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Kasvatustieteellinen tiedekunta

TUTKIMUKSEN TAUSTAA

• Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluun liittyvä uupumus on 

lisääntynyt viime vuosina (Kunttu, Pesonen, & Saari, 2016)

• Oppimisen itsesäätely on yhteydessä yliopisto-opiskelijoiden 

hyvinvointiin (Heikkilä ym., 2011, 2012)

• Oppimisen itsesäätely on prosessi, jossa opiskelija suunnittelee, 

monitoroi, säätelee ja reflektoi omaa oppimistaan

• Viime aikoina on alettu nähdä tärkeänä myös se, miten 

opiskelijat säätelevät oppimista muiden opiskelijoiden kanssa

• Yliopisto-opiskelijoiden odotetaan kehittävän oppimisen

säätelytaitoja opintojen aikana
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TUTKIMUKSEN TARKOITUS

• Tutkia miten yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointi ja oppimisen

säätelytaidot muuttuvat opintojen aikana

• Tutkia miten muutokset hyvinvoinnissa ja oppimisen säätelyssä

ovat yhteydessä toisiinsa
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TUTKIMUKSEN OSALLISTUJAT

• Seurantatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2013 

yhteensä 188 ensimmäisen vuoden opiskelijaa täytti

kyselylomakkeen: 
• Lääketiede (n=80), hammaslääketiede (n=28), biotiede (n=53) ja 

matematiikka (n=27) 

• Toisessa vaiheessa keväällä 2016, yhteensä 91 opiskelijaa

osallistui seurantatutkimuksen toiseen vaiheeseen neljäntenä

opiskeluvuonna ja täytti saman kyselylomakkeen:
• Lääketiede (n=42), hammaslääketiede (n=12), biotiede (n=27) ja 

matematiikka (n=10) 

• 12 opiskelijaa osallistui haastatteluun
• Lääketiede (n=7), biotiede (n=4) ja matematiikka (n=1) 
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KYSELY JA HAASTATTELU

• Kysely:
• Oppimisen itsesäätely: 15 väittämää (oppimisprosessin säätely, 

opiskeltavan sisällön säätely, ulkoinen säätely, säätelyn puute) (ILS; 

Vermunt, 1994)

• Muiden opiskelijoiden tuki opiskelussa ja yhdessä opiskeleminen: 10 

väittämää (Proactive Strategy Scale; Soini, Pietarinen, & Pyhältö, 

2013) 

• Opiskelu-uupumus: 3 väittämää (SBI; Salmela-Aro ym., 2009)

• Haastattelu:
• Oppimisen säätely ja hyvinvointi sekä niiden muutokset opintojen 

aikana

12.10.2017 5



www.helsinki.fi/yliopisto

Kaikki opiskelijat

1. vuosi 4. vuosi

M     SD       M     SD

Lääketiet. ja hammasl.

1. vuosi 4. vuosi

M      SD         M SD

Oppimisen itsesäätely

Oppimisprosessin säätely 4.84 (1.05) 5.05 (1.05) 4.68 (1.02) 5.15 (0.99)*

Opiskeltavan sisällön säätely 2.94 (1.15) 3.43 (1.40) * 2.92 (1.13) 3.47 (1.38)*

Ulkoinen säätely 4.55 (1.07) 4.53 (1.27) 4.47 (0.98) 4.21 (1.34)

Oppimisen säätelyn vaikeudet 3.41 (1.07) 3.58 (1.08) 3.25 (1.02) 3.47 (1.16)

Muiden opiskelijoiden tuki ja yhdessä opiskelu

Muiden opiskelijoiden tuen tärkeys opiskelussa 5.12 (1.27) 5.29 (1.53) 5.36 (1.06) 5.79 (1.21)*

Yhdessä opiskeleminen 3.61 (1.78) 3.79 (2.06) 4.10 (1.76) 4.76 (1.76)*

Opiskelu-uupumus 3.12 (1.40) 3.89 (1.55)** 2.87 (1.22) 3.91 (1.63)**

MUUTOKSET RYHMÄTASOLLA
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• Opiskelu-uupumus väheni (n=13)

• Opiskelu-uupumuksessa ei muutosta tai vähän    

muutosta (n=27)

• Opiskelu-uupumus lisääntyi (n=51)

MUUTOKSET YKSILÖTASOLLA
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Muutos-

ryhmät

Oppimis-

prosessin

säätely

1 v 4 v

M           M

(SD)      (SD

Opiskeltavan

sisällön säätely

1 v 4 v

M           M

(SD)      (SD) 

Ulkoinen

säätely

1 v 4 v

M          M

(SD)     (SD)

Säätelyn puute

1 v        4 v

M          M

(SD)      (SD)

Muiden

opiskelijoiden

tuen tärkeys

1 v       4 v

M         M

(SD)     (SD) 

Opiskeleminen

muiden

opiskelijoiden

kanssa

1 v        4 v 

M          M

(SD)      (SD)

Uupumus

väheni

(n=13)

4.7           5.0  

(1.0)        (1.0)  ↑

2.4         2.5 

(1.1)      (1.1) ↑

4.9         4.4   

(0.9)      (1.4) ↓

3.7        3.1   *

(1.4)      (1.1) ↓

5.1        5.8   *

(1.2)     (1.5) ↑

3.0         3.8   

(1.6)       (2.4) ↑

Ei muutosta

(n=27)

5.1           5.1

(1.1)        (1.1)

3.0         3.6

(1.1)     (1.4) ↑

4.6        4.3

(1.2)      (1.5) ↓

3.4        3.4

(0.9)      (1.1)

5.2        4.8

(1.2)      (1.7) ↓

3.9         3.3

(1.7)       (2.0) ↓

Uupumus

lisääntyi

(n=51)

4.7          5.1

(1.0)       (1.1) ↑

3.0        3.6   *

(1.1)     (1.4) ↑

4.4         4.6

(1.1)       (1.1) ↑

3.3        3.8   **

(1.1)      (1.0) ↑

5.1        5.4

(1.3)      (1.4) ↑

3.6         4.0

(1.9)       (2.0) ↑

MUUTOKSET OPPIMISEN SÄÄTELYSSÄ 

RYHMIEN SISÄLLÄ 
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RYHMÄ 1: OPISKELU-UUPUMUS 
VÄHENI (N=3)

• Opiskelijoiden kokemukset opiskeluun liittyvästä stressistä, 

uupumuksesta ja kuormittavuudesta olivat vähentyneet

opintojen aikana

• Opiskelijat olivat pystyneet kehittämään oppimisen säätelytaitoja 

opintojen aikana

• Oppimisen säätely muiden opiskelijoiden kanssa oli auttanut

kehittämään omia oppimisen säätelytaitoja

• Yksi opiskelija kuvasi haasteita oppimisen säätelyssä
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ESIMERKKI RYHMÄSTÄ 1

“Oon ollu burnoutin partaalla muutaman kerran opiskelujen aikana 

mutta oon oppinu tunnistamaan väsymisen merkit: ettei nukuta, 

herään keskellä yötä, lähden vellomaan asioita tai ajatukset kiertää 

kehää ja tuntuu, ettei pääse siitä millään pois. Myös sillee huomaa, et 

elämässä urheilu jää pois, ei syö enää terveellisesti ja kaverisuhteet 

jää vähemmälle tai et joskus väsyttää vaan niin hirveesti, et nukkuu 

16 tuntii putkeen […] Mun opiskelutaidot on kehittynyt yliopisto-

opintojen aikana ja oon oppinu mikä on mulle paras tapa opiskella. 

Nykyään mä suunnittelen ja aikataulutan tarkkaan opiskelun […] 

Opiskelukaverit on edesauttanu oppimista tosi paljon ja sitä omaa 

jaksamista ihan opintojen ulkopuolellakin.” 
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RYHMÄ 2: EI MUUTOSTA TAI VÄHÄN 
MUUTOSTA UUPUMUKSESSA (N=4)

• Opiskelijat kokivat, että hyvinvointi oli ollut suhteellisen 

samanlainen opintojen aikana

• Opiskelijat, joilla vähän uupumusta opintojen aikana, kuvasivat 

positiivisesti hyvinvointiaan opintojen aikana, opiskelijoilla oli 

hyvät itsesäätelytaidot ja he eivät tarvinneet muiden 

opiskelijoiden tukea oppimisen säätelyssä

• Opiskelija, jolla paljon uupumusta opintojen aikana, kuvasi useita  

haasteita oppimisen säätelyssä mutta ei kokenut tarvitsevansa 

muiden opiskelijoiden tukea opiskelussa   
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ESIMERKKI RYHMÄSTÄ 2

”Mä stressaan aika vähän opiskeluasioista. Mulla on semmonen, 

että kaikki koulu- ja työasiat täytyy tehä kello seitsemän ja 

seitsemäntoista välissä arkipäivinä. Mä en tee kouluasioita tai työtä 

viikonloppusin paitsi ihan erityistapauksissa. Mulla on päivittäinen 

työaika, mä teen sen verran kun ehdin ja luotan siihen, että se 

riittää. Oon ajatellu, että vapaa-aika ja lepo on myöskin tärkeitä. 

[…] Mulla on tietty oma tapa opiskella. Mä opiskelen säännöllisesti 

kurssin aikana. Ennen tenttiä aika usein me katotaan asioita 

porukalla läpi mutta mä ajattelen, että se duuni on tehty siinä 

kurssin aikana jo.” 
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ESIMERKKI RYHMÄSTÄ 2

” Mulla ei oo kauheesti ylimäärästä aikaa ja mulla on koko ajan 

sellanen tunne, että pitäis lukea ja että en tee tarpeeksi. Välillä on 

ollut kursseja, että mä opiskelin 12 tuntii päivässä ja se ei riittäny. 

Viikonloppuisin on sellainen olo, että pitäisi lukea mutta oon niin 

väsynyt viikosta, etten vaan pysty […] Mulla on ollut vaikeuksia

suunnitella omaa opiskelua ja ajankäyttöä. En yleensä aseta omia

tavoitteita opiskelulle, kun on vaikea asettaa sellaisia tavoitteita, jotka

voisi saavuttaa. […] Oon hakenut tukea muilta opiskelijoilta mutta on 

sellainen tunne, että tarvitsisin vielä enemmän tukea.”
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• Opiskelijat kokivat, että opiskeluun liittyvä työmäärä, 

kuormittavuus, uupumus ja stressi olivat lisääntyneet 

opintojen aikana

• Opiskelijat kuvasivat vaikeuksia palautua opiskelusta 

• Itsesäätelyn ongelmat olivat lisääntyneet opintojen 

aikana: vaikeuksia esim. oman opiskelun suunnittelussa, 

realististen tavoitteiden asettamisessa ja ajanhallinnassa

• Opiskelijoilla oli heikot pystyvyysuskomukset ja he olivat 

huolissaan valmiuksistaan työelämää ajatellen

• Muiden opiskelijoiden tuki oppimisen säätelyssä oli 

välttämätöntä vaikeuksien vuoksi

RYHMÄ 3: UUPUMUS LISÄÄNTYI 
(N=5)
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ESIMERKKI RYHMÄSTÄ 3

• “Opiskelu on paljon kuormittavampaa kuin alussa ja 

opiskeltavien asioiden määrä on lisääntyny huomattavasti. [… ] 

Ajankäyttöön liittyviä ongelmia on kyllä ollu tosi paljon. Mä yritän

suunnitella mitä mä luen ja milloin mutta mun on vaikea pysyä

suunnitelmissa. […] En pystyisi opiskelemaan ilman

opiskelukavereita. On tosi tärkeetä, että voin opiskella

opiskelukavereiden kanssa asioita, jotka on vaikeita tai 

epäselviä. […] Mulla on jatkuva ristiriita siitä, että mitä tarvii

oikeesti työelämässä ja onko mulla riittävät tiedot ja taidot. Se 

aiheuttaa näin opiskelun loppupäässä stressiä.” 
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• Ryhmätasolla opiskelu-uupumus lisääntyi opintojen aikana 

mutta yksilötasolla paljon vaihtelua, samoin oppimisen 

säätelytaidoissa

• Opiskelijoiden oppimisen säätelytaidoilla ja 

pystyvyysuskomuksilla on tärkeä merkitys hyvinvoinnin 

kannalta

• Tärkeää, että opiskelijat tunnistavat omaan opiskeluun 

liittyviä ongelmia ja pystyvät säätelemään oppimistaan 

haasteellisissa tilanteissa

• Muiden opiskelijoiden tuki voi auttaa kehittämään 

itsesäätelytaitoja 

YHTEENVETOA
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