
Kysely toteutettiin 19.-25.4.2021

Vastauksia saatiin yhteensä 481
kappaletta

Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi
7341 ammattikorkeakouluopiskelijaa
19 eri ammattikorkeakoulusta.



Etäopiskelun ja pandemian vaikutukset
opiskelumotivaatioon

Etäopiskelu on heikentänyt

motivaatiotani erittäin paljon

Etäopiskelu on heikentänyt

motivaatiotani jonkin verran

Etäopiskelu ei ole

vaikuttanut motivaatiooni

Etäopiskelu on vahvistanut

motivaatiotani erittäin paljon

Etäopiskelu on vahvistanut

motivaatiotani jonkin verran



Miten koet etäopiskelun ja pandemia-ajan
vaikuttaneen henkiseen jaksamiseesi ja
mielenterveyteesi? Etäopiskelu...

on heikentänyt jaksamistani ja

mielenterveyttäni jonkin verran

ei ole vaikuttanut jaksamiseeni

ja mielenterveyteeni

on heikentänyt jaksamistani

ja mielenterveyttäni

erittäin paljon

on vahvistanut jaksamistani

ja mielenterveyttäni

erittäin paljon

on vahvistanut jaksamistani ja

mielenterveyttäni jonkin verran



Oletko kokenut itsesi yksinäisemmäksi
verrattuna aikaan ennen pandemiaa?

Koen yksinäisyyttä jonkin verran

enemmän kuin normaalioloissa

En koe enempää tai

vähempää yksinäisyyttä

kuin normaalioloissa

Koen yksinäisyyttä

merkittävästi enemmän kuin

normaalioloissa

Koen yksinäisyyttä merkittävästi

vähemmän kuin normaalioloissa

(0,8%)

Koen yksinäisyyttä jonkin verran 

vähemmän kuin normaalioloissa

(2,5%)



Koetko tarvitsevasi tukea
jaksamiseen tai motivaatioon?

42,4% vastasi "Ei"

27,4% vastasi "En osaa sanoa"

30,2% vastasi "Kyllä"

Oletko hakenut apua jaksamiseen,
mielenterveyteen tai motivaatioon?

Olen harkinnut avun hakemista, mutta en

usko saavani sitä riittävästi

En tiedä mistä saisin apua

Olen harkinnut avun hakemista

En ole hakenut apua

Olen hakenut apua, mutta en saanut

sitä riittävästi ja/tai riittävän nopeasti

Olen hakenut ja saanut apua



Koetko pandemia-ajan vaikuttavan
opintojesi etenemiseen? Pandemia-aika...

Ei vaikuta opintojeni etenemiseen

Hidastaa opintojani

jonkin verran

Nopeuttaa opintojani jonkin verran

Nopeuttaa opintojani merkittävästi

Hidastaa opintojani merkittävästi

En osaa sanoa



Jos opintosi ovat hidastuneet,
mikä siihen on vaikuttanut eniten? 

13,3% Harjoittelun toteuttaminen (esim. peruuntuminen)

27,9% Opiskelumotivaatio

15,9% Heikentynyt jaksamiseni

8,8% Liian vähäinen tuki ja opinto-ohjaus

21,2% Opetus (kurssien/opetuksen laatu, opetustilanteet,

toteutustapa)

9,3% Opetusjärjestelyt (aikataulutus, opetustilojen käyttö)



Oletko pystynyt toteuttamaan tutkintoosi
liittyvän harjoittelujakson poikkeusaikana?

Olen pystynyt toteuttamaan

harjoittelun normaalista

poikkeavalla tavalla

Harjoitteluni ovat

peruuntuneet/siirtynyt

Minun opintosuunnitelmaan

ei ole kuulunut harjoittelua

poikkeusaikana

Olen pystynyt

toteuttamaan

harjoittelun normaalisti



Koetko pandemia-ajan vaikuttaneen
itsenäisen opiskelun määrään? Itsenäisesti
suoritettavia tehtäviä on suhteessa opetukseen... 

49,4% vastasi "liian paljon"

47,3% vastasi "sopivasti"

3,3% vastasi "liian vähän"



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

Melko riittämättömätHyvät

Melko hyvät

En osaa sanoa

Riittämättömät

Etäopiskelutaitoni ovat...



Koetko opettajien taidot etäopetukseen
riittäviksi? (verkkopedagogiikka,
osallistaminen verkossa, vuorovaikutus,
tuntien suunnittelu)

Opettajien etäopetustaidot ovat...

Melko riittämättömät
Hyvät

Melko hyvät

En osaa sanoa

Riittämättömät



Jos olet ollut lähiopetuksessa
pandemia-aikana, koetko että lähiopetus on
toteutunut terveysturvallisesti?

56,8%  vastasi, ettei opintoihin ole kuulunut lähiopetusta

pandemia-aikana

37,8% vastasi lähiopetuksen toteutuneen turvallisesti

5,3% vastasi, ettei lähiopetus ole ollut turvallista



Ovatko poikkeusolot vaikuttaneet
toimeentuloosi?

62,7% vastasi toimeentulon pysyneen ennallaan

27,8% vastasi toimeentulon laskeneen

9,5% vastasi toimeentulon parantuneen

Oletko joutunut tekemään muutoksia tuloihisi tai
menoihisi? 

181 vastanneista kertoi, että on joutunut sopeuttamaan kulutusta

21 henkilöä kertoi asuvansa vanhemmillaan taloudellisten syiden

takia



Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet
toimeentuloosi?

61 vastaajaa kertoi, ettei saanut viime vuonna kesätöitä (opintojaan

syksyllä jatkaneet).

42 henkilöä kertoi, että heidät on lomautettu tai irtisanottu

työstään opintojen aikana.

24 henkilöä vastasi, että opintojen hidastuminen on vaikuttanut

opintotukeen.

51 vastaajalla työtulot ovat lakanneet poikkeusolojen

takia.

80 vastaajaa kertoi pystyneensä tekemään aiempaa enemmän

töitä opintojen ohella.

61 vastaajalla työtulot ovat laskeneet poikkeusolojen takia.


