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Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijoille toteutettiin hyvinvointikysely 

marraskuussa 2012. Kyselyssä selvitettiin opiskelijoiden hyvinvointia.  

 

Kyselyyn vastasi noin 700 opiskelijaa ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmista. 

Vastaajat olivat iältään 19–55-vuotiaita.  Kyselyyn vastanneet toivat esille asioita 

jotka vievät heidän voimavarojaan ja edistäisivät oppimista, vähentäisivät opintojen 

kuormittavuutta sekä ideoita kuinka ammattikorkeakoulua voisi kehittää 

opiskelupaikkana.  

 

Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli tuoda esille opiskelijoiden opiskelun 

kuormittavuuteen vaikuttavia asioita ja analysoida avointen kysymysten vastaukset. 

Tavoitteena oli vastausten tulosten perusteella kehittää opiskelijoiden hyvinvointia. 

Analyysimenetelmänä käytän mukailtua sisällön analyysiä. 

 

Ihmisen hyvinvointia ei voida tiivistää yhteen määritelmään. Hyvinvointi koostuu 

useista tekijöistä, kuten toimeentulosta, terveydestä, asumisesta, ympäristöstä, itsensä 

toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista. Hyvinvointiin sisältyy sekä objektiivisesti 

mitattavia asioita että subjektiivisia henkilökohtaisia arvostuksia ja tuntemuksia. Eri 

ihmisille ja eri elämänkaaren vaiheissa hyvinvointi merkitsee eri asioita. 

 

Hyvinvointikyselyn keskeisin tulos oli, että opiskelijat kokevat opiskelu- ja 

harjoittelutehtävien sekä opinnäytetyön vievän eniten heidän voimavarojaan. Myös 

työn ja opiskelun yhteensovittaminen koettiin raskaaksi. Opiskelijat toivovat 

pääsevänsä itse vaikuttamaan opintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. He toivovat 

myös eri elämäntilanteiden huomioon ottamista opintoja suoritettaessa.  

 

Asiasanat: hyvinvointi, hyvinvointikysely 
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ABSTRACT 
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Kemi-Tornio University of Applied Sciences for students’ wellbeing the survey was 

carried out in November 2012. The survey examined the students’ wellbeing. 

 

Responded to the survey of about 700 students from the Polytechnic of different 

training programs. The respondents were aged between 19 and 55 years of age. The 

respondents highlighted the things that take their resources and contribute to 

learning, reduce the workload of studies of applied sciences, as well as ideas on how 

to develop an educational destination.  

 

The purpose of my thesis was to bring out the students’ study workload and analyze 

the answers to the open questions. The goal was to develop the responses to the 

results of the students’ well-being. As the method of analysis I’ve used adapted 

content analysis. 

 

Human well-being cannot be summed up in one definition. Well-being consists of a 

number of factors such as income, health, housing, personal fulfillment and also 

nearby people. Wellbeing includes both objectively measurable things and subjective 

personal values and feelings. For different people and in different life cycle stages of 

the well-being means different things. 

 

Well-being survey the main result was that students find study and training tasks, as 

well as the master’s thesis to take the most of their resources. Also, work and study 

coordination was felt to pregnant. The students hope to be able to influence the 

planning of studies and development. They also hope to the different life situations 

be taken into account when performing studies. 

 

Keywords: well-being, wellbeing survey 
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1 JOHDANTO 

 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa toteutettiin Opiskelijoiden hyvinvointikysely 

(liite1) marraskuussa 2012. Kyselyn toteuttajana toimi Kemi-Tornio amk:n 

hyvinvointityöryhmä. Kysymykset pohjautuivat ammattikorkeakoulussa aiemmin 

tehtyihin vastaaviin kyselyihin sekä Helsingissä sijaitsevan Metropolia-

ammattikorkeakoulun vastaavaan kyselyyn. Keskeiset pääkohdat olivat opiskelijoiden 

hyvinvointi, ajankäyttö, työssäkäynti ja asuminen, oppiminen, opiskelu ja opiskelun 

kuormittavuus, yhteisöllisyys, ammattikorkeakoulu opiskelupaikkana sekä sitoutuminen 

opintoihin. 

 

Hyvinvointikyselyn tarkoituksena oli selvittää millaiseksi opiskelijat kokevat 

hyvinvoinnin Kemi-Tornio ammattikorkeakoulussa sekä analysoida kyselyn avoimet 

vastaukset. Tavoitteena oli analysoitujen vastausten tulosten perusteella pyrkiä 

edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja kehittämään hyvinvointiin liittyviä asioita. 

Kysely toteutettiin Webropol kyselynä ja se sisälsi monivalintakysymyksiä ja avoimia 

kysymyksiä. Analyysimenetelmänä käytän mukailtua sisällön analyysiä. Sisällön 

analyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti 

ja objektiivisesti. Sillä pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa (Kyngäs & Vanhanen.) 

 

Opiskelijan hyvinvointi on kokonaisuus, jonka parissa toimivien ihmisten ja 

instituutioiden on tärkeää tuntea toisensa sekä ymmärtää hyvinvoinnin 

kokonaisvaltaisuus. Erittäin tärkeäksi on osoittautunut, että opiskelija tuntee kuuluvansa 

johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään. Oppilaitosten tulee laatia hyvinvointiohjelma, 

jossa asetetaan suuntaviivat yhteisön hyvinvointiin vaikuttavien osa-alueiden 

seuraamiselle ja kehittämiselle. Hyvinvointiohjelman osa-alueita ovat mm. opiskelu ja 

sen järjestäminen, opintojen ohjauksen kehittäminen, terveydenhuoltopalvelut, toimiva 

opiskelija-asuminen, liikuntamahdollisuudet, päihdestrategia, kriisinhallintasuunnittelu, 

työpaikkaselvityksen säännöllinen suunnittelu ja toteutus opiskeluympäristön 

turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi, vuorovaikutteisen yhteisöllisyyden 
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kehittäminen oppilaitoksessa ja tasa-arvo. (Opiskelijaterveydenhuollon opas 2006, 94 - 

95.) 

 

Kehittämistehtävä liittyy terveydenhoitaja opintoihini. Kiinnostuin aiheesta, koska jo 

opiskeluterveydenhuollon harjoittelujeni yhteydessä huomasin kuinka terveydenhoitaja 

on merkittävässä asemassa monen nuoren elämässä. Halusin saada selville, millaiset 

asiat ovat tärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja juuri heidän omasta mielestään. Liian 

usein me ammattilaiset päättelemme asioita ilman, että kysyisimme opiskelijan omaa 

mielipidettä. Mielestäni opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen lähtökohtana tulee olla 

opiskelijoiden omat kokemukset, ajatukset ja toiveet.       

 

                                                                                                                                                                                                  

2 OPISKELUHYVINVOINTI 

 

Opiskeluhyvinvoinnin käsite on useissa ammattikorkeakouluissa korvannut aiemmin 

käytetyt opiskelijahuollon, opiskeluhuollon tai opiskelijahyvinvoinnin käsitteet. 

Opiskelijoiden huoltamisen sijaan huomiota on haluttu kiinnittää opiskelijoiden 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä toisaalta on haluttu suunnata tar-

kastelunäkökulmaa yksilökeskeisyyttä korostavasta opiskelijasta laajemmin koko 

opiskeluun sekä opiskeluyhteisöön. Opiskeluhyvinvointi kattaa tällöin erilaisia 

toimintoja ja käsite ymmärretään laajemmin eri toimijoihin ja 

ammattikorkeakouluympäristöön liittyväksi. (Syrjäytymisen ehkäiseminen 

ammattikorkeakouluopinnoissa, opas ammattikorkeakoulujen 

opiskeluhyvinvointiryhmille, 2008.) 

 

Opiskeluhuolto on hyvinvointityötä, jolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, 

hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 

ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. (Opiskeluterveydenhuollon 

opas 2006, 22.)  

 

Kansanterveyslain mukaan opiskeluterveydenhuollon tehtävä on edistää 

opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, opiskelijoiden terveyttä ja 
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opiskelukykyä sekä järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille. Omalta 

osaltaan sen tulee varmistaa myös koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. 

Opiskeluterveydenhuolto on kokonaisvaltaista opiskelijoiden työn- opiskelun-huomioon 

ottavaa toimintaa, joka kohdistuu sekä yksilöön että yhteisöön. Opiskelijahuolto ja muu 

hyvinvointityö, jotka ovat oppilaitosten vastuulla, pyrkivät samoihin tavoitteisiin kuin 

terveydenhuollon terveyden edistämistoiminta. Opiskelijajärjestöt ovat kolmas tärkeä 

toimijataho. Kukin toimija kantaa vastuun omasta erityisestä osaamisalueestaan sekä 

perustehtävästään ja tuo yhteiseen käyttöön oman asiantuntemuksensa. (Kunttu & 

Komulainen & Makkonen & Pynnönen, 2011, 78.) 

 

Opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavien toimijoiden yhteistyötä koordinoi 

yhteistyöryhmä (opiskelija- tai opiskeluhuoltoryhmä, hyvinvointiryhmä tms.), jotka 

koostuvat terveydenhuollon, oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen edustajista. Se tekee 

yhteistyötä myös muiden tahojen, esimerkiksi liikunta- ja nuorisotoimen tai eri 

järjestöjen kanssa. (Kunttu & Komulainen & Makkonen & Pynnönen, 2011, 78.) 

 

Opiskeluympäristöjen on suojattava terveyttä ja tarjottava opiskelijoille mahdollisuus 

terveyttä edistävään valintaan ja ne eivät saa vaarantaa kenenkään terveyttä. 

Opiskelijoilla tulee näin olla mahdollisuus hyvään sisäilmaan ja valaistukseen, 

ergonomiseen työskentelyyn sekä terveelliseen opiskelija-ateriaan ja välipaloihin päivän 

aikana. Myös opiskeluympäristön tulee olla esteetön. Opiskeluterveydenhuolto toimii 

turvallisen psykososiaalisen opiskeluympäristön rakentamisessa asiantuntijana 

osallistumalla oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelmien ja yhteisten toimintakäytäntöjen 

laatimiseen. Esimerkiksi kriisi- ja päihdesuunnitelmat, sekä häirintä-, väkivalta- ja 

kiusaamistilanteiden käsittely, tapaturmien ehkäiseminen ja seuranta. Tukea voidaan 

vahvistaa kehittämällä opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja, jolla on 

vaikutusta esimerkiksi kiusaamiseen. Opiskeluyhteisön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa 

myös opintojen järjestelyillä. Asetus (380/2009) velvoittaa opiskeluterveydenhuoltoa 

tarkastamaan opiskeluympäristön terveellisyyden sekä turvallisuuden joka kolmas vuosi 

yhteistyössä oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kesken. 

Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain, mikä sopii 
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hyvinvointityöryhmän tehtäväksi. (Kunttu & Komulainen & Makkonen & Pynnönen, 

2011, 78 - 79) 

 

Opiskelijan elämänhallinnan taitoja tulee lisätä monipuolisesti fyysisen, psyykkisen 

sekä sosiaalisen terveyden alueella. Opiskeluympäristö vaikuttaa mm. opiskelijan 

arvoihin ja asenteisiin, opiskelumotivaatioon ja – tyytyväisyyteen. Terveystietoa ja – 

taitoja edistetään terveyskäyttäytymisen eri osa-alueilla ja lisäämällä opiskelijan 

itsetuntemusta. Riittävään opintojen ohjaukseen sekä opiskelutaitoihin tulee myös 

kiinnittää huomiota. Opiskeluterveydenhuolto sisältää terveyden- ja 

sairaanhoidonpalvelut, jotka puolestaan kattavat yleisterveyden, suun terveyden ja 

mielenterveyden. edellä mainitut sisältävät päihdeongelmien toteamisen ja hoidon sekä 

seksuaaliterveyttä edistävät palvelut. Varhainen puuttuminen ongelmiin on kaikessa 

toiminnassa tärkeää. (Kunttu & Komulainen & Makkonen & Pynnönen, 2011, 79 – 80.) 

 

 

3 KYSELYN TULOKSET 

 

Hyvinvointikysely sisälsi viisi avointa kysymystä. Kysymykset olivat: Mitkä asiat 

vievät voimavarojani? Mikä edistäisi oppimistasi ja vähentäisi opintojen 

kuormittavuutta? Miten yhteisöllisyyttä voidaan mielestäsi kehittää? Mitkä asiat 

innostavat opinnoissa? Kysyttiin myös kehittämisideoita ammattikorkeakoulusta 

opiskelupaikkana. Vastaajia oli kaiken kaikkiaan noin 700, heistä avoimiin kysymyksiin 

vastasi 350–500 opiskelijaa, riippuen kysymyksestä.  

 

Tutkimusaineiston analysointiin käytin mukailtua induktiivista sisällön analyysiä. 

(lähtien aineistosta). Aineistosta lähtevä analyysiprosessi kuvataan aineiston 

pelkistämisenä, ryhmittelynä sekä abstrahointina. Pelkistämisellä tarkoitetaan, että 

aineistosta koodataan ilmaisuja, jotka liittyvät tutkimustehtävään. Ryhmitellessä 

aineistoa yhdistetään pelkistetyistä ilmaisuista ne asiat, jotka näyttävät kuuluvan yhteen. 

Abstrahoinnissa kuvaus muodostetaan yleiskäsitteiden avulla tutkimuskohteesta. 

Aineiston pelkistetyt ilmaisut kirjataan mahdollisimman tarkkaan samoilla termeillä 

kuin teksti on aineistossa. Ryhmittely on analyysin seuraava vaihe, jossa on kysymys 

pelkistettyjen ilmaisujen erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien etsimisestä. Tämän jälkeen 
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aineiston tekijä päättää tulkintaansa hyväksi käyttäen, mitkä asiat voidaan yhdistää 

samaan ryhmään ja mitkä eivät. Tähän vaiheeseen liittyy jo aineiston abstrahointi eli 

käsitteellistäminen. (Kyngäs & Vanhanen, 1999.) 

 

Jaan tulokset neljään eri ryhmään, jotka ovat Oppiminen, opiskelu ja opiskelun 

kuormittavuus; Yhteisöllisyys; Kehittämisideoita ammattikorkeakoulusta 

opiskelupaikkana sekä Sitoutuminen opintoihin. 

 

 

3.1 Oppiminen, opiskelu ja opiskelun kuormittavuus 

 

Mitkä asiat vievät voimavarojani? 

Mikä edistäisi oppimistasi ja vähentäisi opintojen kuormittavuutta?     

 

Opiskelijoiden vastauksissa eniten voimavaroja vei opiskelu- ja 

koulu/harjoittelutehtävien paljous sekä opinnäytetyö. Seuraavaksi eniten opiskelijoita 

kuormitti perhe- ja ihmissuhdeongelmat. Voimavaroja vei myös stressi, taloudelliset 

ongelmat sekä kiire. Työn ja opiskelun yhtäaikaisuus koettiin raskaaksi. Univaikeuksia 

nousi myös esille.  

 

Esimerkkejä opiskelijoiden vastauksista:  

” Tehtävien kuormitus, opinnäytetyö, ihmissuhdeongelmat, huonosti nukutut yöt.” 

” Perhe- koulu, tasapainon ylläpito, rahalliset vaikeudet.” 

”Stressi, liika ajatteleminen, tehtävien kasaantuminen, opinnäytetyö (tai sen 

suunnittelu/miettiminen).” 

”Samanaikaisesti paljon koulutehtäviä, esim. työharjoittelu ja monta tehtävää 

yhtäaikaisesti. Tuntuu, ettei voi keskittyä täysin harjoitteluun.” 

”Työ, pieni lapsi ja opettajien ”resurssien puutteesta” johtuva opiskelujeni 

viivästyminen.” 

”Työn, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen. Ryhmätöissä yhteisen ajan löytäminen 

ryhmäläisten kanssa.” 
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Vastaajien mukaan oppimista edistäisi sekä opintojen kuormittavuutta vähentäisivät 

tasaisemmat koulupäivät ja lukujärjestykset sekä kurssien loogisempi järjestely. Myös 

tehtäviä tulisi vastaajien mukaan jakaa enemmän eri päiville ja tehtävien tekemiseen 

tulisi olla enemmän aikaa. Lisäksi vastaajat toivoivat enemmän käytännön esimerkkejä 

opiskeluun. Mielenkiintoista oli, että ryhmätöitä toivottiin vähennettävän. Opiskelijat 

kokivat ryhmätyöt sitoviksi, sillä yksilötehtäviä voi tehdä oman aikataulun mukaan.  

 

Esimerkkejä vastauksista: 

”Mielestäni ammatillisiin opintoihin olisi satsattava enemmän tunteja (ilinc). Lisäksi 

olisi hyvä olla saatavilla tukiopetustunteja.” 

”Yleensä aikuispuolella kurssien aikataulut ovat tiukkoja ja tehtäviä tulee paljon. 

Voisiko tuntimäärää kasvattaa yleisesti?”  

”Opinnäytetyön tekemiselle olisi varattu enemmän aikaa. Nyt se menee päällekkäin 

kesätöiden, kurssien ja harjoittelun kanssa.” 

”Enemmän koulussa teoria kohtaisi käytännön tarpeet. Joustavuus.” 

”Tehokkaampi opetus, vähemmän ryhmätöitä, lisää liikuntaa, että saisi energiaa.” 

”Tasaisemmat lukujärjestykset. Opintosuunnitelmien parempi suunnittelu, monesti 

toinen puoli vuodesta on todella kuormittava ja toinen puoli on väljempi.” 

 ”Olisi myös tärkeää, jos opettajat ottaisivat opiskelijoiden mielipiteet huomioon kurssin 

toteutuksessa.”                                                

 

 

3.2 Yhteisöllisyys 

 

Miten yhteisöllisyyttä voidaan mielestäsi kehittää? 

 

Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun yhteisöllisyyttä voitaisiin vastaajien mukaan 

kehittää järjestämällä enemmän yhteisiä tapahtumia ja illanviettoja. Esimerkiksi 

leffailtoja, liikuntatapahtumia, pelejä, kulttuuritapahtumia sekä yhteisiä retkiä. 

Vastauksissa toivottiin enemmän eri opiskelijaryhmien ”sekoittamista” sekä opettajien 

ja opiskelijoiden yhteisiä vapaa-ajan tapahtumia. Kansainvälisten opiskelijoiden 

toiveena oli ymmärrys heidän erilaista kulttuuria kohtaan.  
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Mielenkiintoista oli, että useammassa vastauksessa tuli ilmi toive tapahtumista ilman 

alkoholia. Toisaalta toivottiin myös enemmän biletysiltoja. Opiskelijat, jotka siirtyvät 

muualta Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun opiskelemaan, toivoivat oppilaitokselta 

enemmän ryhmäytymistä edistävää toimintaa. Erilaisiin ryhmiin opettajien ohjaamana 

toivottiin enemmän aikaa myös muiden opiskelijoiden vastauksissa.  

 

Verkko-opiskelijoille toivottiin lähipäivien yhteyteen järjestettyä iltaohjelmaa. 

Kyselyssä tuli myös ilmi sosiaalisen median tärkeys ja se koettiin yhteisöllisyyttä 

edistäväksi tekijäksi.  

 

Muutamia vastauksia:  

”Opettajien ja opiskelijoiden välillä on suuri väli, esim. järjestetään yhteisiä 

tapahtumia.” 

”Ryhmäyttämällä luokkia, järjestämällä koko koulun yhteisiä tapahtumia esim. keskellä 

päivää eikä vain biletysjuttuja.”  

”Esim. elokuvailloilla koulun toimesta.”  

”Enemmän mahdollisuuksia viettää aikaa ryhmänä/luokkana. Kansainvälisiin (KV)-

opiskelijoihin olisi mukava tutustua.” 

 

 

3.3 Kehittämisideoita Ammattikorkeakoulusta opiskelupaikkana  

 

Kyselyn mukaan opiskelijat kaipaavat enemmän tutor-toimintaa. Opinto-ohjaajan rooli 

koetaan tärkeäksi monessa vastauksessa ja häneltä toivotaan pätevämpää ohjausta. 

Opiskelijat haluavat enemmän yhteisiä tapahtumia eri opiskelijaryhmien välille. 

Luokkahuoneiden lämmitykseen, ilmastointiin ja valaistukseen kaivataan enemmän 

huomiota, samoin sisäilman laatuun.  

 

Tiedottamisessa koetaan olevan puutteita. Toivotaan lisää tietoa kansainvälisille 

sivuille. Sosiaalisen median hyödyntämistä varsinkin etäopiskelijoiden opiskelussa 

toivotaan enemmän. Opiskelijat toivovat myös opettajien kuuntelevan ja ottavan entistä 
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enemmän huomioon opiskelijoiden mielipiteet. Opiskelijan yksilölliset tarpeet olisi 

huomioitava paremmin, esim. opinnäytetyön suhteen. Joidenkin opettajien 

ammattitaidossa koetaan olevan puutteita, samoin kielitaidossa. Toivotaan myös 

enemmän käytännön läheisyyttä koulutukseen. 

 

Esimerkkejä kehittämisideoista: 

”Need some more practical training or program to learn.” 

“The University should try to inculcate the act of speaking English language to the 

international group, most times our teachers talk in Finnish language in class, which got 

us confused and not clear enough.” 

“Edelleenkin sellainen opinto-ohjaaja olisi mukava, joka osaisi asiansa ja saisi heti 

apua.” 

”Opettajienkin tulisi kehittää kurssejaan, eikä mennä samalla kaavalla joka vuosi.” 

”Henkilökohtainen tutorointi tukioppilasperiaatteella.” 

”Jotkin luokat ovat tosi kylmiä. Tuuletus koko ajan päällä.” 

 

 

3.4 Sitoutuminen opintoihin  

 

Mitkä asiat innostavat opinnoissa? 

 

Opintoihin sitoutumista selvitettiin seuraavalla kysymyksellä: Oletko pohtinut opintojen 

keskeyttämistä? 

Vastaajista 144 opiskelijaa oli pohtinut opintojen keskeyttämistä. Syitä olivat mm. 

epävarmuus onko ala oikea, motivaation puute, elämäntilanne ja taloudelliset seikat. 

Vastaavasti 286 opiskelijaa ei ollut pohtinut keskeyttämistä. Tähän perusteluita olivat 

mm. opiskelijan halu valmistua ja saada tutkinto, päästä työelämään, mielenkiintoinen 

ala ja hyvä opiskelumotivaatio. 

 

Kyselyssä kysyttiin myös mitkä asiat innostavat opinnoissa. Vastaajia innostavat uusien 

asioiden oppiminen ja kiinnostus alaa kohtaan. Myös tehtävät ja niiden aiheet koetaan 

mielekkäiksi. Luokkakaverit, tuki heiltä ja hyvä luokkahenki innostavat. Samoin 

opettajien ammattitaito, kannustus ja palautteet koetaan innostavana asiana opinnoissa. 
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Onnistumisen tunteet niin opinnoissa kuin harjoittelussa lisäävät motivaatiota. 

Opintojen käytännönläheisyys koetaan myös innostavaksi tekijäksi.  

 

Asioita, jotka innostavat opinnoissa:  

”Kiinnostava ala, hyvä ryhmä, pääasiassa ammattitaitoiset opettajat.” 

”Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen, huiput opet.” 

”Onnistumiset ja kiinnostus alaan.” 

”Mielekkäät tehtävät ja aiheet kiinnostavia.” 

”Luokkakaverit ja tuki heiltä.” 

”Uusi ammatti.” 

 

 

4 POHDINTA 

 

Kehittämistehtävällä haluan omalta osaltani vaikuttaa Kemi-Tornio amattikorkeakoulun 

opiskelijoiden opiskeluhyvinvointiin. Toivon tulosten kehittävän opiskelijoiden ja 

henkilökunnan välistä yhteistyötä. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista vertailla 

Opiskelijoiden hyvinvointikyselyn avointen ja monivalintakysymysten vastauksia 

keskenään. 

 

Kehittämistehtävässäni olen pyrkinyt noudattamaan eettisiä periaatteita. Olen kertonut 

lähdeviittein mistä löytämäni tieto on peräisin ja olen välttänyt plagiointia. 

Kehittämistehtävääni luotettavuutta tuo se, että kysely tehtiin kaikille opiskelijoille yhtä 

aikaa ja samanlaisella kyselylomakkeella. Kyselyn kysymykset pohjautuvat Kemi-

Tornio ammattikorkeakoulussa aiemmin tehtyihin vastaaviin kyselyihin. Tämä lisää 

luotettavuutta vertailtaessa eri vuosien vastauksia keskenään.  

 

Olen kiinnostunut koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Aiemmin suorittamieni 

sairaanhoitajaopintojen yhteydessä olen tehnyt opinnäytetyön, joka käsitteli vuoden 

1999 kouluterveyskyselyn tuloksia Kemin alueella. Terveydenhoitajaopintojen 

yhteydessä olin opiskeluterveydenhuollon käytännön harjoittelussa, jolloin huomasin 

kuinka tärkeä henkilö opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja on nuorille. 
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Opiskelijat tulivat juttelemaan terveydenhoitajalle erittäin arkaluontoisistakin asioista. 

Tämä teki minuun suuren vaikutuksen ja lisäsi entisestään kiinnostustani opiskelijoiden 

hyvinvointia kohtaan. 

 

Kehittämistehtävän tekeminen oli haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Oli 

mielenkiintoista analysoida opiskelijoiden vastauksia ja saada tietää heidän 

henkilökohtaisia ajatuksiaan ja ideoitaan. Huomasin, että avointen kysymysten avulla 

saatu tieto on kattavampaa ja syvällisempää kuin esimerkiksi monivalintakysymysten 

avulla saatu tieto. Yllättävää oli, kuinka ristiriitaisia osa vastauksista oli. Esimerkiksi 

opettajien pätevyyttä kiitettiin ja toisissa vastauksissa toivottiin pätevämpää opetusta ja 

ohjausta. Osa vastaajista toivoi illanviettoja ilman alkoholia ja osa halusi lisää 

”biletystä”.  Vastausten mukaan opiskelijoiden hyvinvointi on hyvin henkilökohtainen 

kokemus. Toiselle esimerkiksi koulutehtäviä on liikaa ja toiselle sopivasti.  

 

Hyvinvointikyselyn avointen vastausten tuloksia hyödynnetään Kemi-Tornio 

ammattikorkeakoulun hyvinvointityöryhmässä. Jokainen opettaja vie kehitettäviä asioita 

eteenpäin omalla toimialallaan. Hyvinvointityöryhmä tiedottaa tuloksista opiskelijoille 

kehittämisen kautta.   

 

Ehdotan, että opiskelijoiden hyvinvointikysely toteutetaan Kemi-Tornio 

ammattikorkeakoulussa joka toinen vuosi, jotta saadaan näyttöön perustuvaa tietoa 

opiskelijoiden hyvinvoinnista. Samalla saadaan tietoa, onko kehittämistoimenpiteillä 

saatu mahdollisesti muutoksia aikaan. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. 

 

Opiskelijoiden hyvinvointikysely 
student wellbeing questinary 

 

1. Ikä / Age 

 
 

 

 

 

2. Sukupuoli / Gender 

 
nainen / 

female 
 

 mies / male 
  

 

 

 

3. Koulutusohjelma / Degree programme 

 
 

 

 

 

4. Opiskeletko...? / Do you study...? 

 
tutkintoon johtavassa nuorten koulutuksessa / youth 

education 
 

 
tutkintoon johtavassa aikuiskoulutuksessa / adult 

education 
  

 

 

 

5. Opintojen aloitusvuosi / Year when you started your studies 

 tammikuu / January 2012 
 

 syyskuu / September 2011 
 

 tammikuu / January 2011 
 

 syyskuu / September 2010 
 

 tammikuu / January 2010 
 

 syyskuu / September 2009 
 

 tammikuu / January 2009 
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 syyskuu / September 2008 
 

 tammikuu / January 2008 
 

 aiemmin, milloin? / before, when?  
 

  

 

 

SYYSKUU / SEPTEMBER 2012 

 
  

 

  

       6. Hyvinvointi / Wellbeing 

 

täysin 

samaa 

mieltä / 

completely 

agree 

osittain 

samaa  

mieltä 

/  

partly 

agree 

ei 

samaa 

eikä eri 

mieltä / 

don't 

agree or 

disagree 

osittain 

erimieltä 

/ partly 

disagree 

täysin  

erimieltä / 

completely 

disagree 

Koen itseni hyvinvoivaksi ja onnelliseksi 

 / I feel well and happy 
 

     

Minulla on univaikeuksia /  

I have difficulty sleeping 
 

     

Minulla on ollut stressiä viimeaikoina / 

 I have experienced stress recently 
 

     

Olen tuntenut oloni masentuneeksi 

viimeaikoina / I have felt depressed recently 
 

     

Koen itsetunnon puutetta / I feel a lack of 

self-esteem 
 

     

Minulla on epäonnistumisen pelkoa / I fear 

failure 
 

     

Minulla on hyvä ihmissuhdeverkosto / I 

have a good interpersonal network 
 

     

Koen itseni yksinäiseksi / I feel 

lonely 
 

     

Ruokailen säännöllisesti opiskelijaruokalassa / I 

eat regularly at the student restaurant 
 

     

Tunnen taloudellisen toimeentuloni turvatuksi / I 

feel financially secure 
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7. Haluaisitko apua (esim. yksilöllistä neuvontaa,  
ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms.)seuraavissa asioissa /  
Would you like help (for example personal counseling,  
group meetings, courses, lectures etc.) in the following topics: 

 kyllä / 

yes en / no 

en osaa  

sanoa / 

don't know 

terveellisempään ruokavalioon / healthier diet 
    

painonhallintaan / weight control 
    

syömisongelmiin / eating problems 
    

tupakoinnin lopettamiseen / quitting smoking 
    

alkoholinkäytön hallintaan / control in the drinking of alcohol 
    

stressinhallintaan / stress management 
    

jännittämisongelmiin / problems with feeling tense 
    

ihmissuhde- ja itsetuntoasioihin / issues related to personal relations 

and self-esteem 
 

   

mielenterveyteen liittyviin asioihin / issues related to mental health 
    

muihin, mihin? / others,what?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ajankäyttö, työssäkäynti ja asuminen 
/ Use of time, working and housing 

 

täysin 

samaa 

mieltä/ 

Completely 

agree 

osittain 

samaa 

mieltä/ 

partly 

agree 

ei samaa 

eikä eri 

mieltä/ 

don't 

agree or 

disagree 

osittain 

eri 

mieltä/ 

disagree 

täysin 

 eri 

mieltä/ 

completely 

 disagree 

Minulla on riittävästi aikaa harrastuksille/ I 

have enough time for hobbies 
 

     

Minulla on riittävästi aikaa ihmissuhteille/ I 

have enough time for relationships with 

others 
 

     

Työssäkäynti on taloudellisen toimeentulon 

kannalta välttämätöntä/ Going to work is      
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financially necessary 
 

Nukun yleensä riittävästi/ I usually sleep 

enough 
 

     

Tunnen itseni kuormittuneeksi/ I feel strained 

or burdened 
 

     

Olen tyytyväinen asumistilanteeseeni/ I am 

satisfied with my housing situation 
 

     

Elinympäristöni on merkittävästi muuttunut 

opintojen aloittamisen jälkeen/ My 

environment has worsened significantly since 

I started my studies 

 
 

     

 

 

 

9. Oppiminen, opiskelu ja opiskelun kuormittavuus / 
Learning, studying and study load 

 

täysin 

samaa 

mieltä/ 

Completely 

agree 

osittain 

samaa 

mieltä/ 

Partly 

agree 

ei 

samaa 

eikä eri 

mieltä/ 

Don't 

agree or 

disagree 

osittain 

eri 

mieltä/ 

Partly 

disagree 

täysin eri 

mieltä/ 

Completely 

disagree 

Koen opiskelukykyni hyväksi/ I feel my 

ability to study is good 
 

     

Pystyn yleensä hoitamaan opintoni/ I 

can usually focus on my studies well 
 

     

Opintoni eivät ole edenneet 

suunnittelemallani tavalla/ My studies 

have not progressed as I planned 
 

     

Minulla on vaikeuksia opintojen 

suunnittelemisessa/ I have difficulties 

in planning my studies 
 

     

Tämän hetkinen elämäntilanteeni 

vaikeuttaa opiskeluani/ My current life 

situation makes studying difficult 
 

     

Oppimisvalmiuteni on useimmiten 

huomioitu 

ammattikorkeakouluopinnoissa/ My 

learning capacities are usually taken into 

consideration in studies at the university 
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of applied sciences 

  

Opintojeni edistymiseksi joudun 

käyttämään opiskeluun enemmän aikaa 

kuin muut/ In order to get ahead in my 

studies, I must use more time to study 

than others 
 

     

Minulla on vaikeuksia esiintymisessä 

esim. esitelmän pitämisessä/ I have 

difficulties in public speaking, for 

example in giving a presentation 
 

     

Minulla on vaikeuksia työskennellä 

ryhmissä/ I have difficulties in 

working in groups 
 

     

Minulla on vaikeuksia keskittyä 

oppitunneilla/ I have difficulties in 

focusing during lessons 
 

     

Minulla on vaikeuksia kirjallisten 

tuotosten tekemisessä/ I have 

difficulties in producing written work 
 

     

Minulla on vaikeuksia vieraiden kielien 

oppimisessa/ I have difficulties in 

learning foreign languages 
 

     

Minulla on vaikeuksia matemaattisissa 

tehtävissä/ I have difficulties in 

mathematical assignments 
 

     

Opiskeluympäristössä minulla on 

halutessani mahdollisuus osallistua 

oman oppimiseni suunnitteluun/ In my 

study environment, I have the 

possibility to participate in planning 

my own learning 
 

     

Opiskeluympäristössä minulla on 

halutessani mahdollisuus osallistua 

opetuksen kehittämiseen/ In my study 

environment, I have the possibility to 

participate in the development of 

education 
 

     

Opintosuorituksia arvioitaessa 

opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti/ 

Students are treated equally in the 
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assessment of studies 

 

Nais- ja miesopiskelijoiden 

osallistumisessa opetukseen ei ole eroja/ 

There are no differences in how male 

and female students participate in 

education 
 

     

Työharjoittelussa huomioidaan naiset 

ja miehet tasa-arvoisesti (työtilat, 

sosiaalitilat, ohjaus) / Women and men 

are considered equally in practical 

training (work spaces, social rooms, 

guidance) 

 
 

     

 

 

 

10. Mitkä asiat vievät voimavarojani? /  
What things take away my mental/emotional energy? 

 
 

 

 

 

11. Mikä edistäisi oppimistani ja vähentäisi opintojen  
kuormittavuutta? /  
What would promote my learning and reduce the burden of my studies? 

 
 

 

 

 

12. Sitoutuminen opintoihin / Committing to studies 

Oletko pohtinut opintojen keskeyttämistä? / Have you thought about quit your studying? 
 

 kyllä, miksi? / Yes, why?  
 

 ei, miksi? / No, Why?  
 

 

 
 

 

13. Mitkä asiat innostavat opinnoissa? /  
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What things inspire you in your studies? 

 
 

 

 

 

14. Yhteisöllisyys / Sense of community 

 

Täysin 

samaa 

mieltä/ 

Completely  

agree 

osittain 

samaa 

mieltä/ 

partly agree 

ei 

samaa 

eikä eri 

mieltä/ 

don't 

agree or 

disagree 

osittain eri 

mieltä / 

partly 

disagree 

täysin eri  

mieltä/ 

completely 

disagree 

Oppilaitoksessani on hyvä henki/ There is 

a good atmosphere at my school 
 

     

Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia 

opiskeluryhmässäni/ Women and men are 

treated equally in my study group 
 

     

Opiskeluympäristössä minulla on 

halutessani mahdollisuus osallistua 

mukavaan yhdessäoloon muiden 

opiskelijoiden kanssa/ In my study 

environment I have the possibility to have 

fun together with other students if I want 
 

     

Opiskeluympäristössä minulla on 

halutessani mahdollisuus osallistua 

opiskelijajärjestön toimintaan/ In my study 

environment I have the possibility to 

participate in student organisation activity 

if I want 
 

     

Koen itseni usein ulkopuoliseksi 

opiskeluryhmässäni/ I feel like an outsider 

in my study group 
 

     

Toiset opiskelijat ovat kiusanneet tai 

syrjineet minua/ Other students have 

bullied or discriminated me 
 

     

Opettaja tai muuhun henkilökunta kuuluva 

on kiusannut tai syrjinyt minua/ A teacher 

or other staff member has bullied or 
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discriminated me 
 

Olen kokenut tai havainnut sukupuolista 

ahdistelua tai häirintää 

opiskeluympäristössä/ I have experienced 

or observed sexual assault or harrassment 
 

     

Tiedän keneen ottaa yhteyttä kiusaamis-, 

syrjintä tai häirintätapauksissa/ I know 

whom to contact in the event of bullying, 

discrimination or harrassment 

 
 

     

 

 

 

15. Miten yhteisöllisyyttä voisi mielestäsi kehittää? / 
 In your opinion, how can the sense of community be developed? 

 
 

 

 

 

 
 
16. Ammattikorkeakoulu opiskelupaikkana / 
 University of Applied Sciences as a place to study 

 

Täysin 

samaa 

mieltä/ 

Completely 

agree 

osittain 

samaa 

mieltä/ 

partly 

agree 

ei 

samaa 

eikä eri 

mieltä/ 

don't 

agree or 

disagree 

osittain 

eri 

mieltä/ 

partly 

disagree 

täysin  

eri mieltä / 

completely 

 disagree 

Minulla on luottamukselliset ja hyvät suhteet 

ammattikorkeakoulun henkilökuntaan/ I have 

confidential and good relationships with the 

staff of the University of Applied Sciences 
 

     

Minulla on luottamukselliset ja hyvät suhteet 

harjoitteluohjaajiin harjoittelupaikoissa/ I have 

confidential and good relationships with 

training instructors at practical training places 
 

     

Kaikilla opiskelijoilla on yhdenvertainen asema 

ammattikorkeakoulussa esim. iästä, 

sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 
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etnisestä taustasta tai vammaisuudesta 

riippumatta/ All students are treated equally at 

the University of Applied Sciences regardless of 

age, sex, sexual orientation, ethnic background 

or disability 
 

Ammattikorkeakoulun käytännöt ja säännöt 

kohtelevat naisia ja miehiä tasa-arvoisesti/ The 

practices and rules of the University of Applied 

Sciences treat women and men equally 
 

     

Liikuntapalveluja on mielestäni riittävästi 

saatavilla opiskelupaikkakunnallani/ In my 

opinion, there are enough recreational and 

sporting services 
 

     

Opiskelupaikkakunnan liikuntapalveluista on 

tiedotettu riittävästi/ There has been enough 

information given about recreational and 

sporting services 

 

 
 

     

 

 

 

17. Mitkä seuraavista asioista haittaavat opiskeluani? / 
 How much do the following things impede or hurt your studying? 

 ei lainkaan/  

not at all 

melko 

vähän/ 

 not 

much 

melko 

paljon/ 

quite a 

lot 

erittäin  

paljon/ 

 very much 

tilojen ahtaus/ lack of space 
     

melu, kaiku/ noise, echo 
     

sopimaton valaistus/ bad lighting 
     

huono ilmanvaihto tai huoneilma, kuumuus/ bad 

air exchange or bad air, high temperature 
 

    

likaisuus, pölyisyys/ dirtiness, dust 
     

epämukavat työtuolit tai –pöydät/ uncomfortable 

work chairs or tables 
 

    

huonot sosiaalitilat (wc- yms. tilat) / poor social 

premises (W.C., other spaces) 
 

    

työympäristön rauhattomuus/ restless, lack of 

peace in work environment 
 

    

tapaturmavaara/ risk of an accident 
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puutteelliset työvälineet/ inadequate tools 
     

 

 

 

 

18. Olen mielestäni saanut rittävästi tukea, ohjausta ja neuvontaa / 
 I think I have received enough support, guidance and counseling 

 

kyllä/ yes ei/ no 

 

   en ole 

tarvinnut / 

 I have  

not 

needed 

opettajilta/ from teachers 
    

opettajatuutorilta/ from teacher tutors 
    

opinto-ohjaajalta/ from the study counselor 
 

   

opintotoimistosta/ from the student affairs 

office 
 

   

opintotukiasioissa/ in issues 

concerning student financial aid 
 

   

kirjastosta/ from the library 
    

opiskelijatuutoreilta/ from student tutors 
    

opiskeluterveydenhoitajalta/ from the school nurse 
    

kuraattorilta/ from the school social worker 

(kuraattori) 
 

   

asuntola- ja vapaa-ajanohjaajalta/ from the 

housing and freetime director 
 

   

oppilaitospastorilta/ from the university chaplain 
    

opiskelijayhdistykseltä (KEIO, Kemin 

kauppaopiskelijat, Ketosok, Ketoterve tai 

TOKKO) / rom a student association 

(KEIO, the guild of Kemi's business 

students Kemin kauppaopiskelijat, Ketosok, 

Ketoterve or TOKKO) 
 

   

opiskelijakunta KETOAKKU:lta 

/ from Studien Union 

KETOAKKU 
 

  

 

 
 

 

 

 

19. Mielipiteeni otettiin huomioon käydessäni... / 
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 My opinions are listened to and considered when I visit... 

 

Täysin 

samaa 

mieltä/ 

Completely 

agree 

osittain 

samaa 

mieltä/ 

partly 

agree 

ei 

samaa  

eikä eri 

mieltä/ 

don't agree 

or disagree 

osittain 

eri 

mieltä/ 

partly 

disagree 

täysin eri 

mieltä/ 

completely 

disagree 

en ole  

käyttänyt 

palveluja/ 

 I have not 

used the 

services 

opettajatuutorilla/ a 

teacher tutor 
 

      

opinto-ohjaajalla/ 

the study counselor 
 

      

terveydenhoitajalla/ 

the school nurse 
 

      

kuraattorilla/ the 

school social 

worker 
 

      

 

 

 

 

20. Sain selkeät ohjeet jatkotoimenpiteistä / 
 I received clear instructions on what to do next 

 

Täysin samaa 

mieltä/ 

Completely 

agree 

osittain 

samaa 

mieltä/ 

partly 

agree 

ei samaa eikä 

eri mieltä/ 

don't agree 

or disagree 

osittain eri 

mieltä/ 

partly 

disagree 

täysin eri 

mieltä/ 

completely 

disagree 

en ole 

käyttänyt 

palveluja/ I 

have not used 

the services 

opettajatuutorilta/ 

from a teacher tutor 
 

      

opinto-ohjaajalta/ 

from the study 

counselor 
 

      

opintotoimistosta/ 

from the students 

affairs office 
 

      

terveydenhoitajalta/ 

from the school 

nurse 
 

      

kuraattorilta/ the 

school social 

worker 
 

      

opintotukiasioissa/ 
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in I ssues 

concerning student 

financial aid 
 

 

 

 

 

21. Kehittämisideoita ammattikorkeakoulusta opiskelupaikkana / Ideas for 
developing the University of Applied Sciences as a place to study 

 
 

 

 

  

Lähetä
 

   

 

 


