
Palautumissuunnitelmaan pohjautuva
hyvinvointikysely - 11/2021

Johdanto

Karelia-ammattikorkeakoulu, opiskelijakunta POKA, NYT - Nähdään Yhdessä Toisemme
-hanke sekä SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan palvelut toteuttivat yhteistyössä
hyvinvointikyselyn kaikille Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kysely toteutettiin
osana Karelian palautumissuunnitelmaa opiskelijoiden koronakriisistä toipumiseen.
Vastauksia käytetään Karelia-ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunta POKAn hyvinvointityön
suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kysely oli auki kaikille Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille 8.11.2021 - 14.11.2021
välisenä aikana. Kyselystä viestittiin sähköpostilla, POKAn nettisivuilla, POKAn ja Karelian
sosiaalisessa mediassa (Instagram, Facebook), POKAn Discordissa, kampusten Info
televisioissa, Pakissa ja Tuudossa sekä uutiskirjeissä (Voi hyvin, Varmasanoma).

Kyselyyn vastasi 115 Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijaa. Kysely toteutettiin
kaksikielisesti (suomi & englanti). Kysely koostui neljästä eri osiosta: hyvinvointi, opiskelu,
yhteisöllisyys ja vapaa-aika. Lisäksi kyselyn taustakysymyksissä kartoitettiin vastaajan
koulutusalaa ja opintojen valmiusastetta. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, lomake
täytettiin nimettömänä ja yksittäisiä vastaajia ei voitu yhdistää vastauksiin. Kysely sisälsi
monivalintakysymyksiä (vain yksi vastaus) ja valintaruutukysymyksiä (mahdollisuus vastata
useita eri vaihtoehtoja) sekä avoimia kysymyksiä. Osaan kysymyksistä oli pakko vastata,
mutta tällöinkin vastausvaihtoehtona oli mahdollisuus valita “en osaa sanoa” tai “muu, mikä”.

Kyselyn päätteeksi vastaajalla oli halutessaan mahdollisuus osallistua arvontaan, johon
osallistuttiin erillisellä lomakkeella. Arvontalomakkeelle jätettyjä henkilötietoja ei voinut
yhdistää hyvinvointikyselyn vastauksiin. Arvonnan palkinnot tarjosi POKAn NYT-hanke.

Lisätietoja kyselyn toteutuksesta, sen koonnista ja palautumissuunnitelmasta:

● Opintokuraattori Päivi Laakkonen: paivi.laakkonen@karelia.fi // +358 50 461 9251
● POKAn asiantuntija Paula Hirvonen: paula.hirvonen@pokapoka.fi // +358 50 327 2233
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Taustakysymykset

Mitä alaa opiskelet?

Kysymykseen vastasi kaikki 115 vastaajaa. 22,6% eli suurin määrä vastanneista kertoi
opiskelevansa sosionomiksi. Toiseksi eniten vastaajista oli sairaanhoitajaopiskelijoita
(16,5%) ja kolmanneksi eniten vastaajista oli medianomiopiskelijoita (10,5%). Vastaajista
kaksi (2) kertoi opiskelevansa ylempää AMK tutkintoa. Vastaajia oli kaikilta muilta
Karelia-ammattikorkeakoulun koulutusaloilta, paitsi Industrial Managementista.

● Sosionomi (26 vastaajaa)
● Sairaanhoitaja (19 vastaajaa)
● Medianomi (12 vastaajaa)
● Metsätalousinsinööri (9 vastaajaa)
● Tradenomi, Liiketalous (9 vastaajaa)
● Restonomi (8 vastaajaa)
● Insinööri, Energia- ja ympäristötekniikka (7 vastaajaa)
● Fysioterapeutti (5 vastaajaa)
● Insinööri, Rakennustekniikka (5 vastaajaa)
● Insinööri, Konetekniikka (2 vastaajaa)
● Insinööri, Talotekniikka (2 vastaajaa)
● International Business (2 vastaajaa)
● Terveydenhoitaja (5 vastaajaa)
● Tradenomi, Tietojenkäsittely (2 vastaajaa)
● Ylempi AMK-tutkinto (2 vastaajaa)

Arvioi opintojesi valmiusaste

Kysymykseen vastasi kaikki 115 vastaajaa. Kyselyyn vastaajia oli tasaisesti kaikilta opintojen
valmiusasteilta.
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Hyvinvointi

Miten voit?

Avoimeen kysymykseen vastasi 108 vastaajaa. Kysymykseen vastanneet kuvasivat
avoimissa kysymyksissä lyhyesti tiivistäen syksyn ja tämän hetken tilannettaan.
Vastanneista yli puolet (71%) kertoo, että heille kuuluu ihan hyvää tai erittäin hyvää.

● “Voin hyvin, koulunkäynti sujuu, vaikkakin on hieman hankalaa.”
● “Tällä hetkellä ihan hyvin, vaikka marraskuu meinaakin väsyttää.“
● “Todella hyvin! Opinnot hieman stressaa, mutta päällisin puolin hyvin.“
● “Voin paremmin kuin pitkään aikaan.”

Noin kolmasosa kysymykseen vastanneista opiskelijoista vastasi kertoen väsymyksestään
tai stressistä, ylikuormittumisesta tai masennuksesta. Vastanneista 13% mainitsi
vastauksessaan väsymyksestä, joka liittyy kuormituksen lisääntymiseen opintojen edetessä.
Vastauksissa nousee esille opintojen kasautuminen marraskuun loppupuolelle.

● “Loppuvuotta kohden väsymys on kasvanut, ja välillä jaksaminen on ollut koetuksella. Pyrkii
tekemään vaan tehtävä kerrallaan priorisoimalla ja aikatauluttamalla itselleen, mitä milloinkin
pitää tehdä. Lukuisat ryhmätyöt tuovat omat paineensa, sillä ryhmät eivät aina ole
tasapuolisia.“

● “Henkisesti ja fyysisesti hyvin, mutta välillä väsymystä havaittavissa.”
● “Opinnot ovat raskaita, niitä on paljon ja ne ovat haastavia. Välillä on vaikeampaa kuin

toisinaan.”
● “Voin kohtuullisesti. Kiirettä, stressiä ja ahdistusta on aika paljon. Koulutöitä on riittänyt liiaksi

asti ja vapaa-aikaa ei ole jäänyt juuri ollenkaan.”

Vastanneista 17% kertoi tällä hetkellä kamppailevansa voimavarojensa äärirajoilla niin, että
heistä useat ovat kertoneet hakeneensa ja saaneensa ulkopuolista tai terveydenhuollon
apua tilanteeseensa.

● “Alle normaalin. Oman jaksamisen ja arjen kanssa on vaikeuksia. Olen vähentänyt kursseja
tältä syksyltä ja karsinut muita menoja. Olen joutunut ottamaan käyttöön mm unilääkkeitä.“

● “Ensi kertaa elämässä minulla on masennuskausi. Olen hakenut siihen apua ja saanut apua.”

Miten olet kokenut kampukselle palaamisen?

Avoimeen kysymykseen vastasi 109 vastaajaa. Vastaajat ovat kokeneet kampuksille
palaamisen eri näkökulmista positiivisena asiana, mutta huolta paluusta ilmenee
vastauksissa myös. Avoimissa vastauksissa 74%:ssa kuvattiin palaamisen olleen
positiivinen, hyvä ja mukava asia. Vastanneista 8% kokee, että kampuksille ja
lähiopetukseen palaaminen ei ole ollut hyvä asia. Noin viidesosa vastanneista (18%) kertoo,
että ei ole enää palannut kampukselle opintojen loppuvaiheen, paikkakunnalta muuton tai
monimuoto-opintojen vuoksi.
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Vastaajat kuvasivat paluun kampuksille olleen mieluisaa.

● “Kampukselle palaaminen on ollut virkistävää. Itsellä ei vaan hirveästi ole tunteja ollut eikä
tule olemaan. Mutta itseopiskeluun on auttanut kirjasto, ruokalassa on hyvä käydä syömässä
jne.”

● ”Uutena opiskelijana kampus on todella viihtyisä ja tykkään käydä siellä. On ihanaa, että on
lähiopetusta.”

● ”Ihanaa palata kampuksille, pelkkä positiivinen asia.”

Yhteisöllisyyden ja opiskelukavereihin tutustumisen näkökulmaa avattiin vastauksissa.

● ”Kampukselle palaaminen oli aluksi outoa ja ehkä hieman ahdistavaa pitkän etäkevään
jälkeen. Mutta nyt kampuksella olo tuntuu täysin normaalilta, yhteisöllisyyden kokemus on
lisääntynyt ja oppimiskokemus on paljon parempi.”

● “Mukava nähdä ihmisiä.”
● “Myös oppimisen näkökulma nousee vastauksissa esiin. Opiskelijat kuvaavat saavansa

monipuolisemman käsityksen opittavasta asiasta lähiopetuksessa ja keskustelujen merkitys
korostuu palaamisen jälkeen.”

● ”Koululla saan itsenäisestikin opiskeltua enemmän ja tehokkaammin. Myös tunneilla
keskittyminen on parempaa. Ja kouluruoka! Muuten ei juurikaan väliä.”

● “Itsenäinen etäopiskelu oli halpaa, ja aika tuli käytettyä hyvin, matkoihin ei kulunut rahaa.
Mutta on myös mukavaa nähdä kavereita ja ystävystyä uusiin. Olen saanut paremmin
opetuksesta kiinni, sillä kotona kun tunti loppuu on sitten aika yksin sen asian kanssa. Täällä
on matalampi kynnys kysyä opettajalta asioita, vaikka tunnin loputtua.”

Myös maskeista luopuminen on vaikuttanut vuorovaikutukseen.

● ”Minusta oli ihanaa, kun saimme luvan luopua maskeista! Oli ihana nähdä ihmisten pienetkin
eleet ja mikroilmeet.”

Terveysturvallisuuden näkökulma nousi vastauksissa esiin.

● ”On ollut erittäin kiva palata kampukselle ja mielestäni asiat ovat olleet riittäviä
terveysturvallisuuden näkökulmasta.”

● ”Olen kokenut sen hyvänä asiana, mutta pidän, että opintoja järjestetään hybridinä.
Maskisuosituksen pois ottamisesta en pidä.”

● ”Ristiriitaisesti. Arveluttavaa, hiukan pelottavaa... Alkusyksystä ihmettelin kovasti sitä, että
palasimme sinne. Nyt maskisuosituksen poistumisen jälkeen on erikoista, että lähes kaikki
opiskelijat ovat jättäneet maskit pois.”

● ”Vähän hermostutti alussa, mutta ei ole tainnut ilmetä koronatartuntoja.”

Osa vastaajista ei ole enää palannut kampuksille. Osa kokee paluun turhana, osa pohtii
terveysturvallisuuden uhkaa.

● ”Omien opintojen osalta en enää kovin relevanttina.”
● ”Tottunut jo etäilyyn, onneksi ei tarvii paljon kampuksella vierailla. Etäopiskelu toimii omalla

kohdallani.”
● ”Hieman raskaana, kun kerkesi keväällä tottua etänä opiskeluun.”

Osa vastaajista odottaa vielä lähiopetuksen alkamista täydellä teholla.
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● ”Aloitin syksyllä 2021. Hain ja pääsin lähitoteutukseen, mutta se on todellisuudessa ollut ns.
"hybridiä". Etäily ei ole mun juttu.”

● ”Opetus ollut edelleen etänä, enkä ole käynyt kampuksella kuin pari kertaa syksyllä. Voisi jo
palatakin kampukselle.”

Kysymykseen vastanneet nostivat esille myös etäopiskelun hyviä puolia, joiden toivottiin
jatkuvan.

● ”Itselläni pääasiassa itsenäistä työskentelyä, joitakin tunteja ollut koululla mikä on ollut ihan
kiva. Kuitenkin, etäopiskelu mahdollisti aiemmin osallistumisen tunnille myös kipeänä, mitä
olen jäänyt kaipaamaan.”

● ”Lähiopinnot kuormittavat enemmän kuin etänä. Olisi kiva jos esim. osa viikosta on lähinä,
osa etänä. Ei kaikkea lähinä.”

Miten hyvinvointipalvelut ja opiskelukykyä tukevat palvelut ovat olleet
saavutettavissa?

Avoimeen kysymykseen vastasi 99 vastaajaa. Kysymykseen vastanneista 59% koki
hyvinvointipalvelujen ja opiskelukykyä tukevien palvelujen olleen hyvin saatavilla. Erityisesti
Karelian lähimpien tukipalvelujen koettiin toimineen hyvin ja koettiin niiden olevan hyvin
saatavilla melko nopeastikin. Vastauksissa oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä opettajatuutorin,
opinto-ohjaajan ja opintokuraattorin palveluihin.

● ”On jäänyt kuva, että ovat matalalla kynnyksellä helposti saavutettavissa. Itse olen näistä
käynyt opetuutorkeskusteluissa, joissa myös jaksaminen ja hyvinvointi otettiin puheeksi.”

● ”Opetuutorointi ja kuraattorin palvelut ovat olleet hyvin saavutettavissa.”
● ”Mielestäni hyvin, vaikka muuta apua en ole tarvinnut kuin välillä opettajatuutorin apua.”
● ”Opetuutori on soittanut ja kysellyt vointia.”
● ”Hyvin. Tutoropettajan ja opinto-ohjaajan kanssa olen itse ollut suht paljon tekemisissä.

YTHS:n palveluiden piiriin olen päässyt sujuvasti.”

Vastanneista 8% koki palvelujen olleen saavutettavissa kohtalaisesti.

● ”On kuulemma ollu jonoa, en kamalasti ole ollut itse yhteydessä.”
● ”Kohtuullisesti.”
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Huonoksi palvelujen saavutettavuuden koki 12% vastanneista. Näissä vastauksissa esiin
nousi erityisesti vaikeus päästä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, eli YTHS:n palvelujen
piiriin. Esiin nousivat erityisesti vaikea jonotilanne, ajanvarauksen haasteet sekä se, ettei
opiskeluterveydenhuollon palveluja saanut omalta kampukselta.

● ”Muuten hyvin, mutta YTHS ajanvaraus on todella kiireinen ja saattaa joutua jonottamaan
monta tuntia.”

● ”Terveydenhoitajalle saa odottaa takaisinsoittoa.”
● ”YTHS:llä on älyttömät jonot.”
● ”Terveydenhuoltopalvelujen siirtyminen yths:lle on mielestäni hiukan vaikeuttanut avun

hakemista sekä hieman nostanut kynnystä. Toki siinäkin on paljon hyviäkin puolia.”
● ”Terveydenhuoltopalvelut voisi edelleen olla kampuksella. En ainakaan itse jaksa varata

aikoja kun pitää erikseen lähteä yliopistolle.”

Vastanneista 21% ei osannut ottaa kantaa palvelujen saavutettavuuteen tai ei ollut käyttänyt
kyseisiä palveluja.

● ”En ole tarvinnut kyseisiä palveluita, joten en osaa sanoa niiden saavuttavuudesta.”
● ”En ole ollut keneenkään yhteydessä, joten en osaa sanoa.”

Osassa vastauksista tuli esille oman aktiivisuuden merkitys palvelujen saavutettavuudessa.
Palvelua oli pääsääntöisesti osattava hakea, jos sitä koki tarvitsevansa.

● ”Olen saanut opolta apua kun itse tajusin pyytää teams-aikaa. Jäin kyllä yksin opintojen
suunnittelun kanssa korona-aikana, itse pitää olla erittäin aktiivinen. Onneksi opolta sain
sitten kysyessäni apua. Itse piti tajuta pyytää myös teams-aikaa.”

● ”Palveluista on tiedotettu, mutta niitä ei osaa käyttää ellei itse opettele ja tutustu.”

Vaikka vastauksissa nousi esille opiskeluterveydenhuollon saavutettavuuden haasteet, niin
vastaajilla oli hyviäkin kokemuksia kyseisistä palveluista.

● ”YTHS:ltä on saanut tarvittavia palveluita, mutta sinne pääsy on monimutkainen prosessi.”
● ”YTHS:stä olen saanut myös hyvää palvelua ja hoitosuhde sinne on alkanut.”

Vastaajista useampi toi esille, että opiskelu hyvinvointipalveluja on mainostettu hyvin ja niistä
oltiin pääsääntöisesti tietoisia.

● ”Meille on mainostettu niitä riittävästi, mutta itse en ole kokenut tarvetta käyttää niitä.”
● ”Varmaan kokonaisuudessaan ihan hyvin, olen huomannut, että näitä palveluja on

"mainostettu" ja niistä on puhuttu.”

Mitä haluaisit lukea viikoittain Voi hyvin -kirjeestä?

Avoimeen kysymykseen vastasi 62 vastaajaa. Pääsääntöisesti Voi Hyvin-kirje koettiin
hyväksi ja tsemppaavaksi piristykseksi viikon alkuun.

● ”Nykyinen sisältö on ollut miellyttävää, en keksi lisättävää.”
● ”Olen ollut kirjeeseen aika tyytyväinen. Piristävä alkuviikon aloitus!”
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● ”Nykyinen linja on ollut hyvä. Tsemppaava ja vinkkejä jakava tyyli on hyvä, ja se, ettei yksin
tarvitse jäädä, jos kohtaa haasteita.”

Vastanneista kymmenen ei osannut sanoa uusia vinkkejä kirjeen sisältöön. Vastanneista
kuusi ei kokenut kirjettä hyödylliseksi ja jättikin kirjeen lukematta.

● ”En koe kirjettä tarpeelliseksi. Usein jää kokonaan lukematta.”

Vastauksissa tuli runsaasti hyviä vinkkejä Voi Hyvin-kirjeen kehittämiseen. Vastauksissa
toivottiin vinkkejä viikon tapahtumista, webinaareista sekä Into-toiminnasta. Lisää sisältöä
toivottiin jaksamisen tukemiseen sekä stressinhallintaan.

● ”Vinkkejä opinnoissa jaksamiseen ja stressin vähentämiseen.”
● ”Stressinlievitys tekniikoita, kuten venyttelyohjeita, syvähengitystekniikkaa tms. joogaa.”

Vastauksissa toivottiin vinkkejä liikkumiseen, luontoliikkumiseen sekä jumppavinkkejä. Myös
ruokailuun liittyvät vinkit nousivat esille. Lisäksi moni toivoi tsemppaavia hyvän mielen
vinkkejä arkeensa.

● ”Jotain tsemppejä ja konkreettisia asioita, miten itse voi vaikuttaa omaan hyvinvointiin.”
● ”Voimaa antavia mietelauseita.”

Useassa vastauksessa Voi Hyvin-kirjeeseen toivottiin eri alojen opiskelijoiden kuulumisia ja
haastatteluja. Lisäksi kokemuksia opiskelusta sekä tarinoita henkilöistä.

● ”Minusta olisi kiva kuulla lyhyitä kuulumisia eri alojen opiskelijoilta.”
● ”Tarinoita henkilöistä ja jaksamisesta.”

Opiskelu

Mitä mieltä olet lähiopetuksen ja etäopetuksen tämän hetkisestä määrästä?

Kysymykseen vastasi kaikki 115 vastaajaa. 56,5%, eli 65 vastaajaa arvioi molempia
opetustapoja olevan sopivasti suhteessa toisiinsa. 32 vastaajaa (27,8%) toivoi enemmän
etäopetusta. 15 vastaajaa (13%) toivoi enemmän lähiopetusta. Kuusi (6) ei osannut sanoa.
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Muissa vastauksissa (4 vastaajaa) pidettiin terveysturvallisuuden näkökulmasta
etäopetuksen lisäämistä parempana vaihtoehtona. Myös etäopetuksen toteuttamista
kokonaisina viikkoina toivottiin ja saman päivän sisällä etä- ja lähiopiskelun vaihtelu koettiin
haastavana.

Tarkasteltaessa vastauksia aloittain (joissa vähintään 5 vastaajaa), fysioterapian vastaajista
kaikki (5/5) kokevat etä- ja lähiopetusta olevan sopivassa suhteessa. Median (7/12),
matkailun (5/8) ja metsätalouden (5/9) vastaajista myös suurin osa kokee, että lähi- ja
etäopetusta on sopivassa suhteessa. Lisäksi matkailun vastaajista kukaan ei koe, että
lähiopetusta pitäisi olla enemmän. Energia- ja ympäristötekniikan, rakennustekniikan ja
liiketalouden vastaajien mielipiteet jakautuvat melko tasan, onko etä- ja lähiopetusta
sopivassa suhteessa, pitäisikö etäopetusta olla enemmän vai pitäisikö lähiopetusta olla
enemmän. Etäopetuksen lisääminen saa eniten kannatusta sosiaalialan vastaajilta (10/26) ja
hoitotyön opiskelijoilta (etäopetusta saisi olla enemmän 7/19 ja etä- ja lähiopetusta on
sopivassa suhteessa 10/19). Puolestaan terveydenhoitotyön vastaajista kukaan ei ole sitä
mieltä, että etäopetusta tulisi lisätä.

Tarkasteltaessa vastauksia opintojen valmiusasteen mukaan valmiusasteiden 0-25%,
51-75% ja 76-100% vastaajat ovat eniten sitä mieltä, että etä- ja lähiopetusta on sopivassa
suhteessa. Valmiusasteiden 0-25% ja 51-75% seuraavaksi suurin enemmistö kannattaa
etäopetuksen lisäämistä, kun taas valmiusasteen 76-100% vastaajista yhtä moni vastaaja
kokee että niin etäopetusta kuin lähiopetusta tulisi lisätä. Valmiusasteen 26-50% vastaajista
enemmistö (12/23) kokee, että etäopetusta tulisi lisätä ja vain yksi heistä kokee, että
lähiopetusta tulisi olla enemmän.

Voit halutessasi kertoa ajatuksia opetus- ja lukujärjestys järjestelyistä?

Avoimeen kysymykseen vastasi 55 vastaajaa. Vastauksia liityen opetus- ja lukujärjestys
järjestelyihin tuli fysioterapian (3 vastausta), energia- ja ympäristötekniikan (3 vastausta),
konetekniikan (1 vastaus), rakennustekniikan (2 vastausta) ja talotekniikan (1 vastaus),
International Business (1 vastaus), median (5 vastausta), metsäinsinööri (4 vastausta),
restonomi (2 vastausta), sairaanhoitaja (9 vastausta), sosionomi (14 vastausta),
terveydenhoitaja (3 vastausta), liiketalouden (5 vastausta) sekä YAMK:n (2 vastausta)
koulutuksista. Vastauksissa nousi esille myös Y-akatemian opetus-/lukujärjestysjärjestelyt.

Vastauksissa käsiteltiin lukujärjestykseen liittyviä ongelmia. Aikataulut eivät olleet tasaiset
koko vuodelle ja työmäärät jakautuvat epätasaisesti eri lukukausille. Useat vastaajat
halusivat, että lähi- ja etäopiskelu järjestettäisiin joko kokopäiväisesti tai siten, että
opetusjärjestelyjen välillä on riittävästi aikaa siirtyä, varsinkin kun lukujärjestyksessä on
samaan aikaan myös lounastauko. Vastaajat halusivat, että etä- tai lähiopetuspäivät
yhdistettäisiin viisaasti viikon aikana. Hybridijärjestelyjä haluttiin myös lisää. Teoreettiset
luennot voitaisiin järjestää enemmän etänä ja etäluennot voitaisiin seurata tallenteina. Jotkut
vastaajat sanoivat myös, että aikataulu, Tuulo ja Outlook-kalenteri eivät sisällä samoja
tietoja. Osa vastaajista halusi enemmän materiaalia jaettavaksi myös lähiopetuksessa, ei
vain etäopetuksessa. Luennot voitaisiin pitää auditorion ulkopuolella, ja erilaiset
luokkahuoneet mahdollistavat paremman keskittymisen ja ergonomian eri näkökulmat.
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Jotkut vastaajat haluaisivat kampuksilla enemmän opiskelumahdollisuuksia itsenäiseen
opiskeluun. Osa vastaajista koki, että oppitunteja oli liikaa ilta-aikaan ja osa päivistä liian
pitkiä (10 tuntia). Jotkut samanaikaiset kurssit vaikeuttavat opintojen suorittamista.

Myös huoli opettajien omasta selviytymisestä nousi esiin vastauksissa - tämä näkyy muun
muassa tehtävien palautteissa. Osa vastaajista tarvitsi lisää tukea opinnoissaan ja
opinnäytetyössään. Lisäksi toivottiin, että opinnäytetyön aloittamiseen liittyvät kurssit olisivat
riittävän varhaisessa vaiheessa. Osa vastaajista näki, että samanaikaisen ryhmätyön ja
itsenäisen opiskelun järjestelyt ja niiden määräajat aiheuttivat stressiä.

Miten opintosi ovat edenneet korona-aikana?

Kysymykseen vastasi kaikki 115 vastaajaa. 61% vastaajista kokee, että opinnot ovat
korona-aikana edenneet aikataulun mukaisesti, 20% kokee, että opinnot ovat hidastuneet.
9% vastaajista kokee opintojen nopeutuneen ja 7% vastaajista on valinnut
vastausvaihtoehdon “en osaa sanoa”. Kaksi (2) vastaajaa kertoo aloittaneensa opinnot tänä
syksynä, eikä sen vuoksi osaa arvioida korona-ajan vaikutusta opintojen edistymiseen. Yksi
(1) vastaaja kertoo, että opinnot ovat muutoin edenneet aikataulussa, paitsi harjoittelu. Yksi
(1) vastaaja kokee, etteivät opinnot ole edenneet ollenkaan.

Tarkasteltaessa vastauksia aloittain (,joissa vähintään 5 vastaajaa), fysioterapian (5/5
vastaajaa), energia- ja ympäristötekniikan (7/7 vastaajaa) ja metsätalouden (8/9 vastaajaa)
opiskelijat ovat eniten kokeneet pystyvänsä edistää opintoja aikataulussa tai nopeuttaa
opintoja. Liiketalouden vastaajista puolestaan suurin osa kokee, että heidän opintonsa ovat
hidastuneet (5/9 vastaajaa). Muilla tarkastelluilla aloilla (rakennustekniikka, media, matkailu,
hoitotyö ja terveydenhoitotyö) suurimmalla osalla opinnot ovat edenneet
aikataulussa/nopeutuneet, mutta isolla osalla ne ovat myös hidastuneet.

Tarkasteltaessa vastauksia opintojen valmiusasteen mukaan opiskelijat, joiden valmiusaste
on 26-50% ovat eniten kokeneet pystyvänsä edistää opintoja aikataulussa tai nopeuttaa
opintoja (20/23 vastaajaa). Puolestaan opiskelijoista, joiden valmiusaste on 76-100%, muita
valmiusasteita suurempi osa kokee, että opinnot ovat hidastuneet (11/29 vastaajaa).
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Jos korona-ajalla on ollut vaikutusta opintojesi etenemiseen, mikä on ollut syynä?

Avoimeen kysymykseen vastasi 47 vastaajaa. Eniten esiin nostettuja syitä korona-ajan
vaikutuksesta opintojen hidastumiseen ovat jaksamisen haasteet (9 vastausta) ja
etäopetuksen järjestelyt tai sen laatu sekä itsenäisten tehtävien lisääntyminen (10
vastausta). Muita syitä ovat haasteet itseohjautuvuudessa, opiskelutekniikoissa tai
motivaatiossa (5 vastausta), sosiaalisen vuorovaikutuksen vähyys tai yksinäisyys (4
vastausta), harjoitteluiden lykkääntyminen (3 vastausta), ahdistus tai masennus (2
vastausta), kotiympäristön sopimattomuus opiskeluun (2 vastausta), opinnäytetyöprosessin
hidastuminen (2 vastausta) ja raskas työ opintojen rinnalla (1 vastaus).

● “Olen kokenut uupumusta ja ahdistusta. Välillä on ollut todella vaikea olla tuottava enkä saa
juurikaan tehtäviä tehtyä, mikä lisää ahdistusta.”

Osa vastanneista nostaa esiin syitä, miksi opinnot ovat edenneet korona-aikana
nopeammin: enemmän aikaa, kun aikaa ei mene matkustamiseen tai töihin (2 vastausta),
etäluennot ja muu etäopiskelu koetaan omaan aikatauluun tai opiskelutyyliin sopivaksi (3
vastausta) ja on ollut aikaa käydä ylimääräisiä kursseja (1 vastaus). Kaksi vastaajaa tuo
esiin sen, miten takaisin lähiopetukseen siirtymisellä on ollut negatiivinen vaikutus heidän
jaksamiseen tai aikatauluihin.

● “Koronan myötä minulla oli lopulta enemmän aikaa miettiä omaa tulevaisuutta ja sitä mitä
haluan opiskella. Oli aikaa käydä ylimääräisiä kursseja.”

Mitkä näistä toimista auttavat opintojesi sujuvaa etenemistä tästä eteenpäin?

Kysymykseen vastasi 87 vastaajaa. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi
vastausvaihtoehto.

Valmiista vastausvaihdoehdoista eniten vastauksia keräsi opintojen ohjaus (40 vastausta).
Toiseksi eniten vastauksia keräsi valmis vaihtoehto ryhmätoiminta (31 vastausta).
Kolmanneksi eniten vastauksia sai valmis vaihtoehto rästissä olevien opintojen suorittamisen
tukipajat (27 vastausta). Lisäksi valmiita vaihtoehtoja valittiin vastaukseksi seuraavasti:
tukiopetus (22 vastausta), opintopiirit (20 vastausta), vertaisohjaus (19 vastausta) ja
erityisopetus (5 vastausta).
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Lisäksi kysymykseen vastattiin “Muu, mikä” vaihtoehdolla seuraavasti: opinnäytetyön ohjaus
ja sen loppuun saattaminen (3 vastausta), kannustus opettajien, ystävien tai muiden
opiskelijoiden taholta (4 vastausta), opintojen suorittamisen mahdollisuus itselle sopivalla
tavalla (3 vastausta) sekä oppimista tukevien palveluiden hyödyntäminen (1 vastaus). Yksi
(1) kysymykseen vastanneista kertoi, ettei ole kuullut mistään palveluista aiemmin ja yksi (1)
kertoo että ei mikään.

Jaa meille ideasi opintojen sujuvamman etenemisen tukemiseen!

Avoimeen kysymykseen vastasi 27 vastaajaa.

Vinkkejä / toiveita vastaajilta opetukseen & opintojen ohjaukseen liittyen:

● enemmän konkreettista käytännön opetusta
● läsnäolevaa, keskustelevaa ja osallistavaa opetusta
● selkeitä ohjeistuksia kursseihin / tehtäviin
● selkeitä ja joustavia aikatauluja
● ymmärrystä asiallisiin poissaoloihin ja mahdollisuus korvata
● osaavaa ja säännöllistä opintojen ohjausta yksilö- sekä ryhmätasolla
● erilaisia mahdollisuuksia suorittaa opintoja (etä, lähi, hybridi, itsenäiset tehtävät)
● aikatauluttamisen tukemista ryhmätöihin ja itsenäiseen opiskeluun
● enemmän harjoittelupaikkoja eri aloille
● luentojen / opintojen tauottamista ja erilaisia mahdollisuuksia opiskella ergonomisesti

Vinkkejä / toiveita vastaajilta tukeen & vertaistukeen liittyen:

● kysytään ääneen mitä kuuluu, miten opinnot sujuu
● selkeä interventio, jos opinnot ei etene
● mahdollisimman matala kynnys ottaa yhteyttä opettajaan / opoon / kuraattoriin
● enemmän näkyvyyttä hyvinvointi- ja tukipalveluille
● mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen
● lisää tukea omalta ryhmältä / oman alan opiskelijoilta
● yhteiset keskustelualustat (esim. Moodle)
● tukea ryhmäytymiseen
● yhteisiä tapahtumia / tapaamisia opiskeluun liittyen
● konkreettisia vinkkejä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen

Jos olet kiinnostunut rästitalkoista, opintopiireistä tai vertaisohjauksesta, niin mitä
alaa ja kurssia tarve koskee?

Avoimeen kysymykseen vastasi 27 vastaajaa. Toiveita esitettiin seuraavasti:

● Sosionomi: lääkehoito, lääkelaskenta, farmakologia, opinnäytetyö sekä yleiset rästitalkoot.
● Sairaanhoitaja: lääkelaskut, anatomia, farmakologia, kirjaaminen, kielet ruotsi ja englanti,

sosiaali- ja terveydenhuolto.
● Restonomi: kielet englanti ja ruotsi (yleiset rästitalkoot), opinnäytetyö.
● Energia- ja ympäristötekniikka: fysiikka, kemia, uusiutuvan energian lähteet ja niiden

käyttö, tekniikan kurssit / aineopinnot.
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● Terveydenhoitaja: anatomia ja fysiologia sekä Leadership and development.
● Fysioterapeutti: toiminnallinen anatomia, yleiset rästitalkoot.

Yksittäisiä vastauksia tuli aloilta:

● Medianomi: opinnäytetyö
● Metsätalousinsinööri: kieliopinnot
● International Business: Saksan kurssit
● Rakennustekniikka: suunnitteluohjelmien kurssi
● Lisäksi Y-akatemian opintoihin liittyvät opinnot: tuntien ja oppimispäiväkirjan kirjaaminen

sekä kirjaesseet.

Yhteisöllisyys

Kuinka tyytyväinen olet sosiaaliseen verkostoosi?
Kuinka hyvin tunnet olevasi osa omaa opiskelijaryhmääsi?
Kuinka hyvin tunnet olevasi osa koko opiskelijayhteisöä?

Kaikkiin kolmeen kysymykseen vastasi kaikki 115 vastaajaa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan
asteikolla 1-5, kuinka tyytyväisiä he olivat sosiaaliseen verkostoon (1 = en ole tyytyväinen, 5
= olen tyytyväinen), sekä sitä kuinka hyvin he tunsivat olevansa osa omaa opiskelijaryhmää
ja koko opiskelijayhteisöä (1 = en tunne olevani osa, 5 = tunnen olevani osa).

Tyytyväisyys omaan sosiaaliseen verkostoon saa keskiarvon 3,6 vastausten painottuessa
selvästi valintaan 4 (45% vastaajista). Tunne kuulumisesta omaan opiskelijaryhmään saa
keskiarvon 3,4 vastausten painottuessa hieman eniten valintaan 4 (30% vastaajista). Tunne
kuulumisesta koko opiskelijayhteisöön saa keskiarvon 3 vastausten painottuessa hieman
eniten valintaan 3 (37% vastaajista).
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Tarkasteltaessa vastauksia aloittain (joissa vähintään 5 vastaajaa), lähes kaikki alat
sijoittuvat keskiarvolle 3-4 kysyttäessä tyytyväisyyttä sosiaaliseen verkostoon.
Terveydenhoitotyön (4,2) ja liiketalouden (4,1) vastaajien koettu tyytyväisyys on hieman
muita korkeampi. Kysyttäessä kuuluvuuden tunnetta omaan ryhmään suurimman osan
aloista keskiarvo sijoittuu välille 3-4. Fysioterapian (4) ja metsätalouden (4,1) vastaajien
koettu kuuluvuuden tunne on hieman muita korkeampi. Matkailun (3) ja liiketalouden (3)
koettu kuuluvuuden tunne on hieman muita matalampi. Kysyttäessä kuuluvuuden tunnetta
koko opiskelijayhteisöön puolet aloista sijoittuu keskiarvoltaan kohtaan 3 tai alle (media,
matkailu, sosiaaliala, terveydenhoitotyö ja liiketalous) ja puolet aloista sijoittuu keskiarvon
3,1-3,8 välille (fysioterapia, energia- ja ympäristötekniikka, rakennustekniikka, metsätalous ja
hoitotyö).

Tarkasteltaessa vastauksia opintojen valmiusasteen mukaan kaikkien kolmen kysymyksen
vastausten keskiarvot sijoittuvat kaikilla valmiusasteilla välille 3-4. Ainoastaan valmiusasteen
51-75% koettu kuuluvuuden tunne koko opiskelijayhteisöön on matalampi (2,7).

Kuinka mielestäsi voisimme vahvistaa Karelian yhteisöllisyyttä?
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Avoimeen kysymykseen vastasi 41 vastaajaa. Suurin osa kysymykseen vastanneista (19
vastausta) kokee tapahtumat hyvänä keinona vahvistaa yhteisöllisyyttä Kareliassa.
Tapahtumia ja muuta yhteistä toimintaa toivottiin niin alojen sisälle kuin eri alojen välille sekä
yhdistäen suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat. Toiveiksi esitetään esimerkiksi ulkopelit
ja teemapäivät, kuten pukeutuminen Halloweenina ja munanetsintä pääsiäisenä. Ryhmän tai
yhteisön ulkopuolelle jääneitä tulisi aktiivisesti kannustaa mukaan toimintaan (2 vastausta).

Kymmenen (10) kysymykseen vastaajaa nostaa esiin ryhmäytymisen tärkeyden
yhteisöllisyyden luomisessa. Neljä (4) vastaajaa tuo esiin, että ryhmäytymiseen tulisi
panostaa nimenomaan alussa, sillä myöhemmin ryhmään saattaa tuntua vaikealta enää
päästä mukaan. Etäopiskelun tuomat haasteet ryhmäytymiselle tuo esiin kolme (3)
vastaajaa. Etäyhteisöllisyyttä ei ole koettu niin palkitsevaksi kuin kasvokkain tapahtuvaa.

● ”Paljon vahvempaa ryhmäyttämistä ja luottamuksen rakentamista alkuun.
Pienryhmätyöskentely on myös hyvä.”

● ”Yhteisöllisyyden lisääminen voi olla haastavaa, sillä esimerkiksi koen, että oma ryhmämme
on hyvin sisäänpäin lämpeävä jonka vuoksi kesken lukuvuoden oli haastava tulla siihen
mukaan. Vaikka arvoista, yhdessä tekemisestä puhutaankin, niin asia ei ole meillä ainakaan
muuttunut.”

Seitsemän (7) vastaajaa nostaa esiin yhdenvertaisuuden ja kaikkien huomioon ottamisen
tärkeyden yhteisössä. Kolme (3) vastaajaa tuo esiin eri-ikäisten ja erityisesti vanhempien
opiskelijoiden haasteet kokea yhteenkuuluvuutta opiskelijayhteisössä. Vanhempien
opiskelijoiden vertaistoiminnalle koetaan tarvetta. Kaksi (2) vastaajaa haluaisi kiinnitettävän
huomiota, että hiljaisemmat ja ujot opiskelijatkin otettaisiin tasapuolisesti huomioon
yhteisössä ja ehkäistäisiin syrjäytymistä ja yksinäisyyden kokemuksia. Kaksi (2) vastaajaa
haluaa kiinnittää huomiota alkoholittoman toiminnan saatavuuteen. Yksi (1) vastaaja tuo
esiin haasteet Y-Akatemian opiskelijoiden tukitoimissa ja kokee, ettei heidän ääni tulee
kuuluviin yhteisössä.

Viisi (5) vastaajaa tuo esiin kokemusten jakamisen tärkeyden yhteisöllisyyden lisäämiseksi.
Toiveiksi mainitaan vertaisryhmä, keskustelufoorumi ja monialaiset WhatsApp-ryhmät. Neljä
(4) vastaajaa nostaa esiin moniammatillisuuden opinnoissa yhteisöllisyydestä puhuttaessa.
Sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset opinnot opintojen alussa koetaan toisaalta hyvänä
keinona verkostoitua (1 vastaus), toisaalta niiden ajankohta opintojen alussa vie tilaa ryhmän
sisäiseltä ryhmäytymiseltä (1 vastaus) ja aiheuttaa organisointihaasteita (1 vastaus). Yksi (1)
vastaaja toivoo omalle alalleen enemmän moniammatillisia kursseja ja luentoja.

Tuutoroinnin nostaa vastauksissaan esiin kaksi (2) vastaajaa. Toiveita esitetään
tuutorikoulutuksen kehittämiselle, verkostoitumisen lisäämiselle vaihto-opiskelijoiden kanssa
sekä tuutoreiden määrän lisäämiselle. Yksi (1) vastaaja tuo esiin henkilökunnan jaksamiseen
ja hyvinvointiin panostamisen tärkeyden yhteisöllisyyden luomisen näkökulmasta. Yksi (1)
vastaaja tuo esiin, että introverttina ei koe tarvetta olla osa yhteisöä.

Vapaa-aika



15

Miten SYKETTÄ-korkeakoululiikunta voisi parhaiten tukea opiskelijoiden hyvinvointia
kampukselle palaamisen jälkeen?

Avoimeen kysymykseen SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan tuesta opiskelijoiden hyvinvointiin
kampukselle palaamisen jälkeen vastasi 46 vastaajaa. Kysymykseen vastanneista yhdeksän
(9) vastasi, että opiskelijoiden hyvinvointia tuettaisiin parhaiten tarjoamalla enemmän
maksuttomia palveluja, tapahtumia ja lajikokeiluja. Vastanneista kahdeksan (8) toivoi
liikuntakalenterin tarjontaan lisää esimerkiksi Loivasti liikkeelle -tyylisiä matalan kynnyksen
tunteja, venyttely- ja kehonhuoltotunteja sekä liikuntaa opiskelupäivän aikana omalla
kampuksella. Kysymykseen vastanneista viisi (5) toivoi lisää liikuntatapahtumia ja
vastanneista viiden (5) mukaan opiskelijoiden hyvinvointia tuettaisiin parhaiten lisäämällä
taukoliikuntaa luennoille. Kysymykseen vastanneista viisi (5) toivoi parempia
mahdollisuuksia päästä tunneille ja vuoroille. Näissä vastauksissa nostettiin esiin
paikkamäärien nostaminen sekä tuntimäärien lisääminen. Vastanneista viisi (5) toivoi
enemmän lajikokeiluja. Muutamissa vastauksissa toivottiin parempaa tiedotusta palveluista.
Kysymykseen vastanneista viiden (5) mukaan liikuntapalvelut tukevat jo tarpeeksi hyvin
opiskelijoiden hyvinvointia.

Mitä POKA & Karelia voisivat tarjota vapaa-aikaasi?

Avoimeen kysymykseen vapaa-ajan toiveista vastasi 35 vastaajaa. Vastauksissa oltiin
pääasiassa tyytyväisiä jo järjestettyyn toimintaan kuten Into-illat ja IntoFun-retket. Ilmaisia
kokeiluja erilaisiin liikuntaharrastuksiin toivottiin useammassa vastauksessa. Muutamissa
vastauksissa kävi myös ilmi, että lisää harrastuksia tai muita aktiviteetteja ei kaivata enää
enempää iltoihin sillä omat harrastukset tai luennot ovat jo niin iltapainotteisia. Yksittäisissä
vastauksissa oli ehdotettu mm. seuraavia: rentoutumista, vapaa-ajan toimintaa perheellisille
opiskelijoille, kulttuurista toimintaa, verkossa tapahtuvaa vapaa-ajan toimintaa ja retkeilyyn
sekä ulkoiluun liittyvää toimintaa.

Lopuksi

Suurimmalla osalla opinnot ovat edenneet korona-aikana normaalisti. Kuitenkin viidennes
opiskelijoista kokee, että opintojen eteneminen on hidastunut korona-aikana. Eniten esiin
nousseet syyt opintojen etenemisen hidastumiselle olivat jaksamisen haasteet,
etäopetuksen järjestelyt tai sen laatu, itsenäisten tehtävien lisääntyminen, haasteet
itseohjautuvuudessa, opiskelutekniikoissa tai motivaatiossa sekä sosiaalisen
vuorovaikutuksen vähyys tai yksinäisyys. Osa vastaajista kokee, että etäopinnot ovat
nopeuttaneet heidän opintojaan, koska aikaa on vapautunut esimerkiksi matkustamiselta tai
etäopiskelu on sopinut omaan opiskelutyyliin.
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Useassa kyselyn kohdassa nousi esiin toive siitä, että lähi- ja etäopetus tulisi järjestää joko
kokonaisina päivinä tai niin, että siirtymiin opetusjärjestelyiden välillä olisi varattu tarpeeksi
aikaa, erityisesti siinä kohdassa kun tauolla on myös ruokailu.

Kyselyn useasta kohdasta nousee esille, että korona-aikaan opintonsa aloittaneet opiskelijat
kokevat etäopiskelun itselleen luontevaksi ja toivovat enemmän opetusta etänä. Myös
kolmatta vuottaan opiskelevat kokevat, että etä- tai hybribiopetus tuo enemmän vapautta ja
mahdollisuuksia omien opintojen ja esimerkiksi työn yhdistämiseen.

Suurin osa vastaajista koki olevansa tyytyväisiä sosiaaliseen verkostoon. Myös hieman
enemmistö koki olevansa osa omaa opiskelijaryhmää. Suurin osa vastaajista ei kokenut
kuuluvuutta eikä kuulumattomuutta koko opiskelijayhteisöön. Vastaajien mielestä Karelian
yhteisöllisyyttä voisi vahvistaa tapahtumilla ja aktiivisella kannustamisella niihin
osallistumiseen, ryhmäytymiseen panostamisella, yhdenvertaisuuden painottamisella
toiminnassa, kokemusten jakamisen ja vertaistuen lisäämisellä ja tuutoroinnin kehittämisellä.

Hyvinvointitiimi haluaa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Kyselyn kautta tulleet
palautteet käsiteltiin Karelian ja POKAn yhteisessä palaverissa joulukuussa 2021. Karelia ja
POKA haluavat nostaa esiin jo korona-aikana toteutettuja ja aktiivisesti toiminnassa olevia
toimenpiteitä:

● Ohjaus- ja hyvinvointipalveluiden resursseja on kasvatettu. Mm. uusi opintokuraattori
aloitti syksyllä 2021. Myös opintojen etenemisen tukeen on laadittu uusia yksilöllisen
ja ryhmien tuen toimintamalleja.

● Ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden haasteisiin on pyritty vastaamaan korona-aikana
etäyhteisöllisyyden kehittämisellä ja kampuksille paluun aikaan erilaisilla
ryhmäytymisen tukitoimilla, kuten korona-aikana opintonsa aloittaneiden
opiskelijoiden tyhy-päivillä. Tyhy-päiviin kehitettyä toimintamallia tullaan
hyödyntämään myös jatkossa ryhmäytymisen ja hyvän ryhmähengen tukemiseen.

● POKA on vienyt eteenpäin opiskelijapalautetta aikatauluhaasteista, joita syntyy, kun
lukujärjestyksiin on sijoitettu etä- ja lähiopetusta saman päivän sisälle.

Karelia ja POKA sitoutuvat toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä:

● Karelia ja POKA pyrkivät vastaamaan palautumissuunnitelman toimilla
kasvaneeseen ohjauksen ja hyvinvoinnin tukipalveluiden sekä opintojen tukemisen
tarpeeseen.

● Karelia päivittää loppuvuodesta 2021 ohjaus- ja hyvinvointisuunnitelman.
● Karelia päivittää myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman loppuvuodesta

2021, missä huomioidaan ja nostetaan esiin keskusteluun yhdenvertaisuuteen
liittyviä asioita, jotka nousivat esiin myös tämän kyselyn vastauksissa.

● Karelian ja POKAn yhteistyötä YTHS:n kanssa tiivistetään vuodelle 2022 ja YTHS:n
alueellisen johtokunnan opiskelijaedustajan kautta viedään palautetta esimerkiksi
palveluiden näkyvyydestä kampuksilla.

● Yhteisöllisyys ja mm. alkoholiton ryhmäyttävä toiminta viedään pääteemoiksi ensi
vuoden tuutorikoulutukseen.
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● Kyselyn vastauksissa tuotiin esiin tarve panostaa toimiin Y-Akatemian opiskelijoiden
tukemiseksi. POKA ja Karelian hyvinvointipalvelut jalkautuvat Y-Akatemian
tapaamisiin vuonna 2022.

● Voi hyvin -kirjettä kehitetään vuodelle 2022 vastaamaan toiveisiin.
● Vuosi 2022 on Karelian 30-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuonna panostetaan entistä

enemmän yhteisöllisiin tapahtumiin ja tempauksiin kampuksilla. Kyselyn vastauksista
poimitaan ehdotuksia juhlavuoden tapahtumakalenteriin.

● POKAn vapaa-ajan Into-toiminnan ensi vuoden suunnitelmissa huomioidaan kyselyn
kautta tulleet toiveet.


