tutkimusten mukaan muiden opiskelijoiden tuki ja 

opiskelijayhteisöön kuuluminen antoivat opiskelijoille tukea ja motivaatiota 

opiskeluun (Rahiem, 2021).  

 

Yhteenkuuluvuuden kohdalla ero voi johtua siitä, että ensimmäisen vuoden 

opiskelijat osallistuivat ehkä enemmän opintojen ulkopuolella järjestettäviin 

tapahtumiin kuin vanhempien vuosikurssien opiskelijat, sillä uusille opiskelijoille 

uusien ihmisten tapaaminen on voinut olla tärkeää yliopistoon sopeutumisen 

kannalta. On mahdollista, että vanhemmat opiskelijat kokivat vähemmän 

yhteenkuuluvuutta, sillä vanhemmilla opiskelijoilla yhteydenpito saattoi vähentyä 

opiskelukavereiden kanssa, kun kasvokkain opiskelu keskeytyi kokonaan 

etäopiskeluun siirrettyä. Koronapandemian aiheuttama sosiaalisten kontaktien 

väheneminen on voinut tuntua entistä pahemmalta, kun yliopistolla käymiseen ja 
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opiskelukavereiden päivittäiseen tapaamiseen oli ehkä totuttu ja yhtäkkiä se 

loppuikin koronarajoitusten myötä kokonaan. Joidenkin aiempien korona-aikaa 

koskevien tutkimusten mukaan monet yliopisto-opiskelijat ovatkin ikävöineet 

opiskeluystäviään sekä yliopistokampuksen tuoman yhteisöllisyyden tunnetta 

etäopiskelun aikana (Gonzalez-Ramirez ym., 2020; Sangster ym., 2020). 

 

Ero ensimmäisen vuosikurssin ja vanhempien vuosikurssien opiskelijoiden välillä 

yhteenkuuluvuuden kohdalla voi selittyä myös sillä, että todennäköisesti 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden ryhmäytymiseen panostettiin aluksi 

hyvin paljon. Osalle uusista opiskelijoista yliopisto-opiskelu on ollut ehkä vielä 

vierasta ja opiskelukavereita ei ole, joten opiskelijatapahtumat ovat olleet tärkeitä, 

jotta opiskelijat pääsisivät mahdollisimman helposti yliopisto-opiskeluun ja 

opiskelijaelämään mukaan. Helsingissä vielä alkusyksyllä 2020 koronarajoitukset 

sallivat suurempien tapahtumien pitämisen ulkona, joten uusille opiskelijoille 

pystyttiin järjestämään muitakin kuin pelkästään etätapahtumia tutustumista 

varten. Yhteiset kiinnostuksen kohteet ja aktiivinen yhteydenpito muiden 

opiskelijoiden kanssa yhdistävät opiskelijoita ja lisäävät heidän 

yhteenkuuluvuuden tunnettaan (Zumbrunn ym., 2014), joten voi olla, että tässä 

tutkimuksessa ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat kokeneet enemmän 

yhteenkuuluvuutta, kun he ovat mahdollisesti päässeet jakamaan kokemuksia 

myös muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Jo ennen koronapandemiaa 

on joidenkin tutkimusten mukaan todettu, että opiskelijat, jotka ovat aktiivisesti 

vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa kokevat enemmän 

yhteenkuuluvuuden tunnetta (Hausmann ym., 2007).  

 

Joidenkin ennen koronapandemiaa toteutettujen tutkimusten mukaan 20–30-

vuotiaat kokevat enemmän autonomiaa ja yhteenkuuluvuutta kuin reilu 30-

vuotiaat (Butkovic ym., 2020). Tämän on oletettu johtuvan siitä, että 20–30-

vuotiaista tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli opiskelijoita, joten 

opiskelijoilla oletettiin olevan todennäköisesti enemmän mahdollisuuksia päättää 

omasta toiminnastaan varsinkin, kun osa muuttaa ensimmäistä kertaa pois kotoa 

opiskelujen myötä (Butkovic ym., 2020). Tämän lisäksi yhteenkuuluvuuden 

tunteen oletettiin johtuvan siitä, että opiskelujen aikana tapaa paljon uusia ihmisiä 

ja tuntee kuuluvansa yhteisöön, jossa voi jakaa muiden kanssa samoja 
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mielenkiinnon kohteita (Butkovic ym., 2020). Voi olla mahdollista, että myös tässä 

tutkimuksessa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden korkeampi autonomian tunne 

selittyy sillä, että he aloittivat opiskelun uuden asian piirissä ja mahdollisesti myös 

muuttivat pois kotoa.  

 

5.4 Psykologisten perustarpeiden yhteys opiskeluintoon  

 

Toisella tutkimuskysymyksellä etsittiin vastausta siihen, miten psykologiset 

perustarpeet ovat yhteydessä opiskeluintoon. Tulokset osoittivat, että pelkästään 

taustamuuttujilla voidaan selittää 7,0 prosenttia opiskelijoiden opiskeluinnosta ja 

taustamuuttujilla sekä psykologisilla perustarpeilla voidaan yhdessä selittää 35,6 

prosenttia opiskeluinnosta. Muuttujista autonomia, kyvykkyys, yhteenkuuluvuus 

ja ikä selittivät opiskeluintoa positiivisesti tilastollisesti merkitsevästi.  Sukupuoli 

ja opintojen vaihe selittivät negatiivisesti opiskeluintoa, mutta tilastollista 

merkitsevyyttä ei löytynyt. Autonomialla, kyvykkyydellä ja yhteenkuuluvuudella 

sekä iällä on siis positiivinen yhteys opiskeluintoon. Psykologisten 

perustarpeiden toteutumisella on myös useampien aiempien tutkimusten mukaan 

nähty olevan positiivinen yhteys opiskeluintoon (Adi Badiozaman ym., 2020; Jang 

ym., 2009; Niemic & Ryan, 2009; Ryan & Deci, 2017; Sulea ym. 2015). Tämän 

tutkimuksen tulokset ovat linjassa myös aiempien koronapandemian 

etäopiskeluun liittyvien tutkimusten kanssa, joissa opiskelijoiden psykologisten 

perustarpeiden tukeminen ja niiden toteutuminen on nähty vahvistavan 

opiskelijoiden opiskeluintoa (Chiu, 2021; El-Sayad ym., 2021). Varsinkin 

autonomian tunteen ja ihmisen sisäisestä motivaatiosta lähtevän työskentelyn on 

todettu lisäävän opiskeluintoa myös koronapandemian etäopiskelun aikana, sillä 

ihminen voi kokea olevansa elinvoimainen, kun hän saa itse vaikuttaa omaan 

tekemiseensä (Behzadnia & FatahModares, 2020). Myös yhteenkuuluvuuden 

tunteen on aiemmin nähty olevan positiivisesti yhteydessä opintoihin 

sitoutumiseen ja haluun jatkaa opintoja (Hausmann ym., 2007). 

 

Aiemman tutkimuksen mukaan psykologisten perustarpeiden toteutuminen on 

osoittautunut merkittäväksi tekijäksi ihmisen hyvinvoinnin kannalta 

koronapandemian aikana (Cantarero ym., 2020). Onkin mahdollista, että 

psykologisten perustarpeiden positiivinen vaikutus opiskeluintoon voi tässä 
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tutkimuksessa selittyä juuri sillä, että kun ihminen kokee voivansa hyvin, niin hän 

myös jaksaa opiskella ja kokee opiskeluintoa etäopiskelusta huolimatta. Tämän 

tutkimuksen tulokset ovat osittain linjassa myös joidenkin muiden 

koronapandemian etäopiskelua koskevien tutkimusten kanssa, joissa koetun 

kyvykkyyden tunteen todettiin olevan merkityksellinen tekijä positiivisten 

tunteiden kokemisessa ja opiskeluinnon toteutumisessa, ja autonomialla todettiin 

olevan positiivinen vaikutus itsesäädeltyyn oppimiseen ja sisäiseen motivaatioon 

(El-Sayad ym., 2021; Holzer ym., 2021).  

 

5.5 Tutkimuksen rajoitukset  

 

Kuten kaikissa tutkimuksissa myös tässä on omat rajoituksensa. Tämän 

tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia Helsingin yliopiston 

opiskelijoita. On otettava huomioon, että suurin osa tutkimukseen vastanneista 

oli kasvatustieteen tiedekunnan opiskelijoita ja eri tiedekunnissa voi olla käytössä 

hyvinkin erilaisia opetusmetodeja. Jotkut opiskelijoista saattoivat käydä ennen 

koronapandemiaa päivittäin yliopistolla opiskelemassa ja osallistumassa 

luennoille, kun taas joidenkin opiskelu saattoi muodostua suurimmaksi osaksi 

itsenäisestä opiskelusta. On siis mahdollista, että niille opiskelijoille, jotka olivat 

tottuneet yliopistolla käymiseen, oli koronapandemian aiheuttama etäopiskelu 

suurempi muutos kuin joillekin muille. Tämän tutkimuksen tuloksia tarkastellessa 

on myös otettava huomioon se, että enemmistö tutkimukseen vastanneista oli 

naisia sekä muiden kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. Naisten suuri 

määrä voi johtua siitä, että tähän tutkimukseen vastasi eniten kasvatustieteen 

opiskelijoita ja kasvatustieteen opiskelijoista suurin osa on naisia. Nämä kaikki 

asiat heikentävät tulosten luotettavuutta. Tulokset olisivat voineet olla erilaisia, 

jos osallistujien otos olisi ollut erilainen. Tässä tutkimuksessa ei myöskään otettu 

huomioon sitä, asuuko opiskelija yksin vai jonkun kanssa yhdessä tai 

työskenteleekö opiskelija opintojen ohella kodin ulkopuolella. Näilläkin asioilla on 

voinut olla osittain vaikutusta tuloksiin kuten esimerkiksi psykologisten 

perustarpeiden toteutumiseen.  
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5.6 Johtopäätökset  

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten Helsingin yliopiston eri tiedekuntien 

opiskelijat kokivat psykologisten perustarpeiden toteutumista ja opiskeluintoa 

koronapandemian etäopiskelun aikana. Tutkimus toi esiin sen, että opiskelijat 

erosivat iän, sukupuolen ja opintojen vaiheen suhteen psykologisissa 

perustarpeissa ja opiskeluinnossa. Miehet kokivat hieman enemmän autonomian 

tunnetta kuin naiset ja yli 25-vuotiaat opiskelijat kokivat enemmän opiskeluintoa 

sekä kyvykkyyden ja autonomian tunnetta kuin alle 25-vuotiaat.  Ensimmäisen 

vuoden opiskelijat eli vuonna 2020 aloittaneet kokivat enemmän sekä 

opiskeluintoa että autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin 

vanhempien vuosikurssien opiskelijat. Tutkimus osoitti myös, että psykologisilla 

perustarpeilla on positiivinen vaikutus opiskelijoiden opiskeluintoon. 

 

Toistaiseksi aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan etäopiskelua ja sen 

vaikutusta lähinnä yleisesti opiskelijoiden hyvinvointiin. Tämän tutkimuksen 

tulokset auttavat ymmärtämään psykologisten perustarpeiden merkitystä 

opiskeluinnon kannalta varsinkin etäopiskelun aikana. Ryanin ja Decin (2000) 

itseohjautuvuusteorian mukaan psykologiset perustarpeet ovat suoraan 

positiivisesti yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. Koska koronapandemia ja sen 

tuomat muutokset elämään näkyvät edelleen ja tulevat näkymään 

todennäköisesti vielä pitkään, niin tulevaisuudessa opetuksen järjestäjien olisi 

tärkeää miettiä, kuinka opiskelijoiden psykologisia perustarpeita voidaan tukea 

etäopiskelun aikana. Jos opiskelijoiden psykologiset perustarpeet toteutuvat, niin 

sen pitäisi heijastua positiivisesti myös opiskeluintoon sekä yleiseen 

opiskelijoiden hyvinvointiin. Jatkossa olisi myös tärkeää miettiä, kuinka 

vanhempien vuosikurssien opiskelijoiden opiskeluinto saataisiin säilytettyä 

korkealla, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä opintojen pitkittymistä tai 

keskeyttämistä.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty syksyllä 2020, joten jos samaa aihetta 

tutkisi nyt, kun korona on jo jatkunut pidempään ja opiskelijat ovat jo tottuneet 

etäopiskeluun ja mahdollisesti myös hybridiopiskeluun, niin tulokset voisivat olla 

hyvinkin erilaisia. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia samaa aihetta 
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uudestaan vertailemalla koronapandemian alussa saatuja tuloksia 

tämänhetkisiin tuloksiin. Psykologisten perustarpeiden lisäksi olisi 

mielenkiintoista tutkia opiskelijoiden oppimistuloksia koronapandemian aikana 

sekä digitaitojen ja sosioekonomisen taustan vaikutusta opiskeluintoon ja 

oppimistuloksiin. 
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