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TREYn koronakyselyn toteutus
• TREY toteutti keväällä 2021 koronakyselyn, joka oli auki 

20.4.–16.5 ja siihen saatiin 1313 vastausta.
– Syksyn 2020 koronakysely oli auki 4.-30.9. ja siihen 

saatiin 1378 vastausta.
• Kevään 2021 koronakyselyssä selvitettiin sitä, miten 

poikkeustilanne on vaikuttanut Tampereen yliopiston 
opiskelijoihin.

• Tavoitteena oli saada tietoa mm. etäopiskelun 
sujumisesta ja koronan vaikutuksesta yliopiston 
tilojen käyttöön sekä yliopisto-opiskelijoiden 
hyvinvoinnista ja toimeentulosta.



TREYn koronakyselyn toteutus
• Koronakysely toteutettiin Jotfrom-lomakkeella. 
• Kysely muodostui 49 kysymyksestä, joista 11 oli 

avovastauksia ja 38 monivalintakysymyksiä. 
• Kyselyssä kysyttiin opiskelijoiden kokemuksia mm. 

yliopiston koronaa koskevista linjauksista, 
opiskelijaruokailusta, hyvinvoinnista ja opintojen 
järjestämisestä. 

• Kyselylinkki lähetettiin tiistaina 20.4.2021 yliopiston 
koronainfo-sähköpostiosoitteesta kaikille yliopiston 
opiskelijoille. 

• Aktiivinen viestintä TREYn ja yliopiston kanavissa



Taustatiedot
• Kysytyt taustatiedot:

– Ikäluokka
– Sukupuoli
– Vuosikurssi
– Pääasiallinen opiskelukampus
– Opintojen vaihe
– Asiointikieli
– Tiedekunta
– Päätoiminen opiskelija

• 91 % vastaajista eli 1191 vastaajaa ilmoitti olevansa 
päätoiminen opiskelija. 



Taustatiedot: kampus

• Vastausaktiivisuus oli suurinta 
keskustakampuksella, jonka 
ilmoittivat omaksi 
pääasialliseksi 
opiskelukampukseksi 58% 
vastaajista.
– Syksyn 2020 kyselyssä 

vastausaktiivisuus oli 
suurin Hervannan 
kampuksella, jopa 62 % 
syksyn kyselyn vastaajista. 



Taustatiedot: tiedekunta ja 
asiointikieli

• Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta 
(ITC) saatiin eniten vastauksia (29 %).

• Asiointikielenä 94 % vastaajista eli 1237 vastaajaa ilmoitti 
asiointikielekseen suomen.



Taustatiedot: vuosikurssi

• Vastaajista neljännes eli 334 
vastaajaa oli ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoita ja 
19 % toisen vuosikurssin 
opiskelijoita. 
– Syksyn 2020 kyselyssä 

ensimmäisen ja toisen 
vuosikurssin opiskelijat 
muodostivat puolet 
vastaajista.



Taustatiedot: opintojen vaihe
• Kevään kyselyssä 729 vastaajaa eli hieman yli puolet 

vastaajista (55 %) oli opintojensa kandivaiheessa. 
• Maisterivaiheessa oli 486 vastaajaa eli 37 % vastaajista. 
• 6 % eli 78 vastaajaa oli jatko-opiskelijoita. 
• Vaihto-opiskelijoita vastaajista oli 1 % eli 19 vastaajaa.



Yliopiston linjaukset

- Kysymyksillä kerättiin tietoa 
yliopiston tilojen käytön 
rajoitusten vaikutuksista ja 
mielipidettä koronalinjauksista 
suhteessa 
pandemiatilanteeseen

- Avovastauksissa kerättiin 
ideoita linjausten kehittämiseen



Yliopiston linjaukset



Yliopiston linjaukset
Syksyn 2020 
koronakyselyssä 
vastaukset jakautuivat 
seuraavasti: 

hyvin paljon 26%
melko paljon 36%
ei vaikutusta 11%
melko vähän 19%
ei lainkaan 6%
en osaa sanoa 2%.



Yliopiston linjaukset



Yliopiston linjaukset -
avovastaukset

“Kerro halutessasi lisää yliopiston tilojen 
käytön rajoitusten vaikutuksista”

- 445 vastausta
- Kampusten rajoitusten 

aiheuttamat 
hankaluudet opinnoissa

- Palautumisen haasteet
- Kampusten rooli 

rutiinien 
rakentamisessa

- Kirjaston rooli

“Kerro halutessasi ideoita, miten 
pandemiatilanteessa yliopiston linjauksia 
voitaisiin kehittää ja miten niiden mahdollisia 
negatiivisia vaikutuksia voitaisiin vähentää? “

- 314 vastausta
- Maltillisuus 

päätöksenteossa
- Vuorovaikutus ja 

lähiopetus
- Kirjaston tilat ja palvelut
- Viestintä
- Etäopiskelu koronan 

jälkeen



Opiskelijaruokailu



Opiskelijaruokailu

● yksipuoleinen ja 
epäterveellinen 
ruokavalio

● vaikutus 
henkilökohtaiseen 
talouteen

● rytmin puute arjessa
● sosiaalisuus



Järjestöt
Vastaajia pyydettiin valitsemaan erilaisia väittämiä sen 
mukaisesti, miten opiskelijajärjestöt ovat tukeneet hyvinvointia 
korona-aikana. Yleisimpinä väittäminä vastaajat valitsivat 
seuraavasti: 

- Järjestäneet etätapahtumia (valittu 647 kertaa)
- Etätapahtumat, joissa on ohjelmaa (valittu 434 kertaa)
- Järjestäneet kilpailuja tai haasteita (valittu 343 kertaa)
- Järjestö on järjestänyt hyvinvointitoimintaa, mutta en 
ole osallistunut siihen (valittu 266 kertaa)
- Rennot yhteiset keskusteluhetket (valittu 221 kertaa)
- Järjestön toimesta on kysytty jäsenistön kuulumisia 
(valittu 220 kertaa)
- Tapahtumat ovat vähentyneet huomattavasti tai en 
ole löytänyt tapahtumia (valittu 201 kertaa)
- Perustaneet keskusteluryhmiä yhteydenpitoa varten 
(valittu 173 kertaa)



Järjestöt
- Järjestöihin liittyen vastaajilta kysyttiin lisäksi yksi avokysymys. 

Kysymykseen ”Millaista toimintaa toivoisin järjestöiltä” tuli kaikkiaan 
194 vastausta.

- Vastausten pohjalta yleisimpiä toiveita olivat erilaiset keskustelu- ja 
hengailutapahtumat. Tapahtumien toivotaan erityisesti olevan 
matalan kynnyksen tilaisuuksia, joihin voi osallistua yksin tai 
tapahtumat joissa olisi mahdollisuus tutustua muihin opiskelijoihin.

- Myös toiveet monenlaisista vertaistuki- ja opiskeluryhmistä 
korostuivat vastauksissa. Vastaajat toivoivat järjestöiltä myös 
rajoitusten puitteissa olevien livetapahtumien järjestämistä, 
erityisesti ulkoilu- ja liikuntatapahtumien osalta. 

- Yleisimpänä muuna toistuvana teemana vastauksissa nousi esille 
kokemus siitä, että opiskelijajärjestöt ovat tehneet kaikkiaan hyvää 
työtä tai olosuhteisiin nähden parhaansa.



Hyvinvointi



Hyvinvointi

Tekniikan akateemisten 
selvityksessä vuodelta 
2020 58% vastaajista 
arvioi korona-ajan 
hyvinvointivaikutukset 
yliopistossaan 
negatiivisiksi.



Hyvinvointi
Kyselyssä oli monivalintakysymys “Mitkä seuraavista 
hyvinvointia koskevista väittämistä kohdistuvat sinuun ja 
koronan vaikutuksiin elämässäsi?”

Yleisimpinä väitteinä vastaajat valitsivat:
- Minulla on vaikeuksia saada tehtävistä kiinni (valittu 847 

kertaa)
- Koen mielialan laskua (valittu 834 kertaa)
- Motivaationi opiskeluun on heikentynyt (valittu 816 kertaa)
- Olen stressaantunut (valittu 806 kertaa)
- Keskittymiskykyni on huonontunut (valittu 784 kertaa)
- Koen yksinäisyyttä (valittu 781 kertaa)
- Olen kuormittunut (valittu 724 kertaa)
- Liikkuminen on vähentynyt (valittu 627 kertaa)



Hyvinvointi



Hyvinvointi - avovastaukset
“Kerro halutessasi lisää korona-ajan vaikutuksista 

hyvinvointiisi”

- 285 vastausta
- Suuressa osassa vastauksista kerrottiin 

heikentyneestä hyvinvoinnista, mutta osa 
vastaajista kertoi myös voivansa korona-
aikana paremmin

- Opiskelumotivaation lasku ja opiskelun 
haasteet

- Kuormitus, stressi ja ahdistus
- Liikunta
- Ruokailutottumukset



Toimeentulo



Toimeentulo



Toimeentulo

Vastaajia pyydettiin valitsemaan erilaisia väittämiä sen mukaisesti, miten ne 
ovat vaikuttaneet vastaajan toimeentuloon korona-aikana. Yleisimpinä väitteinä 
vastaajat valitsivat seuraavasti:

- Opiskelun ja työn yhdistäminen on helpottunut (valittu 309 kertaa)
- Toimeentuloni on heikentynyt (valittu 246 kertaa)
- Olen pystynyt tekemään lisää töitä etäopiskelun myötä (valittu 209 
kertaa)
- Kesätyöt ovat peruuntuneet (valittu 185 kertaa)
- Työtunnit ovat vähentyneet (valittu 181 kertaa)
- Opiskelun ja työn yhdistäminen on vaikeutunut (valittu 130 kertaa)
- Työtuntini ovat lisääntyneet (valittu 129 kertaa)
- Toimeentuloni on parantunut (valittu 127 kertaa)
- Olen huolissani siitä, miten voin kattaa toimeentuloni opintojeni aikana 
koronan aiheuttaman muutoksen vuoksi (valittu 108 kertaa)
- Olen joutunut nostamaan opintolainaa tahtomattani (valittu 84 kertaa)



Toimeentulo
- Toimeentulon avokysymyksessä kysyimme vastaajilta ”Kerro halutessasi lisää 

korona-ajan vaikutuksista toimeentuloosi”. Avovastauksia tähän kohtaan tuli 
kaikkiaan 246 kappaletta.

- Positiivisina vaikutuksina toimeentuloon nostettiin kulutuksen ja menojen 
väheneminen sekä työmäärän ja -mahdollisuuksien lisääntyminen.

- Negatiivisina vaikutuksina toimeentuloon korona-aikana puolestaan nostettiin 
menojen lisääntyminen, työmäärän vähentyminen sekä huolet mm. 
opintotuen osalta. 

- Harjoittelupaikan löytämisen vaikeus on myös toistuva teema. Monilla 
vastaajista opiskelumotivaatio on vähentynyt, opinnot ovat lykkääntyneet tai 
venyneet, ja lisäksi opintotukikuukaudet ovat vähentyneet tai ovat loppuneet.

- Nämä yllämainitut syyt ovat johtaneet monien vastaajien mukaan mm. 
lisääntyvään ahdistukseen, stressiin ja huoleen omasta toimeentulosta 
väliaikaisesti sekä tulevaisuuden osalta. Lisäksi etäopiskelu ja etätyöskentely 
ovat lisänneet monien vastaajien uupumusta ja kuormitusta. 



Etäopiskelu ja opintojen 
järjestäminen

Etäopiskelu vaikuttaa selkeästi 
opiskelukykyyn

- 65 % vastanneista kertoo etäopiskelun 
heikentäneen opiskelukykyä

- Tähän asiaan ei ole tullut suurta 
muutosta verrattuna viime kyselyyn, 
jolloin vastaava luku oli 67 %

Opiskelukykyyn vaikuttavia asioita
- Omat voimavarat (elämänhallinta, 

sosiaaliset suhteet,...)
- Opiskeluympäristö
- Opetus ja ohjaus
- Opiskelutaidot



Etäopiskelu ja opintojen 
järjestäminen

Etäopintojen vaikutus opiskelukykyyn ja sen 
kautta opintojen etenemiseen on selkeästi 
havaittavissa vastauksista

- 45 % kokee, että etäopinnoilla on 
negatiivisia vaikutuksia opintojen 
etenemiseen

- Vastaavaa kysymystä ei ollut syksyn 
kyselyssä, mutta syksyllä 58% 
vastaajista koki, että etäopinnot 
vaikuttavat opintoihin negatiivisesti

Opintojen etenemiseen voi vaikuttaa monet 
asiat, kuten

- Opiskelukyky
- Motivaatio
- Opetuksen ja ohjauksen taso



Etäopiskelu ja opintojen 
järjestäminen

Kyselyssä esitettiin monivalintakysymys, jossa vastaajaa 
pyydettiin valitsemaan “Mitkä seuraavista opintoja koskevista 
väittämistä koet kohdistuvan sinuun?”. 

Yleisimpiä vastauksia olivat seuraavat (vastausmäärät suluissa 
väittämän jälkeen): 
- En koe opintojani mielekkääksi (543)
- En tiedä, mitä minulta odotetaan opinnoissani (480)
- En löydä tukea etäopiskeluun (475)
- Opintopistekertymäni on pienempi (454)
- Opintoni ovat hidastuneet (432)
- Tiedän, mitä minulta odotetaan opinnoissani (260)
- Opintopistekertymäni on suurempi (234)
- Koen opintoni mielekkäämmiksi (196)



Etäopiskelu ja opintojen 
järjestäminen

Opetushenkilökunnalta saatavaa 
tukea on koettu saatavan 
vaihtelevasti

- 35 % on kokenut saavansa 
tukea etäopiskeluun

- 34 % on kokenut, ettei saa tukea 
etäopiskeluun

Vuoden 2020 kyselyssä vastaavat 
luvut olivat

- 50 % koki saavansa tukea 
etäopiskeluun

- 24 % koki, ettei saa tukea 
etäopiskeluun

Tilanteen pitkittyminen vaikuttaa 
myös opetushenkilökunnan 
jaksamiseen ja resursseihin tarjota 
tukea



Etäopiskelu ja opintojen 
järjestäminen

Ohjauksen ja neuvonnan tuen osalta 
vastausmäärät ovat suhteellisen 
samanlaisia verrattuna 2020 kyselyyn. 
Opintojen ohjaus ja neuvonta on sujunut

- todella tai melko hyvin: 28 % (2020: 
32 %)

- todella tai melko huonosti: 23 % 
(2020: 26 %)

Vastaajista 49 % ei ole osannut ottaa 
kantaa kyseiseen toimintaan. Vuoden 
2020 kyselyssä 42 % vastaajista ei ole 
osannut sanoa tai ei ole käyttänyt 
palveluita. 



Etäopiskelu ja opintojen 
järjestäminen

“Millaista ryhmämuotoista 
opiskelukykyä, opiskelutaitoja, sosiaalisia 
kohtaamisia tai hyvinvointia tukevaa 
toimintaa toivoisit yliopistolta?”

- 204 vastausta
- Opiskelutilat
- Viestintä apukanavista 

ja resurssit tukeen
- Matalan kynnyksen 

väylät
- Kursseihin 

panostaminen
- Vuorovaikutus

“Kerro halutessasi lisää etäopiskelun, 
opintojen järjestämisen ja tuen 
järjestämisestä.”

- 184 vastausta
- Tarve lisätuelle
- Lisää vuorovaikutusta
- Ohjauksen ja 

opetuksen tason 
vaihtelu

- Lisääntynyt kuormitus
- Joustavuus



Lähiopetus 
Lähiopetusta koskeviin kysymyksiin 
vastanneista tässä ja aiemmassa 
kyselyssä:

- 14%  on osallistunut lähiopetukseen 
keväällä 2021 

- 33 % oli osallistunut 
lähiopetukseen syksyllä 2020

Kartoitimme myös lähiopetukseen 
osallistumisen tiheyttä

- 91 vastaajaa on kertonut 
osallistuneensa lähiopetukseen 
muutaman kerran kuukaudessa 
tai useammin

- 91 vastaajaa on kertonut 
osallistuneensa harvemmin kuin 
muutaman kerran kuukaudessa



Lähiopetus 
Oheisessa 
monivalintakysymykses-
sä ja avovastauksissa on 
nähtävissä, että 
lähiopetuksella varsinkin 
vallitsevassa tilanteessa 
on positiivisa vaikutuksia 
opiskelukykyyn

- 34 % vastaajista 
kokenut positiivisia 
vaikutuksia

- 5% vastaajista 
kokenut negatiivisia 
vaikutuksia



Lähiopetus 

- Kysymyksessä “Jos vastasit osallistuneesi 
lähiopetukseen, miten se on toteutettu ja 
miten se on sujunut?”, avovastauksia 119
- Pääasiassa lähiopetuksessa on huomioitu turvalliset 

toteutustavat ja yleiset rajoitukset
- Lähiopetus on motivoinut opiskelijoita, kohottanut 

mielialaa ja auttanut jaksamaan
- Lähiopetustapahtuman pakollisuus aiheuttanut stressiä 

altistumisesta
- Joissakin tilanteissa ei ole huolehdittu turvallisista 

järjestelyistä



Kansainvälisyys

- peruuntuneet 
vaihdot, joillain 
mahdollisuus 
lähteä jäänyt 
kokonaan väliin

- kv-tuutorointi on 
erilaista, 
vähemmän 
kohtaamisia kv-
opiskelijoiden 
kanssa



Kysymyksiä?


