
JOHDANTO
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat
toteuttivat yhdessä keväällä 2021 kyselyn amk-opiskelijoille heidän kokemuksistaan vuoden
kestäneeltä pandemia-ajalta. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi 7 341 opiskelijaa 19
ammattikorkeakoulusta. Vastausprosentti oli 5,8%. Kysely toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.

Paikallisesti kyselyyn vastasi 318 Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja kysely
toteutettiin suomeksi ja englanniksi. Suomenkielisiä vastauksia oli 315 ja englanninkielisiä
vastauksia kolme (3). POKA ylsi tällä vastaus määrällä kolmannelle sijalle eniten vastauksia
saaneiden korkeakoulujen tasolla (vastaajien määrä suhteutettuna korkeakoulun opiskelija
määrään). Kysely oli avoinna kaikille Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille 19.4.-25.4.
välisenä aikana. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, lomake täytettiin nimettömänä ja
yksittäisiä vastaajia ei voitu yhdistää vastauksiin. Kyselyn päätteeksi vastaajalla oli
halutessaan mahdollisuus osallistua arvontaan, johon osallistuttiin erillisellä lomakkeella.
Näin vastaajien tietoja ei voinut yhdistää etäopiskelukyselyn vastauksiin. POKA viesti
etäopiskelukyselystä sähköpostilla, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, Discordissa,
uutiskirjeissä sekä Pakissa.

Kysely koostui viidestä eri osiosta:

1. Taustakysymykset
2. Jaksaminen
3. Opetus
4. Talous
5. Toiveet korkeakoululle ja opiskelijakunnalle

Taustakysymykset

Mitä alaa opiskelet? (318 vastausta)

Suurin osa vastaajista kertoi opiskelevansa sosiaali- terveys-, liikunta- tai kauneusalaa (134
vastausta). Seuraavaksi eniten vastaajista opiskelee liiketalouden tai tietojenkäsittelyn alaa
(60 vastausta, sisältää englanninkieliset tutkinnot). Kolmanneksi eniten vastaajista opiskelee
tekniikan alaa (52 vastausta, sisältää englanninkieliset tutkinnot). Lisäksi vastaajia oli
luonnonvara-alalta (27 vastausta), kulttuurialalta (23 vastausta), matkailu-, ravitsemis- ja
talousalalta (21 vastausta) sekä korkeakouluun valmentavasta koulutuksesta (1 vastaus).

Milloin olet aloittanut opintosi? (317 vastausta)

Suurin osa vastaajista kertoi aloittaneensa opinnot syksyllä 2020.

● 2021 - 33 vastausta
● Syksy 2020 - 99 vastausta
● Kevät 2020 - 14 vastausta
● 2019 - 88 vastausta
● 2018 - 65 vastausta
● 2017 - 15 vastausta
● 2016 - 3 vastausta



Opintojesi toteutustapa ennen pandemia-aikaa? (308 vastausta)

Suurin osa vastaajista kertoo opiskelleensa pääasiassa lähiopetuksessa ennen
pandemia-aikaa (189 vastausta). Sekä lähi- että verkko-opetuksessa ennen pandemia-aikaa
kertoo opiskelevansa toiseksi eniten vastaajista (70 vastausta). Loput vastaajista kertoo
opiskelevansa ennen pandemia-aikaa pääasiassa verkko-opiskeluna (49 vastausta).

Kuinka suuri osa tutkinnostasi on valmiina? (317 vastausta)

Suurin osa vastaajista ovat opintojensa alussa olevia opiskelijoita.

● 0-25% - 116 vastausta
● 26-50% - 64 vastausta
● 51-75% - 69 vastausta
● 76-100% - 68 vastausta

Mikä kuvaa asumisolojasi parhaiten? (318 vastausta)

Suurin osa vastaajista kertoo asuvansa yksin (115 vastausta). Puolison kanssa asuvia
vastaajia on toisiksi eniten (92 vastausta) ja puolison ja yhden tai useamman huollettavan
lapsen kanssa asuvia vastaajia kolmanneksi eniten (66 vastausta). Loput vastaajista kertoo
asuvansa yhden tai useamman huollettavan lapsen kanssa (16 vastausta),
vanhemman/vanhempien tai sukulaisten kanssa (13 vastausta), entuudestaan
tuntemattoman kämppiksen/kämppisten kanssa (9 vastausta) sekä entuudestaan tutun
kämppiksen/kämppisten kanssa (7 vastausta).

Jaksaminen

Miten koet etäopiskelun ja pandemia-ajan vaikuttaneen opiskelumotivaatioosi? (318
vastausta)

Suurin osa vastaajista kokee etäopiskelun ja pandemia-ajan vaikuttaneen
opiskelumotivaatioonsa jonkin verran heikentävästi (116 vastausta) tai erittäin paljon
heikentävästi (78 vastausta). Vastaajista pienempi osa kokee etäopiskelun ja pandemia-ajan
vaikuttaneen opiskelumotivaatioonsa jonkin verran vahvistavasti (32 vastausta) tai erittäin
paljon vahvistavasti (18 vastausta). Loput vastaajista ei koe että etäopiskelulla tai
pandemia-ajalla on ollut vaikutusta opiskelumotivaatioon (74 vastausta),

Huolestuttavaa on, että yli puolet vastaajista kertoo heidän opiskelumotivaationsa
heikentyneen jonkin verran tai paljon (yht. 194 vastausta).

Halutessasi voit kertoa tilanteen vaikutuksista motivaatioosi tarkemmin: (123 vastausta)

Plussat Miinukset

motivoi valmistumaan nopeammin suorituskeskeinen opiskelu, aidon oppimisen
tavoittelu kadonnut - tyytyväinen pelkkään
läpäisyyn



ei (pitkiä) koulumatkoja → säästää aikaa /
antaa lisää aikaa omalle hyvinvoinnille,
perheelle, tehtävien tekemiselle

kädentaito-opinnot mahdottomia toteuttaa
laadukkaasti. käytännön opetuksen
puuttuminen, vaihtojen ja opintomatkojen
peruuntuminen → vaikutukset opiskelijan
ammatilliseen kasvuun

tuo introverteille tai muista sairauksista
kärsiville helpotusta, ei pakkoa
kanssakäymisiin tai ryhmätehtäviin
kasvokkain

yksinäisyys, vertaistuen, aitojen
kohtaamisten, vuorovaikutuksen ja
kanssakäymisen puute, ei ajatusten vaihtoa
ja pohdintaa yhdessä opiskelukavereiden
kanssa - ryhmäytymisen ja ryhmähengen
puuttuminen → esim. ryhmätöiden
tekeminen huomattavasti hankalampaa

voi opiskella omaan tahtiin, oman elämän
aikataulutus helpompaa, ajankäytön
suunnittelu helpompaa

opiskeluun asennoituminen hankalampaa,
kotiympäristön tuomat häiriötekijät ja sen
tarjoama sijaistoiminta opiskelulle

tallenteet mahdollistaa opiskelun mihin
vuorokauden aikaan tahansa

opiskelu ei enää kiinnosta, vaikeus aloittaa
tehtävien tekeminen, helpompi jäädä pois
luennolta tai lähteä kesken pois → opintojen
kasaantuminen ja kasvava rästitehtävien pino

tunne siitä, että on yksin omien opintojen
kanssa, opiskelijalla liian suuri vastuu omien
opintojen etenemisestä ja sen seurannasta

vaikea kuunnella luentoja etäyhteydellä,
keskittyminen vaikeampaa, vaikeampi oppia
ja sisäistää opetettuja asioita

keskittyminen parempaa kotona,
rauhallinen ympäristö työskennellä

koti ei tunnu enää kodilta tai lepopaikalta, ns.
turvapaikka ja rauhoittumisen tila kadonnut,
yksityisyys hämärää + koulun ja opiskelun
erottaminen vapaa-ajasta vaikeaa - ei selviä
rajoja

mahdollistaa viettää aikaa perheen
kanssa, lasten kanssa

etäopiskelun, perheen ja lasten
yhteensovittaminen tuo hankaluutta

mahdollistaa tauotuksen omaan tahtiin oman opiskelun aikatauluttaminen vaikeaa,
tauotuksen vaikeus

säännöllinen ruokarytmi kadoksissa, ruokailu
vie enemmän aikaa (lounastaukoon varattu
aika päivän keskellä ei välttämättä riitä)
ravinnon monipuolisuus heikentynyt

väsymys ruutuajasta, ergonomiset ongelmat

tuo joustavuutta ja helpottaa mm. oman
jaksamisen huomioimista ja mahdollistaa

itsenäisten ja kirjallisten tehtävien
lisääntyminen, apua tehtäviin saa vähemmän



tehdä töitä opintojen ohella → tunne, että
saa enemmän aikaan, ahkeruus

opiskelijan ja opettajan välisen kontaktin
puute, luentojen monologimaisuus, luennot
eivät osallista ja aktivoi opiskelijaa,
turtumisen tunne, kysyminen vaikeampaa,
tiedotuksen puute / puutteellinen tai epäselvä
tiedotus

opetuksen laadun epätasaisuus, luentojen
aikataulujen nopeat muutokset, opettajien
heikko motivaatio opetukseen etänä +
tekniset ongelmat opetuksessa sekä
yhteyksissä

Lisäksi vastauksissa nousi esille, että monimuotona ja verkko-opintoina jo ennen
korona-aikaa opiskelleet eivät osanneet kertoa koronan vaikutuksia omaan
opiskelumotivaatioonsa. Vastauksissa käy myös ilmi, että osa vastaajista kertoo
motivaationsa muuttuneen sekä parempaan että huonompaan suuntaan viime kevääseen
verrattuna. Osa vastaajista on löytänyt keinoja hallita omaa ajankäyttöään sekä löytäneet
uusia etäopiskeluun sopivia oppimistapoja, joka on lisännyt motivaatiota opiskeluun. Osa
vastaajista kertoo, että viime keväänä etäopetukseen siirryttyä motivaatio oli korkealla,
mutta pitkittynyt pandemia-ajan tuoma etäopiskelu on laskenut motivaatiota.

Miten koet etäopiskelun ja pandemia-ajan vaikuttaneen henkiseen jaksamiseesi ja
mielenterveyteesi? Etäopiskelu... (318 vastausta)

Suurin osa vastaajista kokee etäopiskelun ja pandemia-ajan vaikuttaneen heikentävästi
henkiseen jaksamiseen ja mielenterveyteen jonkin verran (135 vastausta) tai erittäin paljon
(48 vastausta). Pienempi osa vastaajista kokee etäopiskelun ja pandemia-ajan vaikuttaneen
vahvistavasti henkiseen jaksamiseen ja mielenterveyteen jonkin verran (13 vastausta) tai
erittäin paljon (13 vastausta). Loput vastaajista eivät koe että etäopiskelulla tai
pandemia-ajalla on ollut vaikutusta jaksamiseen ja mielenterveyteen (90 vastausta).

Huolestuttavaa on, että suurin osa vastaajista kertoo henkisen jaksamisen ja
mielenterveyden heikentyneen jonkin verran tai paljon etäopiskelu ja pandemia-aikana
(yht. 183 vastausta.)

Halutessasi voit kertoa tilanteen vaikutuksista henkiseen jaksamiseesi ja
mielenterveyteesi tarkemmin: (88 vastausta)

Etäopiskelun kerrotaan tuoneen omaan jaksamiseen niin hyviä kuin huonoja puolia.

Vastauksissa nousee esille, että pandemia-aika on tuonut yllättäviä ja uusia haasteita
opiskelijoiden elämään. Stressin kerrotaan olevan erilaista stressiä kuin normaalissa
opiskeluarjessa. Opiskelijan lisääntynyt vastuu omasta oppimisesta lisää stressiä.
Itsenäisten tehtävien ja työmäärän lisääntyminen koetaan vahvasti vaikuttaneen omaan
jaksamiseen negatiivisesti etäopiskelun aikana. Myös kodin muuttuminen opiskelutilaksi,
kotia ei koeta enää samanlaisena paikkana kuin ennen.

- “Välillä mietin, minkä hinnan joutuu maksamaan valmistumisesta... valmiiksi



burnoutissa kun siirryn työelämään?”
- “Sain burnoutin vuoden vaihteessa. Olen hankkinut terapia-aikaa.”
- “Älytön määrä tehtäviä ja kursseja vaikuttaa mielialaan ja unen laatuun.

Tekemättömien tehtävien määrä kasvaa ja mietityttää.”
- “Koska tällä hetkellä kaikki on epävarmaa ja epäselvää niin kyllä se vaikuttaa

henkiseen jaksamiseen, koska stressin määrä kasvaa epävarmuudesta.”
- “Koska kodista on tullut myös paikka koulujutuille, on vaikea irrottautua koulujutuista ja

viettää vapaa-aikaa. Jos vietän vapaa-aikaa, en halua olla kotona koska koti ei tunnu
enää paikalta jossa voisi rentoutua.”

- “Kouluhommista on vaikeaa irtautua, kun kotona kaikki (opiskelu, syöminen,
nukkuminen) tapahtuu samassa tilassa, eikä erillistä "opiskelupaikkaa" ole. Monesti
päivät venyvät läksyjen ja tenttien takia jo muutenkin opetusajan ulkopuolelle, jolloin
koti ja koulu ikään kuin sekoittuvat ja tekevät kouluasioista irtautumisen ja
rentoutumisen päivän päätteeksi hankalaksi.”

Avoimet vastaukset herättävät suurta huolta opiskelijoiden henkisen jaksamisen ja
mielenterveyden tämän hetkisestä tilasta!

- “Uudelleen alkanut masennus ja jatkuva yksinäisyyden tunne ovat suurimpia henkisiä
sekä mielenterveydellisiä asioita pandemian aikana. Nämä vaikuttavat yllämainittuun
jaksamiseen ja motivaatioon.”

- “Olen ollut väsyneempi, masentuneempi ja ärtyisämpi.”
- “Masennuksen lieviä oireita havaitsin itsessäni talven aikana, kun sulkutilanne toistui.

Aikaansaamattomuuteni lisääntyi ja tein vain välttämättömän, muutama kurssi jäi
tehtävien tekemisen puutteen takia suorittamatta.”

- “Ei jaksa enää, koko ajan väsyttää, raskasta nousta aamulla.”
- “Seinät kaatuvat päälle jo.”
- “Masennus ja ahdistusoireeni ovat vaikeampia kuin aiemmin. Olen koko ajan väsynyt.

Koska suurin osa opinnoista on etänä, koulun ja vapaa-ajan välillä ei juuri ole eroa ja
vapaalla tuntuu että pitäisi olla opiskelemassa jotain eikä viettää vapaata.”

- “Olen ollut masentunut ja haluton. Jokainen päivä on samanlainen.”
- “Masennukseni on pahentunut huomattavasti, mikä heikentää myös jaksamistani

huomattavasti. Myös ahdistukseni, pakko-oireeni ja itsetuhoiset ajatukset ovat
pahentuneet huomattavasti. Pahimpina päivinä harkitsin itsemurhan tekemistä joka
päivä. Nyt alkaa jo vähän helpottaa, mutta en usko näiden traumojen parantuvan
koskaan täysin.”

- “Kukaan ei uskalla nähdä tai tehdä mitään. Muutama hassu ihminen ja ei hekään aina.
Turha enää edes yrittää. Oikeestaan tässä vaiheessa jo toivoo kuolemaa. Ihan kuolleita
tässä jo ollaankin.”

Myös yksinäisyys nousee esille vahvasti jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvissä
teemoissa. Vastaajat kertovat kaipaavansa sosiaalisia suhteita, opiskelukavereita ja
vertaistukea opintoihin sekä jaksamiseen. Sosiaalisten tilanteiden vähentyminen koetaan
vaikuttavan negatiivisesti omaan jaksamiseen. Myös opettajien kohtaamista ja läsnä
tapahtuvaa opetusta kaivataan kovasti. Erityisesti ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet
opintonsa pandemia-aikana kokevat olevansa yksin, koska tutustuminen omiin
luokkakavereihin sekä ryhmäytyminen ovat jääneet vähäiseksi tai kokonaan pois opintojen
alusta asti.

- “Tilanteeni on se, että muutin uudelle paikkakunnalle opiskelemaan, josta en tuntenut
ketään ennestään ja koronan takia en myöskään päässyt tutustumaan kunnolla
ihmisiin tai luokkatovereihin. Henkinen jaksaminen on koetuksella, koska koen



yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä.”
- “Päivät ovat aika yksinäisiä.”
- “Rankkaahan se on, kun ei koulukavereita pääse näkemään. Verkostoituminen ja

uusien kaverien teko erittäin vaikeaa ruudun takaa.”
- “Erityisesti vähentyneet ihmiskontaktit ovat vaikuttaneet heikentävästi. Koko ajan

vaikeampi lähteä kotoa, eli sillä tavalla passivoituu. Sitten on kaiken aloittaminenkin
vaikeampaa. Lisäks mieli on kokoajan vähän alavireinen kun ei saa iloa ystävien ja
tuttujen kohtaamisista jne keskusteluista.”

- “Pitkät päivät ja ajat olla yksin kotona neljän seinän sisällä ilman minkäänlaisia
sosiaalisia kontakteja vaikuttavat heikentävästi mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen.”

- “Yksinäisyys on lisääntynyt, lähes kaikki aktiviteetti korkeakoululiikunnasta ja
opiskelijatapahtumista lähtien, kaikki sosiaalinen kanssakäyminen on otettu pois. Ja
tämä kaikki on tärkeä osa opiskelukulttuuria.”

Oman elämän aikatauluttaminen koetaan helpoksi tai vaikeaksi, henkilöstä sekä
elämäntilanteesta riippuen. Vaikutukset jaksamiseen ja mielenterveyteen koetaan myös
vaihtelevasti, päivästä ja elämäntilanteesta riippuen. Usea yksittäinen vastaaja kertoo, että
olotila vaihtelee usein ja että yleisellä tasolla he voivat pääsääntöisesti hyvin. Moni vastaaja
kertoo myös pohtivansa aktiivisesti mistä oman olotilan heikentyminen johtuu ja tekevänsä
toimenpiteitä aina tarvittaessa. Myös liikunnan tärkeys nousee esiin vastaajien
kommenteissa:

- “Etenkin urheiluharrastusten lopettaminen on ollut haitallista mielenterveyden
kannalta, kun sosiaaliset kontaktit myös koulun ulkopuolelta katosivat. Toki liikun
myös itsenäisesti, mutta ryhmäliikunnasta ja muita vastaan kisaamisesta saa virtaa eri
tavalla kuin yksin lenkkeilystä. Yksin saa olla muutenkin.”

- “En ole etäopetuksen myötä ehtinyt liikkumaan, koska teen koulujuttuja aamusta
iltaan. Salillekkaan ei pääse ja se on ollut jo pitkään lemppari liikuntamuotoni. Tuntuu
turhauttavalta eikä jaksamista ole paljoa.”

Henkiseen jaksamiseen ja mielenterveyteen positiivisesti vaikuttaviksi asioiksi koetaan
koulumatkan puuttuminen, joka antaa lisää aikaa perheelle, itselle sekä oman hyvinvoinnin
ylläpitämiselle, kuten ruokailulle, unelle, rentoutumiselle ja liikunnalle. Läsnäolo-opetuksen
puute tuo helpotusta niiden opiskelijoiden elämään, joilla on mm. sosiaalisten tilanteiden
pelkoa tai ahdistuneisuutta.

- “Etäopiskelu ja etätyömahdollisuudet ovat tuoneet suuren edun opiskelun ja työn
yhdistämiseen, siirtymisiin työpaikalta kampukselle ja takaisin ei tuhlaannu aikaa.”

- “Välimatka koululle on 90 km, joten koen jaksavani paremmin kun ei tarvitse enää
päivittäin ajaa koululle ja takaisin ja aikaa jää 3h/vrk enemmän lapsille”

- “Olen voinut olla kotona huolehtimassa pienestä vauvasta samalla kun opinnot
etenevät.”

- “Arki on helpompaa ja sujuvampaa kun koulumatkat jääneet pois. Aamuisin ei niin
kiire.”

- “En koskaan aiemmin kyennyt syömään aamupalaa, ja kaikki ruokailu oli myös todella
hankalaa. Etäopiskelun aikana olen saanut asiaa paljon parempaan suuntaan ja voin
paljon paremmin. Olen myös vähemmän väsynyt ja nukun enemmän.”

Miten muuten pandemia-aika on vaikuttanut mielialaasi? (135 vastausta)

Usea vastaaja kertoo, että pandemia-ajalla ei ole ollut erityistä vaikutusta omaan mielialaan.
“En koe että juuri mitenkään. Soittelen lähimmäisten kanssa ja näen Joensuulaisia kavereita



tarvittavan usein. Olen onnellinen koronasta huolimatta.” Osa vastaajista kertoo kokeneensa
harmitusta ja ajoittaista väsymistä, mutta yleisellä tasolla mieliala on pysynyt hyvänä.
Pandemia-aika on tuonut kaivattua omaa aikaa ja mahdollisuuden pysähtyä:

- “Olen ollut rennompi ja iloisempi pandemia-aikana.”
- “Ei ole vaikuttanut, olen pitänyt mielialan korkealla.”
- “Omalla tavallaan pakonomainen pysähtyminen kaikille on luonut itselle rauhan, kun ei

ole ollut paineita lähteä koko ajan johonkin esim. opiskelijajuhliin.”

Vastauksista nousee esille, että mielialaan negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat stressin
lisääntyminen, väsymys, jaksamisen heikentyminen, heikentynyt uni, paineet omasta sekä
läheisten terveydestä, yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden vähentyminen tai poisjääminen,
turhautuminen, ärtyneisyys, tylsistyneisyys, rajoitusten tuomat haasteet, elämän
yksitoikkoisuus, epätietoisuus tulevaisuudesta, huoli, pelko ja ahdistus, heikentynyt
taloudellinen tilanne ja opintojen vaikeutuminen, hidastuminen tai kokonaan keskeytyminen.

Oletko kokenut itsesi yksinäisemmäksi verrattuna aikaan ennen pandemiaa? (318
vastausta)

● Koen yksinäisyyttä merkittävästi enemmän kuin normaalioloissa - 63 vastausta
● Koen yksinäisyyttä jonkin verran enemmän kuin normaalioloissa - 123 vastausta
● En koe enempää tai vähempää yksinäisyyttä kuin normaalioloissa - 118 vastausta
● Koen yksinäisyyttä jonkin verran vähemmän kuin normaalioloissa - 10 vastausta
● Koen yksinäisyyttä merkittävästi vähemmän kuin normaalioloissa - 4 vastausta

- Merkittävästi tai jonkin verran enemmän - 186
- Ei vaikutusta - 118
- Merkittävästi tai jonkin verran vähemmän - 14

Halutessasi voit kertoa pandemia-ajan vaikutuksista yksinäisyyden tunteisiin tarkemmin:
(52 vastausta)

Koettuun yksinäisyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi mainittiin yksin asuminen, etäyhteys ja sen
tuomat haasteet vuorovaikutukseen, ryhmäytymisen puute, se että ei tunne omia
luokkalaisia, olemassa olevat suhteet on pinnallisia ja etäisiä, tapahtumien, toiminnan ja
aktiviteettien puute, ei ole paikkaa ja aikaa missä kohdata muita ihmisiä sekä muutto toiselta
paikkakunnalta Joensuuhun opiskelemaan.

Yksinäisyyttä ehkäiseviksi tekijöiksi mainittiin omat hyvät sosiaaliset verkostot,
asuinkumppanin läsnäolo (kämppis, seurustelukumppani, puoliso, perhe, lapset) sekä
muutto perheen luo, muutto takaisin omaan kotikaupunkiin.

Kyselyn vastauksissa kerrottiin myös, että yksinäisyys ei ole uusi asia tai tuonut muutosta
omaan elämään nykyisessä pandemia-ajassa:

- “Olen tottunut olemaan yksin.”
- “Olen introvertti, joten yksinäisyys sopii minulle.”
- “Viihdyn normaalistikin hyvin yksin, enkä kaipaa paljoa ihmiskontakteja.”
- “Olen tottunut yksinäisyyteen jo ennen pandemiaa.”
- “Itsellä ei muutenkaan aikaisemmin ollut sosiaalista elämää niin koulussa kuin koulun

ulkopuolella joten pandemia ei elämään hirveämmin ole vaikuttanut.”



Yksinäisyyteen liitettiin myös muita ajatuksia ja tunteita:

- “Pelko kavereiden menettämisestä, koska itse olen tunnollinen ja tarkka noudattamaan
ohjeistuksia ja pitämään terveydestäni huolta.”

- “Opiskelijayhdistyksen tms tai tuutoreiden tulisi järjestää etäkokoontumisia!”
- “Ihmisten kanssa toimiminen tuntuu oudolta - kun heitä jossain näkee.”
- “Ikävöin spontaaneja kohtaamisia ja isoja kokoontumisia.”
- “Minua ei ole vuoden aikana informoitu mistään oman alan illanvietosta erikseen

mitään kautta. Ja jos haluaisin viettää aikaa jossain paikassa, niin sieltä sanotaan että
emme voi ottaa enempää, muuten poliisit tulee tänne. Näin kävi mulle eilen. Tuli olo,
että mua ei kaivata.”

Koetko tarvitsevasi tukea jaksamiseen tai motivaatioon? (318 vastausta)

Vastaajista suurin osa kertoo ettei koe tarvitsevansa tukea jaksamiseen tai motivaatioon
(139 vastausta). Loput vastaajista kertovat, että he kokevat tarvitsevansa apua jaksamiseen
tai motivaatioon (97 vastausta) tai että he eivät osaa sanoa, kokevatko he tarvitsevansa
tukea jaksamiseen tai motivaatioon (82 vastausta).

Oletko hakenut apua jaksamiseen, mielenterveyteen tai motivaatioon? (316 vastausta)

Suurin osa vastaajista kertoo, ettei ole hakenut apua (184 vastausta). Loput vastaajista
kertoo, että he ovat harkinnut avun hakemista (41 vastausta), että on hakenut ja saanut apua
(38 vastausta), että on hakenut apua, mutta ei ole saanut sitä riittävästi ja/tai riittävän
nopeasti (28 vastausta), että on harkinnut avun hakemista, mutta ei usko saavansa sitä
riittävästi (15 vastausta) tai että he eivät tiedä mistä saisivat apua (10 vastausta).

Halutessasi voit kertoa tarkemmin avun tarpeesta, sen hakemisesta ja saamisesta: (41
vastausta)

Usea vastaaja kertoi saaneensa apua kuraattorin palveluista ja palveluiden koettiin toimivan
hyvin. Etäyhteyttä pidettiin hyvänä asiana: “Onneksi kuraattori toimii myös etäyhteydellä, niin
sai jonkin kontaktin silloin kun kaikki muut yhtäkkiä hävisivät.” Vertaistukea oli saatu
ystävistä, opiskelukavereista sekä omista opinnoista. Yksi vastaaja kertoo, että on hakenut
tukea myös SYKKEEN palveluista: “Hain liikuntaneuvontaan arjen rytmittämiseksi, jotta
hyvinvointi ja aktiivisuus elämänhallinnassa säilyisi.” Muita verkostoja avun hakemiseksi
mainittiin Siun soten mielenterveyspalvelut, psykiatrin vastaanottokäynnit, jo ennen koronaa
käynnistyneet terapiaprosessit sekä ulkoisten tahojen järjestämät koulutukset ja luennot.

Monet taustatekijät vaikuttavat avun hakemiseen ja omaan jaksamiseen. Vastaajat kertoivat
että heillä on jo ennen korona-aikaa ollut mm. mielenterveysongelmia, työuupumusta,
vaikeuksia opinnoissa ja keskittymisessä sekä elämän muilla osa-alueilla olevia kuormittavia
tekijöitä, kuten läheisten henkilöiden sairaudet.

Huolestuttavaa on, että opiskelijat eivät koe olevansa avun arvoisia, että avun saaminen
kestää liian pitkään tai on liian vaikeaa. Vastaajat kertovat myös, etteivät esimerkiksi tiedä,
mistä apua voisi saada. Lisäksi vastauksissa nousee esille, että saadusta avusta ei ole ollut
hyötyä tai että avun saamista ei pidetä sen parempana vaihtoehtona kuin että sitä ei saisi
ollenkaan. Apu voisi vastaajien mielestä olla myös hyvin yksinkertaista: “Kysykää mitä meille
kuuluu.”

- “En koe että omat ongelmani ovat niin vakavia, että niillä saisi apua tässä tilanteessa.



Kaikkialla uutisoidaan mielenterveyspuolen palveluiden jonoista.”
- “Motivaatioon ja opiskeluun itsessään en ole saanut koululta apua vaikka olen

kysynyt.”
- “Ammattiapua en ole osannut lähteä hakemaan.”
- “Uskon monen muun tarvitsevan kuraattorin palveluja minua enemmän enkä halua

viedä aikaa sellaiselta joka sitä todella tarvitsisi.”
- “Opinnäytetyön toteuttaminen on vaikeutunut ja ohjaavat opettajat ovat vaihtuneet,

joten tunnen olevani vähän tuuliajolla.”
- “Tarvitsisin psykoterapiaa mutta ei ole varaa.”
- “Hain apua ja sain sitä. En kuitenkaan koe hyötyneeni avusta juurikaan.”
- “En usko että niille negatiivisille vaikutuksille joita koronalla on minun opiskeluuni ollut

voi tehdä juuri mitään. Kun ei voi pitää luentoja lähiopetuksessa niin ei voi.”

Opetus

Koetko pandemia-ajan vaikuttavan opintojesi etenemiseen? Pandemia-aika… (318
vastausta)

● hidastaa opintojani merkittävästi - 24 vastausta
● hidastaa opintojani jonkin verran - 80 vastausta
● ei vaikuta opintojeni etenemiseen - 163 vastausta
● nopeuttaa opintojani jonkin verran - 26 vastausta
● nopeuttaa opintojani merkittävästi - 8 vastausta
● En osaa sanoa - 17 vastausta

- Hidastaa merkittävästi tai jonkin verran - 104 vastausta
- Ei vaikuta / en osaa sanoa - 180 vastausta
- Nopeuttaa merkittävästi tai jonkin verran - 25 vastausta

Jos opintosi ovat hidastuneet, mikä siihen on vaikuttanut eniten? (135 vastausta)

1. Opiskelumotivaationi - 82 vastausta
2. Opetus (kurssien/opetuksen laatu, opetustilanteet, toteutustapa) - 74 vastausta
3. Heikentynyt jaksamiseni - 68 vastausta
4. Opetusjärjestelyt (aikataulutus, opetustilojen käyttö) - 48 vastausta
5. Liian vähäinen tuki ja opinto-ohjaus - 46 vastausta
6. Harjoittelujen toteuttaminen (esim. peruuntuminen) - 33 vastausta
7. Muu - 9 vastausta

○ “Opettajat on ihan hukassa.”
○ “Hankaluuksia tavoittaa opettajia/hlökuntaa että pääsisi eteenpäin pakollisissa

kouluun liittyvissä prosesseissa.”
○ “Se ettei pääse juttelemaan samalla tavalla luokkalaisten kanssa kuin ennen ja

saamaan heiltä vertaistukea.”
○ kurssien/tiedotuksen epäselvyys
○ opinnäytetyön toteuttaminen
○ “Koronarajoitusten takia, koska olin ulkopaikkakuntalainen.”
○ Ei hidastumista (3 vastausta)

Halutessasi voit kertoa pandemia-ajan vaikutuksista opintojesi etenemiseen tarkemmin:
(44 vastausta)



Osa vastaajista kertoo, että opinnot on edennyt heidän haluamaansa tahtiin, ennalta
suunnitellussa aikataulussa tai jopa nopeammin. Vastaajat kertovat opintoja nopeuttaneiksi
tekijöiksi lomautuksen työstä, joka mahdollistaa opintojen etenemisen, HOPSin mukaan
eteneminen, lisäkurssien aikatauluttaminen ja suorittaminen ollut mahdollista etänä,
perheelliset opiskelijat ovat voineet toteuttaa opintoja itselleen sopivassa aikataulussa ja
sovittaa opinnot paremmin perhe-elämään, on voinut ottaa enemmän itse vastuuta omasta
etenemisestä ja että oma-aloitteinen opiskelutehokkuus on parantunut.

Osa vastaajista kertoo opintojen hidastuneen tai pysähtyneen kokonaan. Opintoja
hidastaneksi tai jopa keskeyttäneiksi tekijöiksi vastaajat mainitsevat harjoittelupaikkojen
löytämisen ja saamisen vaikeuden tai se että paikkoja ei ole, harjoitteluiden peruuntuminen,
riskiryhmään kuuluminen (tai läheisen riskiryhmään kuuluminen) on estänyt lähiopetukseen
osallistumisen tai harjoitteluiden toteutumisen, opinnot ei etene HOPSin mukaisesti
itsestään riippumattomista syistä.´, opintojaksojen toteutusta on muutettu: peruttu tai
siirretty, käytännön opetusta ei ole voitu toteuttaa opintojen etenemisen mukaisessa
aikataulussa ja korvaavaa toteutusta ei ole järjestynyt, yhteydenpito opettajan ja opiskelijan
välillä heikkoa, vuorovaikutuksen ja ohjauksen puute, tuki ja apu esim. tehtävien tekemiseen
opettajilta vähäistä, opinnot ei etene oman motivaation tai jaksamisen takia, tehtävät jää
rästiin → rästien kasaantuminen, opinnäytetyöprosessi ei etene tai pääse edes alkaman,
“turhien kurssien” suorittaminen opintopisteiden kerryttämiseksi ja opintotuen nostamiseksi,
vertaistuen puute, tiedon puute sekä ryhmätöiden haasteellisuus etäyhteydellä.

Oletko pystynyt toteuttamaan tutkintoosi liittyvän harjoittelujakson poikkeusaikana? (302
vastausta)

Suurin osa vastaajista kertoi että he ovat pystyneet toteuttamaan harjoittelun normaalisti
(115 vastausta) tai että heidän opintosuunnitelmaansa ei ole kuulunut harjoittelua
poikkeusaikana (112 vastausta). Loput vastaajista kertoivat, että heidän harjoittelunsa ovat
peruuntuneet/siirtyneet (44 vastausta) tai että he ovat pystyneet toteuttamaan harjoittelun
normaalista poikkeavalla tavalla (31 vastausta).

Halutessasi voit kertoa pandemia-ajan vaikutuksista harjoittelun suorittamiseen
tarkemmin: (46 vastausta)

Vastaajat kertovat harjoittelupaikkoja on ollut vaikeampi löytää ja saada ja että harjoittelut
ovat siirtyneet (jopa useita kertoja) tai kokonaan peruuntuneet. Myös ulkomailla tehtävät
harjoittelut ovat jääneet tekemättä. Toteutuneissa harjoitteluissa haasteeksi vastaajat
kertovat vähäiset asiakaskontaktit ja oman alan tehtävät sekä ammatillisen kasvun ja
kompetenssien kehittymisen puutteellisuuden erityisesti silloin, kun harjoittelupaikka ei ole
voinut tarjota toimintaa toteutettavaksi sellaisenaan kuin se normaalitilanteessa olisi.

Muita vaikutuksia suoritettuihin harjoitteluihin on ollut harjoittelun toteutuminen etätyönä ja
vastaavasti koronalta suojautuminen maskien ja muiden suojien, turvavälien sekä tehostetun
käsihygienian avulla. Osa vastaajista kertoi kärsineensä terveydellisistä ongelmista esim.
maskipakon vuoksi. Myös itseohjautuvuuden tarpeen kasvu oli huomattavissa
harjoitteluiden aikana erityisesti silloin kun harjoittelupaikkojen ohjaajat olivat väsyneitä. Osa
vastaajista kertoo, että harjoittelut ovat toteutuneet työsuhteessa. Usea vastaaja kertoo, että
ovat voineet hyödyntää aikaisempaa työkokemusta harjoitteluiden korvaamisessa ja
ahotoinnissa.

Koetko pandemia-ajan vaikuttaneen itsenäisen opiskelun määrään? Itsenäisesti
suoritettavia tehtäviä on suhteessa opetukseen… (313 vastausta)



Suurin osa vastaajista kokee, että itsenäisesti suoritettavia tehtäviä on suhteessa
opetukseen liian paljon (173 vastausta). Loput vastaajista kokevat että itsenäisesti
suoritettavia tehtäviä on suhteessa opetukseen sopivasti (137) tai liian vähän (3 vastausta).

Halutessasi voit kertoa pandemia-ajan vaikutuksista itsenäisesti suoritettavien opintojen
määrään tarkemmin: (59 vastausta)

Usea vastaaja kertoo, että tehtävien määrä on lisääntynyt tai että opetusta on korvattu
itsenäisillä tehtävillä. Vastuu omasta oppimisesta on kasvanut itsenäisen tiedonhankinnan
kasvun myötä. Niin luennot kuin itsenäiset tehtävät ovat muuttuneet toteutukseltaan entistä
enemmän ryhmätöiksi. Ryhmätöissä kaikkien panostusta tehtävään ei aina koeta
tasapuoliseksi, joka tekee tehtävien suorittamisesta epätasa-arvoista. Tehtävien tekemiseen
käytettävä aika syö vapaa-aikaa ja apua ja ohjausta tehtäviin saa vähemmän niin opettajilta
kuin luokkakavereilta. Usea vastaaja kertoo opiskelevansa vain pakolliset osuudet kurssien
läpäisemiseksi. Hankalaksi vastaajat kokevat useat päällekkäiset ja laajuudeltaan suuret
itsenäiset tehtävät, ja erityisesti vielä jos ne tulee suorittaa ryhmätyönä. Myös vaatimustason
koetaan nousseen etäopetuksen aikana. Vastauksista nousee esille myös, että tehtävien
suuri tai liian suuri määrä koetaan usein kurssi- ja opettajakohtaiseksi.

Osa vastaajista kokee, että tehtäviä on saman verran kuin ennen pandemia-aikaa. Myös
monimuoto-opiskelijoiden kokemus itsenäisistä tehtävistä on yleisesti normaali, eli
pandemialla ei ei ole vaikutusta tehtävien määrään. Itsenäinen opiskelu koetaan myös
hyvänä, koska niiden avulla opiskelijat voivat aikatauluttaa paremmin omaa elämäänsä ja
omaa opiskelua pystyy tehostamaan itselle sopivilla oppimisen keinoilla.

Koetko, että omat opiskeluvalmiudet ovat pääosin riittäneet etänä tapahtuvaan opiskeluun?
(esimerkiksi itseohjautuvuus, opintojen aikatauluttaminen ym.) Etäopiskelutaitoni ovat…
(318 vastausta)

Suurin osa vastaajista kokee että omat etäopiskelutaidot ovat melko hyvät (149 vastausta)
tai hyvät (74 vastausta). Pienempi osa vastaajista kokee että omat etäopiskelutaidot ovat
melko riittämättömät (42 vastausta) tai riittämättömät (12 vastausta). Loput vastaajista
eivät osaa sanoa kokevatko etäopiskelutaidot riittäviksi tai riittämättömiksi (41 vastausta).

Halutessasi voit kertoa opiskeluvalmiuksien riittävyydestä tarkemmin: (37 vastausta)

Moni vastaaja pohtii omien opiskeluvalmiuksien olevan hyvällä tasolla. Vastaajat kertovat,
että korona-aika on lisännyt heidän omia opiskeluvalmiuksia. Useamman vuoden
monimuoto-opiskelijat kokivat omat opiskeluvalmiudet pääsääntöisesti hyviksi, koska
korona-aika ei ole tuonut eroa aikaisempiin opintoihin. Vastaajat kertovat hyödyntävänsä
opiskelussa ja sen aikataulutuksessa kalenteria, ennakointia, to do -listoja, tauotusta,
aikaisempia taitoja edellisten koulutusten ajalta,

Haasteita opiskeluvalmiuksissa vastaajat kertovat kohtaavansa työskentelyn
aikatauluttamisessa ja tauottamisessa, oman jaksamisen, itsekurin ja motivaation
säätelyssä, selkeän vuorokausirytmin puuttuessa sekä opiskeluun ja opiskelutaitoihin
saadussa tuessa ja ohjauksessa.

Koetko opettajien taidot etäopetukseen riittäviksi? (verkkopedagogiikka, osallistaminen
verkossa, vuorovaikutus, tuntien suunnittelu) Opettajien etäopetustaidot ovat… (318
vastausta)



Suurin osa vastaajista kokee, että opettajien etäopetustaidot ovat melko hyvät (144
vastausta) tai hyvät (34 vastausta). Pienempi osa vastaajista kokee, että opettajien
etäopetustaidot ovat melko riittämättömät (89 vastausta) tai riittämättömät (7 vastausta).
Loput eivät osaa sanoa onko opettajien etäopetustaidot riittävät tai riittämättömät (44
vastausta).

Halutessasi voit kertoa opettajien taidoista tarkemmin: (84 vastausta)

Vastauksissa toistuu kokemus siitä, että opettajien taidot vaihtelevat suuresti ja että
opetus on vahvasti opettaja- ja kurssikohtaista. Yleisesti vuorovaikutuksen puute koetaan
motivaatiota ja jaksamista heikentävät seikkana. Opettajat ovat jääneet etäiseksi kuluneen
vuoden aikana. Vuorovaikutusta tehostavia keinoja käyttävät opettajat koetaan helpommin
lähestyttävämpänä luennon aikana tai jälkeen. Vastaajat kertovat, että on opettajia jotka
osaavat ja hallitsevat tekniset asiat, opettajia jotka yrittävät ja onnistuvat sekä opettajia jotka
eivät edes yritä. Vastaajat toivovat mikkien ja kameroiden käyttöä aina kun se on
mahdollista. He pitävät myös tärkeänä opettajan omaa esimerkkiä sekä sanallista kehotusta
asiasta. Myös opettajista riippumattomia teknisiä ongelmia on ollut paljon. Tässä korostuu
myös opettajan oma osaaminen ja tilannetaju, joka vaikuttaa koettuun opetuksen laatuun.
Vastaajat toteavat, että opettajien etäopetustaidot ovat kehittyneet kuluneen vuoden aikana.

Huonoksi vastaajat kokevat kalvosulkeiset, monotonisen luennoinnin ilman vuorovaikutusta,
opettajan motivaation puutteen opetukseen, tekniset ongelmat ja etäalustojen osallistavien
työkalujen hyödyntämättömyyden. Vastaajat toivovat, että opettajia koulutettaisiin lisää
etäalustojen käyttöön, jotta opetuksen laatu paranisi ja opettajat voisivat neuvoa myös
opiskelijoita alustojen käytössä. Opettajilta toivotaan myönteistä asennetta ja opiskelijoiden
tukemista haastavana aikana.

Jos olet ollut lähiopetuksessa pandemia-aikana, koetko että lähiopetus on toteutunut
terveysturvallisesti? (312 vastausta)

● Lähiopetus on toteutunut turvallisesti - 206 vastausta
● Lähiopetus ei ole ollut turvallista - 31 vastausta
● Opintoihini ei ole kuulunut lähiopetusta pandemia-aikana - 75 vastausta

Halutessasi voit kertoa lähiopetuksen turvallisuudesta tarkemmin: (37 vastausta)

Kokemukset lähiopetuksen turvallisuudesta vaihtelivat laidasta laitaan.

Suurin osa vastaajista kertoo, että lähiopetuksessa on toteutunut turvavälit ja että maskit
ja käsidesit on olleet oikeaoppisesti käytössä. Lähiopetus on toteutunut pienryhmissä joka
on helpottanut turvavälien pitämistä. Lähiopetusta on toteutettu vain perustellusti ja turhia
riskinottoja on vältetty. Vastaajat antavat kiitosta siitä, että koulupäivän aikana maskit ja
käsidesit on tarjottu koulun puolesta. Kiitosta annetaan myös koulun suhtautumisesta
rajoituksiin ja esimerkin näyttämisestä henkilökunnan puolelta.

Osa vastaajista kertoo, että joko maskien käyttö on onnistunut mutta turvavälien pitäminen
ei. Tähän syynä mm. lähikontaktissa tapahtuvat laboraatiot sekä muut käytännön
harjoitustunnit.

Osa vastaajista kertoo, että turvavälit tai käsihygienia ei ole toteutunut suositusten
mukaisesti ja että maskeja ei ole pidetty tai niitä on pidetty väärin. Tästä vastaajat kertoivat



esimerkkejä omien ryhmäläisten sekä henkilöstön osalta. Myös opastusta suojavälineiden
oikeaoppiseen käyttöön kaivattiin enemmän.

Talous

Ovatko poikkeusolot vaikuttaneet toimeentuloosi? (318 vastausta)

● Toimeentuloni on parantunut - 20 vastausta
● Toimeentuloni on pysynyt ennallaan - 234 vastausta
● Toimeentuloni on laskenut - 64 vastausta

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet toimeentuloosi? Voit valita monta. (139 vastausta)

1. Olen pystynyt tekemään aiempaa enemmän töitä opintojen ohella - 50 vastausta
2. En saanut viime vuonna kesätöitä (opintojaan syksyllä jatkaneet) - 38 vastausta
3. Työtuloni ovat laskeneet poikkeusolojen takia - 37 vastausta
4. Työtuloni ovat lakanneet poikkeusolojen takia - 18 vastausta
5. Minut on lomautettu tai irtisanottu työstäni opintojeni aikana - 12 vastausta
6. Opintojen hidastuminen on vaikuttanut opintotukeeni - 9 vastausta

Oletko joutunut tekemään muutoksia tuloihisi tai menoihisi? Monivalinta. (143 vastausta)

Suurin osa vastaajista kertoo, että he ovat joutuneet sopeuttamaan omaa kulutustaan (118
vastausta). Vain kolme vastaajaa kertoo, ettei he ole joutuneet tekemään muutoksia.
Vastaajat kertovat, että he ovat nostaneet toimeentulotukea (15 vastausta), asuvansa
vanhempien luona taloudellisten syiden takia (10 vastausta) sekä ottaneensa pikavippejä (4
vastausta). Muita syitä muutoksissa omiin tuloihin tai menoihin vastaajat kertoivat
ottaneensa opintolainaa ensimmäistä kertaa tai enemmän kuin oli alunperin tarkoitus (3
vastausta), saaneensa paremmin palkatun työn pandemia-aikana (2 vastausta). Muiksi
muutoksiksi mainitaan rahan lainaaminen muilta ihmisiltä ja maksusuunnitelmien tekeminen
lainan poistamiseksi, säästöjen käyttäminen, stipendit sekä apu ulkopuolisilta järjestöiltä ja
seurakunnalta.

Halutessasi voit kertoa pandemia-ajan vaikutuksista toimeentuloosi tarkemmin: (30
vastausta)

Vastaajat kertovat, että toimeentuloon heikentävästi on vaikuttanut lomautukset,
keikkatöiden vähentyminen, kesätöiden vähentyminen tai kokonaan pois jääminen sekä
määräaikaisten työsuhteiden päättyminen pandemiasta johtuen. Usea vastaaja mainitsee
myös sen, että lounaan joutuu tekemään itse opiskelijalounaan sijasta ja ruokaa täytyy
ostaa enemmän.

Vastaajat kertovat, että toimeentuloon lisäävästi on vaikuttanut tapahtumien peruuntuminen
ja siitä johtuvat rahallisten menojen vähentyminen sekä kulutuksen yleinen pienentyminen ja
määrältään suurempi töiden tekeminen.

Osa vastaajista ei koe, että pandemialla on ollut vaikutusta toimeentuloon. Vastaajat
kertovat myös kuinka ovat konkreettisesti sopeuttaneet tuloja ja menoja korona-aikana:
lainoista maksetaan vain korot, budjettia ja rahan kulutusta seurataan tarkemmin ja
ylimääräisiä tukia on haettu ja saatu.



Toiveet korkeakoululle ja opiskelijakunnalle
Millaista tukea tai toimintaa toivot korkeakoulultasi tai opiskelijakunnaltasi? (92 vastausta)

Yleisesti vastaajat kertovat, että he kaipaavat tukea ja vinkkejä erityisesti
opiskelumotivaation ylläpitämiseen, etäopiskeluun ja oman jaksamisen tueksi. Myös
taloudellista tukea ja apua talouden hallintaan toivotaan useampaan otteeseen. Lisäksi
vastaajat toivovat saavansa apua ja tukea yleisen jaksamiseen sekä hyvinvoinnin
(ravitsemus, liikunta, uni) turvaamiseen. Vastaajat kaipasivat myös tukea etäopiskeluun
lisäämällä omaa tietoa erilaisista opiskelutekniikoista.

Moni kertoo myös saaneensa Karelialta ja POKAlta tarvitsemansa avun ja tuen.
Merkitykselliseksi on koettu ne kohtaamiset, jotka ovat tulleet suoralla kontaktilla:
“Tuutoropettaja soitti kevään aikana ja kyseli kuulumisia. Koin sen todella tärkeänä ja siitä
tuli olo, että minusta välitetään.” Myös POKAn järjestämät kohtaamiset etänä ovat tukeneet
opiskelijoiden jaksamista: “POKA on järjestänyt suhteellisen paljon verkkotapahtumia, jotka
itselleni olivat ainakin merkityksellisiä.” Tähän mennessä järjestetty tuki ja toiminta saa
myös kiitosta: “Karelia ja POKA on mielestäni hoitanut hommat tilanteeseen nähden hyvin!”
Myös Voi hyvin! -kirje sai positiivista palautetta. Vastaajat kokevat, että korkeakoulun tai
opiskelijakunnan tuki ja toiminta ei ole ollut ratkaisu silloin, kun ongelmat ovat niin
henkilökohtaisia, että apua tarvitaan joltain muulta taholta.

Vastaajat kaipaavat lisää avointa keskustelua ja tiedotusta. “POKA ja Karelia myös voisivat
vielä avoimemmin keskustella, ja tuoda esille, miten opiskelijat jaksaa.” Tiedotusta kaivataan
erityisesti siitä, mistä apua tukea saisi matalalla kynnyksellä. Apua ja tietoa koetaan tällä
hetkellä saavan Karelian ja POKAn julkaisuista, sekä monipuolisista vertaistukiryhmistä, joita
kuitenkin kaivataan järjestettäväksi lisää etänä sekä kasvotusten.Yleisesti vastaajat toivovat
myös järkeä päätöksentekoon. Vastaajat ymmärtävät, että vallitseva koronatilanne
hankaloittaa tuen ja toiminnan järjestämistä kasvokkain lähitoteutuksessa. Usea vastaaja
toivookin tilanteen palautuvan normaaliksi, tai edes sen verran normaaliksi, että kampuksille
ja normaaliin lähiopetukseen palaaminen sekä yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien ja
toiminnan järjestäminen olisi mahdollista.

Korona-aikana aloittaneiden opiskelijoiden ryhmäytymiseen ja tutustumiseen panostaminen
mietityttää useaa vastaajaa. Apua ja tukea kaivataan ryhmäytymisen muodostumiseen ja
vahvistumiseen. “Lisää osallisuutta opettajilta ja tuutoreilta. Tuntuu että meidät on jätetty
aivan oman onnemme nojaan.” Vastaajat toivovat, että heitä kohdattaisiin aktiivisemmin ja
että heitä kuultaisiin jatkossakin: “Ehdottomasti ilmaista opiskelijoille, että jokainen heistä
muistetaan ja heidän voinnistaan ollaan kiinnostuneita. Ja nämä kyselyt ovat olleet tärkeitä,
on päässyt edes jonnekkin ilmaisemaan että rankkaa on, sekin helpottaa.” Yhteisöllisyys ja
sen rakentuminen ovat merkityksellistä opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tueksi.
Vastaajat toivovat, että heiltä yksinkertaisesti kysyttäisiin useammin mitä heille kuuluu.
POKAn ja Karelian toivottiin tekevän jatkossakin yhteistyötä ja tukevan opiskelijoita yhdessä
parempaan jaksamiseen.

Karelia

Korkeakoululta toivotaan yleisesti ymmärrystä ja joustoa poikkeuksellisessa tilanteessa niin



opiskelijoita kuin opintoja kohtaan. “Koulultani toivon parempaa ymmärrystä sen suhteen
kuinka paljon he opiskelijoilta vaativat tällä hetkellä. Vaikean ajan vuoksi on vaikea suoriutua
yhtä tasokkaasti kuin aikaisemmin ja taso laskee edelleen jos motivaatio ja jaksaminen
hiipuvat entisestään.” Yhteydenotot opiskelijoihin ja kuulumisten kysyminen on
merkityksellistä usealle vastaajalle ja tätä toivotaan tapahtuvan enemmän. Yhteydenotto
koulun puolelta koetaan tärkeäksi, koska opiskelijat eivät aina itse tiedä keneen ottaa
yhteyttä. Vastaajat toivoivat uusien opiskelijoiden tukemista ja nopeaa tilanteeseen
puuttumista, silloin kun huomataan, että opinnot alkaa viivästyä tai arvosanat laskea. Lisäksi
toivottiin myös aktiivisuutta valmistuvia ja paikallaan junnaavia opiskelijoita kohtaan.
Vastaajat kaipasivat säännöllistä tiedotusta ja ohjeistusta tulevasta.

Korkeakoululta toivottiin ammatillista ohjausta siirtymisessä työelämään sekä ohjausta
työnhakuun. Myös tiedotusta kesätyömahdollisuuksia toivottiin lisää. Lisäksi toivottiin
alustaa, jossa työnhakija/harjoittelupaikan hakija kohtaisi työnantajan. Myös toiveet
opiskelija ruokailulle ja sen jatkumiselle ovat hyvin perustellut: “Toivon että
opiskelijaravintola olisi auki, koska lähipäivinä on muuten aika vaikeaa pitää huolta
itsestään.”

Suoria toiveita opettajille ja opetukseen liittyen esitettiin paljon. Yleisesti vastaajat toivoivat
mielenkiintoa ja panostusta etäopetukseen ja sen toteuttamiseen. Opettajien toivottiin
motivoivan opiskelijoita laadukkaalla opetuksella, sanallisesti sekä mielekkäillä ja
monipuolisilla kurssiin oleellisesti liittyvillä tehtävillä. Vastaajat toivoivat myös, että Karelia
tukisi ja kouluttaisi opettajia laadukkaan ja vuorovaikutuksellisen etäopetuksen
toteuttamiseen. Etäopetuksen sujuvuuteen toivottiin myös konkreettista apua: “Voisi saada
esim. web- kameroita lainaan jotain panttia vastaan.”

Muutosta toivottiin tapahtuvan opettajan ja opiskelijan väliseen yhteydenpitoon, sen
vastavuoroisuuteen sekä toimivuuteen. Sujuva yhteydenpito koettiin tärkeäksi erityisesti
silloin, kun vuorovaikutuksellisuus etäluennoilla jää vähäiseksi.

- “Opettajien olisi hyvä muistutella opiskelijoita useammankin kerran opintojakson
aikana , että saa olla yhteyksissä heihin päin jos on vaikeuksia opintojen kanssa tai
muuten murheita. Voisi rohkaista niitä, joilla haasteita on. Tulisi tunne, ettei tarvitse
selvitä yksin ja ongelmiin päästäisiin puuttumaan ennen kuin ne monimutkaistuvat.”

- “Että opettajat vastaavat oppilaiden sähköposteihin. Niihin vastaaminen on
huonontunut todella paljon Kareliassa pandemian alettua ja opiskelijoita pallotellaan
opettajalta toiselle ja keneltäkään ei välttämättä saa lopulta selkeää vastausta
kysymyksiin tai apua.”

- “Minusta kaikille opettajille/henkilöstölle pitäisi painottaa sitä, että he parantaisivat
heidän mahdollisuutta olla tavoitettavissa. Koska valitettava fakta on se, että nämä
samat henkilöt, joihin saattoi olla vaikeampi saada yhteyttä jo ennen pandemiaa niin
heidän tavoittaminen on mennyt entistä vaikeammaksi pandemian aikana.”

Yhteydenpidossa koettiin raskaaksi se, että etäaikana opiskelijoiden on täytynyt olla
jatkuvasti hereillä nopeasti tapahtuvista muutoksista opetukseen ja sen aikatauluihin.
Lisäksi vastaajat toivoivat tasa-arvoisuutta palautettaviin tehtäviin ja niiden aikatauluihin.

- “Opettajat saisivat olla paremmin kartalla siitä, että vaikka ollaan etänä, ei voi esim.
perjantai-iltana laittaa sähköpostia että seuraavana maanantaina aamulla pidetään
pakollinen ylimääräinen tapaaminen verkossa. Siis vaikka ollaan etänä ja sitä kautta
tavallaan koko ajan saatavilla, niin ei me opiskelijat nyt ihan noin vaan olla muulta
elämältä saatavilla miten sattuu.”



- “Toivon että opettajille tehtäisiin selväksi, että aikatauluja tulee kunnioittaa
etäopetuksesta huolimatta.”

- “Opettajat saavat joustaa miten paljon tahansa kurssien arvioinneissa ja numeroiden
antamisessa, mutta opiskelijoiden pitää palauttaa kaikki tehtävät täsmälleen tai tulee
huutia.”

Vuorovaikutuksellisuutta toivottiin lisää etäopetuksen aikana.

- “Ihan yhteyden pitoa jollain tasolla meihin opiskelijoihin päin tai verkko-opetusten
alussa osallistettaisiin meitä jollain tasolla, muutenkin kuin mitä meille kuuluu.”

- “Toivoisin, että etäluennoilla kysyttäisiin, mitä ihmisille kuuluu.”
- “Enemmän tukea tuntien aikana.”
- “Oman tutoropettajan/opon kanssa olisi enemmän tunteja, joissa jakaa opiskelun

tuomia paineita, kysyä mietityttäviä asioita ja kasvattaa ryhmähenkeä.”
- “Lisää opetusta, lisää ohjausta, työmäärä vastaamaan todellisuutta. Lisää

henkilökohtaisia tapaamisia ja kuulumisten kyselyä esim. tutor-opettajan taholta.”
- “Enemmän palautekeskusteluja ja opetusta opettajien puolesta. Ei aina vain ryhmätöitä

tai itsenäisesti tehtäviä raportteja.”
- “Etäopetus ei tarkoita sitä, että opettajat vain työntävät enemmän tehtäviä, koska he

luulevat, että se on itse-opiskelua. Meillä on jo valmiiksi paljon luentoja ja kaiken lisäksi
niissä on läsnäolopakko.”

Usea vastaaja kertoi kaipaavansa takaisin lähiopetukseen kampuksille. Lähiopetukseen
oltiin valmiita palaamaan vaikka heti ja niitä oltiin valmiita lähteä toteuttamaan
erityisjärjestelyjen puitteissa ja vallitsevat koronarajoitteet huomioiden. Kampuksille
toivottiin myös mahdollisuutta palata opiskelemaan itsenäisesti. Etäopetuksen toivotaan
löytävän paikkansa korona-ajan jälkeisessä opetuksessa: “Toivon, että etäopetus jäisi
pysyvästi vaihtoehdoksi lähiopetuksen rinnalle, kun se on mahdollista järjestää.”
Opintoaikatauluihin toivottiin joustavuutta mikäli pandemia jatkuu.

POKA

POKAn toivottiin järjestävän toimintaa ja tapahtumia jotka lisäävät ja vahvistavat
yhteisöllisyyttä ja mahdollistavat tutustumisen toisiin opiskelijoihin. Toimintaa toivottiin
järjestettävän ensisijaisesti ulkona heti kun se on mahdollista, etätoteutuksella sekä
kasvotusten sisätiloissa koronarajoitusten niin salliessa. Toiminnan toivottiin olevan
monipuolista: “Tarpeeksi vaihtelevia aktiviteetteja, joista jokainen toivottavasti löytäisi
itselleen jotakin.” Toiminnan toivottiin keskittyvän niin eri alojen opiskelijoiden yhteiseen
tekemiseen kuin myös oman opintoalan yhteiseen tekemiseen. Yhteisestä tekemisestä
koettiin olevan hyötyä oman jaksamisen tukemisessa sekä vertaistuen saamisessa
samassa tilanteessa olevilta kanssaopiskelijoilta. Toiminnan toivottiin olevan matalan
kynnyksen toimintaa, johon olisi helppo osallistua mukaan.

Opintopiirejä toivottiin järjestettävän lisää. POKAa toivottiin myös jakamaan lisää vinkkejä
etäopiskeluun ja hyvinvointiin liittyen. Toiminnalla tulisi pyrkiä ehkäistä syrjäytymistä ja
yksinäisyyttä. Toimintaa järjestettäessä toivottiin huomioitavan myös Y-akatemialaiset.
Toiminnan tiedottamisesta vastaajat antoivat hyvää palautetta: “Olen kiinnittänyt huomiota
siihen, että esim. POKAlta tulee melko paljon sähköposteja, joissa "mainostetaan", milloin
minkälaista etätapahtumaa: illanistujaista tai ajanviettoa, harrastuksia, infoja jnejne. Pidän tätä
hyvänä asiana, tukea ja toimintaa siis on saatavilla.”



Erityisesti toimintaa toivottiin järjestettävän korona-aikana opintonsa aloittaneille
opiskelijoille. Tuutoreilta toivottiin tehokkaampaa vertaistukea. “Toivoisin myös aloittaville
opiskelijoille mahdollisuuksia tavata opiskelukavereita erilaisissa tapahtumissa tai
tempauksissa, jotta ryhmäytymistä ja kaverisuhteita voi luoda opintojen aikana
pandemiatilanteessa.”

POKAn järjestämä etätoiminta on koettu merkitykselliseksi korona-aikana jaksamisen ja
yhteisöllisyyden tukijana. Vastauksissa mainittiin mm. NYT-hankkeen järjestämä etätoiminta,
kuten Marttojen kokkauskoulu sekä Candy Tasting sekä POKAn hallituksen järjestämät
etäsitsit. Myös matala kynnys osallistua, erityisesti taloudellisesta näkökulmasta oli tärkeää:
“Kaikki taloudellinen apu, esim. ruokakassin sponssaaminen aktiviteetteihin on myös hyvä
vetonaula yhteisiin aktiviteetteihin osallistumisessa.” Lisäksi POKAn Discord ja Into-toiminta
koettiin etäyhteisöllisyyden mahdollistajaksi: “Rakastan discordissa tapahtuvaa toimintaa ja
etälenkitkin on ihan super hieno keksintö! Toivon että IntoAfterit ja muut jatkuu, ne on
mukavaa ajanvietettä! :)” SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan järjestämä liikunnallinen toiminta
koettiin merkitykselliseksi ja toimintaa toivottiin lisää. “Ohjatut etäliikuntatunnit useampana
kertana viikossa olisivat tosi kivoja.” Lisäksi toiminnan kaivattiin tapahtuvan kasvokkain heti,
kun se on mahdollista.

Vastaajat tunnistivat POKAn vaikuttamisen mahdollisuudet ja toivoivat että POKA voisi
omalla toiminnallaan tuottaa niin kannanottoja päättäville tahoille kuin myös erilaisia
tempauksia jotka saavat hymyn huulille. Myös konkreettisia tekoja ehdotettiin: “POKA voisi
yrittää vaikuttaa siihen Amk-verkostojensa kautta, että opiskelijat saisivat myös vähentää
maskeihin käyttämänsä rahat verotuksessa. Nyt se ei ole mahdollista opiskelijastatuksen
ollessa virallinen - vaikka kävisi töissä opiskelujen ohella.”


