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Kiva ryhmä ja mukava vetäjä
- mikä vapaan sivistystyön 
opinnoissa koukuttaa?
Alustavaa jatkoanalyysia BeLL-aineistosta
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LAAJEMMAT 
HYÖDYT

Uudet ystävät ja verkostot (67%)
Parempi terveydentila (76%)

Hyvinvointi (84%)
Lisää opiskelumotivaatiota (86%)

Parempi itseluottamus (74%)
Enemmän vapaaehtoistyötä (40%)

Lisätulojen mahdollisuus (13%)
…

Aikuisopiskelijat            opiskelutilanne                              oppiminen ja laajemmat hyödyt

Mitkä opiskelutilanteen
osatekijät koetaan

tärkeiksi oppimisen ja
hyötyjen syntymisen

näkökulmasta?
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Alustavaa jatkoanalyysia BeLL-aineistosta

• Vastaajat: vapaan sivistystyön tyyppisiin opintoihin edellisten 12 
kuukauden aikana osallistuneet (10 maata, n = 8646)

• Tutkimuskysymykset tässä jatkoanalyysissa:

1. mitkä opiskelutilanteen tekijät ovat olleet tärkeitä koettujen hyötyjen syntymiselle

2. millä tavalla ne ovat tukeneet hyötyjen syntymistä? (analyysi tästä kesken)

• Aineisto:

– kyselylomakkeen yksi kysymyssarja, väittämät asteikolla 1-5: miten tärkeiksi erilaiset  
opiskelutilanteen tekijät on koettu?

– lomakkeen yksi avokysymys: millä tavalla mainitut tekijät ovat vaikuttaneet? 

– haastattelut (n = 82)

• Laadullisesta aineistosta analysoitu tähän mennessä: 

– teemoiteltu 1312 vastaajan avovastaukset (9 maata)

• lisäksi yhdessä gradussa analysoitu eniten muutosta motivaatiossa kokeneiden 
vastaajien avovastaukset neljästä maasta (Suomi, Englanti, Sveitsi ja Saksa, n = 800)

– haastatteluaineisto (n = 82; tulokset samat kuin avovastausten analyysissa)
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2.5 Kerro 1-2 esimerkkiä, millä tavalla nämä tekijät olivat tärkeitä 
aikaisemmin kuvaamiesi seurausten ja vaikutusten syntymiselle?

•Opettaja/luennoitsija innostaa, eri opetustavat ovat hauskoja - saa 
aivomyrskyä aikaan. Joutuu ajattelemaan, keskustelemaan, kuulemaan muita, 
oppii koko ajan. 
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Mikä tekijä mainittu? 
[opettaja]

Mikä tekijä mainittu? 
[opetusmenetelmät]

Mikä tekijä mainittu? 
[ryhmä]

Millä tavalla tukee? [luo 
vuorovaikutusta]

Millä tavalla tukee? [saa 
ajattelemenaan]

Millä tavalla tukee? 
[motivoi]

Millä tavalla tukee? [saa 
ajattelemaan]
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2.5 Kerro 1-2 esimerkkiä, millä tavalla nämä tekijät olivat tärkeitä 
aikaisemmin kuvaamiesi seurausten ja vaikutusten syntymiselle?

•Ryhmässä syntyy aina uutta oivallusta. Jaetut kokemukset tärkeitä 

• Innostava opettaja motivoi. Ryhmässä tekemisen ja onnistumisen ilo. 

•Kouluttaja luo ilmapiirin ja tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja oppia: keski-
ikäisenä teorioiden ja lakien oppiminen kalvoilta ilta-aikaan työpäivän 
päätteeksi olisi ollut mahdottomuus. Myös jokaisen aikuisopiskelijan 
kokemuksen ja aiempien opintojen arvostaminen ryhmässä on mielestäni 
tärkeää; kouluttaja on se, joka tarjoaa/ei tarjoa mahdollisuuden toisten 
kokemuksista ja tietämyksestä oppimisen materiaalien lisäksi. 
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Open question 2.5: If Possible, please give one or two 

examples which illustrate, why and how these elements were 
important for the outcomes you listed above.

•The teacher set the tone of a supportive environment in which mistakes could 
be learned from rather than laughed at. The fact that students were caring and 
supportive of each other

•my tutor is supportive of my need to be an individual within the group. The 
group has grown in the ability to support and critically assess each other's 
work.

•A good teacher inspires you to learn and ensures you understand what you 
are learning.  Other learners are important as they promote peer learning and 
support each other through a course.
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Teacher: 38%
Teaching methods: 25%
Group: 23%

Opettaja: 46%
Opetusmenetelmät: 11%
Ryhmä: 39%
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Haastattelut (n = 82, Suomessa 8)
• Ehkä siinä on se vetävin juttu se, se meijän opettaja xx, erittäin tunnustettu 

kuvataiteilija Suomessa ja myös erittäin lahjakas opettaja. Ja se on kyllä henkilönä 
semmonen. Harvat kuvataiteilijat pystyy siis opettaa sillai, että ne ossaa tukkee sinua. 
Ne voi olla hyviä siinä omassaan. Mutta xx on ihan mahtava ja et se antaa olla mikä 
on ja sellanen, mitä tekkee. Et se on persoonana ehkä myös semmonen että se kiskoo 
myös sinne kans. Ee hirmu hauskoja ne on ja sitten siellä semmosia et siellä saa sen 
semmosen tunnelman. Sellainen välitön. Ja mulla on se kuva, että  osa käy siellä ihan 
senkin takia että siellä niinku rentoutuu jopa. 

• varsinkin jos tämmönen kurssi alkaa, niin siinä on vetäjällä vielä isompi osuus siihen 
sitten mitenkä ihmiset uskaltautuu avautua ja ja tuota. Ja kyllähän vetäjällä on 
semmonen tasaava vaikutus oltava, että onhan meitä ihmisiä jotka on kärkevämpiä ja 
toiset ne.. niin siinä se, että osaa luovia tän porukan niin kyllä se vetäjä on tärkee että 
se on vähintään puheenjohtajana on siinä että.

17.8.2016 13

UEF // University of Eastern Finland

Teoreettista hahmottelua

•Vst-opintojen erityisluonne tekee niistä tärkeitä aikuisille:

– omiin kiinnostusalueisiin, vahvuuksiin ja koettuihin tarpeisiin liittyvä koulutus 
tuottaa enemmän laajempia hyötyjä kuin ’pakon edessä’ osallistuminen (Hammond 
2004)

– vst-opinnoille tyypillistä omaehtoinen osallistuminen, turvallinen rento ryhmä, 
vapaamuotoisuus ja pienet onnistumisen kokemukset (BeLL; Manninen ym. 2014). 

•Opiskelukokemuksia ja tuloksia selittää mainiosti motivaation 
itsemääräämisteoria (Self Determination Theory; Deci & Ryan 2008): 

– sisäinen, autonominen motivaatio syntyy psykologisten perustarpeiden pohjalta:

1.Osaaminen (competence) - Minä osaan!

2.Autonomia - Valitsin tämän itse!

3.Kuuluminen (relatedness) - Olen osa ryhmää!
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Tuija Kuitunen (2015)… eniten motivaation lisääntymistä kokeneiden vastaajien (n = 800) avovastausten 
teemoittelu Decin & Ryanin SDT-teorian avulla: teemaan ”relatedness” (kuuluminen) sijoittuvaan alateeman 
”Group in the learning situation” sijoittuvien lausumien sisällöt (miten ryhmä tukee?)
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Teoreettista hahmottelua (2)

• vst-opiskelulle tyypillinen rento palaute kouluttajalta ja ryhmältä noudattaa oppimista ja 
vahvuuksia tukevan arvioinnin (assessment FOR learning; Wiliam 2011; Atjonen 2014) 
periaatteita. Ei opiskella ja arvioida tuloksia ”hampaat irvessä”:

– Meillä kun niitä arvosteluja käydään läpi nää niin se ei oo semmosta 
tänkkäämista, vaikka pilkut laitetaankin kuitenkin kohalleen ja mutta se on kyllä 
aika huumorihommaa sen lisäks. [haastattelu]

• Joillakin aikuisilla voi olla huonoja opiskelukokemuksia jotka ovat syntyneet paljolti 
virheitä korostavan arviointikulttuurin takia kouluajoista lähtien; puhutaan jopa 
negatiivisista ”arviointiurista“ (negative assessment careers; Ecclestone & Pryor 2003), 
vrt. “opiskelu-ura” (learning career; Goodlad 2007).

–  vst-opiskelulla on mahdollisuus palauttaa usko omaan osaamiseen ja opiskelumotivaatio



Vapaan sivistystyön tutkimustyöpaja Kuopio 25-26.8.2016

jyri.manninen@uef.fi
www.uef.fi/LINE 9

UEF // University of Eastern Finland

Important elements in face-to-face learning situation
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Teacher/trainer

Experience of learning

Group & other students

Interaction & communicationDoing with own hands
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Liite: avovastausten teemoittelu (”mikä vaikutti…”-analyysi) 
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