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JOHDANTO 
 

Koronavirus pysäytti Suomen maaliskuussa 2020. Käytännössä kaikki mahdollinen työskentely ja 

opiskelu siirtyivät etämuotoiseksi viikon varoitusajalla. Maanantaina 9.3. opiskelijat ja opettajat 

saapuivat vielä Metropolia Ammattikorkeakouluun melko tavanomaiseen tapaan, mutta viikon 

kuluessa tilanne alkoi jännittyä. Torstaina 12.3. maan hallitus julkaisi tiedotustilaisuudessa luettelon 

ensimmäisistä rajoitustoimista. Monet opiskelijakunnat ilmoittivat saman tien tapahtumiensa 

peruuntumisesta. Metropolian opiskelijoiden keskuudessa alkoi kiertää perättömiä huhuja 

koronavirukseen sairastuneiden liikkumisesta kampuksilla. Lauantaina 14.3. Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvosto tiedotti, että kaikki ammattikorkeakoulut siirtyvät etäopetukseen ja samana iltana 

myös Metropolia vahvisti tiedon omalta osaltaan. Maanantaina 16.3. maan hallitus tiedotti 

päätöksestään, että kaikki oppilaitokset suljetaan seuraavana keskiviikkona 18.3.   

 

Päätös tarkoitti kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille loikkaa tuntemattomaan. Opiskelijat odottivat 

tietoa opintojaksojen uusista toteutusmuodoista, opetushenkilökunta järjesteli työtään, Metropolia 

suunnitteli kaikkia tilanteen vaatimia poikkeusjärjestelyjä vaihdellen digiklinikan aktivoimisesta 

opiskelijahyvinvoinnin palvelujen siirtämiseen etämuotoisiksi. Samaan aikaan tapahtui niin paljon, että 

kokonaiskuvan saaminen oli vaikeaa vielä monen viikon ajan.  

 

Opiskelijakunta METKAn toimisto työskenteli samaan aikaan pitkiä päiviä. Jäsenpalvelut ja 

vapputapahtumat suunniteltiin nopeasti uudestaan. Edunvalvontasektorilla työtä oli erityisesti, kun 

uusia ongelmia nousi esiin jatkuvasti. Mitä tapahtuu opintotuelle, harjoitteluille, opiskelijavaihdoille, 

kesätöille, opintolainahyvitykselle, kv-opiskelijoiden oleskeluluville, opiskelijatuetuille lounaille ja 

opiskelijoille jo myönnetyille apurahoille? Aluksi kukaan ei tiennyt ja se aiheutti ahdistusta.  

 

Kaikista haasteista huolimatta ennennäkemättömän nopeasta siirtymästä selvittiin. Asiat selvisivät 

vähitellen, mutta kaiken keskellä opiskelijat tuntuivat kadonneen. Opiskelijakunta, YTHS, 

opiskelijahyvinvoinnin palvelut, terveydenhoitajat, Nyyti ry ja muut tahot kertoivat, että opiskelijat ovat 

kuin kadonneet maan päältä. Elettiin koko ammattikorkeakoulujen historian poikkeuksellisinta aikaa, 

mutta opiskelijat eivät ottaneet yhteyttä, vaikka siihen tarjottiin mahdollisuutta. Miten opiskelijat 

kokevat ja näkevät poikkeustilanteen?  

 

Kokonaiskuvaa opiskelijoiden kokemuksista tai etäopetuksen onnistumisesta ei ollut kenelläkään ja se 

tuli nopeasti selväksi. Kun kysyttiin, mitä opiskelijoille kuuluu ja millaisia ongelmia heillä on, kukaan ei 

osannut kattavasti esittää kuin hajanaisia tiedon murusia. Tiedon puute oli niin syvää, että 

korkeakouluyhteisössä elettiin ajoittain oletusten keskellä. Esimerkiksi ARENEn kannanotto otsikolla 

”Ammattikorkeakoulujen siirtyminen etäopintoihin onnistunut erinomaisesti” julkaistiin vain viikko 

ammattikorkeakoulujen ovien sulkemisen jälkeen. On epäuskottavaa, että viikossa kenelläkään olisi 

käytettävissä riittävää tietoa tällaisen arvion tekemiseen.  

 

Kun tiedonpuute alkoi näyttää ilmeiseltä, tiedon tarpeeseen alettiin nopeasti etsiä ratkaisuja. Tässä 

raportissa esitellään tätä tarvetta varten tehdyn opiskelijoiden kokemuksia kartoittaneen Metropolia 

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn etäopiskelukyselyn tuloksia.  
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KYSELY OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSISTA KORONAN AIHEUTTAMISSA 
POIKKEUSOLOISSA 
 

Idea opiskelijoille suunnatusta kyselystä syntyi METKAssa pian ammattikorkeakoulujen sulkemisen 

jälkeen. Samanlaisia suunnitelmia syntyi myös muissa Suomen opiskelijakunnissa. Kyselyä lähti 

organisoimaan Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, joka laati kyselyn pohjan ja organisoi 

aikataulut. Kyselyn tulosten keräämisestä, käsittelystä, käyttämisestä ja julkaisusta ovat kuitenkin 

ensisijaisessa vastuussa yksittäiset opiskelijakunnat, jotka parhaiten tuntevat oman korkeakoulunsa 

tarpeet ja tilanteen.  

 

Kyselyn tavoite 
 

Kysely avattiin alun perin nopealla aikataululla ennen kuin tavoitteista ja tulosten käsittelystä oli vielä 

ehditty tehdä suunnitelmia. Alkuvaiheessa tarve oli saada yleinen käsitys siitä, miten etäopiskelu on 

onnistunut ja millaisia vaikutuksia siitä on seurannut opiskelijoille. Tietoa tarvittiin, koska 

korkeakouluilla tai opiskelijakunnilla ei ollut käytettävissä muuta kuin hajanaisia kokemuksia ja 

epätarkkoja käsityksiä tilanteesta, joka oli ennennäkemätön ja käytännössä viikon varoitusajalla 

toteutettu.  

 

Kyselyn avauduttua ja vastausten kertyessä valkeni, että tulokset mahdollistavat myös tarkempien 

tulkintojen ja kehitysehdotusten tekemisen. Kyselyn suosio yllätti. Sen avoimet kysymyskohdat 

keräsivät kaikkiaan 1553 avointa vastausta ja vastaajia oli yhteensä 708. Kyselyn päätyttyä päätettiin 

tehdä tuloksista tarkempaa tulkintaa ja kehitysehdotuksia Metropolia Ammattikorkeakoulun 

päätöksenteon tueksi. Samaan aikaan Metropolia osoitti laajalla rintamalla kiinnostusta tuloksia 

kohtaan. Näin ollen kyselyn tulosten analysointi päätettiin toteuttaa tarkemmin kysymyskohtaisella ja 

avointen vastausten tulkinnan tasolla. Näin saadaan eriteltyä tietoa esimerkiksi opetuksen laadusta, 

opiskelumotivaatiosta, tekniikan toimivuudesta, viestinnän onnistumisesta ja opiskelijoiden kokemasta 

stressistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Kyselyn tavoitteet muuttuivat kunnianhimoisemmiksi 

kesken sen teettämisen. Enää ei tavoiteltu vain yleisen käsityksen muodostamisesta vaan 

yksityiskohtaista eri tekijöiden arviointia ja kehitysehdotusten tekemistä.  

 

Kyselyn toteutus, sisältö ja muuttujat 
 

Kysely toteutettiin 21.-30.4.2020 eli hieman yli kuukausi ammattikorkeakoulujen sulkemisen jälkeen. 

Kysely oli otsikoitu sanoin ”Kyselytutkimus etäopetuksen vaikutuksista opiskelijan arkeen” ja sen 

sisällöksi ilmoitettiin opiskelijan hyvinvointi ja etäopetuksen onnistuminen. Kyselyä levitettiin 

opiskelijakunnan sosiaalisen median kanavissa, erilaisissa opiskelijaverkostoissa, suorilla sähköposteilla 

sekä Metropolia AMK:n intranetissä. Kattavaa tietoa siitä, mitä kanavia pitkin tieto kyselystä levisi, ei ole 

mahdollista muodostaa. Tiedossa on, että kysely levisi ainakin opiskelijoiden WhatsApp- ryhmien, 

Facebook-ryhmien ja Discord-kanavien kautta monipuolisesti hyvin erilaisille opiskelijaryhmille.  

 

Kyselyn sisältöä ei testattu etukäteen. Se muotoiltiin Suomen opiskelijakuntien liiton asiantuntemuksen 

pohjalta ja sen kysymykset muotoiltiin niin, että niihin vastaaminen olisi nopeaa ja helppoa. 

Opiskelijakunnan kokemusten perusteella helppolukuiset ja ymmärrettävät kyselyt ovat tehokkaimpia, 

sillä käytössä olevat levityskanavat ja tilanteet, joissa opiskelija kysymyksiin todennäköisesti vastaavat, 



Koronan vaikutukset opiskelijoiden kokemana 

Metropolia Ammattikorkeakoulu METKAn raportti etäopiskelukyselyn tuloksista 

5 

 

ovat lyhyitä ja sijoittuvat opiskelijan vapaa-ajalle. Kyselyyn on voitava vastata sujuvasti mobiililaitteella 

ja ilman kirjautumista. Kysely toteutettiin Google Forms -pohjaa käyttäen.  

 

Kyselyssä käytettiin pääsääntöisesti kysymyksiä, joissa korostettiin opiskelijan omaa kokemusta ja 

pyydettiin tarkastelemaan sitä suhteessa poikkeusoloja edeltäneeseen aikaan. Näin saatiin tuloksia, 

jotka kertovat poikkeustilanteen aiheuttamasta muutoksesta. Kyselyssä tarkasteltujen muuttujien 

mittaaminen absoluuttisesti ei olisi ollut hyödyllistä, sillä käytössä ei ollut referenssiä poikkeustilannetta 

edeltäneeltä ajalta eikä testattua luotettavaa mittaria, jolla oltaisiin pystytty luotettavasti mittaamaan 

esimerkiksi motivaation tai opetuksen laadun tasoa. Näin ollen kokemukseen ja muutokseen perustuva 

opiskelijan oma arvio oli sopivin tapa kysyä kiinnostuksen kohteena olevia muuttujia.  

 

Kyselylomake on raportin liitteenä 1. Siinä kysyttiin seuraavia muuttujia:  

1. Suhtautumisessa etäopetukseen tapahtunut muutos 

2. Opiskelumotivaatiossa tapahtunut muutos 

3. Koetussa henkisessä jaksamisessa tapahtunut muutos 

4. Sosiaalisten suhteiden ylläpidossa tapahtunut muutos 

5. Koetun stressin määrän muutos 

6. Tuen saaminen jaksamisongelmiin sekä sen tarve 

7. Korkeakoulun tiedotuksen onnistuminen 

8. Opiskelijakunnan tiedotuksen onnistuminen 

9. Etäopetukseen siirtymisen onnistuminen 

10. Koetussa opetuksen laadussa tapahtunut muutos 

11. Koettu poikkeustilanteen vaikutus opintojen etenemiseen 

12. Tekniikan toimivuus poikkeustilanteessa 

 

  

Kyselyyn vastanneet 
 

Kyselyyn vastaanotettiin 708 erillistä vastausta. Vastaajilta kysyttiin taustatietoina: 

• Opintoala 

• Kampus 

• Opintojen valmiusaste 

• Opintojen toteutustapa ennen poikkeusoloja 

• Opiskelijakunnan jäsenyys 

• Ennakkosuhtautuminen etäopetukseen 

 

Lisäksi vastauksista 655 saatiin suomen- ja 53 englanninkieliseen lomakkeeseen.  

 

Vastaajat edustavat kohtuullisen hyvin Metropolian opiskelijoita kysyttyjen taustatietojen sekä 

vastausten kielijakauman perusteella. Taulukoissa 1-4 ja kuvioissa 1-4 on esitelty vastanneiden 

jakautuminen eräiden kysyttyjen taustamuuttujien mukaan.  
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Taulukko 1: Vastaukset opintoalan mukaan Kuvio 1: Vastaukset opintoalan mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2: Vastaukset kampuksen mukaan Kuvio 2: Vastaukset kampuksen mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3: Vastaukset opintojen vaiheen mukaan Kuvio 3: Vastaukset opintojen vaiheen mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskeluala n % 

Liiketalous 125 17,7 % 

Tekniikka 316 44,5 % 

Kulttuuri 67 9,5 % 

SoTe 198 28,0 % 

Tyhjä/Ei tietoa 2 0,3 % 

Kampus n % 

Myyrmäki 316 44,6 % 

Myllypuro 263 37,1 % 

Arabia 60 8,5 % 

Karamalmi 50 7,1 % 

Muu 10 1,4 % 

Verkko-opinnot 7 1,0 % 

Tyhjä/Ei tietoa 2 0,3 % 

Opintojen valmiusaste n % 

0-25 % 308 43,5 % 

26-50 % 195 27,5 % 

51-75 % 123 17,4 % 

76-100 % 79 11,2 % 

Tyhjä/Ei tietoa 3 0,4 % 

18%

45%

9%

28%

0%

Liiketalous Tekniikka

Kulttuuri SoTe

Tyhjä/Ei tietoa

45%

37%

8%

7%1%1%0%

Myyrmäki Myllypuro

Arabia Karamalmi

Muu Verkko-opinnot

44 %

28 %

17 %

11 %0 %

0-25 % 26-50 %

51-75 % 76-100 %
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Taulukko 4: Vastaukset METKAn jäsenyyden mukaan Kuvio 4: Vastaukset METKAn jäsenyyden mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajista valtaosa opiskelee tekniikan tai sosiaali- ja terveysaloilla. Vastaavasti liiketalouden ja 

kulttuurin alojen opiskelijoiden osuus on pienempi. Tämä vastaa hyvin Metropolian opiskelijamäärien 

jakautumista alojen välillä. Kampuskohtaisessa vertailussa huomataan, että valtaosa vastanneista 

opiskelijoista opiskelee Metropolian kahdella suurimmalla kampuksella Myllypurossa ja Myyrmäessä. 

Tältäkin osin vastanneiden jakauma on samansuuntainen kuin Metropolian opiskelijoissa keskimäärin, 

vaikka Myyrmäen opiskelijat vaikuttavat olevan jonkin verran yliedustettuina otoksessa.  

 

Opintojen vaiheen osalta otos vaikuttaa olevan vinoutunut niin, että vastanneista valtaosa edustaa 

opintojen alkuvaiheessa olevia opiskelijoita. Vastaavasti valmistumisen kynnyksellä olevien 

opiskelijoiden osuus on suhteessa pieni. Opiskelijakunnan jäsenyyden kannalta otoksen edustavuus on 

hyvä. Ennakolta olisi ollut odotettavissa, että kysely olisi saavuttanut opiskelijakunnan jäseniä 

paremmin kuin opiskelijakuntaan kuulumattomia. Vastanneiden joukosta kuitenkin reilusti yli puolet 

ilmoitti, ettei ole opiskelijakunnan jäsen. Näin ollen vastanneiden otos kuvaa kohtuullisen hyvin 

Metropolian opiskelijamassaa.   

 

  

Opiskelijakunnan 

jäsenyys n % 

Jäsen 251 35,5 % 

Ei jäsen 414 58,4 % 

Tyhjä/Ei tietoa 43 6,1 % 

35%

58%

6%

Jäsen
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KYSELYN TULOKSET 
 

Toteutetussa etäopiskelua koskevassa kyselyssä kysyttiin opiskelijoiden näkemyksistä etäopetukseen 

siirtymisen sujumisesta, poikkeustilanteen vaikutuksista opiskelumotivaatioon sekä opiskelijan 

jaksamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin, poikkeusolojen vaikutuksista opiskeluun, tiedotuksen 

onnistumisesta sekä tekniikan toimivuudesta. Tulokset esitellään tämän jaottelun mukaisesti. Ensin 

kuitenkin hieman tulosten käsittelystä.  

 

Tulosten käsittely 
 

Kyselyn monivalintakysymysten vastauksia käsiteltiin tilastollisin menetelmin. Varsinaisia tilastollisia 

analyysejä ei kuitenkaan tehty vaan kaikki numeeriset tulokset on arvioitu vertailemalla tuloksia eri 

ryhmien välillä. Aineistosta tehtyjen havaintojen tilastollista merkitsevyyttä ei ole myöskään tarkastettu 

tilastollisin menetelmin.  

 

Sanalliset vastaukset avoimiin kysymyksiin luettiin läpi ja niissä havaitut toistuvat aihealueet 

operationalisoitiin yhdenmukaisiksi teemoiksi. Kukin yksittäinen vastaus merkittiin 0-3 

operationalisoidun teeman mukaan ja havaittujen teemojen toistumiskerrat laskettiin. Tässä raportissa 

esitellään teemat, jotka ovat esiintyneet vastauksissa toistuvati.  

 

Etäopetukseen siirtyminen  
 

Valtaosa opiskelijoista kokee, että etäopetukseen onnistuttiin siirtymään tilanteeseen nähden 

kohtalaisen onnistuneesti. Kuitenkin etäopetukseen pikaisesti siirtymisessä ilmeni vaikeuksia ja 

ongelmia, jotka opiskelijat kokevat erittäin merkittäviksi.   

 

Etäopetuksen siirtymisen onnistuminen 
 

Kyselyssä opiskelijat antoivat Metropolialle pääosin hyvän arvosanan etäopetukseen siirtymisen 

onnistumisesta (taulukko 5 ja kuvio 5). Vastanneista 55 prosenttia arvioi siirtymisen onnistuneen hyvin 

tai erinomaisesti. Vaikka valtaosa vastaajista arvioi siirtymän onnistuneen hyvin, on huonon arvion 

antaneiden määrä kuitenkin huomattava. Heikosti tai erittäin heikosti siirtymisen arvioi sujuneen 29 

prosenttia vastaajista. Vain 4 % vastaajista antoi Metropolialle huonoimman mahdollisen arvion 

siirtymän onnistumisesta. 

 

 

Taulukko 5: Miten koet etäopiskeluun siirtymisen onnistuneen Metropoliassa? 

Vastaukset opintoalan mukaan. 

 kaikki SoTe kulttuuri tekniikka liiketalous 

Erittäin heikosti 28 4 % 10 5 % 3 4 % 10 3 % 5 4 % 

Heikosti 178 25 % 54 27 % 15 22 % 87 28 % 22 18 % 

En osaa sanoa 109 16 % 39 20 % 13 19 % 44 14 % 13 10 % 

Hyvin 336 48 % 84 43 % 30 45 % 147 47 % 74 59 % 

Erinomaisesti 52 7 % 10 5 % 6 9 % 25 8 % 11 9 % 

Yhteensä 703 100 % 197 100 % 67 100 % 313 100 % 125 100 % 
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Kuvio 5: Miten koet etäopiskeluun siirtymisen onnistuneen Metropoliassa? 

Vastaukset opintoalan mukaan. 

 
 

Etäopiskeluun siirtyminen onnistui opiskelijoiden arvion mukaan suurin piirtein yhtä hyvin SoTe-, 

tekniikan ja kulttuurin aloilla. Alakohtaisissa vertailuissa liiketalous erottuu muista. Sen osalta heikkojen 

arvioiden määrä on kymmenen prosenttiyksikköä pienempi ja hyvien arvioiden määrä jopa 11 

prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Eroon on mahdollisesti vaikuttanut, se, 

että liiketalouden opetusmuodot ovat sellaisia, jotka on ollut vaivattomampi muuttaa etäopetukseksi, 

kuin muiden alojen. Mahdollista on myös se, että liiketalouden alalla on onnistuttu tekemään ripeitä 

ratkaisuja laadukkaan opetuksen järjestämiseksi pian poikkeusolojen alettua.  

 

Opintojen vaiheen perusteella ei havaittu juurikaan eroja opiskelijoiden välillä sen suhteen, miten he 

arvioivat etäopiskeluun siirtymisen onnistuneen. Pelkästään opintojensa loppuvaiheessa olevat 

opiskelijat antoivat jonkin enemmän erinomaisia arvioita (17 %, keskiarvo 7 %), mutta vastaavasti 

hyvien arvioiden määrä oli keskiarvoa pienempi (35 %, keskiarvo 48 %). Negatiivisten ja positiivisten 

arvioiden suhde oli suurin piirtein sama kuin opiskelijoilla keskimäärin.  

 

 

Opiskelijoiden etäopetukseen suhtautumisen muutos 
 

Etäopetukseen siirtymisen onnistumista voidaan arvioida myös tarkastelemalla opiskelijoiden 

suhtautumisen muutosta etäopetukseen (taulukko 6 ja kuvio 6). Jos etäopetus on onnistuttu 

toteuttamaan toimivasti, on sillä oletettavasti myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden suhtautumiseen 

etäopiskelua kohtaan.  

 

Kyselyn mukaan 46 prosenttia opiskelijoista kertoo suhtautumisensa etäopetusta kohtaan muuttuneen 

kielteisemmäksi poikkeusolojen myötä. Vastaavasti 26 prosenttia opiskelijoista kertoo suhtautumisensa 

muuttuneen myönteisemmäksi. Näin ollen suurempi osa opiskelijoista on ainakin jollain tavalla 

pettynyt siihen, millaiseksi etäopiskelu on osoittautunut.  
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Taulukko 6: Miten suhtautumisesi etäopetukseen on muuttunut täyteen etäopetukseen siirtymisen jälkeen? 

Vastaukset opintoalan mukaan.  

 

 

Kuvio 6: Miten suhtautumisesi etäopetukseen on muuttunut täyteen etäopetukseen siirtymisen jälkeen? 

Vastaukset opintoalan mukaan. 

 
 

 

Kulttuurialojen opiskelijoista huomattavasti keskiarvoa suurempi osa on korjannut suhtautumistaan 

myönteisemmäksi. Heistä 34 prosenttia kertoi suhtautumisensa parantuneen, kun opiskelijoiden 

keskiarvo oli vain 26 prosenttia. Vastaavasti kulttuurin opiskelijoiden suhtautuminen on muuttunut 

kielteisempään suuntaan muita opiskelijoita harvemmin. Liiketalouden opiskelijat poikkeavat 

keskimääräisestä kaikkein heikoimpien arvioiden määrän suhteen. Heistä vain 14 prosenttia kertoo 

suhtautumisensa muuttuneen huomattavasti kielteisemmäksi, kun koko opiskelijamassan keskiarvo on 

19 prosenttia. Huomattavaa on kuitenkin, että näilläkin aloilla valtaosan opiskelijoista suhtautuminen 

etäopetukseen on muuttunut heikommaksi. Sosiaali- ja terveysalojen vastauksissa on kaikkein vähiten 

vastauksia suhtautumisen muuttumisesta myönteisemmäksi.  

 

Opintojen vaiheen mukaan tulokset vaihtelivat paljon. Mitä myöhemmässä vaiheessa opintojaan 

opiskelija oli, sitä myönteisempi opiskelijoiden suhtautumisen muutos on ollut. Suurin ero on 

havaittavissa opintojensa loppuvaiheessa olevilla opiskelijoilla, joista 31 prosenttia kertoo 
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 Kaikki SoTe kulttuuri tekniikka liiketalous 

Huomattavasti 

kielteisemmäksi 132 19 % 42 21 % 10 15 % 63 20 % 17 14 % 

Hieman 

kielteisemmäksi 193 27 % 61 31 % 14 21 % 80 25 % 38 30 % 

Ei muutosta 198 28 % 60 30 % 20 30 % 81 26 % 37 30 % 

Hieman 

myönteisemmäksi 120 17 % 24 12 % 19 28 % 54 17 % 23 18 % 

Huomattavasti 

myönteisemmäksi 63 9 % 11 6 % 4 6 % 37 12 % 10 8 % 

Yhteensä 706 100 % 198 100 % 67 100 % 315 100 % 125 100 % 
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suhtautumisensa etäopetukseen muuttuneen myönteisemmäksi täyteen etäopetukseen siirtymisen 

myötä. Heistä vain 27 prosenttia ilmoitti suhtautumisensa huonontuneen, joten he ovat ainoa 

opiskelijaryhmä, jonka suhtautuminen on keskimäärin parantunut, vaikka ero onkin vain pieni. 

(Taulukko 7 ja kuvio 7) 

 

Taulukko 7: Miten suhtautumisesi etäopetukseen on muuttunut täyteen etäopetukseen siirtymisen jälkeen? 

Vastaukset opintojen vaiheen mukaan. 

 kaikki 0 - 25 % 26 - 50 % 51 - 75 % 76 - 100 % 

Huomattavasti 

kielteisemmäksi 132 19 % 73 24 % 31 16 % 22 18 % 6 8 % 

Hieman 

kielteisemmäksi 193 27 % 88 29 % 60 31 % 29 24 % 15 19 % 

Ei muutosta 198 28 % 77 25 % 49 25 % 39 32 % 33 42 % 

Hieman 

myönteisemmäks

i 120 17 % 47 15 % 29 15 % 24 20 % 20 26 % 

Huomattavasti 

myönteisemmäks

i 63 9 % 23 7 % 26 13 % 9 7 % 4 5 % 

Yhteensä 706 100 % 308 100 % 195 100 % 123 100 % 78 100 % 

 

Kuvio 7: Miten suhtautumisesi etäopetukseen on muuttunut täyteen etäopetukseen siirtymisen jälkeen? 

Vastaukset opintojen vaiheen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelijoiden kokemuksia siirtymävaiheesta 
 

Siirtymävaihetta koskevassa avoimessa kysymyskohdassa opiskelijat antoivat yhteensä 207 sanallista 

vastausta kokemuksistaan etäopiskeluun siirtymisestä ja etäopiskeluun liittyvistä ongelmista ja 

onnistumisista. Vastauksista nousi esiin viisi yhtenäistä aihetta.    
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1. Opetushenkilökunnan motivaatio ja osaaminen oli selkeästi yleisin etäopetukseen siirtymiseen 

vaikuttava tekijä opiskelijoiden kokemusten mukaan. Opiskelijat arvioivat vastauksissaan opettajien 

etäopetukseen liittyvää osaamista, motivaatiota ja asennetta sekä positiivisesti että negatiivisesti. Jo 

opettajan positiivinen asenne ja valmius olivat joissain vastauksissa merkittäviä tekijöitä.  

 

”Ainakin omalla alallani opettajien positiivinen ja avoin asenne on ollut itselleni 

tärkeää etäopiskeluun siirryttäessä.” 

 

Merkittävin opettajiin kohdistuva palaute koski kuitenkin osaamista etäopetuksesta sekä positiivisessa 

että negatiivisessa mielessä. Valtaosassa näitä koskevissa vastauksissa korostettiin, että erot opettajien 

osaamisen välillä ovat olleet suuria.  

 

”Joillain kursseilla etäopiskeluihin siirtyminen on ollut onnistunutta ja selkeää. 

Etäopettaminen on kuitenkin myös ihan oma taitonsa ja kaikkien kurssien kohdalla ei 

olla mielestäni onnistuttu niin hyvin.” 

 

Osassa vastauksissa kerrottiin, että opiskelijan kokema opettajan heikko motivaatio tai riittämätön 

panostaminen etäopetukseen siirryttäessä on ollut merkittävä siirtymään vaikuttanut tekijä, josta 

opettajaa myös suoraan syyllistetään.  

 

”Joitakin opettajia ei ole ns kiinnostanut pitää luentoja etänä. Jotkut sanovat että 

heidän työtaakkansa kasvaa niin suureksi ettei heillä riitä aika.” 

 

2. Yleinen kokemus siirtymisen onnistumisesta ilmaistiin noin joka kuudennessa sanallisessa 

palautteessa. Näiden kokemusten määrä on merkittävä, sillä se vahvistaa siirtymisen onnistumista 

koskeneen monivalintakysymyksen tulosta. Kokemus kertoo siitä, että merkittävä osa opiskelijoista ei 

ole kokenut merkityksellisiä opiskeluun liittyviä ongelmia ja arvioi siirtymää tilanteeseen nähden hyvin 

toteutetuksi.  

 

”Mielestäni etäopiskeluun siirtyminen on onnistunut hyvin ja itse olen tykännyt 

järjestelystä paljon. Jopa opiskelija-esitykset onnistuttiin järjestämään etänä ja kokemus 

oli mieleinen.” 

 

”Mielestäni Metropolia on onnistunut nopeasti ja hyvin vastaamaan aivan uudenlaiseen 

poikkeustilanteeseen.” 

 

Sanallisten palautteiden määrä ja laatu noudattaa vastaavan monivalintakysymyksen antamia tuloksia 

myös negatiivisten arvioiden osalta, joita avoimissakin kentissä oli jonkin verran.  

 

”Jatkuvia ongelmia ja epävarmuutta muutoksien alla.” 

 

3. Opetuksessa käytettyjen alustojen sekavuus on ainakin siirtymän jälkeisenä aikana aiheuttanut 

osalle opiskelijoista vaikeuksia opintojen organisoinnissa ja päivittäisessä opiskelusta suoriutumisessa.  

 

”Epäselvää on kun eri kursseilla eri alustat, missä niitä käydään. Moni opettaja luopunut 

täysin Oman käytöstä ja sinne ladattavista tiedostoista ja käyttää esim Teams-tiimejä, 

mitkä ovat hyvin epäselviä ja dokumentit ovat sekaisin eri paikoissa” 
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”Etäopiskelun ongelmana on se, että on monta eri kanavaa joista tieto kulkee. Osa 

opettajista laittaa sähköpostia, osa ilmoittaa oma.metropolian kautta, osa moodlen 

kautta (josta en ainakaan itse saa ilmoituksia mihinkään), ja osa teamssin kautta. 

Mielestäni on hyvä, että osa opettajista merkitsee etäopetukset lukujärjestykseen, mutta 

ongelmana on se, että kaikki opettajat ei tee näin, vaan jättää tunnit lukujärjestykseen 

vaikka ei ole etäopetusta. Näin ollen on oppilaan tehtävänä selvittää onko etäopetusta 

vai ei. Ja kiva siinä on sitten muistaa mitä kautta opettaja ilmoittaa asiasta. Onko 

sähköposti, oma, moodle, teams, kalenteri tms. Jne.” 

 

Eri alustojen käytön aiheuttama sekavuus esiintyy joka kymmenennessä kirjallisessa palautteessa, mikä 

on huomattava osuus, sillä ongelma on luonteeltaan spesifi. Se nousi esiin erityisesti tekniikan ja 

sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden vastauksissa. Sekavuus ja monen eri alustan käyttö aiheutti 

ongelmia erityisesti tilanteissa, joissa opintojaksolla oli useampi opettaja, joiden keskinäinen yhteistyö 

ei ollut organisoitua tai opettajan taidot eri alustojen käytössä koettiin puutteellisiksi.  

 

4. Alkukankeus ja tiedonpuute siirtymävaiheessa nousivat vastauksissa esiin tekijänä, joka vaikutti 

opiskelijan kokemukseen siirtymän onnistumisesta. Epätietoisuus vaikuttaa aiheuttaneen monille 

stressiä ja turhautumista tilanteeseen, mutta myös ymmärrystä osoitettiin.  

 

”Epätietoisuutta ja epäselvyyttä paljon, mutta se on tietenkin ymmärretävää uuden 

tilanteen takia.” 

 

”…monet opettajat jättivät kaikki nämä asiat ilmaan roikkumaan, eikä oppilaille 

annettu tietoa miten seuraavat pari kuukautta tulee menemään. Jatkuva epätietoisuus 

tällaisista itselle todella tärkeistä asioista on lisännyt kuluneen kuukauden aikana omaa 

stressitasoa huomattavasti.” 

 

Vastausten perusteella moni opiskelija koki etäopetukseen siirtymävaiheen aikana 1-3 viikon mittaisen 

jakson, jossa tietoa opintojaksojen järjestämisestä ei ollut riittävästi saatavilla ja opiskeluun aiheutui 

toimeton tauko. Useimmissa tapauksissa asiat kuitenkin selkenivät jonkin ajan kuluttua ja opinnot 

jatkuivat.  

 

”Aluksi oli epätietoisuutta, mitä tulee tapahtumaan ja noin 1,5 viikkoa opiskelusta meni 

"hukkaan" siirtymävaiheessa.” 

 

5. Puutteellinen opetuksen toteutus ja itseopiskelun lisääntyminen esiintyivät avoimissa 

palautteissa kohtuullisen usein. Puutteellinen opetuksen toteutus ilmenee esimerkiksi palautteena 

opetusmateriaalien ja tehtävien heikosta tasosta, luentojen peruuntumisesta ja ohjauksen 

vajavaisuudesta. Opetusmuotojen korvaaminen itsenäisillä tehtävillä on aiheuttanut vaikeuksia 

varsinkin lähiopetusta ja ohjausta kaipaaville opiskelijoille.  

 

”Etäopetuksessa ei itsessään mitään vikaa, kurssit vain kyhätty parissa päivässä kasaan 

ja nyt me oppilaat olemme pilotoimassa miten ne toimivat käytännössä (Ei toimi).” 

 

”Joidenkin kurssien opetus muutttui kokonaan itsenäiseksi opiskeluksi, mikä on 

hankaloittanut opiskelua todella paljon.” 

 

“Study content very reduced at some subjects. I think most teachers clearly mistaken 

DISTANT learning with SELF learning as they are pretty hands-off.” 
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Joissain palautteissa kerrotaan opintojaksojen kuormittavuuden ja työmäärän lisääntymisestä 

etäopetukseen siirtymisen yhteydessä. 

 

”Osa opettajista antoi etätehtäviä, ja oppimistehtäviä tuntuikin satavan kuin sieniä 

sateella. Kirjoitustehtävien määrä oli suhteeton, vaikka opettajilla olisi ollut valmiuksia 

järjestää kursseja etänä teamsin kautta. Toki tilanne parani, kun saimme äänemme 

opettajille kuuluviin. Saimme välittömästi yhden kurssin etätoteutukseen.” 

 

Joissain palautteissa kerrotaan, että opetus on jo ennen etäopetukseen siirtymistä koettu 

puutteelliseksi, eikä poikkeustila sinänsä ole tuonut muutosta tilanteeseen.  

 

”Itseopiskelumateriaalit ovat usein heikolla tasolla. Tämä on ongelma myös 

lähiopetuskursseilla, mutta korostuu nyt etäopetuksen aikaan.” 

 

 

Tulkinta ja kehitysehdotuksia 
 

Etäopetukseen siirtyminen on tulosten perusteella onnistunut valtaosin hyvin. Positiivisten arvioiden 

määrä oli aineistossa huomattava. Vastausten joukosta löytyi kuitenkin neljä ongelmaa, jotka ovat 

vaikuttaneet kielteisesti opiskelijan arvioon siirtymän onnistumisesta:  

 

1. Opetushenkilökunnan puutteellinen osaaminen tai motivaatio 

2. Käytettyjen etäopetusalustojen sekavuus 

3. Tiedonpuute ja ongelmat siirtymän alussa 

4. Puutteellinen opetuksen toteutus ja itseopiskelun lisääntyminen 

 

Selitystä kielteisille näkemyksille on löydettävissä opiskelijoiden ilmoittamista ennakkoasenteista 

etäopetusta kohtaan. Erittäin myönteisesti etäopetukseen ennakolta suhtautuvat arvioivat siirtymän 

onnistuneen hyvin 44 tai erinomaisesti 19 prosentissa vastauksista (opiskelijat keskimäärin 48 ja 7 

prosenttia). Vastaavasti kielteisesti etäopetukseen ennakolta suhtautuneet arvioivat siirtymän 

onnistuneen hieman keskimääräistä heikommin. Erot keskiarvoisiin vastauksiin ovat muutaman 

prosenttiyksikön luokkaa.  

 

Havaintojen perusteella voidaan antaa joitain kehitysehdotuksia tilanteisiin, joissa opetusta muutetaan 

laajamittaisesti etämuotoiseksi. Ensinnäkin opetushenkilökunnan tukeen, opastamiseen ja 

sitouttamiseen etäopetukseen siirtymisessä on panostettava, sillä heidän motivaationsa ja valmiutensa 

ovat onnistumisen kannalta kriittistä. Toiseksi tarvitaan yhtenäinen käytäntö siitä, mitä 

etäopetusalustoja käytetään ja miten opintojaksoilla viestitään niiden avulla. Kolmanneksi on pidettävä 

huolta siitä, että opintojakson toteutus etämuotoisena ei johda toteutuksen puutteellisuuteen tai 

itseopiskelun liialliseen korostumiseen.  

 

Poikkeustilan vaikutukset opiskelumotivaatioon 
 

Etäopetukseen siirtymisellä ja siihen liittyvillä muutoksilla on ollut selkeä vaikutus opiskelijoiden 

motivaatioon. Valtaosa opiskelijoista kertoo motivaationsa heikentyneen hieman ja avoimet 

vastauskohdat antavat laajan käsityksen siihen vaikuttaneista syistä. Joukkoon mahtuu kuitenkin 

merkittävä määrä myös niitä opiskelijoita, joiden motivaatio on parantuntu. Kaiken kaikkiaan 
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vastaukset kertovat opiskelijoiden erilaisista tilanteista, motivaation läheistä ja suhtautumisesta 

tilanteeseen ja opiskeluun.  

 

Opiskelumotivaation muutokset 
 

Kyselyssä noin kaksi kolmesta opiskelijasta kertoi opiskelumotivaationsa heikentyneen etäopetukseen 

siirtymisen seurauksena. Valtaosalla muutos oli vähäinen (43 %), mutta silti noin joka viides (19%) 

opiskelija kertoi opiskelumotivaationsa heikentyneen huomattavasti. Kuitenkin noin viidesosa 

opiskelijoista kertoi opiskelumotivaationsa parantuneen hieman (10%) tai merkittävästi (5%). 

Muutoksia on siis tapahtunut molempiin suuntiin, mutta yleisin vastaus annettiin vähäisestä 

motivaation heikkenemisestä. Muutokset opiskelumotivaatiossa ovat selkeitä, sillä vain 23 % 

opiskelijoista ilmoitti, ettei etäopetukseen siirtymisellä ollut vaikutusta heidän opiskelumotivaationsa. 

Vastaukset on esitetty taulukossa 8 ja kuviossa 8. 

 

Lukuja arvioitaessa on kuitenkin varottava tekemästä suoraa johtopäätöstä siitä, että opiskelijoiden 

opiskelumotivaatio olisi huono, sillä kysymyksessä pyydettiin opiskelijaa arvioimaan viime viikkojen 

aikana tapahtunutta muutosta eikä opiskelumotivaation senhetkistä tasoa. Seuraavassa kappaleessa 

tarkastellut avoimet vastauskohdat antavat tarkemman kuvan opiskelijoiden kokemuksista 

opiskelumotivaatioon liittyen.  

 

Taulukko 8: Miten opiskelumotivaatiosi on muuttunut verrattuna tilanteeseen ennen etäopetukseen siirtymistä? 

Vastaukset opintoalan mukaan.  

 

 

Opintoalojen väliset erot eivät olleet huomattavia. Ainoastaan kulttuurin opiskelijat ilmoittivat hieman 

keskimääräistä useammin heikentyneestä opiskelumotivaatiosta. Opintojen vaiheen mukaiset erot 

opiskelumotivaatiossa olivat myös kohtuullisen pieniä. Harvimmin opiskelumotivaatio oli heikentynyt 

opintojen loppuvaiheessa olevilla. Huomionarvoista on, että heistä vain 11 prosenttia ilmoitti 

motivaationsa heikentyneen huomattavasti. (Kuvio 9 ja taulukko 9) 

 

 

 

 

 

 

 kaikki SoTe kulttuuri tekniikka liiketalous 

Huomattavasti 

kielteisemmäksi 

126 19 % 40 21 % 16 24 % 53 18 % 17 17 % 

Hieman 

kielteisemmäksi 

283 43 % 86 45 % 33 49 % 121 41 % 43 43 % 

Ei muutosta 148 23 % 45 24 % 11 16 % 66 22 % 26 26 % 

Hieman 

myönteisemmäksi 

64 10 % 12 6 % 5 7 % 34 12 % 12 12 % 

Huomattavasti 

myönteisemmäksi 

32 5 % 7 4 % 2 3 % 20 7 % 3 3 % 

Yhteensä 653 100 % 190 100 % 67 100 % 294 100 % 101 100 % 
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Kuvio 8: Miten opiskelumotivaatiosi on muuttunut verrattuna tilanteeseen ennen etäopetukseen siirtymistä? 

Vastaukset opintoalan mukaan.  

 
 

Taulukko 9: Miten opiskelumotivaatiosi on muuttunut verrattuna tilanteeseen ennen etäopetukseen siirtymistä? 

Vastaukset opintojen vaiheen mukaan.  

 kaikki 0-25 % 26-50 % 51-75 % 76-100% 

Huomattavasti 

kielteisemmäksi 126 

19 % 65 22 % 32 18 % 21 19 % 8 11 % 

Hieman 

kielteisemmäksi 283 

43 % 127 44 % 78 44 % 46 41 % 31 43 % 

Ei muutosta 148 23 % 66 23 % 33 19 % 28 25 % 21 29 % 

Hieman 

myönteisemmäksi 64 

10 % 22 8 % 21 12 % 13 12 % 7 10 % 

Huomattavasti 

myönteisemmäksi 32 

5 % 11 4 % 13 7 % 3 3 % 5 7 % 

Yhteensä 653 100 % 291 100 % 177 100 % 111 100 % 72 100 % 

 

Kuvio 9: Miten opiskelumotivaatiosi on muuttunut verrattuna tilanteeseen ennen etäopetukseen siirtymistä? 

Vastaukset opintojen vaiheen mukaan.  
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Opiskelijoiden kokemuksia opiskelumotivaatiosta 
 

Poikkeustilanteen vaikutuksia opiskelumotivaatioon koskevassa avoimessa kysymyskohdassa 

opiskelijat antoivat yhteensä 307 sanallista vastausta.  

 

Vastaukset selittävät monivalintakohdan tuloksia. Valtaosassa sanallisista vastauksissa opiskelijat 

antavat kuvauksia seikoista, jotka ovat vaikuttaneet heidän opiskelumotivaatioonsa myönteisesti tai 

kielteisesti. Vastausten perusteella niitä voitiin jakaa kahdeksaan teemaan: 

 

1. Opetuksen järjestelyiden tai laadun koetut puutteet olivat yleisimmin mainittu 

opiskelumotivaatiota heikentävä tekijä. Esiin nostetut puutteet koskevat laajasti eri opetuksen osa-

alueita kuten materiaaleja, tehtäviä, aikataulumuutoksia ja opetusta.  

 

”…vaikeudet kurssin toteutuksen kanssa ovat korostuneet etäopetuksen seurauksena. 

Kurssin opiskelijat ovat menettäneet työlään ja epäselvän kurssin suhteen melkein 

kaiken motivaationsa.” 

 

”Motivaatiota syö käytännön harjoitusten puuttuminen, ne ovat oleellinen osa opintoja.” 

 

Toisaalta opetusjärjestelyiden paranemisella on vastausten perusteella motivaatiota parantava 

vaikutus. Näitä kuvauksia oli tosin vastausten joukossa vain muutamia.  

 

”Etäopetuksen välineitä on käytetty monipuolisemmin ja tehokkaammin nyt 

poikkeusolojen aikana. Tämä motivoi seuraamaan etäluentoja ja osallistumaan 

opetukseen aktiivisemmin.” 

 

2. Opiskelua haittaavat häiriötekijät kuvattiin vastauksissa moninaisiksi. Kotona opiskelu koettiin 

monessa vastauksessa vaikeaksi kodin houkutusten ja muiden häiriöiden vuoksi. Vastauksissa mainittiin 

tällaisina esimerkiksi puhelin, lapset ja pelikonsolit. Yleistä oli myös kuvaus opiskelun ja vapaa-ajan 

sekoittumisesta ja keskittymisen vaikeudesta kotiympäristössä sekä välineiden ja tilojen puutteet. 

Vastausten joukossa oli myös muutamia vastauksia, joissa kotiympäristöä kuvattiin rauhallisemmaksi 

paikaksi opiskella kuin koulun tiloja.  

 

“Koulu-ympäristössä olisi helpompi opiskella ja olisi enemmän motivaatiota kuin, että 

joutuu opiskella koko päivän joka päivä kotona.” 

 

“Kotona opiskelu ei itseni kohdalla toimi. on vaikea opiskella paikassa, jossa on kaikki 

vapaa-ajan ärsykkeet. Lisäksi naapurista kuuluva melu ei auta tilanteeseen.” 

 

“there's not a study place at home to work properly remotely which is caused the lack of 

motivation” 

 

Vastaajien joukossa oli kuitenkin myös niitä, jotka kokivat häiriötekijöiden vähentyneen etäopetuksen 

myötä.  

 

“Opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen on parantunut, motivaatio noussut, 

hommat sujuu paremmin kun on hälinätön ympäristö eikä muut opiskelijat melua.” 
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3. Käytössä olevan ajan lisääntyminen on vaikuttanut opiskelumotivaatioon myönteisesti tilanteissa, 

joissa kampukselle matkustamisen loppuminen on lisännyt voimavaroja ja käytössä olevaa aikaa ja 

toisaalta silloin, kun opiskelija pystyy suunnittelemaan opiskelunsa aikataulut paremmin itselleen 

sopivasti.  

 

”Enemmän aikaa opiskelulle. Ei mene turhaan aikaa matkoihin, taukoihin yms. Saa 

enemmän aikaan. Tunnit voi nauhottaa ja helpompi keskittyä.” 

 

”Etäopetuksen ansiosta on tullut nukuttua paremmin ja koska koulu vie vähemmän 

aikaa on saanut ehkä enemmän aikaiseksi ja koulun vuoksi on ollut vähemmän 

stressiä.” 

 

4. Kontaktien puute koettiin poikkeuksetta motivaatiota heikentäväksi tekijäksi kaikissa vastauksissa, 

joissa se mainittiin. Kontaktien kohde oli useimmiten toinen opiskelija, mutta usein myös opettaja tai 

muu opetuksessa läheinen henkilö.  

 

”Hankala pysytellä samassa tahdissa omin päin. Tuntuu myös yksinäisemmältä kun ei 

voi suoraan kysyä vinkkiä kaverilta vierestä.” 

 

”Pelkkä etäopiskelu ei ole kovin motivoivaa. Pelkästään jo muutama opetuskerta 

viikossa (etäopetuksen lisäksi) nostaa motivaatiota, sillä yhteys opiskelukavereihin 

pysyy paremmin ja opettajat on tavoitettavissa pienemmällä kynnyksellä. Etäluennoilla 

on jotenkin isompi kynnys osallistua opetukseen...” 

 

”Motivaatiota on täytynyt erityisellä tavalla kerätä itse, kun vertaistukea tai opetusta ei 

ole saanut ja kaikki työ on tehtävä itse.” 

 

5. Arkirytmin ja rutiinien puute koettelee opiskelijoita, joille opetuksen säännöllinen aikataulu ja 

koululle kulkeminen ovat muodostaneet opiskelun rytmin. Kun se poikkeustilan myötä katosi, kertoo 

osa vastaajista, ettei pysty olemaan yhtä aikaansaava.  

 

“Päivärytmin saaminen on todella haastavaa enkä saa läheskään yhtä paljoa aikaiseksi 

kuin aiemmin ja se syö todella paljon.” 

 

“Vaatii enemmän itsekuria saada tehdyksi tarvittavat tehtävät ajallaan, sillä ei ole 

samanlaista päivärytmiä ja tukea siihen opiskeluun kuin lähiopetuksessa kampuksella 

olisi.” 

 

6. Kokemus, että tarvitsee lähiopetusta, ilmenee useissa vastauksissa sivuhuomautuksena tai 

pääasiallisena palautteena. Niiden viesti on, että motivaatio ja opiskeluun sitoutuminen heikkenevät, 

kun opetusmuoto on itselle sopimaton. Joissain näistä vastauksista osoitetaan pettymystä siihen, että 

opinnot eivät ole sellaisia kuin hakuvaiheessa on halunnut.  

 

“Jouduin tekemään jo lukio-opintojen aikana jonkin verran etäkursseja ja tulin jo 

tuolloin tulokseen, että etäopinnot eivät sovi minulle. Kokemukseni ei ole siitä sen 

kummemmin muuttunut, vaan se on jopa huonontunut. Koskaan koko koulu-urani 

aikana, eli siis 14 vuoden aikana, opiskelumotivaationi ei ole ollut näin alhaalla.” 
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“Motivaatio on hyvä, mutta itsenäinen opiskelu ei sovi minulle kovin hyvin. Siksi minä 

olen päivälinjalle hakeutunut.” 

 

Vastausten joukosta erottui myös joukko opiskelijoita, jotka kertoivat etäopetuksen sopivan heille 

lähiopetusta paremmin.  

 

”Etäopiskelu on mukavaa! // Ihmettelen, miksi Metropolia ei ole edelläkävijä tässä 

asiassa ja opettajille etätuntien pitäminen tuntuu täysin uudelta.” 

 

7. Opettajien rooli motivaatiolle ilmeni vastauksista kahdella tavalla. Toisaalta opettajan myönteinen 

asenne ja oma motivaatio etäopetukseen tukivat opiskelijankin motivaatiota. Toinen opettajaan liittyvä 

motivaatioon vaikuttava tekijä oli ohjauksen ja palautteen antaminen. Moni opiskelija kertoi ohjauksen, 

ohjeiden ja palautteen vähenemisen heikentävän motivaatiota.  

 

“Kun mistään ei saa palautetta, ei voi oppia virheistään. Tämä laskee 

opiskelumotivaatiota huomattavasti.” 

 

“Vaikuttaa siltä, että monen opettajan opetusmotivaatio muuttui huonommaksi 

etäopetukseen siirryttäessä, jolloin ei oma opsikelumotivaatio ainakaan parantunut...” 

 

8. Opiskelutaitojen puutteet ja opiskelun organisoinnin hankaluus näyttäytyivät hajanaisesti 

vastauksissa. Suoria viittauksia omien etäopiskeluvalmiuksien puutteisiin oli vain muutamia, mutta 

epäsuorat opintojen organisoinnin hankaluuksien kuvaukset olivat jokseenkin toistuvia. Yleisimpiä 

opintojen organisointiin liittyviä haasteita olivat aikataulutukseen ja ryhmätöihin liittyvät hankaluudet.  

 

”Liikaa hommaa! Kun tulee tunne, ettei pysty hallitsemaan kaikkea, niin motivaatiokin 

kärsii.” 

 

”Koska opinnot ovat vasta alussa, tuntuu liian haasteelliselta tehdä kaikki tehtävät 

itsenäisesti. Tuntuu että jää ilman apua ja loppepeleissä ns. langat karkaavat käsistä ja 

tehtävät suorittaa vain juuri ja juuri rimaa hipoen.” 

 

”vaikuttanu negatiivisesti ryhmätöihin (niitä on liiketalouden alalla paljon). 

Turhauttavaa kun ei pysty hoitaa kaikkea kerrallaan vaan joudutaan järjestämään 

monta tapaamista viikossa, koska moni ymmärtää tehtävän eri tavalla.” 

 

Valtaosa motivaation heikkenemisestä kertovista opiskelijoista oli ilmoittanut joitain eriteltyjä syitä 

motivaation heikkenemiselle. Heidän ohellaan vastauksista erottui ryhmä opiskelijoita, jotka usein syitä 

erittelemättä kertoivat opiskelumotivaationsa kadonneen tyystin, opiskeluun ryhtymisen olevan hyvin 

vaivalloista tai että motivaatio on ollut täysin olematonta ennestäänkin. 

 

”Ei ole yhtä paljon energiaa tehtävien tekemiseen, kuin normaalisti olisi. Yksin asuvana 

tylsyys on paras motivaattori hommiin ryhtymiseen. On päiviä, kun pitäisi tehdä 

tehtäviä, mutta ei vaan jaksa. Normaalisti rakastan koulussa käyntiä ja opiskelua, 

mutta mitä pidemmälle eristys jatkuu, sitä enemmän motivaatio tuntuu valuvan 

sormien läpi kuin hiekka.” 
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”On vaikea keskittyä koko päivän kestäviin opintoihin. Pari-kolme tuntia päivässä 

löytyy motivaatiota (joka toinen tai kolmas päivä), mutta missään nimessä ei pysty 

motivoitumaan opiskelemaan joka päivä täydet tunnit.” 

 

”Motivaatio olematon. Hyvä jos sängystä nousee kun ei tarvitse mihinkään mennä.” 

 

Lisäksi vastausten perusteella voidaan tehdä havainto opiskelijoiden erilaisista motivaation lähteistä. 

Joillain sisäinen motivaatio on riittävän vahva, jotta omia opintoja jaksaa pitää järjestyksessä ja jatkaa 

etäolosuhteissakin. Tällaisina on mainittu halu oppia tai valmistua. Toiset tarvitsevat ulkoisia 

motivaattoreita ja niiden katoaminen on ollut monille raskasta. Moni vastaaja kertoi suoraan 

kaipaavansa velvoitteita, valvontaa ja muiden opiskelijoiden painetta motivoituakseen opinnoista.  

 

”Jää enemmän aikaa opiskella, varsinkin niitä asioita mitä itse tarvii. Luennoilla usein 

kuuluu aikaa opetusvälineitten turhaan säätämiseen tai sitten käydään uudelleen läpi 

aisoita, jotka olen itse sisäistänyt jo.” 

 

”Aikatauluista on ollut vaikeaa saada kiinni, kun luentoja ei juurikaan ole, kotona on 

muita houkutuksia liikaa. Kukaan ei "valvo" opintojen edistymistä.” 

 

Tulkinta ja kehitysehdotuksia 
 

Ensisijainen johtopäätös tuloksista on, että valtaosa opiskelijoista arvioi opiskelumotivaationsa 

heikentyneen ja sen koetaan aiheutuvan moninaisista syistä. Heikentyneelle motivaatiolle annetut syyt 

on tärkeä tunnistaa ja tiedostaa opetuksessa ja opiskelijoille suunnatuissa palveluissa. Osa niistä on 

tekijöitä, joihin ei ole mahdollista paljoa vaikuttaa, kuten opetusjärjestelyjen välttämättömät 

muutokset. Osa tekijöistä taas saattaa olevan enemmän yleisesti opiskelumahdollisuuksiin liittyviä 

tekijöitä kuin suoranaisesti opiskelumotivaation edellytyksiä.  

 

Joka tapauksessa opiskelijoiden kokema opiskelumotivaation heikkeneminen on huolestuttavaa. 

Vastausten joukossa oli merkittävä määrä niitä, jotka vain todettiin motivaation loppuneen tai olevan 

täysin nollassa. Näiden opiskelijoiden löytäminen ja kohtaaminen olisi erityisen tärkeää, jotta 

seuraavana syksynä koittava uusi lukuvuosi pääsisi alkamaan sujuvammin.  

 

Opiskelumotivaation parantamiseksi voidaan antaa joitain kehitysehdotuksia vastausten perusteella:  

 

1. Opetusjärjestelyjen sujuvuus ja opetuksen laatu on pyrittävä pitämään hyvänä.  

2. Etäopetukseen on pyrittävä rakentamaan kontaktien ja vertaistuen mahdollistavia 

tilanteita. 

3. Opiskelijoiden kasvaneeseen tuen tarpeeseen esimerkiksi opintojen organisoinnissa, 

opiskelutaidoissa ja arkirutiinien ylläpidossa on tarjottava aktiivisesti opastusta ja 

tukea.  

4. Tuki, ohjaus, palaute ja arviointi ovat edelleen tärkeitä etäopetuksessa. Esimerkiksi 

hyväksytty/hylätty -muotoisen arvioinnin lisääntyminen heikentää 

opiskelumotivaatiota. 

5. Opetushenkilökunnan omaa motivaatiota ja asennetta etäopetusta kohtaan on 

tuettava, sillä se heijastuu myös opiskelijoihin.  
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Opiskelijoiden henkinen jaksaminen ja stressi 
 

Etäopiskelun ja poikkeustilanteen vaikutukset opiskelijoiden jaksamisen ja stressin määrään ovat 

opiskelijoiden kokemusten mukaan useimmiten kielteisiä. Tältäkin osin tekijöitä ja tilanteita on paljon 

ja joukkoon mahtuu merkittävä määrä opiskelijoita, joiden jaksaminen on parantunut ja stressin määrä 

vähentynyt. Avoimet vastauskohdat antavat selityksiä erilaisille kokemuksille sisältäen kokemuksia 

laidasta laitaan.  

 

Henkisessä jaksamisessa tapahtunut muutos 
 

Opiskelijat arvioivat valtaosin henkisen jaksamisensa heikentyneet poikkeusolojen myötä. Kaikkiaan 49 

prosenttia opiskelijoista kertoo jaksamisensa muuttuneen huonommaksi tai erittäin paljon 

huonommaksi. Vastaajista noin joka viides ilmoitti jaksamisensa parantuneen. (Taulukko 10 ja kuvio 10) 

 

Opiskelijoiden kokemassa henkisessä jaksamisessa havaittiin vaihtelua sekä opiskelualan että opintojen 

vaiheen suhteen (taulukot 10 ja 11 ja kuviot 10 ja 11). Opiskelijoista sosiaali- ja terveysalan sekä 

kulttuurialan opiskelijat ovat kokeneet jaksamisensa heikenneen suhteellisesti enemmän kuin 

opiskelijat keskimäärin. Tekniikan ja liiketalouden aloilla arviot jaksamisen muutoksista ovat jonkin 

verran parempia. Erityisen selkeä ero on niiden opiskelijoiden osuudessa, jotka ilmoittivat jaksamisensa 

muuttuneen erittäin paljon huonommaksi. Sosiaali- ja terveysaloilla näin ilmoitti 17 prosenttia 

vastaajista, kun liiketalouden opiskelijoista osuus oli vain 6 prosenttia.  

 

Taulukko 10: Kuinka hyväksi koet henkisen jaksamisesi nyt verrattuna tilanteeseen ennen poikkeusoloja? 

Esitettynä opintoalan mukaan.  

 kaikki sote kulttuuri tekniikka liiketalous 

Erittäin paljon 

huonommaksi 

79 11 % 33 17 % 7 10 % 32 10 % 7 6 % 

Huonommaksi 270 38 % 82 42 % 31 46 % 108 34 % 49 40 % 

Ei muutosta 212 30 % 49 25 % 18 27 % 105 33 % 39 31 % 

Paremmaksi 106 15 % 22 11 % 10 15 % 50 16 % 24 19 % 

Erittäin paljon 

paremmaksi 

38 5 % 11 6 % 1 1 % 21 7 % 5 4 % 

Total 705 100 % 197 100 % 67 100 % 316 100 % 124 100 % 

 

 

Opintojen vaiheen suhteen vastauksista löytyy eroavaisuuksia eri ryhmien välillä. Eniten jaksamisen 

heikkenemisestä ilmoittavat ne opiskelijat, joiden opinnoista on suoritettu noin 25 -50 prosenttia. 

Vähiten jaksamisen heikkenemisestä ilmoittavat opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat. 

Myönteisestä muutoksesta jaksamisessa ilmoittaa kutakuinkin yhtä suuri määrä opiskelijoista kaikissa 

opintojen vaiheen mukaisissa ryhmissä.  
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Kuvio 10: Kuinka hyväksi koet henkisen jaksamisesi nyt verrattuna tilanteeseen ennen poikkeusoloja? Esitettynä 

opintoalan mukaan.  

 
 

 

Taulukko 11: Kuinka hyväksi koet henkisen jaksamisesi nyt verrattuna tilanteeseen ennen poikkeusoloja? 

Esitettynä opintojen vaiheen mukaan.  

 kaikki 0-25 % 26-50 % 51-75 % 75-100% 

Erittäin paljon 

huonommaksi 

79 11 % 40 13 % 18 9 % 14 11 % 7 9 % 

Huonommaksi 270 38 % 116 38 % 85 44 % 41 34 % 27 34 % 

Ei muutosta 212 30 % 92 30 % 47 24 % 42 34 % 30 38 % 

Paremmaksi 106 15 % 44 14 % 31 16 % 18 15 % 13 16 % 

Erittäin paljon 

paremmaksi 

38 5 % 15 5 % 14 7 % 7 6 % 2 3 % 

Yhteensä 705 100 % 307 100 % 195 100 % 122 100 % 79 100 % 

 

Kuvio 11: Kuinka hyväksi koet henkisen jaksamisesi nyt verrattuna tilanteeseen ennen poikkeusoloja? Esitettynä 

opintojen vaiheen mukaan.  
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Poikkeusolojen aiheuttama stressi 
 

Opiskelijoista kaikkiaan 57,6 prosenttia ilmoitti poikkeusolojen aiheuttaneen enemmän stressiä 

lähiopetukseen verrattuna. Kysymyksessä ei ollut vastausvaihtoehtoa, jolla olisi voinut kertoa stressin 

vähentymisestä, joten valitettavasti tästä ei ole käytettävissä vastaavaa määrällistä tietoa. Tulokset on 

esitetty taulukossa 12 ja kuviossa 12.  

 

Opintoalojen välillä nähtiin ero sosiaali- ja terveys- ja kulttuurin alojen sekä tekniikan ja liiketalouden 

alojen välillä. Näistä kahden edellisen vastauksissa ilmoitetaan stressin määrän lisääntyneen 

huomattavasti useammin. Ero muihin aloihin on noin 9-13 prosenttiyksikköä. (Taulukko 12 ja kuvio 12) 

 

 

Taulukko 12 ja kuvio 12: Koetko etäopiskelun aiheuttaneen sinulle enemmän stressiä lähiopetukseen verrattuna? 

Esitettynä opintoalan mukaan.  

kaikki 405 57,6 % 

sote 128 65,3 % 

kulttuuri 43 65,2 % 

tekniikka 164 52,1 % 

liiketalous 70 56,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opintojen vaiheen mukaan eritellyt tulokset kertovat, että opintojen alussa olevat opiskelijat ovat 

kokeneet stressin lisääntymistä muita opiskelijoita useammin (65 prosenttia) ja opintojen edetessä 

stressin lisääntymisestä kertovien opiskelijoiden osuus laski. Kaikkein harvimmin stressin 

lisääntymisestä kertoivat opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat (43 prosenttia). (Taulukko 13 ja 

kuvio 13) 

 

Taulukko 13 ja kuvio 13: Koetko etäopiskelun aiheuttaneen sinulle enemmän stressiä lähiopetukseen verrattuna? 

Esitettynä opintojen vaiheen mukaan.  

kaikki 405 57,6 % 

0 - 25 % 199 64,8 % 

26 - 50 % 105 54,1 % 

51 - 75 % 67 54,9 % 

76 -100 % 34 43,0 % 
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Opiskelijoiden kokemuksia jaksamisesta ja stressistä 
 

Kyselyn avoimissa vastauksissa havaittiin jaksamista tukevia sekä heikentäviä ja stressiä aiheuttavia 

seikkoja. Kirjallisia vastauksia saatiin kaikkiaan 229 kappaletta. Niissä esiin nousseet seikat olivat 

moninaisia vaihdellen henkilökohtaisista arkisista asioista yleisiin huoliin ja toivoa luoviin aiheisiin. 

Vastauksista havaittiin neljä opiskelijoiden jaksamista tukevaa tekijää ja kutakuinkin kuusi sitä 

heikentävää tekijää. Jaksamista tukevina asioina nousivat esiin seuraavat.  

 

1. Lisääntynyt vapaa-aika lisäsi jaksamista muun muassa antamalla vapautta suunnitella päivänsä ja 

tekemisensä vapaammin ja antamalla lisäaikaa päivään, kun koulumatkoihin ei tarvitse käyttää aikaa.  

 

“Aikaa on jäänyt enemmän ulkoiluun ja kun koulussa ei ole aamusta iltapäivään niin 

saa hyödynnettyä kaiken aurinkoisen ajan päivästä ja liikuttua ulkona! Tämän takia 

henkinen jaksaminen on todella paljon parempaa!” 

 

“Aikaa enemmän olla kotona ja miehen ja lapsen kanssa, mikä parantanut 

huomattavasti henkistä jaksamista.” 

 

“Etäopiskelu mahdollistaa oman opiskelun aikataulutuksen paremmin. Ei mene aikaa 

siirtymiseen kampukselle.” 

 

2. Yksinäisyydestä ja rauhasta nauttivat piirteet omaavat opiskelijat kertovat nauttivansa kotona 

olemisesta ja yksinäisyyden tuomasta rauhasta.  

 

”Olen kehittänyt itselleni jo vuosia sitten hyvän työkalupakin henkisen jaksamisen 

tukemiseksi. Sen keinojen avulla olen oikeastaan ihan tyytyväinen tähän 

elämäntilanteeseen, tämä on kuin tauko normaalista elämästä.” 

 

”Sisäinen introvertti nauttii tästä!” 

 

3. Liikunta ja ulkona kulkeminen ovat joidenkin vastaajien kohdalla lisääntyneet ja se on parantanut 

jaksamista ja vähentänyt stressiä muutamien vastausten mukaan.  

 

”Aikaa urheilla kotona, käydä pitkillä kävelyillä, voinut myös nukkua pitkään jos 

halunnut.” 

 

”Ennen poikkeusoloa oli kiire töissä ja koulussa. Nyt on ollut enemmän aikaa nukkua ja 

liikkua. Vointini on parempi.” 

 

4. Lisääntynyt uni on ollut monille opiskelijoille mahdollista, kun päivärytmi on tullut enemmän oman 

suunnittelun alaiseksi ja aamuisin säästyy aikaa koulumatkoilta.  

 

”Nyt on mahdollista nukkua ihmiselle soveliaan pituisia yöunia ja tuntuu että elämä on 

paremmin hallinnassa kun kerkeää organisoida muutakin kuin koulu ja työ aikatauluja” 

 

Opiskelijoiden jaksamista tukevat tekijät ilmenivät vastauksissa mieltä lämmittävän usein, mutta 

kuitenkin tässäkin yhteydessä kielteisiä ja jaksamiselle ongelmallisia tekijöitä nousi vastuksissa esiin 

niitä useammin. Se vastaa hyvin sitä havaintoa, joka tehtiin jo monivalintakysymyksen 

vastausjakaumasstakin. Opiskelijoiden jaksamista heikensivät erityisesti seuraavat tekijät.  
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1. Opintojen työläys, hankaluus ja ongelmat olivat ylivoimaisesti yleisin koettu syy opiskelijoiden 

jaksamisen heikkenemiseen. Kyseessä ei ollut opintojen aiheuttama työmäärä muutamaa hajanaista 

vastausta lukuun ottamatta vaan erilaiset opetuksen puutteisiin, opetusjärjestelyjen hankaluuteen, 

tiedon puutteeseen tai heikoksi koettuun laatuun liittyvät kokemukset. 

 

”Opettajat antoivat lisää tehtäviä poikkeustilanteen vuoksi. Silti tunneille osallistuttiin 

normaalisti ja tehtiin muutkin kurssille suunnitellut tehtävät. Opiskelukuorma kasvoi 

todella paljon.” 

 

”epäselvyydet tehtävien sisäistämisestä, epätietoisuus opintojen etenemisestä, tarve 

suorittamiseen lisääntynyt (vähentää varsinaista oppimista, kun yrittää vaan selviytyä 

ja päästä eteenpäin tehtävissä) selkeä rakenne opinnoista hävinnyt” 

 

2. Ihmiskontaktien puute käy opiskelijoiden voimille. Monet opiskelijat kertovat kaipaavansa yleisesti 

ihmiskontakteja. Jos vastauksissa eritellään, keiden kontakteja kaivataan, yleisimmin mainitut henkilöt 

ovat opiskelutoverit ja -yhteisö sekä muut ystävät. Käytännössä kukaan ei maininnut esimerkiksi omia 

vanhempiaan tai perhettään, mikä saattaa olla hieman yllättävää.  

 

”Now that the situation has been going on for such a long time it is starting to feel really 

tough not being able to see your friends and having to do all the work independently at 

home.” 

 

“Opetuksen ja vuorovaikutuksen täydellinen puuttuminen on merkittävästi vaikeuttanut 

oppimista ja tuonut mielialaa alaspäin. Turhautumista ja ahdinkoa viikoittain.” 

 

3. Ongelmat arkirytmin ylläpitämisessä, rutiinien puute sekä opiskelun ja vapaa-ajan 

sekoittuminen esiintyivät vastauksissa eri sanoin ja kerrottuna. Yhteistä näille kertomuksille on, että 

koulussa käynnin loppuminen vaikuttaa tuoneen ongelman esiin poikkeusolojen alettua.  

 

“Työn, perheen ja opiskelun sovittaminen yhteen on paljon hankalampaa kuin ennen ja 

uusi tilanne on vienyt voimavaroja yllättävän paljon.” 

 

“Rytmi arjessa tukee paljon jaksamista ja en ole saanut pidettyä niitä yllä etäopetuksen 

aikana tarpeeksi hyvin. Tähän vaikuttaa tuntien vähyys sekä omat ongelmat, jotka 

pahentavat tilannetta.” 

 

4. Toimeentuloon, työhön ja harjoitteluihin liittyvät vaikeudet esiintyivät kutakuinkin 8 prosentissa 

annettuja kirjallisia vastauksia. Ne olivat selkeästi rajatun opiskelijajoukon jaksamiseen ja stressin 

tasoon vaikuttavia seikkoja. Työhön liittyvä stressi ja jaksamisen heikkeneminen saattoivat johtua joko 

työhön liittyvistä paineista tai työn vähenemisen aiheuttamista toimeentulo-ongelmista.  

 

“Harjoitteluni keskeytyi poikkeustilanteesta johtuen ja valmistumiseni tulee 

lykkääntymään entisestään, tämä on henkisesti todella raskasta.” 

 

“Kesätyöpaikan saanit täysin mahdotonta puhumattakaan harjoittelupaikasta. 

Epävarmuus luo ahdistuksen tunnetta.” 

 

“Töissä käynti poikkeusoloissa hoitoalalla vaikuttaa stressaavasti opiskeluunkin” 
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5. Huoli yleisestä tilanteesta ja eristäytyminen tai muuten vain yleinen alakuloisuus nousivat esiin eri 

tavoin sanoitettuna. Näissä vastauksissa ei ollut aina ilmeistä, liittyikö jaksamisen ja stressin 

tuntemukset tarkalleen poikkeusoloihin vai ovatko ne muiden tekijöiden aiheuttamia. Joka tapauksessa 

noin 10 prosentissa avoimista vastauksista kerrottiin jossain muodossa yleisestä huolesta, 

ahdistuksesta tai eristäytymisen aiheuttamasta alakuloisuudesta.  

 

”Selittämättömästä syystä stressi ja ahdistus lisäätynyt.” 

 

”Rajoitukset vaivaavat muuten jonkin verran, mutta koulun sulkeutuminen ei lainkaan. 

Ei mene päivät hukkaan kampuksella istuessa ja saa jotain aikaiseksikin. Olisi ihan 

toivottavaa, että saisi vetää etänä myös ensi syksyn.” 

 

6. Perhetilanteen aiheuttama stressi kerrottiin muutamissa palautteissa jaksamiseen vaikuttavaksi 

tekijäksi. Monet perheelliset opiskelijat ovat poikkeustilanteen vuoksi ottaneet lapsensa kotona 

hoidettavaksi ja omien ja puolison töiden ja opintojen siirtyminen etämuotoiseksi on aiheuttanut 

häiriötekijöitä ja ylimääräistä vaivaa.  

 

“Pinna on välillä kireänä, kun lapsi on kotona päiväkodista ja mies tekee etätöitä 

kotona. Tilanne antaa myös toisaalta eväitä henkiseen jaksamiseen, joten tilanne on 

hyvä.” 

 

Lisäksi vastauksien joukossa oli huolestuttavia kertomuksia opiskelijoiden kokemista mielenterveyteen 

liittyvistä vaikeuksista tai henkiseen tasapainoon liittyvistä huolista. Joukossa on kertomuksia myös 

terveyteen, päihteidenkäyttöön ja koettuun ahdistukseen ja alakuloisuuteen liittyviä tilanteista.  

 

“Koronakriisi ja etäopetukseen siirtyminen eivät sinänsä vaikuta henkiseen 

jaksamiseeni, mutta elämääni sisältyy tällä hetkellä eräs asia, jonka vaikutus yhdessä 

etäopetukseen siirtymisen kanssa heikentää jaksamistani. Kyseessä on terveydentilaani 

liittyvä seikka - ei covid-19 - josta on joulusta alkaen ollut suurta haittaa mm. unen 

laatuun ja liikkumiseen. Tässä tilanteessa ei olisi tarvittu ylimääräistä stressin 

aiheuttajaa.” 

 

“Perhe asuu Uudenmaan ulkopuolella ja masennuslääkkeiden annostusta piti nostaa.” 

 

“Poikkeustila on iso stressitekijä. En varmasti ole ainoa opiskelija jolla menee 

vuorokaudesta reilu tunti itkemiseen ja lisää siitä toipumiseen, tuntuu kuin odotettaisiin 

normaalinkaltaista suoritusta opinnoissa, vaikka jaksaminen on keskivaikean tai 

vaikean masennuksen tasolla. Onneksi on joku muu laittamassa ruuat, jäisi jakso kesken 

jos pitäisi yrittää selvitä myös elämästä.” 

 

“Ajauduin päihdeongelmiin” 

 

Tulkinta ja kehitysehdotuksia 
 

Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden jaksaminen vaikuttaa heikentyneen ja stressin määrä lisääntyneen 

poikkeusolojen myötä. Tulokset ovat selkeä merkki opiskelijoiden kokemista jaksamisongelmista ja 

raskaasta tilanteesta, vaikka kysymykset eivät sinänsä anna absoluuttista arviota vaan kertovat pelkästä 
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muutoksen suunnasta. Tuloksia voidaan käyttää myös sen arvioimiseen, mitkä opiskelijaryhmät ovat 

ottaneet poikkeusolot kaikkein raskaimmin. Resurssien ja tiedotuksen kohdentaminen heille voi olla 

perusteltua.   

 

Opiskelijoiden kertomukset jaksamisen heikkenemisestä, stressin lisääntymisestä ja henkilökohtaisista 

ongelmista ovat huolestuttavia. Osa niistä on tietenkin ollut odotettavissa ja ovat tilanteeseen nähden 

ymmärrettäviä. Esimerkiksi sosiaalisten kontaktien väheneminen ja eristäytyminen ovat varmasti 

koskettaneet kaikkia, jotka ovat joutuneet jäämään pois suuresta osata arkista toimintaa, jonka 

ympärille elämä on rakentanut.  

 

Harmittavaa on se, että osaan kielteisesti jaksamiseen vaikuttavista asioista olisi saatavilla tukea ja 

tietoa, jotka voisivat vähentää niiden painoa opiskelijoiden harteilla. Esimerkiksi opiskelijoiden tukiin 

liittyvää tietoa on saatavilla, joka voisi lievittää tulevaisuuteen ja toimeentuloon liittyvää stressiä. Myös 

opiskeluun liittyviin vaikeuksiin on saatavilla ammattimaista tukea ja ohjausta ammattikorkeakoulun 

opinto-ohjaajilta, kuraattoreilta ja muilta opiskelijahyvinvoinnin palveluiden järjestäjiltä. Käytännössä 

kaikkien palveluita opiskelijoille tarjoavien tahojen havainto koronakriisin keskellä kuitenkin on ollut, 

että opiskelijoiden yhteydenotot ovat vähentyneet. Tämä ristiriita on samaan aikaan kiinnostava ja 

huolestuttava.  

 

Tilanteessa on kuitenkin myös paljon hyvää, sillä vastausten perusteella moni opiskelija on löytänyt 

arkeensa voimavaroja esimerkiksi liikunnasta, itseensä panostamisesta ja vapaa-ajasta. Näihin 

turvautuminen on poikkeusolosuhteissa tärkeää ja siihen on hyvä opiskelijoita myös kannustaa.  

 

Osuvimmat tulosten perusteella tehtävät kehitysehdotukset liittyvät varmasti opiskelijoiden 

tukipalveluiden saatavuuden ja tiedotuksen varmistamiseen. Siihen on panostettu koronakriisin 

kuluessa, mutta opiskelijoiden ilmeinen vetäytyminen ja tavoittamisen haastavuus ovat osoittautuneet 

suuriksi ongelmiksi. Mahdollista voisi olla pyrkiä tuomaan tukipalveluita saavutettavaksi opiskelijoiden 

muodostamiin virtuaalisiin ryhmiin ja alustoille, kuten sosiaaliseen mediaan ja erilaisille opiskelijoiden 

Discord-palvelimille.  

 

Etäopetuksessa on tarpeen kehittää myös keinoja, joilla kontakteja ja ohjausta voidaan saada aikaan 

samaan tapaan kuin lähiopetuksessa luonnostaan syntyy. Mahdollista voisi olla pitää virtuaalista 

luokkahuonetta avoinna pidempään luentoa ennen ja sen jälkeen, jolloin keskustelulle ja kontakteille 

olisi mahdollisuuksia. Myös tauot ja muut epäviralliset kohtaamiset voisiva olla luovasti 

mahdollistettavissa osaksi etäopetusta.  

 

Stressitekijöiden vähentämisessä opetuksen haasteiden ratkaiseminen on myös tärkeää. Opiskelun 

vaikeudet niin opiskelijan kuin opetusta järjestävien osalta olivat yleisimpiä syitä jaksamisen 

heikkenemiselle ja stressin lisäämiselle. Nämä ongelmat tietenkin vähenevät jatkuvasti 

etäopetusjärjestelyjen parantuessa ja sen osaamisen lisääntyessä.  

 

Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet 
 

Poikkeusoloissa opiskelijoiden sosiaaliset suhteet ovat odotettavasti heikentyneet. Pääasiallisesti se 

vaikuttaa johtuvat valtiovallan asettamista rajoitteista. Opetusmuodon muuttaminen etäopetukseksi ja 

muut mahdolliset arkielämän muutokset eivät nouse vastauksissa esiin erityisen vahvasti. Sosiaalisia 

suhteita koskevilla kyselyn kohdilla saatiin selville pääasiassa määrällistä tietoa ja joitakin tulkinnallisia 

muutokseen liittyviä taustatekijöitä.  
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Sosiaalisissa suhteissa tapahtunut muutos 
 

Vastausten perusteella opiskelijoiden sosiaaliset suhteet ovat useimmiten heikentyneet. Vähäistä tai 

kohtalaista sosiaalisten suhteiden hiljenemistä kertoo tapahtuneen noin 81 prosenttia vastaajista. Vain 

11 prosenttia opiskelijoista kertoo sosiaalisten suhteidensa pysyneen ennallaan tai monipuolistuneen 

poikkeusolojen vuoksi. Täydellisestä sosiaalisten suhteiden hiljenemisestä kertoo 5 prosenttia 

vastaajista ja 2 prosenttia kertoo, ettei heillä ennestäänkään ole ollut aktiivisia sosiaalisia suhteita. 

(Taulukko 14 ja kuvio 14) 

 

Vastauksissa havaittiin opiskelijaryhmien välisiä eroja erityisesti opintoalan mukaisesti. Kaikkein 

pahimmin sosiaalisten suhteiden hiljenemistä ovat kokeneet kulttuurialan opiskelijat ja sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijat seuraavat heidän jälkeensä. Vähäisimmät vaikutukset sosiaalisiin suhteisiinsa 

ovat havainneet liiketalouden alan opiskelijat. Erot alojen välillä ovat suurimmillaan noin 10 

prosenttiyksikön luokkaa yleisimpien vastausvaihtoehtojen kohdalla.  

 

 

Taulukko 14: Miten etäopiskeluun siirtyminen on vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiisi? Esitettynä opintoalan 

mukaan.  

 kaikki sote kulttuuri tekniikka liiketalous 

Minulla ei ole ollut 

sosiaalisia suhteita 

aiemminkaan 

15 2 % 2 1 % 1 1 % 11 4 % 1 1 % 

Sosiaaliset suhteeni 

ovat kokonaan tauolla 

35 5 % 12 6 % 2 3 % 18 6 % 3 2 % 

Suurin osa sosiaalisista 

suhteistani on tauolla 

163 23 % 54 27 % 21 31 % 63 20 % 25 20 % 

Osa suhteista on 

tauolla mutta osan 

kanssa yhteydenpito 

jatkuu 

268 38 % 75 38 % 28 42 % 118 38 % 47 38 % 

Sosiaaliset suhteeni 

ovat jatkuneet melko 

normaalisti 

143 20 % 38 19 % 11 16 % 65 21 % 29 23 % 

Sosiaaliset suhteeni 

ovat säilyneet 

ennallaan 

66 9 % 13 7 % 4 6 % 33 11 % 15 12 % 

Sosiaaliset suhteeni 

ovat tiivistyneet tai olen 

löytänyt uusia suhteita 

14 2 % 4 2 % 0 0 % 6 2 % 4 3 % 

Yhteensä 704 100 % 198 100 % 67 100 % 314 100 % 124 100 % 
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Kuvio 14: Miten etäopiskeluun siirtyminen on vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiisi? Esitettynä opintoalan mukaan.  

 

 
 

 

Opiskelijoiden kokemuksia poikkeustilan vaikutuksista sosiaalisiin suhteisiin  
 

Yhteensä 148 opiskelijaa jätti sanallisen vastauksen sosiaalisia suhteita käsittelevään avoimeen 

kysymyskohtaan. Valtaosa avoimeen kysymykseen vastaajista kertoo yksinkertaisesti ja suorasti 

sosiaalisten kontaktiensa vähentyneen koronarajoitteiden vuoksi eli ilmoittaa sanallisesti samasta 

havainnosta, joka tehtiin monivalintakysymyksessä. Vastaajan tilannetta selvittäviä ja tekijöitä eritteleviä 

vastauksia oli suhteellisen vähäinen määrä. Vastausten perusteella voidaan tehdä vain muutamia 

laadullisia havaintoja opiskelijoiden sosiaalisiin suhteisiin vaikuttavista tekijöistä ja näkökulmista.  

 

Koronakriisin, rajoitustoimien ja etäopetuksen myötä opiskelijoiden yhteydenpidon tapa on muuttunut 

sähköiseksi ja arjessa kohdattujen ihmisten määrä on usein vähentynyt. Osa opiskelijoista kokee tämän 

muutoksen raskaasti, mutta osa hyväksyy muutoksen ilman syvää harmitusta.  

 

”Jos tässä haettiin fyysistä sosiaalisuutta eli että kuinka paljon näkee tuttuja/perhettä 

niin vastaus on oikein. Jos taas tarkoitettiin ylipäätään sosiaalisia suhteita ja esim. 

viestejä/puheluita/somessa suhteiden ylläpitoa niin sitten ei ole ollut muutosta, eli 

suhteet ovat jatkuneet ennallaan” 

 

”Koulu käsitti noin 95% sosiaalisesta elämästä/kontakteista ja nyt se on poistunut. 

Whatsapp jne ei riitä täyttämään tätä aukkoa.” 

 

Joillekin poikkeustilanteella ei ole juurikaan vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin. Joskus tilanteesta 

huolimatta on ollut mahdollista löytää myös uusia ystäviä.  

 

”Olen kuluneen kuukauden aikana saanut yhden uuden ystävänkin, jonka kanssa 

viestittelen useita kertoja viikossa…” 
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”En erityisen sosiaalinen joten en ole huomannut vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiini. 

Pidän yhteyttä säännöllisesti luokkalaisiin ja lähipiiriin videopuheluiden välityksellä ja 

se riittää ihan hyvin tässä tilanteessa.” 

 

Opiskelijoiden vastauksissa ilmenee, että karanteeni on pääasiallinen syy sosiaalisten kontaktien 

vähenemiseen. Pääasiallinen syy ei siis vaikuta olevan etäopetuksen piirteissä opetusmuotona.    

 

”Etäopiskelun vaikutusta on hieman vaikea arvioida, koska suurin vaikutus on itse 

karanteenilla, ei niinkään etäopiskelulla. Haluaisin mennä "vapaa-ajalla" näkemään 

kavereita, mutta se ei ole mahdollista, ja tämä ei todellakaan johdu etäopiskelusta.” 

 

Kertomukset yksinäisyyden tunteesta ovat yllättävän harvinaisia. Todennäköistä on, että suuri osa 

opiskelijoista ei ole joutunut vastentahtoisesti jäämään täysin ilman sosiaalisia kontakteja.  

Joitain poikkeuksiakin kuitenkin löytyy. Noin 2 prosenttia kertoi, että heillä ei ole ollut sosiaalisia 

suhteita ennestäänkään. Näitä näkyi myös muutamissa vastauksissa.  

 

”Koen olevani paljon yksinäisempi kuin ennen etäopiskeluun siirtymistä” 

 

”Minulla ei ole koulussa oikeastaan kavereita, joten en ole pitänyt yhteyttä kehenkään.” 

 

Opiskelijoille sosiaalisen median kanavat, puhelinsoitot, videopuhelut, WhatsApp ja Discord ovat 

luonnollisia kanavia pitää yhteyttä läheisiin ihmisiin. Useassa vastauksessa mainitaan erityisesti Discord-

palvelimet, joita jotkut opiskelijayhdistykset ylläpitävät. Muutamissa vastauksissa mainittiin myös 

suurelta osin päättyneiden tutorointiin liittyvien kontaktien ja yhteisöllisyyden sekä 

opiskelijatapahtumien ikävöinti. Kaikille yhteydenpito sähköisillä välineillä ei kuitenkaan ole luontevaa.  

 

”Discordin kautta keskustelua ja whatsappi, mutta ei ole voinut nähdä ketään, se 

hieman ikävää.” 

 

“i am not so good in keeping relationships only online, i need face to face meetings also” 

  

Tulkinta ja kehitysehdotukset 
 

Valtaosa opiskelijoista kertoo sosiaalisten suhteidensa määrän vähentyneen, mikä on koronan 

aiheuttamissa poikkeusoloissa odotettavissa oleva tulos. Ilahduttavaa tuloksissa on se, että vain hyvin 

harva opiskelija kertoo sosiaalisten suhteidensa olevan kokonaan poikki. Myöskään yksinäisyydestä ei 

kerrottu kuin muutamassa vastauksessa. Useimmat opiskelijat ovat löytäneet yhteydenpitotapoja 

sosiaalisen median ja muiden sähköisten viestimien välityksellä. Vaikuttaa myös siltä, että 

opiskelijayhteisöiden ylläpitämillä areenoilla on suuri merkitys monille opiskelijoille.  

 

Avointen kysymyskohtien perusteella havaittiin pääasiassa tilannetta kuvailevia kertomuksia 

sosiaalisissa suhteissa tapahtuneista muutoksista. Erityisiä syitä tai yksittäisiä tekijöitä 

eristäytyneisyydelle tai suhteiden katkeamiselle ei tullut esiin lukuun ottamatta ilmeisiä rajoitteita, jotka 

kyselyn hetkellä vallitseva. Niihin ei ole mahdollista juurikaan vaikuttaa. Näin ollen 

kehitysehdotuksiakaan ei tältä osin ole mahdollista tehdä.  
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Opetuksen laatu ja opintojen eteneminen 
 

Opetuksen laatu paljastui kyselyssä suurimmaksi etäopetukseen siirtymiseen liittyväksi ongelmaksi 

ainakin opiskelijoiden kokemusten mukaan. Laadun koettiin heikentyneen lähes poikkeuksetta. 

Heikkenemiselle annettiin huomattavan paljon erilaisia syitä, joista osaan on mahdollista vaikuttaa ja 

osaan ei.  

 

Opetuksen laadussa koettu muutos 
 

Kyselyyn vastanneet kokivat valtaosin opetuksen laadun heikentyneen poikkeustilanteen alun jälkeen. 

Vastanneista 58 prosenttia koki opetuksen laadun heikentyneen. Pelkästään 4 prosenttia vastaajista 

koki opetuksen laadun parantuneen ja 37 prosenttia ei kokenut opetuksen laadussa muutosta. 

(taulukko 15 ja kuvio 15) 

 

Opiskelijoiden vastauksissa ei ollut havaittavissa merkittävää vaihtelua opintoalan tai opintojen vaiheen 

mukaan. Sen sijaan erot olivat huomattavia sen mukaan, millainen opiskelijan ennakkoasenne 

etäopetusta kohtaan oli. Mitä kielteisempi ennakkoasenne oli, sitä enemmän opetuksen laadun 

arvioitiin muuttuneen. Kuitenkaan edes myönteisesti etäopetukseen suhtautuneiden ryhmästä 

opetuksen laadun ei arvioitu parantuneen kuin yksittäisissä vastauksissa. Kaikkein myönteisimmin 

etäopetukseen suhtautuneet arvioivat valtaosin kuitenkin, että opetuksen laadussa ei ole tapahtunut 

muutosta.   

 

 

Taulukko 15: Koetko opetuksen laadun muuttuneen sen siirtyessä etäopetukseksi? Esitettynä etäopiskeluun 

kohdistuneen ennakkoasenteen mukaan.  

 kaikki 

Erittäin 

myönteisesti 

Hieman 

möynteisesti 

ei myöntei-

sesti eikä 

kielteisesti 

Hieman 

kielteisesti 

Erittäin 

kielteisesti 

Erittäin paljon 

huonommaksi 86 12 % 10 9 % 16 9 % 29 14 % 27 15 % 4 31 % 

Huonommaksi 326 46 % 29 25 % 80 44 % 104 50 % 105 58 % 8 62 % 

Ei muutosta 259 37 % 67 57 % 78 43 % 68 33 % 46 25 % 0 0 % 

Paremmaksi 24 3 % 7 6 % 8 4 % 6 3 % 3 2 % 0 0 % 

Erittäin paljon 

paremmaksi 8 1 % 4 3 % 1 1 % 2 1 % 0 0 % 1 8 % 

Yhteensä 703 100% 117 100% 183 100% 209 100% 181 100% 13 100% 
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Kuvio 15: Koetko opetuksen laadun muuttuneen sen siirtyessä etäopetukseksi? Esitettynä etäopiskeluun 

kohdistuneen ennakkoasenteen mukaan.  

 
 

 

Opetuksen laadun muutos opiskelijoiden kokemana 
 

Opetuksen laadun muutosta etäopetukseen siirtymisen yhteydessä koskeneeseen kysymykseen saatiin 

186 avointa vastausta. Vastauksissa selitettiin monipuolisesti syitä, joiden vuoksi valtaosa opiskelijoista 

kokee opetuksen laadun heikentyneen. Usein syyt oli spesifioitu selkeästi ja näin ollen vastauksista oli 

löydettävissä seitsemän erillistä syytä opetuksen laadun koetulle heikkenemiselle.  

 

Lisäksi monissa vastauksissa tunnustettiin, että nopeasti tapahtunut etäopetukseen siirtyminen on 

ymmärrettävä syy sille, että opetuksen järjestelyissä joudutaan tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja ja 

samalla opetuksen laatu saattaa heikentyä.  

 

”No eihän se oikeen tässä tilanteessa voi muuttua muuksi kuin huonommaksi. Propsit 

kuitenkin kaikille niille opettajille, jotka oikeasti on yrittäneet parhaansa etäopetuksen 

aikana.” 

 

Opetuksen laatua heikentäviksi tekijöiksi koettiin: 

 

1. Opetuksen väheneminen tai loppuminen oli yleisin syy, jonka vuoksi opetuksen laatu koettiin 

heikoksi. Näissä vastauksissa kerrottiin, että etäoppitunteja ei ole järjestetty yhtä paljon kuin 

lähiopetuksena toteutettavissa opintojaksoissa tai ne on korvattu kokonaan toisilla opetusmuodoilla.  

 

“Joissain kursseissa ei ole opetusta lainkaan, vaan ainoastaan tenttimateriaali. Se ei 

mielestäni toimi.” 

 

“kaikissa aineissa ei voida vaan vähentää opetusta ja turvautua itsenäisiin 

tehtävänantoihin, verkko-opetuksessa interaktiivista opetusmallia tulisi hyödyntää, 

pelkkien luentojen/dialogien sijaan, nykyaikaa on erilaisten ympäristöjen hallinta (tätä 

olettaisi myös opetuksessa käytettävän moniopuolisesti)” 
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“Laadusta on vaikea sanoa mitään kun annetaan vain tehtäviä mutta ei opetusta” 

 

”Laboratori harjotukset jää kurssilta kokonaan pois” 

 

2. Lähiopetusta ei voi täysin korvata oli näkemys, joka toistui eri muodoissa usein. Erityisesti joillain 

opintojaksoilla ja käytännönläheisissä opinnoissa lähiopetuksen kaikkia tärkeitä puolia ei ole 

mahdollista siirtää etäopetukseen.  

 

”Osteopatiaan kuuluu käytännön harjoittelu nyt sitä ei saa. Se, mitä poikkeusoloissa 

opettajat ovat meille soveltaneet, se on ollut todella hyvää settiä.” 

 

”Havainnollistavat esimerkit jääneet lähes kokonaan pois. Erilaisia komponentteja ei 

pääse itse hypistelemään. Läsnäopetuksessa opettajat yleensä kantavat komponentteja 

mukana tunnille ja hyödyntää niitä opetuksessa. Youtube videolla tai web-kameran 

edessä komponenttejen heiluttelu ei havainnolista lähellekkään yhtä hyvin, vaan vievät 

vaan aikaa luennosta.” 

 

”Tarpeellinen käytännön opetus on jäänyt joiltakin kursseilta kokonaan pois, mikä on 

erittäin huono asia. Osassa onneksi siirretty myöhemmäksi. Kontaktiopetus on 

antoisampaa kun se mahdollistaa keskustelun luennoilla ja niiden välissä. 

Ihmisläheseen ammattiin opiskellessa on tärkeää olla tekemisissä ihmisten kanssa.” 

 

3. Etäopetuksen sopimattomuus opiskelijalle nähtiin joissain vastauksissa syyksi koetulle opetuksen 

laadun heikkenemiselle. Osa vastaajista koki jopa harmistusta siitä, että on joutunut etäopetukseen, 

vaikka oli tietoisesti valinnut päiväopetuksen opiskelumuodokseen.  

 

“Koen lähiopetuksen yleisesti ottaen paremmaksi tavaksi oppia. Opetuksen laatu siihen 

verrattuna heikompi, mutta paljon parempi mitä oletin alkuun etöopetukseen 

siirryttäessä.” 

 

“Itselleni on oppimisen kannalta huonompi, että etäluentojen rakenne on muuttunut 

tehtäviksi, ryhmätöiksi, videoiksi. Luennot saisivat olla luentoina ja tehtävät erikseen ja 

yksin.” 

 

4. Itsenäisen opiskelun lisääntyminen koettiin suorissa palautteissa sekä sivuhuomautuksena 

opetuksen laatua heikentäväksi asiaksi. Se ilmeni kahdessa eli merkityksessä. Opetuksen laatua 

heikensi toisaalta kokonaisten aihealueiden siirtäminen itsenäisesti opiskeltavaksi ja toisaalta tehtävien 

tekeminen opetettua aihetta koskien ilman ohjaavan opettajan läsnäoloa.  

 

”Vastuu opiskelusta on enemmän nyt opiskelijalla. Yksi opettaja ei pitänyt 

minkäänlaista opetusta etäyhteydellä vaan antoi pelkästään itsenäisen opiskelun 

ohjeita.” 

 

”Ei ehkä käsitellä asioita niin laajasti, vaan annetaan oppilaalle paljon itseopiskelua.” 

 

”Osaan kursseista ei oltu varauduttu etäopetuksena mitenkään. Koko kurssi pistettiin 
esimerkiksi vain tehtäviksi, mitä pakertaa itsenäisesti. Eikä esimerkiksi luentoja 
ollenkaan.” 
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Itsenäisen opiskelun lisääntyminen koettiin joissain vastaukissa myös epäreiluna tehtävän työn määrän 

lisääntymisenä.  

 

”Opetuksen laatu ei ole mielestäni heikentynyt, mutta itsenäisen työn määrä tuntuu 

välillä kohtuuttoman suurelta. Esimerkiksi yhtä normaalioloissa massaluentona 

toteutettua luentokertaa on nyt voinut vastata luentomateriaalien lukemisen lisäksi 

vielä useampaa eri aihetta käsittelevä kirjallinen työ, johon on tarvinnut muitakin 

lähteitä kuin luentomateriaalin.” 

 

 

5. Opettajan osaamisen ja motivaatio merkitys etäopetuksen laadulle koettiin tärkeäksi, mikä on 

linjassa myös aikaisemman etäopetukseen siirtymistä koskevien avointen kysymyskohtien analyysin 

kanssa. Usein vastaukset olivat valitettavasti usein erittelemättömiä toteamuksia tiettyjen opettajien 

osaamisen tai motivaation puutteista, joista ei ollut mahdollista saada selville syitä koetuille 

laatuongelmille. Valitettavasti osa opettajiin kohdistuvista erittelemättömistä negatiivista palautteista 

kohdistuu suoraan opettajan motivaatioon hyvin negatiivisella ja epäilevällä tavalla.  

 

”Riippuu kurssista. Ne opettajat, jotka ei muutenkaan panostaneet, ovat vetäneet 

kursseja vielä laiskemmin. Osa taas opettanut haasteista huolimatta todella hyvin.” 

 

”Taso riippuu todella paljon opettajasta.” 

 

”Toiset opettajat ovat onnistuneet pitämään opetuksen normaalilla tasolla, toisten 

opetukseen poikkeustilalla on ollut negatiivinen vaikutus. Kokonaisvaikutus on siis 

negatiivinen.” 

 

Joistain vastauksista kuitenkin havaittiin tekijöitä, joita opiskelijat pitävät arvossa opetuksen laadun 

kannalta. Näitä olivat: 

 

a. Opintojakson ja opetusmenetelmien järjestely poikkeusoloissa 

 

”Osa opettajista todellakin on ottanut homman haltuun ja keksinyt nopeallakin 

aikataululla fiksuja muutoksia kurssin toteutustapaan. Mutta suurin osa ei.” 

 

b. Tehtävänantojen ja kurssijärjestelyjen selkeys sekä tiedotus 

 

”Opettajien välillä on suuria eroja siitä miten on opetettu ja yhdellä kurssilla ei 

esimerkiksi opetettu lainkaan, annettiin vain hyvin suurpiirteinen tehtävänanto, jonka 

johdosta jouduttiin kysymään useita tarkentavia kysymyksiä ja opetusta kurssilla ei 

käytännössä ollut lainkaan.” 

 

c. Taito käyttää etäopetuksen työkaluja ja järjestelmiä 

 

”Koska osa opettajista ei selvästi ole käyttänyt esim. zoomia aikaisemmin, ei myöskään 

tavat toimia verkossa ole vielä kunnossa. Pikku hiljaa nämäkin taidot (sekä opettajilla 

että oppilailla) ovat parantuneet.” 

 

d. Etäopetukseen sopiviin materiaaleihin panostaminen 
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”Joillakin opettajilla erittäin huono toteutus, esim. ei ollenkaan etäluentoja ja 

kurssimateriaali ja tehtävät soveltuvat heikosti etäopetukseen.” 

 

6. Ohjauksen, palautteen ja keskustelun puuttuminen etäopetuksesta on etäopetuksen koettua 

laatua heikentävä tekijä monessa muodossa. Kontaktien ja keskustelun sekä opetukseen kuuluvan 

ohjauksen ja arvostelun tarve on monille opiskelijoille keskeinen osa oppimista.  

 

“Opettajat eivät ole niin läsnä mielestäni kuin lähiopetuksessa. “ 

 

“Ymmärrän että on aika vaikeaa nopeasti toteuttaa lähitunteja verkko-opintoina ja 

valmistelut varmasti vievät aikaa, mutta oppilaan näkökulmasta tuntuu että opettajalla 

ei tämän jälkeen ollut aikaa auttaa jos monella oli ongelmia joissain laskuissa/asioissa. 

Nämä jouduttiin sivuuttamaan nopeasti ja mentiin vain eteenpäin” 

 

“Ei tule enää oikeastaan mitään informaatiota kuin harvoin. Lisäksi en tiedä millainen 

yhteydenottotapa sopisi parhaiten ohjaajalleni ja mihin aikaan voisi ottaa yhteyttä.” 

 

“Lähiopetuksessa on helpompi kysyä kysymyksiä ja keskeyttää opettaja, mutta 

etäopetuksessa vauhti usein kiihtyy ja luennolla saattaa pudota kärryiltä.” 

 

“Työskentelystä on vaikeaa ja hitaampaa saada palautetta.” 

 

7. Opintomateriaalien heikko taso ja sopimattomuus etäopetukseen oli selkeä ja toistuva 

opetuksen laatua heikentäväksi koettu seikka. Se ilmeni opiskelumateriaalien puuttumisena, 

vajavaisuutena, epäselkeytenä tai sopimattomuutena etäopetukseen.  

 

”Aineesta riippuen huonommaksi kun lähiopetus vain poistui mutta käytössä oli vain 

samat aineistot kuin lähiopetuksenkin aikana. Joissakin aineissa taso taasen hieman 

jopa parani omakohtaisesto sillä opetusvideota pystyi seuraamaan paremmalla 

keskittymisellä kuin ehkä luokassa opetusta. Ja vastauksia löytyi helposti aineistoista.” 

 

“Diat laitetaan nettiin tehtävien kanssa ja jätetään opiskelijat selviytymään tehtävistä 

pelkän heikon materiaalin avulla.” 

 

”Lähiopetuksessa [oli] luentoja. Nytten vain laitetaan koko jakso pdf:nä ja sitten 

tehtäviä.. eikä mtn kunnollisia malleja.” 

 

Tulkinta ja kehitysehdotuksia opetuksen laadusta 
 

Tulosten perusteella opiskelijoiden opetuksen laatuun kohdistuvan kokemuksen parantamiseksi on 

tarpeen tehdä merkittävästi työtä. On harmittavaa, että poikkeusolojen seurauksena valtaosa 

opiskelijoista kokee opetuksen laadun jääneen huomattavasti jälkeen toivotusta ja odotetusta. Siksi 

poikkeusolojen päättyessä ja jo ennen sitä voi olla tarpeellista avoimesti selittää ja kertoa opiskelijoille 

poikkeusolon aikana tehdyistä toimista ja tilanteesta, jotta kokemus ei jää opiskelijoiden mieliin 

negatiivisena mielikuvana Metropoliasta.  

 

Opetuksen laadun heikkenemisen syiksi on koettu erilaisia tekijöitä, joista osa on tilanteen tuntien 

ilmeisiä ja sellaisia, joihin ei pysty valitettavasti vaikuttamaan. Osa taas on kokemuksia, joihin ei 
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jälkikäteen ei enää pysty vaikuttamaan. Etäopetuksen tulevaisuuden järjestelyihin voidaan kuitenkin 

ottaa paljon kehitysideoita harkittavaksi.  

 

Opintojaksojen toteutuksiin on otettava riittävästi opetusta ja tarvittaessa ohjattua tehtävien tekoon 

tarkoitettuja opetustilanteita. Opetusta ei voi etäopetuksessakaan täysin poistaa ja useimmissa 

tilanteissa sen tarve on käytännössä lähitoteutuksen tasoa. Etätoteutuksiin olisi hyvä varata myös 

mahdollisuuksia ohjaukseen, keskusteluihin ja kysymysten esittämiseen esimerkiksi erillisillä tähän 

tarkoitukseen järjestetyillä sessioilla, jotta opiskelijoiden tarvitsema kontakti ja yhteys opettajaan säilyy.  

 

Etäopetustoteutuksissa on etsittävä luovia uusia tapoja järjestää tai lähiopetukselle ominaisia 

opetusmuotoja, kuten käytännön harjoituksia ja esimerkkien läpikäymistä. Niiden avulla voidaan 

monipuolistaa opintojaksoa ja lisätä sen koettua laatua.  

 

Etäopetukseen sopivien materiaalien ja opetusmenetelmien tarvitaan riittävät resurssit, jotta 

heikkolaatuisten ja puutteellisten materiaalien sekä liiallisen itsenäisen opiskelun haitat voidaan välttää. 

Etäopetusta ei aina voida järjestää samoilla opetusmenetelmillä ja materiaaleilla ja siksi niiden 

suunnitteluun on panostettava korkeakoulun kaikilla tasoilla.  

 

Etäopetuksen järjestäminen on oma taitonsa ja opettajien työnkuvaa muuttava työmuoto, johon 

tarvitaan valmiuksia ja motivaatiota myös opetushenkilökunnalta. Näiden taitojen ja motivaation 

tukeminen on työnantajalle tärkeä tehtävä.  

 

Poikkeustilan vaikutus opintojen etenemiseen  
 

Poikkeusolojen vaikutus opintojen etenemiseen on hankalasti mitattava aihe, sillä opiskelijoiden 

tilanteet vaihtelevat. Joidenkin opiskelijoiden kohdalla opintojen etenemisen hankaloituminen saattaa 

käytännössä tarkoittaa sitä, että opintojen suorittamisen järjestys muuttuu. Toisilla opiskelijoilla kyse 

saattaa olla opintojen estymisestä ja mahdollisesti jopa valmistumisen lykkääntymisestä.  

 

Opiskelijoiden vastausten mukaan 59 prosentilla opintojen eteneminen on häiriintynyt vain vähäisesti. 

Kyselyssä ei ollut valittavana vaihtoehtoa, jonka mukaan opintojen eteneminen olisi suunnitelmien 

mukaista tai että etenemisvauhti olisi jopa parantunut. Nämä tilanteet sisältyvät siis todennäköisesti 

näihin kahteen vastausvaihtoehtoon. Vastaajista 16 prosenttia ilmoittaa opintojen etenemisen 

häiriintyneen paljon ja 5 prosenttia erittäin paljon. Voi olla mahdollista, että näihinkin vaihtoehtoihin 

sisältyy tapauksia, joissa opintojen eteneminen on parantunut, mutta se on melko epätodennäköistä. 

Kaiken kaikkiaan vastaukset kertovat siitä, että merkittävä osa ammattikorkeakoulun opiskelijoista tulee 

etenemään opinnoissaan odotettua vähemmän. (taulukko 16 ja kuvio 16) 

 

Taulukko 16: Koetko poikkeustilanteen vaikuttavan opintojesi etenemisen? Esitettynä opintoalan mukaan.  

 kaikki sote kulttuuri tekniikka liiketalous 

Erittäin vähäisesti 166 24 % 25 13 % 17 25 % 83 26 % 41 33 % 

Vähäisesti 246 35 % 70 35 % 19 28 % 113 36 % 44 35 % 

Paljon 116 16 % 46 23 % 15 22 % 38 12 % 17 14 % 

Erittäin paljon 37 5 % 16 8 % 4 6 % 14 4 % 3 2 % 

En osaa sanoa 141 20 % 41 21 % 12 18 % 67 21 % 20 16 % 

Yhteensä 703 100 % 189 100 % 67 100 % 294 100 % 101 100 % 
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Kuvio 16: Koetko poikkeustilanteen vaikuttavan opintojesi etenemisen? Esitettynä opintoalan mukaan.  

 
 

 

Opintoalojen välillä on havaittavissa selkeitä eroja opintojen estymisen suhteen. Sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijat ilmoittavat muita huomattavasti useammin poikkeusoloilla olevan vaikutuksia opintojen 

etenemiseen kuin muilla aloilla. Vähiten vaikutuksia poikkeusoloilla on tekniikan ja liiketalouden 

opiskelijoiden opintojen etenemiseen. Huomionarvoista on merkittävä ero vähäisimmästä 

vaikutuksesta kertovien määrässä. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista vaihtoehdon ”erittäin 

vähäisesti” vastasi vain 13 prosenttia vastaajista, kun muilla aloilla näin vastanneiden määrä vaihteli 25 

ja 33 prosentin välillä.  

 

Opiskelijoiden kokemuksia opintojen etenemisestä poikkeusoloissa 
 

Opintojen etenemistä koskevaan avoimeen kysymyskohtaan vastaanotettiin kaikkiaan 173 sanallista 

vastausta. Niistä selvisi laajasti erilaisia tilanteita, joilla on vaikutuksia opintojen etenemiseen. 

Vastauksista kävi ilmi, että Suomen suurimman ammattikorkeakoulun moninaisilla aloilla opinnot 

poikkeavat niin paljon toisistaan, että kaikkien vaikuttavien tekijöiden huomioon ottaminen on hyvin 

vaikeaa.  

 

Vastaukset sisälsivät asioita motivaatiosta harjoitteluihin ja opinnäytetöistä epätyydyttäviin 

arvosanoihin. Hyvin harvassa vastauksessa viitattiin ammattikorkeakouluun liittyviin tekijöihin opintojen 

etenemisen estymisessä. Valtaosa etenemisen esteistä johtuivat opiskelijan tilanteesta tai koulun 

ulkopuolisesta tekijästä. Yleisimmin mainittuja etenemiseen vaikuttavia tekijöitä olivat: 

 

1. Harjoittelujen peruuntuminen oli ylivoimaisesti yleisin opintojen etenemisen este. Se oli mainittu 

noin joka kolmannessa jätetyistä vastauksista erityisesti sosiaali- ja terveysaloilla. Harjoittelujen 

estymisen syy saattaa olla myös siihen vaaditusta opintopistemäärästä jälkeen jääminen tai jonkin 

opintosuorituksen suorittamisen estyminen.  

 

“Olisin ensiksi tehnyt osan viimeisestä harjoittelusta nyt keväällä, mutta nyt se ei 

onnistukaan.” 
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“Kesän harjoittelu meni nyt aivan mönkään että katotaan, mitä tästäkin seuraa.” 

 

“En osaa sano. Jännittää tilanne ensimmäiseen harjoitteluun menosta, kun taitoja ei ole 

lähiopetuksella ehtinyt saada, pääsenkö ylipäätään harjoittelupaikkaan, mitä jos vaikka 

lääkelaskenta takkuaa pahasti, ja sen takia en pääse. Stressaavaa.” 

 

 

2. Opintojaksojen siirtyminen korkeakoulusta johtuvista syistä esiintyy vastauksissa melko harvoin, 

mutta on kuitenkin merkittävä syy opintojen etenemisen häiriintymiselle. Usein kuitenkin opiskelijat 

voivat suorittaa etuajassa muita opintojaksoja, jolloin viivästyminen ei aiheuta opintojen kasaantumista 

myöhemmälle.  

 

“Ainakin yhden kurssin toteutus on siirretty osittain syksylle 2020” 

 

“[XXX:n] kurssi siirtyi syksylle, koska opettajalla ei ilmeisesti ollut valmiuksia 

etäopetukseen. Toivottavasti tämä saadaan hoidettua, vaikka poikkeusolot 

jatkuisivatkin vielä syksyllä.” 

 

3. Opintojen siirtyminen muusta opiskelijasta riippumattomasta syystä mainittiin useasti ja moniin 

eri opintojaksoihin liittyen. Erilaiset laboratorioharjoitukset mainittiin useimmin viivästyvänä osana 

opintoja. Lisäksi erilaiset opintojaksot, projektit ja opinnäytetyöt esiintyivät myös vastauksissa. 

Vastausten perusteella erilaiset opintosuoritukset ja -jaksot viivästyvät hyvin erilaisista syistä.  

 

“Helsingin kaupunki ei myönnä tällä hetkellä tutkimuslupia, joten ei tietoa milloin sen 

saa. Joten valmistuminen siirtyy. Eikä tiedossa ole vaihtoehto tai suunnitelmaa B. Onko 

muita vaihtoehtoja, jos lupa jää saamatta? Tämä on vaikuttanut aika paljon 

motivaatioon.” 

 

”Hieman ehkä pelottaa tuleva syksy, kun tämän kevään rästi hommat siirretään sinne. 

Yhdessä lukukaudessa kahden asiat. Miten se asia tullaan hoitamaan opiskelijoita 

kuunnellen. Ja vaikuttaako tämä kaikki valmistumiseen.” 

 

“Joiltakin osin kirjastojen kiinni olo vaikuttaa niin, ettei tarvittavia aineistoja ole 

käytettävissä ja hommat venyvät.” 

 

“Jouduin jättämään yhden opintojakson kesken, kun minulla ei ollut mahdollisuutta 

käyttää etänä kurssilla vaadittua ohjelmaa. Kurssi olisi jäänyt todennäköisesti kesken 

muutenkin, sillä se olisi vaatinut vaikeutensa vuoksi niin suurta panostusta ja vienyt 

ajan muulta opiskelulta. Työn määrä jokaisessa kurssissa kasvoi moninkertaisesti.” 

 

4. Opiskelumotivaation tai opintojen hallinnan menettäminen on kohdannut joitakin opiskelijoita 

niin rajusti, että he kertovat opintoja jäävän suorittamatta sen vuoksi.  

 

“Kurssien suorittaminen uudessa aikataulussa on epävarmaa motivaatio-ongelmien 

vuoksi. Vähintään arvosanat kärsivät.” 

 

“Motivaation puuttuessa ja aikatauluttamisen vaikeutuessa, on hankala hahmottaa 

joidenkien kurssien etenemistä. Tämä on aiheuttanut sen, etten ole ottanut huomioon 
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kaikkia palautuspäivämääriä, enkä ole edes aloittanut joitain kurssin tehtäviä, joiden 

palautuspäivämäärät ovat jo umpeutuneet.” 

 

5. Opintomenestyksen heikkeneminen huoletti useissa vastauksissa. Se saattaa heikentää 

opintomotivaatiota tai johtaa opintojaksojen uudelleensuorittamiseen ja sitä kautta opintojen 

hidastumiseen.  

 

“Arvosanat laskevat, osasta kursseista tekee tiukkaa päästä läpi.” 

 

6. Tiedon puute ja epävarmuus näkyivät vastauksissa ajoittain. Jotkut opiskelijat eivät pystyneet 

kertomaan opintojensa jatkumisen aikatauluista vielä varmasti ja osa kertoi opintojaksojen 

suorittamisen viivästyneen, tietämättömyyden vuoksi.  

 

“Ei ole tiedotettu, joten en voi tietää.” 

 

7. Opinnäytetöiden laatimisen hankaloituminen on hidastanut joidenkin opintojensa 

loppuvaiheessa olevien työtä erilaisista syistä. 

 

“Opinnäytetyön tekeminen etänä on melkoinen haaste. Kirjastojen ollessa kiinni on 

hyvin vaikea hankkia tietoa kirjoista, joita kuitenkin tarvittaisiin sekä opiskeluissa että 

opinnäytetyötä tehdessä. Poikkeustilanne ei hidasta opintojani mutta hidastaa 

työskentelytahtia huomattavasti.” 

 

”Opinnäytetyön toteutus siirtyy mahdollisesti syksystä ensi kevääseen. Myös elokuussa 

alkavan harjoittelujakson toteutuminen on epävarmaa.” 

 

”Opinnäytetyötä ei voi aloittaa syksyllä, koska toteutuksia siirtyy niin paljon syksylle. 

Opettajien ilmoitus!!!” 

 

”Opinnäytetyötä on hyvin vaikea kirjoittaa kun kirjasto on kiinni, eikä toimeksiantaja 

yritykseni pidä tapaamisia” 

 

Opintojen viivästymisen seurauksina mainittiin ainakin kesätöiden peruuntuminen opintopisterajojen 

saavuttamattomuuden vuoksi, valmistumisen viivästyminen ja opintojen mahdollinen keskeytyminen.  

 

“Epäilen opintojeni mahdollisesti viivästyvän jopa puolella vuodella.” 

 

“En todennäköisesti valmistu aikataulussa, sillä vuosikurssillamme on yksi tentti 

tekemättä. Tilanne tuntuu täysin kohtuuttomalta.” 

 

”En saa tarpeeksi opintopisteitä keväällä, jotta voisin sijaistaa optikkoa kesätöissä.” 

 

Vastausten joukossa oli myös paljon vastauksia, joissa kerrottiin, ettei poikkeusoloilla ole vaikutusta 

opintojen etenemiseen. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että vaihtoehto puuttui 

monivalintakysymyksestä. Joukossa oli myös muutamia vastauksia, joiden mukaan opintojen 

eteneminen on vauhdittunut poikkeusolojen seurauksena.  

 

“Ehdin käymään valinnaisia opintoja aiemmin = opintojen eteneminen nopeutuu!” 
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Tulkinta ja kehitysehdotuksia 
 

Opintojen viivästyminen koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi on ollut aihe, josta varmaa tietoa 

ei ole ollut juuri saatavissa. Ammattikorkeakoulu on pystynyt arvioimaan kohtuullisen tarkasti sen 

osuuden opintojen viivästymisestä, joka johtuu sen oman opetustoiminnan estymisestä. Esimerkiksi 

harjoitteluiden ja välttämättä lähiopetuksena järjestettävien opintojen estymisestä johtuvat viivästykset 

ovat tiedossa. Sen lisäksi on kuitenkin ammattikorkeakoulusta riippumattomia esimerkiksi koulun 

ulkopuolisten tahojen tai opiskelijan omia tilannetekijöitä, jotka johtavat opintojen viivästymiseen. 

Näitä tilanteita on esitelty edeltävässä kappaleessa. Niiden vaikutusten arvioiminen on haastavaa 

eivätkä edeltävätkään vastaukset pysty antamaan varmaa tietoa siitä, missä määrin opintojen 

etenemisen estyminen loppujen lopuksi realisoituu.  

 

Opintojen sujuvan etenemisen varmistamiseksi on kuitenkin varauduttava siihen, että opiskelijoiden 

erilaiset tilanteet otetaan poikkeusolojen jälkeen huomioon. Ainakin HOPS-keskusteluille ja ohjaukselle 

esimerkiksi opinnäytetöiden ja muiden opintojen suhteen on todennäköisesti normaalia suurempi 

tarve. Myös tiedotuksen tarve on keskeinen, jotta opiskelijat saavat riittävästi tietoa omien opintojensa 

etenemisestä poikkeusolojen jälkeen.  

 

Opintojen kannalta on tarpeellista huomioida, ettei opiskelijoiden työtaakka kasva liian suureksi 

poikkeusolojen päätyttyä, kun siirtyneet opinnot aikataulutetaan uudelleen. Myös opiskelijoiden 

opiskelukyvystä, motivaatiosta ja hyvinvoinnista on huolehdittava tarvittavalla aktiivisuudella.  

 

 

Tiedotus poikkeustilanteessa 
 

Opiskelijat ovat pääosin kokeneet Metropolian tiedotuksen onnistuneeksi. Kuitenkin noin neljännes 

opiskelijoista antoi huonon arvosanan tiedotuksesta. Pääasiassa huonot arviot tiedotuksessa liittyivät 

opintojaksojen ja tutkintotason tiedotuksen puutteellisuuteen.  

 

Metropolian tiedotuksen onnistuminen 
 

Opiskelijoiden arvion mukaan Metropolia on onnistunut poikkeusolojen aikaisessa tiedotuksessaan 

kohtalaisen hyvin. Opiskelijoista 53 prosenttia arvioi tiedotuksen onnistuneen hyvin tai erinomaisesti. 

Vastaajista 21 prosenttia ei osannut sanoa ja 27 prosenttia arvioi tiedotuksen onnistuneen huonosti tai 

erittäin huonosti. (Taulukko 17 ja kuvio 17) 

 

Opintoalojen välillä ei havaittu eroa lukuun ottamatta liiketalouden opiskelijoita, jotka antoivat 

keskimääräistä huomattavasti parempia arvosanoja. Heistä 65 prosenttia antoi hyvän tai erinomaisen 

arvosanan Metropolialle tiedotuksesta.  
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Taulukko 17: Miten hyvin Metropolia on tiedottanut muuttuneesta tilanteesta ja opintojaksojen toteutuksesta? 

Esitettynä opintoalan mukaan.  

 kaikki sote kulttuuri tekniikka liiketalous 

Erittäin heikosti 33 5 % 20 10 % 1 1 % 7 2 % 5 4 % 

Heikosti 154 22 % 49 25 % 15 22 % 70 22 % 20 16 % 

En osaa sanoa 146 21 % 37 19 % 15 22 % 75 24 % 19 15 % 

Hyvin 318 45 % 81 41 % 29 43 % 136 43 % 71 57 % 

Erinomaisesti 53 8 % 9 5 % 7 10 % 27 9 % 10 8 % 

Yhteensä 704 100 % 196 100 % 67 100 % 315 100 % 125 100 % 

 

 

Taulukko 17: Miten hyvin Metropolia on tiedottanut muuttuneesta tilanteesta ja opintojaksojen toteutuksesta? 

Esitettynä opintoalan mukaan.  

 
 

 

Tiedotuksen onnistuminen opiskelijoiden kokemana 
 

Avoimissa vastauskohdissa opiskelijat erittelivät usein tiedotusta Metropolian koko koulun tasoiseen 

tiedotukseen, opintojakso- ja tutkintotason tiedotukseen sekä opiskelijakunnan tiedottamiseen. Näitä 

arvioitiin eri tavoin ja perustein. Metropolian tasoiseen tiedotukseen oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta 

opintojakso- ja tutkintotasolla koettiin joissain tapauksessa suuria puutteita. Opiskelijakunnan 

tiedotusta pidettiin hyvänä, mutta se ei vaikuta tavoittavan suurta osaa opiskelijoista.  

 

Joissain vastauksissa oltaisiin kaivattu nopeampaa tiedotusta poikkeusolojen alussa, kun epävarmuus ja 

tiedon puute vaivasivat opiskelijoita.  

 

”Alussa koulun antamat ohjeistukset olivat vajaat ja erittäin epäselvät. Ne olisi voitu 

myös antaa nopeammin tiedoksi.” 

 

”Ei ollut mitään tiedotusta moneen viikkoon. Tiedotettiin vain, että kaikki lähiopinnot 

on peruttu. Vasta nyt pitkän ajan päästä saatiin jotain omatoimisia tehtäviä liittyen ensi 

syksyn kursseihin.” 
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Metropolia tiedotti pääosin hyvin ammattikorkeakoulutasoisesti ja opiskelijat pääosin arvostivat sitä. 

Joitain moitteita annettiin siitä, että korkeakoulujen sulkemisesta luettiin mediasta. Tosin tälle 

Metropolia ei voinut mitään, sillä tieto sulkemisesta jaettiin medialle ennenaikaisesti ulkopuolisen 

tahon toimesta. Tähän Metropolia vastasi heti tiedon julkaisun jälkeen lauantai-iltana eli käytännössä 

välittömästi.  

 

”Koulu on tiedottanut asiasta esimerkillisesti, mitään epäselvyyksiä ei ole ollut. Toimiin 

ryhdyttiin nopeasti hallituksen päätöksen jälkeen, muistaakseni ilmoitus kampuksen 

sulkemisesta annettiin jo saman illan aikana.” 

 

”Korkeakoulun tiedottamisessa oli alussa melkoisia vaikeuksia, osan tiedoista kerkesi 

lukea mediasta ennen virallista koulun informaatiota. Se hieman vaivasi mutta nyt 

tiedotus toimii todella hyvin. Kiitokset siitä!” 

 

Opintojakso- ja tutkintokohtaisessa tiedotuksessa on ajoittain puutteita. Se on myös monille 

opiskelijoille tärkein tiedon aihe.  

 

”En ole kiinnittänyt huomiota tai kauheasti tarvinnut tietoa. Eniten tarvitsen tietoa vain 

omalta opettajalta nykyiseen kurssiin liittyen, mutta koko koulun tilanne ei minua 

kosketa.” 

 

”Korkeakoulun omassa tiedotuksessa ei ole ongelmaa, mutta opettajat olisivat voineet 

hieman enemmän keskittyä tähän. Muutaman kerran on nyt käynyt niin, että samana 

päivänä on ilmoitettu luennosta, kun luento on.” 

 

”Itse koulu organisaationa tiedotti kyllä hyvin yleisistä asioista, mutta parin opettajan 

tiedotus on ollut ala-arvoista. Esimerkiksi tieto siitä, järjestetäänkö tuntia ollenkaan, 

tuli puoli tuntia ennen sen alkamista joten osa ei pystynyt osallistumaan lasten takia.” 

 

Opiskelijakunnan tiedotusta kiitettiin myös vastauksissa, mutta se ei saavuttanut suurinta osaa 

opiskelijoista. Vastausten joukossa oli paljon huomioita, että opiskelijat eivät ole huomanneet 

opiskelijakunnan viestintää.  

 

”Hyvin on tullut tietoa koululta ja metkalta! Molemmat ovat myös tehneet paljon extra 

hommia jotka auttavat etänäopiskelua ja opiskelijoiden hyvinvointia! Mahtavaa duunia 

:)” 

 

”Ihan hyvin on tullut tietoa kaikesta, varsinkin kun seuraa Metkaa somessa. Metropolia 

itse kuitenkin tiedottaa asioista liian vähän ja tieto enemmänkin lisäsi ahdistusta.” 

 

”Alusta lähtien on koulun osalta tullut kattavia teidotteita, välillä jopa päivittäin 

tilanteen muututtua. Hyvin on pysynyt ajan tasalla. Metkan tiedotteita en ole niinkään 

seurannut.” 

 

Tulkinta ja kehitysehdotuksia 
 

Metropolian kohtuullinen onnistuminen tiedotuksessa on selvä tuloksista tehtävä johtopäätös. 

Tiedotuksessa onnistuminen on nimittäin haastava ja harvinainen tapahtuma. Ainoat selkeät ja 
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toistuvat parannusehdotukset kohdistuvat tapauskohtaisiin puutteisiin tutkinto- ja opintojaksotason 

tiedotuksessa, jonka suhteen osa opiskelijoista on elänyt kohtuuttoman kauan epätietoisuuden tilassa. 

Myös opiskelijakunta on nähnyt, miten epätietoisuus on vaivannut opiskelijoita opintojen suhteen. 

Vaikka varmoja vastauksia ei olisi, on silti tärkeää kertoa opiskelijoille, että ratkaisuja etsitään ja niistä 

tiedotetaan heti, kun tieto on saatavilla.  

 

Opiskelijakunnan rooli tiedotuksessa oli vastauksissa yllättävä, sillä se nähtiin monissa vastauksissa 

tärkeänä tiedonlähteenä ammattikorkeakoulun ohella. Joissain vastauksissa opiskelijakunnan sanottiin 

olevan joissain tilanteissa jopa ammattikorkeakoulua tavoitettavampi, nopeampi ja selkeämpi 

tiedonlähde. Ongelma opiskelijakunnan tiedotuksessa on, että se ei tavoita suurta osaa opiskelijoista. 

Tämä johtuu siitä, että opiskelijakunnalla ei ole käytössään mahdollisuutta lähettää suoria viestejä 

opiskelijoille vaan kaikki viestintä tehdään erilaisten alustojen, kuten intranetin, sosiaalisen median ja 

nettisivujen kautta. Tulevaisuudessa opiskelijakunta pyrkii saamaan käyttöönsä sähköpostiviestinnän 

mahdollistavan jäsenrekisterin ja kehittämään myös muita tavoittavampia viestinnän kanavia. Tässä 

myös yhteistyö Metropolian kanssa on mahdollista.  

 

Tekniikan toimivuus 
 

Kaikista etäopiskelukyselyn tuloksista tekniikan toimivuutta koskeva kysymys saivat kaikkein parhaan arvion 

opiskelijoilta. Tekniikan toimivuuteen liittyvät ongelmat koskivat pääasiassa nettiyhteyden katkeilua sekä joitain 

hyvin harvoja erillisiä huomautuksia.  

 

Tekniikan toimivuus poikkeustilanteessa 
 

Opiskelijoista kaikkiaan 75 prosenttia arvioi tekniikan toimivan hyvin tai eriomaisesti. Vain 13 prosenttia 

vastanneista koki tekniikan toimivan heikosti ja erittäin heikosti -vastauksia annettiin vain 5 kappaletta. Näiltä osin 

Metropolia on siis onnistunut varautumaan etäopetukseen hyvin. (taulukko 18 ja kuvio 18) 

 

Opintoalojen välillä ei havaittu suuria eroja. Hieman muita aloja heikommin tekniikan toimivuuden arvioivat 

sosiaali- ja terveysalojen sekä kulttuurin opiskelijat. Nämä ovat myös aloja, joilla todennäköisesti käytännön 

opetuksen tarve on suurin ja näin ollen ehkä tekniset vaatimuksetkin ajoittain korkeampia kuin muilla aloilla.  

 

 

Taulukko 18: Miten tekniikka on toiminut etäopiskelussa? Esitettynä opintoalan mukaan.  

 kaikki sote kulttuuri tekniikka liiketalous 

Erittäin heikosti 5 1 % 1 1 % 2 3 % 2 1 % 0 0 % 

Heikosti 95 13 % 40 20 % 9 13 % 34 11 % 12 10 % 

En osaa sanoa 68 10 % 21 11 % 10 15 % 28 9 % 9 7 % 

Hyvin 460 65 % 118 60 % 37 55 % 224 71 % 80 64 % 

Erinomaisesti 78 11 % 18 9 % 9 13 % 27 9 % 24 19 % 

Yhteensä 706 100 % 198 100 % 67 100 % 315 100 % 125 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koronan vaikutukset opiskelijoiden kokemana 

Metropolia Ammattikorkeakoulu METKAn raportti etäopiskelukyselyn tuloksista 

44 

 

Kuvio 18: Miten tekniikka on toiminut etäopiskelussa? Esitettynä opintoalan mukaan.  

 

 
 

 

Tekniikan toimivuus opiskelijoiden kokemana 
 

Opiskelijoiden arvio tekniikan toimivuudesta on hyvä. Se näkyy opiskelijoiden antamissa avoimissa 

vastauskohdissa, joissa ongelmat kuvataan usein tilannesidonnaisiksi ja ratkaistavissa oleviksi. Joitain 

säännönmukaisuuksia palautteesta on löydettävissä seuraaviin aiheisiin liittyen.  

 

1. Nettiyhteyden pätkiminen sekä opiskelijoiden, että opettajien osalta on aiheuttanut ongelmia. Se 

oli ylivoimaisesti merkittävin tekninen ongelma opiskelijoille.  

 

”Itsellä kotona netti pätkinyt ja palvelin ruuhkautunut palautuspäivänä. Kaikki on saatu 

kuitenkin hoidettua.” 

 

”Jotkut luennon kärsii opettajan huonosta nettiyhteydestä” 

 

Osalle opiskelijoista ongelmia on tuottanut se, että he ovat riippuvaisia puhelimen mobiilinetistä.  

 

”En omista laajakaistaa, vaan joudun jakamaan puhelimesta nettiä. Puhelimen netti on 

hidas ja tiedostojen latailu kestää luvattoman kauan. Laajakaistan tai puhelinliittymän 

ostaminen/päivittäminen toisi huomattavia lisäkustannuksia arkeen. Nettiyhteydet 

temppuilee, välillä ei ole yhteyttä ja välillä hyvin hidasta.” 

 

2. Etäopetuksen äänen laatu oli yllättävän usein mainittu ja erittäin spesifi ongelma palautteissa.  

 

”Heikko äänenlastu etäluennoilla vaikeuttaa seuraamista. En tiedä johtuuko 

ohjelmista(zoom/teams) vai opettajien mikrofoneista.” 

 

”Opettajille olisi voinut järjestää kunnon mikrofonit” 

 

3. Opettajien teknisten taitojen puute esiintyi muutamissa vastauksissa. Tällaiset ongelmat ovat 
omiaan heikentämään opiskelumotivaatiota ja opetukseen keskittymistä.  
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”Monet opettajat eivät osaa käyttää ohjelmia, mikä tuo sekavuutta luentoihin.” 

 

”Onhan aina uusi oppimista, mutta kunhan on kärsivällisyys ja halu tehdä, niin se 

välittyy opiskelijoille. Ymmärrän, että opettajat eivät voivat kaikkea osata ihan heti.” 

 
4. Opiskelijoiden taidon puutteet olivat myös havaittavissa joissakin palautteissa, mutta kuitenkin 
melko harvoin ja käytännössä aina epäsuorasti ja muiden opiskelijoiden kautta ilmaistuna.  
 

”Osalla opiskelijatovereistani on ollut ongelmia, jolloin esimerkiksi kaikki eivät ole 

pysyneet osallistumaan verkkoluennoilla keskusteluun. En kuitenkaan osaa sanoa, oliko 

vika silloin käytetyssä ohjelmassa vai opiskelijoiden omissa laitteissa.” 

 

5. Opiskelussa tarvittavien erityisten sovellusten puute oli erityisesti teknisillä aloilla merkittävä 

ongelma opiskelijoille.  

 

”Ei olla päästy käyttäämään kaikkia kursseille kuuluvia ohjelmia/sovelluksia.” 

 

”Itselläni ihan hyvin. Kuitenkin osalla opiskelukavereitstani oli suuria ongelmia 

kotikoneille ladattavien määräajallisten lisenssiohjelmien latausten ja toimivuuksien 

kanssa. Osalla ei jaksanut pyöriä ja lisenssit meni umpeen ennen tehtävän 

valmistumista, joten kurssit siirtyvät seuraavalle vuodelle...” 

 
6. Zoom-ohjelman tietoturvariski huoletti yksittäisiä opiskelijoita, vaikka tietoturvariskin on tiedotettu 
olevan aiheeton.  

 

”En haluaisi käyttää periaatteesta Zoomia mihinkään ikinä mutta joudun koulun takia 

käyttämään sitä.” 

 
 

Tulkinta ja kehitysehdotuksia 
 

Metropolia sai kyselyssä parhaan arvosanan tekniikan toimivuuteen liittyvästä kysymyksestä. Sen osalta 

kehitystarpeiden luettelo on siis kaikkein lyhin.  

 

Keskeisin kehityskohde on se, että sekä opettajat että opiskelijat oppivat käyttämään 

etäopiskeluvälineitä luontevasti ja sujuvasti. Tämä korjaantuu todennäköisesti käytännön tekemisen 

kautta ja digivalmiuksia vahvistamalla. Tähän Metropolia tarttuikin hyvin nopeasti poikkeusolojen 

alettua. Opettajien nettiyhteyksien ja riittävän laadukkaiden mikrofonien tarkistaminen on toimenpide, 

joilla voidaan varmasti parantaa teknisiä valmiuksia myös nopeasti. Ratkaisematon ongelma 

tekniikkaan liittyen on ilmeisesti pelkästään opiskelussa tarvittavien ammattisovellusten lisenssien ja 

opiskelijan tietokoneelle lataamisen ongelma. Tämän vuoksi ratkaisujen etsiminen ohjelmien käyttöön 

saamiseksi olisi jatkossa erityisen tärkeää, kun etäopetusta toteutetaan tulevaisuudessa.  
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YHTEENVETO 
 

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn etäopiskelukysely osoittautui onnistuneeksi 

tulosten sekä aihealueiden ja vastaajajoukon kattavuuden osalta. Ammattikorkeakoulun opiskelijoista 

kyselyyn vastasi 4,4 prosenttia, mikä on yllättävän paljon huomioiden opiskelijamassan suuri koko ja 

monipuolisuus. Vastaukset kysymyksiin olivat kattavia eikä mikään viitannut saadun aineiston 

puutteellisuuteen tai vinoutumiseen. Kyselyn arvokkain anti oli ilman muuta sadat avoimiin 

kysymyskohtiin annetut sanalliset vastaukset, joiden sisältö kertoi paljon opiskelijoiden kokemuksista ja 

tilanteista.  

 

Kyselytutkimus tarjoaa toistaiseksi kattavimman käsityksen siitä, miten opiskelijat ovat kokeneet 

koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot. Opiskelijoiden laajan ja monipuolisen näkökulman 

puuttuminen korkeakouluyhteisön sisäisestä keskustelusta ja päätöksenteosta on ollut ongelma, johon 

tulokset vastaavat. Tieto on arvokasta ja sitä on paljon.  

 

Tulokset kertovat sekä myönteisiä että huolestuttavia asioita opiskelijoiden kokemuksista 

poikkeusoloista. Hyvin opiskelijoiden mielestä on onnistuttu siirtymän järjestelyissä, tiedotuksessa sekä 

tekniikan toimivuudessa. Monilla opiskelijoilla riittää ymmärrystä Metropoliaa kohtaan tilanteen 

poikkeuksellisuuden ja äkkinäisyyden vuoksi. Tilanteen aiheuttamista välttämättömistä haasteista on 

siis selvitty vähintään kohtuullisesti useimpien opiskelijoiden kokemuksen mukaan.  

 

Tulokset kertovat kuitenkin karun kuvan opiskelijoiden jaksamisen ja motivaation heikkenemisestä sekä 

opetuksen koetun laadun laskusta. Syyt kokemuksille ovat henkilökohtaisia ja erittäin monipuolisia. 

Valitettavan usein jaksamisen, motivaation ja opetuksen laadun heikkeneminen katsotaan 

opetushenkilökunnasta johtuvaksi. Tiedon puute sekä opetuksen koetut vajavaisuudet on valitettavasti 

usein tulkittu hyvinkin negatiivisesti. Syyt näille kokemuksille vaihtelevat paljon ja niihin perehtyminen 

poikkeusolojen loputtua on tärkeää. Se on myös tilaisuus oppia, mitä voitaisiin tulevaisuudessa tehdä 

toisin, kun etäopetusta syystä tai toisesta järjestetään laajamittaisesti.  

 

Valitettavasti osa opiskelijoista kokee jääneensä kuulematta ja huomioimatta poikkeusolojen aikana. 

Myös kyselyn vastausten määrä osoittaa, että opiskelijoilla oli keväällä 2020 suuri tarve tulla kuulluksi ja 

kertoa omista kokemuksistaan. Opiskelijakunta METKAn kokemuksen mukaan on ennen näkemätöntä, 

että näin suuri määrä opiskelijoita kertoo avoimesti ja kattavasti omista kokemuksistaan. 

Normaalioloissa edes parinsadan vastauksen saaminen kyselyyn vaatii paljon työtä. Tämän vuoksi 

METKA koki velvollisuudekseen lukea kaikki palautteet ja tuoda kyselyn tuloksia julki niin tarmokkaasti 

kuin mahdollista.  

 

Jos opiskelijoiden ääntä ei kuulla, se voi johtaa opiskelijoiden kielteisiin mielikuviin ja muistoihin siitä, 

miten poikkeusolot hoidettiin. Siksi Metropolian tulevien kuukausien haaste on osoittaa opiskelijoille, 

että heitä kuullaan ja koettuihin ongelmiin tartutaan. Tässäkin raportissa on ehdotettu kehityskohteita, 

joihin tarttuminen on toivottavasti mahdollista jo nopealla aikataululla. Esimerkiksi keskustelujen ja 

ohjaussessioiden järjestäminen etäluentojen yhteydessä ja riittävän laadukkaiden mikrofonien käyttö 

ovat konkreettisia kehitysehdotuksia, jotka nousivat suoraan opiskelijoilta. Samoin se, että 

opintojaksolla pyrittäisiin käyttämään yhtenäisesti yhtä alustaa tehtävien antamiseen, aikataulujen 

ilmoittamiseen ja palautuksiin. Kysely toi esiin myös opettajien resursseihin ja osaamiseen 

panostamisen tärkeyden, sillä ainakin joidenkin opiskelijoiden kokemuksissa ongelmat juontuivat 

opetushenkilökunnasta. 
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Poikkeustila tulee muuttamaan ammattikorkeakoulutusta pysyvästi. Etäopetuksesta tulee varmasti 

entistä laajemmin hyödynnetty ja monipuolisempi opetuksen muoto myös Metropoliassa. Toive 

kuitenkin näiden käsillä olevien tulosten valossa ja muutenkin lienee, että vastaaviin poikkeusoloihin ei 

tarvitsisi enää palata.  
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE 
 

Kyselytutkimus etäopetuksen vaikutuksista opiskelijan arkeen 
METKA on käynnistänyt kyselytutkimuksen opiskelijoille etäopetuksen vaikutuksista opiskelijan 

arkeen ja hyvinvointiin. Kyselyllä kerätään tietoa opiskelijoiden jaksamisesta, etäopetuksen 

onnistumisesta ja opiskelumotivaatiosta.  

 

Kysely on auki 30.4.2020 saakka. 

 

Oletko Metropolian opiskelija? 
o Olen 

o En ole 

 

Oletko opiskelijakunta METKAn jäsen? 
o Olen 

o En ole 

o En tiedä/en ole varma 

 

Mitä alaa opiskelet? 
o Kulttuuri-, humanistinen ja kasvatusala 

o Liiketalouden ala 

o Sosiaali-, ja terveysala 

o Tekniikan ala 

 

Millä kampuksella opiskelet? 
o Arabia 

o Karamalmi 

o Myllypuro 

o Myyrmäki 

o Muu kampus 

o Opiskelen pääasiassa verkko-opintoina 

 

Opintojesi toteutustapa ennen poikkeustilaa? 
o Pääasiassa verkko-opiskelua 

o Sekä lähi- että verkko-opetusta 

o Pääasiassa lähiopetusta 

 

Arvioi opintojesi valmiusaste 
o 0-25% 

o 26-50% 

o 51-75% 

o 76-100% 

 

Miten suhtauduit etäopetukseen ennen poikkeusolojen alkua? 
o Erittäin kielteisesti 

o Hieman kielteisesti 
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o En kielteisesti enkä myönteisesti 

o Hieman myönteisesti 

o Erittäin myönteisesti 

 

Miten suhtautumisesi etäopetukseen on muuttunut täyteen etäopetukseen 

siirtymisen jälkeen? 
o Muuttunut huomattavasti kielteisemmäksi 

o Muuttunut hieman kielteisemmäksi 

o Ei muutosta 

o Muuttunut hieman myönteisemmäksi 

o Muuttunut huomattavasti myönteisemmäksi 

 

Miten opiskelumotivaatiosi on muuttunut verrattuna tilanteeseen ennen 

etäopetukseen siirtymistä? 
o Erittäin paljon huonommaksi 

o Huonommaksi 

o Ei muutosta 

o Paremmaksi 

o Erittäin paljon paremmaksi 

 

Kerro halutessasi tarkemmin tilanteen vaikutuksista opiskelumotivaatioosi: 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 

 

Kuinka hyväksi koet henkisen jaksamisesi nyt verrattuna tilanteeseen ennen 

poikkeusoloja? 
o Erittäin paljon huonommaksi 

o Huonommaksi 

o Ei muutosta 

o Paremmaksi 

o Erittäin paljon paremmaksi 

 

Kerro halutessasi tarkemmin tilanteen vaikutuksista henkiseen jaksamiseesi: 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 

 

Kuinka paljon etäopiskeluun siirtyminen on vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiisi? 
o Sosiaaliset suhteeni ovat kokonaan tauolla 

o Suurin osa sosiaalisista suhteistani on tauolla 

o Osa suhteista on tauolla mutta osan kanssa yhteydenpito jatkuu 

o Sosiaaliset suhteeni ovat jatkuneet melko normaalisti 

o Sosiaaliset suhteeni ovat säilyneet ennallaan 

o Sosiaaliset suhteeni ovat tiivistyneet tai olen löytänyt uusia suhteita 

o Minulla ei ole ollut sosiaalisia suhteita aiemminkaan 

 

Kerro halutessasi tarkemmin etäopiskeluun siirtymisen vaikutuksista 

sosiaalisiin suhteisiisi: 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 
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Koetko etäopiskelun aiheuttaneen sinulle enemmän stressiä lähiopetukseen 

verrattuna? 
o Kyllä 

o Ei 

Oletko saanut tukea ja apua jaksamisongelmiin koulun opiskelijahyvinvoinnin 

palveluilta tai opiskelijaterveydenhuollolta? (Opintojen suunnittelu, 

ajanhallinta, motivaatio, jaksaminen) 
o Kyllä 

o En, vaikka olisin tarvinnut 

o En. En koe tarvitsevani 

 

Miten hyvin Metropolia on tiedottanut muuttuneesta tilanteesta ja 

opintojaksojen toteutuksesta? 
o Erittäin heikosti 

o Heikosti 

o En osaa sanoa 

o Hyvin 

o Erinomaisesti 

 

Miten hyvin opiskelijakunta METKA on tiedottanut muuttuneesta tilanteesta ja 

opiskelijalle tärkeistä aiheista? 
o Erittäin heikosti 

o Heikosti 

o En osaa sanoa 

o Hyvin 

o Erittäin hyvin 

 

Anna halutessasi tarkempaa palautetta korkeakoulun ja opiskelijakunnan 

tiedotuksesta: 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 

 

Miten koet etäopiskeluun siirtymisen onnistuneen Metropoliassa? 
o Erittäin heikosti 

o Heikosti 

o En osaa sanoa 

o Hyvin 

o Erinomaisesti 

 

Kerro halutessasi palautetta etäopiskeluun siirtymisestä ja etäopiskeluun 

liittyvistä ongelmista ja onnistumisista: 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 

 

Koetko opetuksen laadun muuttuneen sen siirtyessä etäopetukseksi? 
o Erittäin paljon huonommaksi 

o Huonommaksi 

o Ei muutosta 
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o Paremmaksi 

o Erittäin paljon paremmaksi 

 

Kerro halutessasi palautetta muutoksista opetuksen laatuun: 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 

 

Koetko poikkeustilanteen vaikuttavan opintojesi etenemiseen? 
o Erittäin vähäisesti 

o Vähäisesti 

o En osaa sanoa 

o Paljon 

o Erittäin paljon 

 

Kerro halutessasi tarkemmin poikkeustilanteen vaikutuksista opintojesi 

etenemiseen: 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 

 

Miten tekniikka on toiminut etäopiskelussa? (Esimerkiksi laitteet, verkkokaista 

ja sovellukset.) 
o Erittäin heikosti 

o Heikosti 

o En osaa sanoa 

o Hyvin 

o Erinomaisesti 

 

Kerro halutessasi tarkemmin tekniikan toimivuudesta: 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 

 

Tahdotko kertoa jotain muuta? Tähän voit antaa vapaamuotoista palautetta! 
 [AVOIN VASTAUSKENTTÄ] 

 


