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1 Johdanto 
 

Covid-19-pandemia levisi loppuvuodesta 2019 alkaen ympäri maailmaa 

vaikuttaen miljoonien opiskelijoiden elämään. Maailmanlaajuisella tasolla 

koronapandemia muutti myös merkittävästi korkeakouluopetuksen toteutusta, 

kun suurin osa opetuksesta siirtyi etäopetukseen (Aristovnik ym., 2020; Marinoni 

ym., 2020). Pandemian levitessä Suomeen alkukeväästä 2020 siirryttiin myös 

Suomessa poikkeustilaan, jonka seurauksena myös suomalaisissa 

korkeakouluissa päädyttiin opiskelemaan pääosin etänä. Koronapandemia 

vaikutti etäopintojen lisäksi monella tapaa opiskelijoiden elämään aiheuttaen 

muun muassa yksinäisyyttä (Labrague ym., 2021; Zheng ym., 2021), stressiä, 

ahdistusta (Wang ym., 2020) ja uupumusta (Salmela-Aro ym., 2021).  

 

Vähemmän on kuitenkin tietoa siitä, millaisia haasteita suomalaiset yliopisto-

opiskelijat kokivat koronapandemian ja etäopiskelun aikana. Siten tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden opinnoissaan kokemia haasteita 

syksyllä 2020 käyttäen vaatimukset ja voimavarat -mallin teoreettista viitekehystä 

(Salmela-Aro & Upadyaya, 2014). Aiemmissa tutkimuksissa opiskelun 

vaatimuksia ja voimavaroja on tarkasteltu muun muassa tavoitteiden 

saavuttamisen esteiden ja edistävien tekijöiden kautta (Salmela-Aro & Upadyaya, 

2014). Tässä tutkimuksessa vaatimuksia tarkasteltiin aineistolähtöisesti erilaisina 

fyysisinä, sosiaalisina, emotionaalisina sekä kognitiivisina haasteina, joita 

opiskelijat kokivat opinnoissaan koronapandemian aikana. Tutkimuksen tulosten 

avulla tarkasteltiin, millaisia voimavaroja, kuten sosiaalista tukea sekä yliopiston 

tarjoamaa tukea opiskelijat tarvitsisivat opintojen ja hyvinvoinnin tueksi. 

 

1.1 Vaatimukset ja voimavarat -malli 

 
Opiskelijoiden opinnoissa kokemia haasteita koronapandemian aikana 

tarkasteltiin tässä tutkimuksessa vaatimukset ja voimavarat -mallin avulla 

(Salmela-Aro & Upadyaya, 2014). Alun perin malli on kehitetty vastaamaan 

työelämän tutkimuksen tarpeita, jossa lähtökohtana on se, että työssä on läsnä 
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erilaisia tekijöitä, jotka voivat joko auttaa tai haitata työntekijän suoriutumista 

työssään (Scaufeli & Bakker, 2004). Myös opiskeluun liittyy erilaisia vaatimuksia 

ja voimavaroja, joita voidaan tarkastella saman viitekehyksen avulla (Salmela-

Aro & Upadyaya, 2014).  

 

Vaatimuksilla tarkoitetaan opiskeluympäristön fyysisiä, psykologisia ja sosiaalisia 

piirteitä, jotka vaativat fyysisiä tai psykologisia ponnisteluja ja ovat yhteydessä 

fyysisiin tai psykologisiin seurauksiin (Schaufeli & Bakker, 2004). Vaatimukset 

linkittyvät usein fyysisen ja psykologisen hyvinvoinnin kustannuksiin, muun 

muassa mielenterveyden ongelmiin ja uupumuksen aiheuttamiin fyysisiin 

terveyshaittoihin (Bakker & Demerouti, 2017). Vaatimukset eivät välttämättä ole 

itsessään kielteinen asia, mutta tilanteissa, joissa yksilöllä ei ole tarpeeksi 

voimavaroja vastata vaatimuksiin, voivat ne muuttua stressitekijöiksi ja johtaa 

uupumukseen (Bakker ym., 2003). Tässä tutkimuksessa vaatimuksilla 

tarkoitettiin samaa asiaa kuin haasteilla, joita opiskelijat ovat koronapandemian 

aikana opinnoissa kokeneet. Näitä haasteita eli vaatimuksia tarkasteltiin neljän 

ulottuvuuden avulla: fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen 

ulottuvuuden. Tarkastelussa mukailtiin aiemmissa tutkimuksissa käytettyjä 

jaotteluja vaatimuksista (ks. Ikatova ym., 2021; Schaufeli & Bakker, 2004).   

 

Voimavaroilla tarkoitetaan opiskeluympäristön fyysisiä, psykologisia ja 

sosiaalisia piirteitä, jotka vähentävät vaatimusten negatiivisia vaikutuksia, 

auttavat tavoitteiden saavuttamisessa sekä edistävät oppimista ja 

henkilökohtaista kasvua (Schaufeli & Bakker, 2004). Voimavarat ovat yhteydessä 

moniin positiivisiin seurauksiin, muun muassa motivaatioon ja terveyteen 

(Skaalvik & Skaalvik, 2018). Tässä tutkimuksessa voimavaroilla tarkoitettiin niitä 

opiskeluympäristön piirteitä, esimerkiksi tukikeinoja, joita opiskelijoilla on 

koronapandemian aikaisten opintojen aiheuttamista vaatimuksista selviämiseksi. 

Voimavaroja ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa erikseen, vaan niitä sovellettiin 

vaatimusten yhteydessä erittelemään erilaisia keinoja, joilla opiskelijoiden 

opintoja ja hyvinvointia voidaan tukea. 
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Vaatimukset ja voimavarat -mallissa kuvataan kaksi prosessia: motivoiva ja 

hyvinvointia heikentävä prosessi (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti ym., 

2001). Motivoivassa prosessissa voimavarat auttavat yksilöä hänen 

tavoitteidensa saavuttamisessa, mikä puolestaan johtaa innon kokemiseen 

(Demerouti ym., 2001). Hyvinvointia heikentävässä prosessissa puolestaan 

pitkään jatkuneet liian suuret vaatimukset heikentävät yksilön fyysisiä ja 

psyykkisiä energiaresursseja, mikä voi johtaa lopulta uupumukseen (Demerouti 

ym., 2001). Samanlaisia yhteyksiä havaittiin myös koronapandemian aikana: 

etäopiskeluun liittyvät vaatimukset olivat yhteydessä alhaisempaan 

opiskeluintoon ja korkeampaan uupumukseen, kun taas resurssit olivat 

yhteydessä korkeampaan opiskeluintoon ja alhaisempaan uupumukseen 

(Salmela-Aro ym., 2022). 

 

1.2 Vaatimukset koronapandemian ja etäopiskelun aikana 

 
Opiskelijoiden kokemista haasteista koronapandemian ja etäopiskelun aikana on 

tehty jonkin verran tutkimusta, vaikka aihe on edelleen suhteellisen tuore. 

Opiskelijoiden kokemia haasteita voidaan pitää koronapandemian ja 

etäopiskelun aiheuttamina vaatimuksina. Aiemmissa tutkimuksissa 

koronapandemian etäopiskelun vaatimuksia on tutkittu esimerkiksi päivittäisen 

aikataulun suunnittelun ja asioiden hoitamisen vaativuuden sekä teknisten 

haasteiden kautta (Salmela-Aro ym., 2022). Tässä tutkimuksessa vaatimuksia ei 

määritelty etukäteen, vaan niitä tunnistettiin opiskelijoiden kokemista haasteista 

aineistolähtöisesti. Aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä haasteita voidaan 

tarkastella tässä tutkimuksessa opiskelijoiden raportoimiin haasteisiin nähden ja 

näin ollen saavuttaa syvällisempää käsitystä opiskelijoiden kokemista haasteista 

suomalaisten opiskelijoiden kontekstissa. 

 

Tutkimusten mukaan opetuksen toteutuksessa havaittiin haasteita siirryttäessä 

etäopetukseen muun muassa teknisen infrastruktuurin saatavuudessa, 

etäopiskelun ja pedagogiikan järjestämisessä sekä tiettyjen opintoalojen 

aiheuttamiin vaatimuksiin mukautumisessa (Marinoni ym., 2020).  

Koronapandemian aikana perinteisiä lähiopetuksen muotoja korvattiin 
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esimerkiksi etäluennoilla, joko reaaliaikaisilla, tallenteilla tai luentodioilla tai muilla 

etäopiskelun tavoilla, kuten kirjallisella kommunikaatiolla internetin eri alustoilla 

(Aristovnik ym., 2020). Koronapandemia edellytti siis joustavuutta muovata 

opetuksen toteutusta tilanteeseen sopivaksi vaatien oppilaitoksilta ja 

opetushenkilökunnalta kykyä muutokseen. Erityisen haastava tilanne oli 

kuitenkin opiskelijoille, joilla oli mahdollisesti vaihtelevan tasoiset taidot ja työkalut 

äkillisesti muuttuneessa tilanteessa toimimiseen ja opintojen suorittamiseen. 

 

1.2.1 Fyysiset haasteet 
 

Vaatimukset voivat olla esimerkiksi opiskeluympäristön erilaisia fyysisiä piirteitä 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Koronapandemian aikana tutkimuksissa on havaittu 

erilaisia fyysisiä aspekteja, jotka ovat aiheuttaneet opiskelijoille haasteita. 

Tutkimusten mukaan opiskelijat kokivat esimerkiksi työmäärän opinnoissa 

kasvaneen etäopetukseen siirtymisen jälkeen (Aristovnik ym., 2020). Opiskelijat 

raportoivat myös huolta opintomenestyksestä sekä koronapandemian 

vaikutuksista tuleviin opintoihin ja työuraan (Aristovnik ym., 2020; Cengiz ym., 

2021; Kahn ym., 2021). Siitä huolimatta, että monet olivat huolissaan 

opintomenestyksestään, havaittiin osassa tutkimuksia opiskelijoiden suoritusten 

ja arvosanojen parantuneen koronapandemian aikana (Aristovnik ym., 2020; 

Gonzalez ym., 2020). Korona-ajan rajoitusten myönteinen vaikutus opinnoissa 

suoriutumiseen havaittiin riippumatta siitä, oliko työmäärä opinnoissa lisääntynyt 

vai ei (Gonzalez ym., 2020). Tutkimuksissa havaittiin myös puutteita 

opiskelijoiden teknologisissa taidoissa sekä joissakin maissa ylipäätään 

teknologian saatavuudessa (Aristovnik ym., 2020). Puutteelliset tietotekniset 

taidot ja kokemus lisääntyneestä työmäärästä estivät opiskelijoita huomaamasta 

omaa parantunutta suorituskykyään uudenlaisessa opiskeluympäristössä 

(Aristovnik ym., 2020). 

 

Opiskeluympäristön fyysiset vaatimukset voivat liittyä myös opiskelutilojen 

saatavuuteen. Etäopiskelun aikana opiskelijat raportoivat haasteita esimerkiksi 

löytää sopivia tiloja opiskelulle (Petillion & McNeil, 2020) sekä organisoida 

ryhmätyöskentelyä (Day ym., 2021), kun yliopiston tiloja ei ollut mahdollista 



 

5 
 

käyttää. Koronapandemian aikana tutkimuksissa on myös keskitytty tiettyjen 

opintoalojen erityispiirteisiin koetuissa haasteissa. Koetut haasteet saattavatkin 

liittyä opiskeltuun alaan, mikäli alan opinnot edellyttävät paljon lähiopetusta, 

muun muassa pienryhmätyöskentelyä, harjoitteluita tai laboratoriotyöskentelyä. 

Joillakin opiskelualoilla suurimmat haasteet liittyivät siihen, ettei etäopiskelun 

vuoksi alaan kuuluvaa kenttätyötä ja laboratoriotyöskentelyä voinut järjestää 

(Day ym., 2021). Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa sairaanhoitajaopiskelijoiden 

suurimmiksi haasteiksi havaittiin etäkursseihin sopeutuminen ja kliinisen 

käytännön harjoittelun riittämättömyys (Cengiz ym., 2021).  

 

Opiskeluympäristön fyysiset vaatimukset voivat olla myös taloudellisia. 

Koronapandemian aikana opiskelijat kokivat erilaisia taloudellisia haasteita ja 

huolia (Kahn ym., 2021; Pat‐Horenczyk ym., 2022) ja tutkimusten mukaan 

opiskelijoiden taloudellinen tilanne heikentyi suhteessa pandemiaa edeltävään 

aikaan (Yorguner ym., 2021). Heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi monet 

opiskelijat joutuivat myös muuttamaan takaisin vanhempien luokse (Aristovnik 

ym., 2020).  

 

1.2.2 Sosiaaliset ja emotionaaliset haasteet 
 

Vaatimukset voivat olla myös opiskeluympäristön erilaisia sosiaalisia piirteitä 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Sosiaaliset vaatimukset liittyivät koronapandemian 

aikana esimerkiksi lähikontaktissa tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen 

puutteeseen (Son ym., 2020). Eräässä tutkimuksessa opiskelijat raportoivat 

sosiaalisen kanssakäymisen siirtyneen joissakin koronapandemian vaiheissa 

lähes kokonaan digitaalisille alustoille (Yorguner ym., 2021). Tilanne aiheutti 

muutenkin muutoksia opiskelijoiden arjessa. Tutkimusten mukaan opiskelijoiden 

päivittäiset menot korvautuivat itsekseen kotona tehtävillä aktiviteeteilla 

(Yorguner ym., 2021). Tutkimusten mukaan säännöllisten sosiaalisten kontaktien 

puute aiheuttaa yksinäisyyttä, mikä korostui erityisesti koronapandemian 

aiheuttaman sosiaalisen eristyksen aikana (Labrague ym., 2021; Zheng ym., 

2021). 
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Sosiaaliset vaatimukset voivat näkyä erityisesti etäopiskeluissa ja siihen 

liittyvissä kommunikaation haasteissa. Jo ennen koronapandemiaa 

etäopiskeluun liittyen on havaittu haasteita ja puutteita esimerkiksi 

kommunikaatiossa muiden osallistujien ja opettajan kanssa (Karkar-Esperat, 

2018). Myös koronapandemian ajan tutkimuksissa havaittiin opiskelijoilla 

haasteita liittyen esimerkiksi kommunikaatioon tiedekunnan kanssa sekä 

yhteydenpitoon opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa (Day ym., 2021; 

Petillion & McNeil, 2020). Haasteet sosiaalisten kontaktien puutteen suhteen 

voivat myös liittyä motivaatioon ja merkityksellisyyden kokemiseen opinnoissa. 

Tutkimusten mukaan opiskelijoiden kokemus sosiaalisesta integraatiosta on 

positiivisesti yhteydessä akateemiseen motivaatioon (Noyens ym., 2019). 

Koronapandemian aikana opiskelijat raportoivat usein haasteeksi motivaation 

puutteen ja sitoutumisen etäopiskeluun (Day ym., 2021; Petillion & McNeil, 2020). 

Motivaation puutteeseen voi olla useita syitä, mutta monelle opiskelijalle 

motivaation ja merkityksellisyyden kokemus saattaa rakentua sosiaalisten 

kontaktien ja opiskelijayhteisöön kuulumisen kautta. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisten vaatimusten yhteydessä myös 

emotionaalisia haasteita. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu erilaisia 

emotionaalisia haasteita etäopiskeluun liittyen, esimerkiksi opiskelijat raportoivat 

ahdistusta, huolta ja pelkoa pandemian mahdollisista erilaisista 

haittavaikutuksista ja siitä, ettei ollut tietoa, kuinka kauan pandemia vielä kestää 

(Kee, 2021; Yorguner ym., 2021). Koronapandemiaan liittyikin varsinkin aluksi 

paljon epävarmuutta, kun tietoa viruksesta ja sen vaarallisuudesta oli vain 

rajatusti saatavilla. Opiskelijat raportoivat myös huolta perheenjäsentensä 

terveydestä pandemian aikana (Pat‐Horenczyk ym., 2022). Tutkimusten mukaan 

nopea siirtyminen etäopetukseen koronapandemian alkaessa herätti 

opiskelijoissa vastustusta ja hankaluutta hyväksyä (Abakumova ym., 2020). 

Useat opiskelijat kokivat siirtymisen etäopiskeluun aiheuttaneen myös 

jonkinasteista stressiä ja ahdistusta (Petillion & McNeil, 2020). 
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1.2.3 Kognitiiviset haasteet 
 

Vaatimukset voivat olla opiskeluympäristön erilaisia psykologisia piirteitä 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Tässä tutkimuksessa psykologisista vaatimuksista 

erotettiin vielä erillinen kognitiivisten haasteiden kategoria kuvaamaan paremmin 

aineistosta löytyneitä kognitiivisia opiskelun haasteita. Aiempien tutkimusten 

mukaan koronapandemian aikana opiskelijoilla oli erilaisia kognitiivisia haasteita 

liittyen esimerkiksi itsesäätelyyn (Kahn ym., 2021) ja henkilökohtaiseen 

ajanhallintaan (Petillion & McNeil, 2020). Puutteet ajanhallinnan taidoissa 

näkyivät esimerkiksi rutiinien puutteena ja aikarajoissa pysymisen vaikeutena 

(Day ym., 2021). Etäopiskelu vaatii opiskelijoilta enemmän itsenäistä työtä ja 

organisointikykyä lähiopetukseen nähden (Abakumova ym., 2020). 

Organisointikyky on tarpeellista myös sen suhteen, miten rajata aikaansa, niin 

että sitä riittää sopivassa suhteessa opintoihin, mahdolliseen työhön sekä vapaa-

aikaan. Tutkimusten mukaan opiskelijoilla oli myös haasteita työn ja muun 

elämän tasapainottamisessa etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki opiskelu 

ja työnteko tapahtui etänä kotoa käsin (Kee, 2021).  

 

Opiskeluympäristön kognitiiviset vaatimukset voivat liittyä myös opintojen 

toteutustapoihin. Tutkimusten mukaan etäopinnoissa on havaittu erilaisia 

haasteita liittyen esimerkiksi puutteisiin opettajien valmistautumisessa, kurssien 

rakenteessa tai järjestelyissä (Karkar-Esperat, 2018). Koronapandemian 

aikaisissa tutkimuksissa opiskelijat kokivat, että etäopiskelu vaikutti negatiivisesti 

oppimiseen (Petillion & McNeil, 2020). ja että lähiopetus olisi oppimiselle 

tehokkaampaa (Kee, 2021). 

 

1.3 Sukupuolen ja opintojen aloitusajankohdan yhteydet 

koronapandemian ja etäopintojen aikana koettuihin haasteisiin 

 
Sukupuolen ja opintojen vaiheen yhteyttä koronapandemian aikana ja 

etäopinnoissa koettuihin haasteisiin on tutkittu aiemmissa tutkimuksissa jonkin 

verran. Tutkimusten perusteella koronapandemia vaikutti negatiivisesti 

opiskelijoihin ja vaikutus oli erilainen eri sukupuolta sekä eri opintovaiheissa 
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olevien opiskelijoiden välillä (Aristovnik ym., 2020). Akateemisen elämän 

kontekstissa havaittiin voimakas negatiivinen vaikutus erityisesti 

miesopiskelijoihin sekä kandidaattivaiheen opiskelijoihin (Aristovnik ym., 2020). 

Sen sijaan emotionaalisen ja henkilökohtaisen elämän tasolla negatiivinen 

vaikutus havaittiin erityisesti naisopiskelijoihin sekä kandidaattivaiheen 

opiskelijoihin (Aristovnik ym., 2020).  

 

Myös asenteissa etäopiskelua kohtaan havaittiin eroja, sillä naisilla oli miehiä 

kielteisempi asenne etäopiskelua kohtaan (Garay ym., 2021). Eräässä 

tutkimuksessa myös havaittiin, että ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat 

vähemmän motivoituneita etäopiskeluun ja pitivät etäopiskelua vähemmän 

tärkeänä kuin muut opiskelijat (Stevanović ym., 2021). Erot ulottuvat myös 

psykologisiin vaatimuksiin tai haasteisiin: eräässä tutkimuksessa sukupuoli ja 

opintojen vaihe olivat yhteydessä koettuun masennukseen ja ahdistukseen 

(Wang ym., 2020). Naiset raportoivat miehiä enemmän masennusta ja ahdistusta 

pandemian aikana, kun taas myöhemmissä opintojen vaiheessa olevat 

raportoivat muita vähemmän masennusta ja ahdistusta (Wang ym., 2020). 

 

1.4 Voimavarat koronapandemian ja etäopiskelun aikana 

 

Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden voimavaroja koronapandemian ja 

etäopiskelun aikana ei tarkasteltu erikseen, mutta niitä sovellettiin vaatimusten 

yhteydessä erittelemään erilaisia keinoja, joilla opiskelijoiden opintoja ja 

hyvinvointia voidaan tukea. Opiskelijoiden voimavaroja koronapandemian 

etäopiskelun aikana on tutkittu esimerkiksi mittaamalla opiskelijoiden arviota 

sopeutumisesta opiskeluun digitaalisessa kontekstissa, ja opettajien taidoista 

digitaalisessa kontekstissa opettamiseen (Salmela-Aro ym., 2022). Tutkimusten 

mukaan voimavarat koronapandemian aikaisessa etäopiskelussa liittyivät 

esimerkiksi sopivan työskentelytilan löytämiseen (Kee, 2021) ja mahdollisuuteen 

opiskella kotoa käsin, jolloin ei tarvinnut matkustaa opetusta varten (Day ym., 

2021). Opetuksen toteutukseen liittyen esimerkiksi luentotallenteilla on havaittu 

olevan merkittävää hyötyä oppimiselle, niiden tuodessa joustavuutta ja 
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mahdollisuuden opiskella omassa tahdissa (Day ym., 2021; Petillion & McNeil, 

2020).  

 

Opiskelijoiden voimavarat ovat myös liittyneet tuen saamiseen sekä itsensä 

toteuttamiseen. Eräässä tutkimuksessa opiskelijat kokivat positiiviseksi sen, että 

heillä oli enemmän aikaa itselleen ja itsensä kehittämiselle ja he raportoivat 

löytäneensä esimerkiksi uusia mielenkiintoisia aktiviteetteja (Cengiz ym., 2021). 

Tutkimusten mukaan esimerkiksi emotionaalisen tuen hakeminen muilta 

opiskelijoilta auttoi etäopiskelun aiheuttaman stressin ja ahdistuksen 

lievittämisessä (Kee, 2021). Myös sosiaalisen tuen havaittiin auttavan 

opiskelijoita koronapandemian aiheuttamista vaatimuksista (Pat‐Horenczyk ym., 

2022) sekä stressistä ja ahdistuksesta (Son ym., 2020) selviytymisessä. 

Tutkimuksissa myös yliopiston riittävä tuki ja informaatio olivat merkittäviä 

voimavaroja opiskelijoille koronapandemian aikana (Aristovnik ym., 2020). 

 

 

2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella yliopisto-opiskelijoiden opinnoissa 

kokemia haasteita koronapandemian ja etäopiskelun aikana sekä selvittää 

koettujen haasteiden yhteyttä opiskelijoiden sukupuoleen ja opintojen 

vaiheeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa syvällisempi käsitys siitä, 

millaisia vaatimuksia koronapandemia aiheutti yliopisto-opiskelijoille ja 

vaatimusten perusteella tarkastella, millaisia voimavaroja opiskelijat 

poikkeuksellisessa tilanteessa tarvitsisivat opintojen ja hyvinvoinnin tueksi. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

1. Millaisia haasteita opiskelijat kokivat opinnoissaan koronapandemian 

ja etäopiskelun aikana?  

2. Millä tavoin sukupuoli ja opintojen aloitusajankohta olivat yhteydessä 

koettuihin haasteisiin?  
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3 Menetelmät 
 

3.1 Tutkittavat ja aineisto 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2020 osana Helsingin yliopiston 

Kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvatuspsykologian tutkimusyksikön 

tutkimusta. Tutkimuskyselyn vastaajia oli N=2057, joista tähän tutkimukseen 

rajattiin mukaan N=1264. Kriteerinä aineistoon hyväksymiselle oli, että vastaaja 

oli vastannut opiskelun haasteita koskevaan avoimeen kysymykseen, johon 

tämän tutkimuksen analyysit pohjautuivat. Tutkittavat olivat pääasiassa Helsingin 

yliopiston eri alojen opiskelijoita ja iältään 18–58-vuotiaita, mutta kuitenkin 

pääasiassa 20–25-vuotiaita. Vastaajista 81 % oli ilmoittanut sukupuolekseen 

nainen, 16 % mies ja 3 % muu. Aineistoa rajattiin myös iän ja opintojen 

aloitusvuoden mukaan niin, että analyyseihin otettiin mukaan enintään 60-

vuotiaat ja aikaisintaan vuonna 2010 opinnot aloittaneet. Vastaajien opintojen 

aloitusvuosi sijoittui siis välille 2010–2020. Perusteena rajaukselle oli, että 

vaatimuksilla ja voimavaroilla voi olla erilainen rooli muun muassa yksilön 

uupumuksessa, innossa ja hyvinvoinnissa eri elämänvaiheissa (Salmela-Aro & 

Upadyaya, 2018). Esimerkiksi yli 60-vuotiailla on oletettavasti hyvin erilaiset 

elämänkokemukset nuorempiin aikuisiin verrattuna, ja opintojen haasteet 

voidaan kokea hyvin erilaisin tavoin, mikäli opintojen aloituksesta on jo yli 

kymmenen vuotta aikaa.  

 

3.2 Mittarit 

 
Vaatimukset 

Tässä tutkimuksessa vaatimuksia mitattiin avoimella kysymyksellä ”Mikä on nyt 

erityisen haastavaa yliopisto-opiskelussasi?”, johon tutkimuksen analyysit 

pääasiassa perustuivat. Vastausten perusteella muodostettiin sisällöltään 

samankaltaisia vastausluokkia kuvaamaan opinnoissa koettuja haasteita. 
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Taustamuuttujat 

Tutkimuksen analyyseissä tarkasteltiin taustamuuttujista sukupuolen sekä 

opintojen aloitusvuoden yhteyttä koettuihin haasteisiin. Sukupuoli luokiteltiin niin, 

että 1=naiset, 2=miehet ja 3=muu. Muunsukupuolisten osuus aineistossa jäi 

pieneksi (N=34, 3 %), joten sukupuolen yhteyttä koettuihin haasteisiin 

tarkasteltiin vain naisten ja miesten osalta. Opintojen aloitusvuotta mitattiin 

kysymyksellä ”Minä vuonna aloitit opintosi?”. Analyysejä varten opintojen 

aloitusvuosi luokiteltiin uudelleen niin, että ensimmäiseen luokkaan sijoittuivat 

opiskelijat, jotka olivat vastanneet opintojensa aloitusvuodeksi 2019 tai 2020. 

Luokka 1 sisälsi näin ollen opintojensa suhteellisen alkupuolella olevat opiskelijat. 

Toiseen luokkaan sijoittuivat opiskelijat, jotka olivat aloittaneet opintonsa vuosina 

2010–2018, eli olivat yliopistossa vähintään kolmatta vuottaan. 

Analyysivaiheessa luokitellusta opintojen aloitusvuodesta käytettiin nimitystä 

opintojen aloitusajankohta. 

 

3.3 Analyysimenetelmät 

 
Tutkimus oli tutkimusotteeltaan monimenetelmällinen, sillä siinä hyödynnettiin 

sekä laadullista että määrällistä lähestymistapaa. Laadullisella tutkimuksella 

voidaan saavuttaa syvällisempää ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä ja saada 

sellaista tietoa yksilön henkilökohtaisista kokemuksista, jota ei välttämättä olisi 

mahdollista saavuttaa kvantitatiivisin menetelmin (Povee & Roberts, 2014). 

Sanallisia vastauksia voi olla antoisampaa analysoida hyödyntäen laadullisia 

menetelmiä, sillä niiden avulla saatetaan saada tutkimuksen kannalta tärkeää 

tietoa, joka voisi jäädä muuten kokonaan havaitsematta (Vehkalahti, 2019). 

Tässä tutkimuksessa avoimen kysymyksen vastausten analyysissa sovellettiin 

laadullisen sisällönanalyysin menetelmiä luokittelemalla vastaukset sisällöltään 

samankaltaisiin luokkiin. Lisäksi tarkasteltiin muodostettujen luokkien 

frekvenssejä. Laadullisessa analyysissä saatuja tuloksia voidaankin esittää myös 

tiivistäen käyttäen määrällisiä menetelmiä (Vehkalahti, 2019). 

 

Aineiston analyysi aloitettiin hyvin aineistolähtöisesti kirjaamalla ylös, minkä 

tyyppisiä haasteita vastauksista nousi esiin. Toimenpidettä jatkettiin, kunnes 
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aineistosta ei vaikuttanut nousevan enää merkittäviä määriä uudentyyppisiä 

vastauksia. Alustavien muistiinpanojen pohjalta muodostettiin alustavat 

vastausluokat, jotka merkittiin juoksevalla numeroinnilla ja koodattiin 

numeerisesti SPSS-tilasto-ohjelmalla. Luokitusrungon numerointia käyttäen 

vastauksista luokiteltiin kaksi muuttujaa: ensisijainen ja toissijainen haaste. 

Ensisijaiseksi haasteeksi luokiteltiin vastauksissa ensimmäisenä mainittu haaste 

tai joissain tapauksessa se haaste, jonka vastaaja oli erikseen maininnut olevan 

merkittävin. Toissijaiseksi haasteeksi luokiteltiin vastauksissa toisena mainittu 

haaste. Mikäli vastaaja oli maininnut vain yhden haasteen, merkittiin toissijaisen 

haasteen kohdalle puuttuva vastaus. Jos vastauksessa oli mainittu enemmän 

kuin kaksi haastetta, jätettiin loput mainituista haasteista analyysin ulkopuolelle. 

Analyyseissa päädyttiin käyttämään vain ensisijaisen haasteen muuttujaa, sillä 

suurin osa vastaajista oli maininnut vain yhden haasteen (N=649, 51 %). 

 

Erilaisia haasteiden luokkia oli alustavan luokittelun jälkeen 44, joista osa sisälsi 

vielä pienempiä alaluokkia. Luokittelut tehtiin aluksi tarkoituksella erittäin 

yksityiskohtaisiksi, jotta vastausten monipuolisuutta ei menetettäisi. Luokkia 

yhdisteltiin edelleen isommiksi luokiksi ja ne nimettiin kuvaamaan yhdistettyjen 

luokkien sisältöä suurpiirteisemmin. Lopulta luokkia muodostui yhteensä 13, 

joista kukin sisälsi vähintään noin 5 % vastauksista. Tästä poiketen yksi luokista 

(mielenterveys ja psykologinen hyvinvointi) jäi vain 2 % suuruiseksi, mutta se 

päädyttiin pitämään omana erillisenä luokkanaan, jotta ei kadotettaisi vastausten 

sisällöllistä monipuolisuutta. Vastaukset, jotka eivät sisällöltään sopineet 

mihinkään muuhun luokkaan luokiteltiin ”joku muu” -luokkaan, johon sijoittui 

lopulta 5 % vastauksista. 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin muodostettuja luokitteluja suhteessa teoriataustaan.  

Vaatimukset ja voimavarat -mallin viitekehyksessä vaatimuksilla tarkoitetaan 

opiskeluympäristön erilaisia fyysisiä, psykologisia ja sosiaalisia piirteitä 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Aiemmissa tutkimuksissa vaatimuksia on myös 

jaoteltu fyysiseen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen kategoriaan (Ikatova ym., 

2021). Näitä jaotteluja mukaillen muodostetut luokat jaettiin kolmeen kategoriaan: 

fyysisiin, sosiaalisiin ja emotionaalisiin sekä kognitiivisiin haasteisiin. Sosiaaliset 
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ja emotionaaliset haasteet luokiteltiin yhteiseksi kategoriaksi, sillä niiden 

sisältämiä luokkia oli vähemmän suhteessa muihin kategorioihin. Kognitiiviset 

haasteet erotettiin psykologisista vaatimuksista omaksi kategoriakseen, sillä 

useat opiskelun haasteet olivat nimenomaan kognitiivisia. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin sukupuolen ja opintojen 

aloitusajankohdan yhteyttä koettuihin haasteisiin ristiintaulukoinnin avulla. 

Ristiintaulukoinnilla voidaan havainnollistaa kahden tai useamman muuttujan 

välistä riippuvuutta (Metsämuuronen, 2011). Ristiintaulukoinnin avulla 

vastausten lukumäärien suhteissa havaittujen erojen merkitsevyyttä testattiin 

Khiin neliö (χ²) -testillä (Metsämuuronen, 2011). 

 

3.4 Aineiston luokittelun luotettavuus 

 

Avoimen kysymyksen sisältöluokitukselle ei ole mahdollista antaa yleispäteviä 

onnistuneisuuskriteereitä muun muassa vaihtelevien koodaustapojen vuoksi 

(Tietoarkisto, 2021). Tehtyjen luokittelujen luotettavuutta kuitenkin testattiin, niin 

että myös ulkopuolinen tutkimusavustaja luokitteli 120 ensimmäistä vastausta, eli 

noin 10 % kaikista vastauksista. Tutkimusavustaja käytti valmiiksi luotua 

luokitusrunkoa merkiten kutakin luokkaa kuvaavan arvon vastausten viereen 

omaksi muuttujaksi SPSS-ohjelmassa. Tehtyjä luokitteluja verrattiin toisiinsa ja 

tulokseksi saatiin, että 87 % vastauksista luokiteltiin yhteneväisesti samoihin 

luokkiin. Tehtyjä luokitteluja voidaan siis tämän perusteella pitää luotettavina. 

 

4 Tulokset 
 
 

4.1 Koronapandemian ja etäopintojen aikana koetut haasteet 

 
Tulokseksi muodostui 13 haasteluokkaa, jotka jaettiin fyysiseen, sosiaaliseen ja 

emotionaaliseen sekä kognitiiviseen kategoriaan. Muodostetut 13 luokkaa 

nimettiin kuvaamaan niiden sisältämissä vastauksissa mainittuja haasteita. 

Luokkien frekvenssit on eritelty tarkemmin taulukossa 1, josta nähdään, että 
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kaiken kaikkiaan opiskelijoiden kokemat haasteet jakautuivat melko laajasti 

erilaisiin opiskeluelämän osa-alueisiin. Aineistosta nostettuja esimerkkejä 

opiskelijoiden vastauksista on koottu taulukkoon 2. Esimerkit vastauksista valittiin 

niin, että ne kuvaisivat mahdollisimman kattavasti kuhunkin luokkaan 

sisällytettyjä tyypillisiä vastauksia. 

 

Taulukko 1 Haasteluokat ja luokkien frekvenssit 
 

 

 

 

 

 

 

Luokka 

N 

ensisijainen 

haaste 

 

% 

Fyysinen   

     Fyysinen hyvinvointi ja opiskeluympäristö 62 5 

     Työmäärä 173 14 

     Opintosuoritukset 92 7 

     Etäopinnot 92 7 

Sosiaalinen ja emotionaalinen   

     Mielenterveys ja psykologinen hyvinvointi 26 2 

     Sosiaalisen kanssakäymisen puute ja yksinäisyys 142 11 

     Motivaatio ja merkityksellisyys 109 9 

     Tuen puute ja tyytymättömyys yliopiston toimintaan 86 7 

Kognitiivinen   

     Tyytymättömyys opintojen toteutukseen 79 6 

     Itsensä johtaminen ja keskittyminen 101 8 

     Ajanhallinta ja organisointi 170 13 

     Opiskelun ja muun elämän erottaminen 71 6 

Muu   

     Joku muu 61 5 

Yhteensä 1264 100 
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Taulukko 2 Aineistosta nostetut esimerkit haasteista 

 
Luokka Esimerkit aineistosta 

 

Fyysinen 

 

 

Fyysinen hyvinvointi ja 

opiskeluympäristö 

 
”Koska en voi mennä kirjastoon tai kahviloihin opiskelemaan ei 
minulla ole häiriötöntä opiskeluympäristöä.” 
 
”Jatkuva ruudun tuijottaminen.” 
 

 

 

Työmäärä 

 
”Todella suuri viikoittainen työmäärä kotitehtävien ja ryhmätöiden 
kanssa, töiden tekeminen venyy iltaan ja viikonlopuille kun arkena ei 
ehdi kaikkea” 
 
”Työmäärä etäopinnoissa on lisääntynyt niin rajusti, että tämä ei ole 
mitään opiskelua enää, vaan deadlinesta toiseen juoksemista.” 

 

 

Opintosuoritukset 

 
”Joihinkin kursseihin kuuluvat pakolliset ryhmätyöt ovat tällä hetkellä 
sekä haastavia että erittäin stressaavia.” 
 
”Kursseja ei pysty tenttimään, joten opinnot eivät etene.” 

 

 

Etäopinnot 

 
”Etäopiskelu. Tulevana luokanopettajana ja käsityön opettajana 
opintojen läsnäolo olisi mielestäni ehdottoman tärkeää. Metallitöiden 
ja tekniikoiden opiskelu etänä omassa makuuhuoneessa? 
Mahdotonta. Motivoituminen Zoom-zombi istuntoihin, joissa kaikilla 
kamerat ja mikit kiinni.” 

 

 

Sosiaalinen ja 

emotionaalinen 

 

 

Mielenterveys ja psykologinen 

hyvinvointi 

 
 
”Uupumus, ahdistus ja mahdollisesti myös masennus haittaavat 
työskentelyä.” 

 

 

Sosiaalisen kanssakäymisen 

puute ja yksinäisyys 

 
 
”Yksin puurtaminen. Kaipaan yhteisöllisyyttä ja ihmisiä ympärilleni. 
Opintojen lisäksi myös vapaamuotoisempaa olemista ja keskustelua 
opiskelukavereiden kanssa!” 
 
”Opiskelu on aika yksinäistä, kun opiskelukavereita ei pääse 
näkemään missään. Tuntuu että koko opiskelukokemus menee 
tietyllä tavalla ’hukkaan’, kun kaikki opiskelijaelämään kuuluvat 
menot ja tapahtumat on peruttu.”  
 

 

 

Motivaatio ja merkityksellisyys 

 
”On vaikeaa motivoida itseään tekemään jotain minkä kokee olevan 
merkityksetöntä.” 
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Tuen puute ja tyytymättömyys 

yliopiston toimintaan 

 
 
”Saada apua tehtävien ratkomiseen, ymmärtää vaikeat asiat ilman 
järkevää mahdollisuutta kysyä. Tietää mitä haluaa seuraavaksi, kun 
vertaistuki on huomattavasti vähentynyt.” 
 
”Yliopisto ei huomioi opiskelijoita tarpeeksi etäaikana. Kaikkea 
vastuuta ei voi aina sälyttää kurssien opettajille, vaan myös 
opiskelujen tukipalveluiden tulee toimia.” 
 

 

Kognitiivinen 

 

 

 

Tyytymättömyys opintojen 

toteutukseen 

 
”Tuntuu, että joutuu itse opettamaan itselleen miltei kaiken. Useat 
opettajat vain lataavat Moodleen kasapäin dioja ja käskevät 
lukemaan kirjasta, jonka jälkeen usein ryhmätyönä (ilman opettajaa) 
käydään läpi sen viikon aiheita.”  
 

 

 

Itsensä johtaminen ja 

keskittyminen 

 
 
”Aloittaminen. Luentoja seuraan valmistelematta, juuri heränneenä. 
Tuntuu, ettei jaksa aloittaa opiskelua. Kun taas saan aloitettua, en 
henno lopettaa.”  
 
”Keskittyminen on vaikeaa ja on vaikea saada mitään aikaiseksi, 
kun on niin irtonainen olo.” 

 

 

Ajanhallinta ja organisointi 

 
”Ajanhallinta ja se, että on vaikea löytää mitään vinkkejä siitä, 
kuinka asiaan voisi vaikuttaa muuten kuin vain hyväksymällä sen, 
että tekeminen on jätettävä usein puolitiehen, mikäli haluan pitää 
kiinni tekemästäni aikataulusta ja kuunnella hyvinvointiani.” 
 
”Olen välillä kokenut haastavaksi seuraavien kurssien valitsemisen, 
kokonaisuuksien muodostamisen ja mahdollisten mahdollisuuksien 
näkemisen.”  
 

 

Opiskelun ja muun elämän 

erottaminen 

 
 
”Elämä on pelkkää opiskelua. Vastapainoa ei ole kuten ennen. 
Opiskelun ja vapaa-ajan yhdistäminen äärimmäisen haastavaa ja 
nämä sekoittuvat tehokkaasti keskenään.” 

 

 

 

4.1.1 Fyysiset haasteet 
 

Fyysisessä kategoriassa yleisin opiskelijoiden raportoima haaste oli työmäärä 

(14 %, N=173), joka oli samalla koko aineiston yleisin haaste. Monet opiskelijat 

raportoivat työmäärän lisääntyneen etäopinnoissa aiempaan verrattuna. 

Opiskelijat raportoivat myös haasteita liittyen johonkin tiettyyn 

opintosuoritukseen, esimerkiksi opinnäytetyöhön, esseeseen, tenttiin, 
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harjoitteluun tai ryhmätyöhön. Lisäksi raportoitiin haasteita liittyen esimerkiksi 

yleiseen suoriutumiseen opinnoissa tai asioiden sisäistämiseen riittävän hyvin. 

Haasteeksi koettiin myös se, että etäopiskelu rajoitti mahdollisuutta tärkeisiin 

läsnäoloa vaativiin opintoalakohtaisiin käytännön harjoituksiin, kuten esimerkiksi 

sairaalaopetuksiin tai laboratoriotyöskentelyyn. 

 

Vaikka monien vastauksissa mainittujen haasteiden taustalla saattoi vaikuttaa 

etäopintojen aiheuttama tilanne, luokiteltiin etäopinnot myös kokonaan omaksi 

luokakseen. Tähän luokkaan sijoittuivat vastaukset, joissa erityisesti mainittiin 

etäopiskelun tai etäopetuksen olevan suurin haaste. Opiskelijat raportoivat 

haasteita etäopinnoissa liittyen myös esimerkiksi siihen, että on opiskeltava 

täysin itsenäisesti ja että käytännönläheisissä opinnoissa lähiopetusta ei voinut 

järjestää. Lisäksi opiskelijat raportoivat erilaisia fyysisen hyvinvoinnin ja 

opiskeluympäristön haasteita liittyen esimerkiksi jaksamiseen, ergonomiaan 

sekä rauhallisen opiskelutilan löytämiseen.  

 

4.1.2 Sosiaaliset ja emotionaaliset haasteet 
 

Sosiaalisessa ja emotionaalisessa kategoriassa yleisin opiskelijoiden raportoima 

haaste oli sosiaalisen kanssakäymisen puute ja yksinäisyys (11 %, N=142). 

Opiskelijat raportoivat haasteita liittyen vähentyneeseen yhteydenpitoon 

opiskelukavereihin, opiskelijaelämään kuuluvien tapahtumien puutteeseen sekä 

siihen, ettei koronapandemian aikana ollut mahdollisuutta edes tutustua 

kanssaopiskelijoihin. Opiskelijat raportoivat jatkuvan yksinolon myös aiheuttavan 

kuulumattomuuden tunnetta opiskelijayhteisöön ja ylipäätään 

yliopistomaailmaan. Toiseksi yleisin opiskelijoiden raportoima sosiaalinen tai 

emotionaalinen haaste oli opinnoista motivoituminen ja opintojen kokeminen 

merkitykselliseksi. Vastauksissa havaittiin myös kokemuksia sitä, kuinka 

opinnoista on vaikeaa nauttia ja motivaation puutteen myötä ylipäätään tuntea 

iloa ja intoa opiskelusta. 

 

Opiskelijat raportoivat myös tuen puutteeseen liittyviä haasteita ja 

tyytymättömyyttä yliopiston toimintaan. Tuen puutetta raportoitiin muun muassa 
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niin, ettei opinnoissa saa riittävästi tukea, apua tai palautetta esimerkiksi 

opettajilta, yliopistolta tai muilta opiskelijoilta. Tyytymättömyyttä yliopiston 

toimintaan raportoitiin vastauksilla, joissa koettiin haasteeksi yliopiston 

käytänteet, alati muuttuvat säännökset tai yleisten asioiden hoitaminen. Lisäksi 

raportoitiin haasteita yliopiston puutteelliseen reagointiin sekä opiskelijoiden 

huomioimiseen liittyen koronapandemian aikana ja esitettiin toivomuksia 

opiskelun tukipalveluiden paremmasta toimivuudesta. 

 

Opiskelijat raportoivat lisäksi mielenterveyden ja psykologisen hyvinvoinnin 

haasteita liittyen esimerkiksi koettuun ahdistukseen, masennukseen, 

uupumukseen, loppuun palamiseen, stressiin, riittämättömyyden tunteeseen tai 

epävarmuuteen tulevasta. Tämän luokka jäi melko pieneksi (2 %, N=26), mutta 

se pidettiin kuitenkin erillisenä luokkana, sillä vastaukset erottuivat sisällöltään 

huomattavasti muista haasteista. 

 

4.1.3 Kognitiiviset haasteet 
 

Kognitiivisessa kategoriassa yleisin opiskelijoiden raportoima haaste oli 

ajanhallinta ja organisointi (13 %, N=170). Opiskelijat raportoivat haasteita liittyen 

esimerkiksi aikataulujen asettamiseen, itselleen sopivien rutiinien löytämiseen, 

tehtävien priorisoimiseen sekä aikarajoista kiinni pitämiseen. Opiskelijat 

raportoivat myös haasteita ylipäätään opintojensa suunnittelussa ja esimerkiksi 

sopivien kurssien valinnassa. 

 

Toiseksi yleisin opiskelijoiden raportoima haaste kognitiivisessa kategoriassa oli 

itsensä johtaminen ja keskittyminen (8 %, N=101). Opiskelijat raportoivat sen 

näkyvän esimerkiksi vaikeutena ryhtyä opiskeluun ja saada asioita aikaan sekä 

viivyttelynä. Osa opiskelijoista raportoi heikentynen keskittymiskyvyn vaikuttavan 

opintojen etenemiseen, esimerkiksi kurssien suorittamiseen loppuun. Lisäksi 

opiskelijat raportoivat tyytymättömyyttä opintojen toteutukseen, esimerkiksi 

kurssien toteutustapoihin, opetukseen, opintosisältöihin tai opiskelumateriaalien 

saatavuuteen. Jonkin verran opiskelijat raportoivat myös haasteita opiskelun ja 
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muun elämän erottamisessa, esimerkiksi opiskelun, työn, vapaa-ajan ja perhe-

elämän tasapainottamisessa. 

 

4.2 Sukupuolen yhteys koettuihin haasteisiin 

Toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin sukupuolen yhteyttä koettuihin 

haasteisiin ristiintaulukoinnin avulla (taulukko 3).  
 

Taulukko 3 Koetut haasteet sukupuolen mukaan (%) 
 
 Nainen Mies 

Fyysinen   

     Fyysinen hyvinvointi ja opiskeluympäristö 4.8 4.5 

     Työmäärä 14.3 10.9 

     Opintosuoritukset 6.9 8.9 

     Etäopinnot 6.9 8.4 

Sosiaalinen ja emotionaalinen   

     Mielenterveys ja psykologinen hyvinvointi 2.2 1.0 

     Sosiaalisen kanssakäymisen puute ja yksinäisyys 11.3 11.9 

     Motivaatio ja merkityksellisyys 8.5 9.4 

     Tuen puute ja tyytymättömyys yliopiston toimintaan 7.2 5.0 

Kognitiivinen   

     Tyytymättömyys opintojen toteutukseen 5.7 9.9 

     Itsensä johtaminen ja keskittyminen 7.2 10.4 

     Ajanhallinta ja organisointi 13.6 12.4 

     Opiskelun ja muun elämän erottaminen 6.5 2.0 

Muu   

     Joku muu 4.9 5.4 

Yhteensä 100 100 

(n) 1028 202 

χ² = 18.8; vapausasteita=12; p<.10   
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Taulukon 3 tulokset osoittivat, että etäopiskeluun liittyvät haasteet erosivat 

sukupuolen mukaan. Naiset raportoivat miehiä useammin työmäärään, tuen 

puutteeseen ja yliopiston toimintaan sekä opiskelun ja muun elämän 

erottamiseen liittyviä haasteita. Sen sijaan miehet raportoivat naisia useammin 

esimerkiksi opintosuorituksiin, opintojen toteutukseen sekä itsensä johtamiseen 

ja keskittymiseen liittyviä haasteita. Erot haasteissa sukupuolen mukaan olivat 

kuitenkin tilastollisesti merkitseviä vain tasolla p<.10, kun 

käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa yleensä katsotaan, että tulos on 

tilastollisesti merkitsevä, jos p<.05 (Nummenmaa, 2009). Tulokset siis viittasivat 

siihen, että haasteet erosivat sukupuolen mukaan, mutta havaitut erot eivät olleet 

tilastollisesti merkitseviä ja saattoivat näin ollen johtua myös sattumasta. 
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4.3 Opintojen aloitusajankohdan yhteys koettuihin haasteisiin 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin opintojen aloitusajankohdan yhteyttä koettuihin 

haasteisiin ristiintaulukoinnin avulla (taulukko 4). 

 

Taulukko 4 Koetut haasteet opintojen aloitusajankohdan mukaan (%) 
 
Luokka 2019–

2020 

2010– 

2018 

Fyysinen   

     Fyysinen hyvinvointi ja opiskeluympäristö 4.4 5.4 

     Työmäärä 13.1 14.2 

     Opintosuoritukset 5.1 9.5 

     Etäopinnot 7.9 6.6 

Sosiaalinen ja emotionaalinen   

     Mielenterveys ja psykologinen hyvinvointi 1.9 2.2 

     Sosiaalisen kanssakäymisen puute ja yksinäisyys 13.9 8.5 

     Motivaatio ja merkityksellisyys 6.8 10.4 

     Tuen puute ja tyytymättömyys yliopiston toimintaan 5.9 7.8 

Kognitiivinen   

     Tyytymättömyys opintojen toteutukseen 6.5 6.0 

     Itsensä johtaminen ja keskittyminen 7.8 8.2 

     Ajanhallinta ja organisointi 15.3 11.6 

     Opiskelun ja muun elämän erottaminen 6.2 5.1 

Muu   

     Joku muu 5.2 4.4 

Yhteensä 100 100 

(n) 632 632 

χ² = 29.6; vapausasteita=12; p<.01   

 
Tulokset osoittivat, että etäopiskeluun liittyvät haasteet erosivat opintojen 

aloitusajankohdan mukaan (taulukko 4). Opinnot myöhemmin aloittaneet 

raportoivat usein sosiaalisen kanssakäymisen puutteeseen ja yksinäisyyteen 

sekä ajanhallintaan ja organisointiin liittyviä haasteita. Sen sijaan opinnot 

aikaisemin aloittaneet raportoivat usein esimerkiksi työmäärään, 
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opintosuorituksiin sekä motivaatioon ja merkityksellisyyteen liittyviä haasteita. 

Erot haasteissa opintojen aloitusajankohdan mukaan olivat myös tilastollisesti 

merkitseviä (p<.01). 

 

5 Pohdinta 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millaisia haasteita yliopisto-opiskelijat 

kokivat opinnoissaan koronapandemian ja etäopiskelun aikana sekä millä tavoin 

haasteet olivat yhteydessä sukupuoleen ja opintojen aloitusajankohtaan. 

Tutkimus täydentää aiempaa tutkimusta opiskelijoiden kokemista haasteista ja 

hyvinvoinnista koronapandemian aikana ja tuottaa tärkeää ja ajankohtaista tietoa 

poikkeuksellisesta tilanteesta opiskelijoiden elämässä.  

 

5.1 Opiskelijoiden kokemat haasteet 

 
Tutkimuksen tuloksena oli, että opiskelijat kokivat monenlaisia fyysisiä, 

sosiaalisia ja emotionaalisia sekä kognitiivisia haasteita. Vaatimukset ja 

voimavarat -mallin mukaisesti nämä haasteet ovat erilaisia opiskeluympäristön 

fyysisiä, psykologisia ja sosiaalisia piirteitä, jotka vaativat fyysisiä tai psykologisia 

ponnisteluja ja ovat yhteydessä fyysisiin tai psykologisiin seurauksiin (Schaufeli 

& Bakker, 2004). Opiskelijoiden kokemia vaatimuksia on tärkeää tunnistaa, sillä 

ne linkittyvät olennaisella tavalla opiskelijoiden hyvinvointiin. 

 

Yleisimpiä opiskelijoiden raportoimia haasteita olivat työmäärään liittyvät 

haasteet. Opiskelijat raportoivat kokemuksia liian suuresta ja etäopintojen aikana 

kasvaneesta työmäärästä. Tulos oli samanlainen kuin aiemmissa tutkimuksissa, 

sillä myös maailmanlaajuisesti opiskelijat raportoivat koronapandemian aikana 

kokemuksia kasvaneesta työmäärästä (Aristovnik ym., 2020). On mahdollista, 

että etäopintoihin siirtymisen jälkeen luento-opetusta korvattiin jossain määrin 

kirjallisilla tehtävillä, mikä saattoi vaikuttaa opiskelijoiden kokemukseen 

suuremmasta työmäärästä. Etäopinnot myös toisaalta vapauttivat opiskelijoiden 

elämään lisää aikaa, kun esimerkiksi luennoille matkustamiseen ei enää kulunut 
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aikaa. On siis mahdollista, että opiskelijat myös itse valitsivat lukujärjestykseensä 

tavallista enemmän opintoja, kun aikaa vaikutti olevan tavallista enemmän. 

 

Opiskelijoiden kokemus etäopintojen aikana kasvaneesta työmäärästä liittyi 

myös mahdollisesti enemmän opiskelijoiden puutteelliseen kykyyn hallita ja 

organisoida opintoja ja arkea kuin etäopintojen aikana absoluuttisesti 

kasvaneeseen työmäärään. Tätä ajatusta tukee se, että tässä tutkimuksessa 

toiseksi yleisimpiä opiskelijoiden raportoimia haasteita olivat ajanhallintaan ja 

organisointiin liittyvät haasteet. Havainto tukee aiempia tutkimuksia, joissa 

opiskelijoilla on myös havaittu olevan haasteita ajanhallinnassa ja 

organisoinnissa (Day ym., 2021; Petillion & McNeil, 2020). Koettuihin haasteisiin 

ajanhallinnassa ja organisoinnissa saattoi vaikuttaa se, että etäopiskelu vaatii 

opiskelijoilta enemmän itsenäistä työtä ja organisointikykyä lähiopintoihin nähden 

(Abakumova ym. 2020). Yliopisto-opiskelu ylipäätään vaatii opiskelijoilta 

kehittyneitä itsensä johtamisen ja organisoinnin taitoja, joiden merkitys 

entisestään korostui etäopiskelussa. 

 

Opiskelijoilla korostuivat myös haasteet liittyen sosiaalisen kanssakäymisen 

puutteeseen ja yksinäisyyteen. Tulos oli samanlainen kuin aiemmissa 

tutkimuksissa, joissa havaittiin, että opiskelijat kokivat koronapandemian aikana 

yksinäisyyttä (Labrague ym., 2021; Zheng ym., 2021) sekä haasteita liittyen 

sosiaalisten kontaktien ylläpitoon (Day ym., 2021; Petillion & McNeil, 2020). 

Opiskelijat raportoivat kokemuksia siitä, ettei etäopintojen aikana ollut 

mahdollisuutta edes tutustua kanssaopiskelijoihin. Opiskelijat kokivat 

ulkopuolisuutta ja irrallisuutta koko yliopistoyhteisöstä, kun normaaleihin 

opiskelijaelämään kuuluviin aktiviteetteihin ja tapahtumiin ei ollut mahdollisuutta 

osallistua. Lisäksi opiskelijat raportoivat haasteita liittyen muun muassa 

motivaation ja merkityksellisyyden kokemiseen. Tutkimusten mukaan 

opiskelijoiden kokemus sosiaalisesta integraatiosta on positiivisesti yhteydessä 

akateemiseen motivaatioon (Noyens ym., 2019). Haasteet sosiaalisessa 

integraatiossa saattoivat siis liittyä opiskelijoiden koettuun motivaation 

puutteeseen koronapandemian aikana. Monille opiskelijoille opiskeluissa ei ole 

kyse pelkästään tutkinnon suorittamisesta, vaan erilaiset opiskelijaelämään 
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kuuluvat sosiaaliset tapahtumat ja aktiviteetit kuuluvat olennaisesti 

opiskelukokemukseen. Decin ja Ryanin (2000) itseohjautuvuusteorian mukaan 

yhteisöllisyys on yksi ihmisen psykologisista perustarpeista ja yhteydessä yksilön 

psykologiseen hyvinvointiin. Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan esimerkiksi 

kuuluvuuden tunnetta ja vertaistuen saamista muilta opiskelijoilta (Deci & Ryan, 

2000). Näin ollen opiskelijoiden sosiaaliset suhteet ja muilta saatu vertaistuki 

voivat olla tärkeässä roolissa opiskelijoiden hyvinvoinnille koronapandemian 

kaltaisen poikkeustilanteen aikana.  

 

Aiempien tutkimusten mukaan opiskelijat kokivat koronapandemian aikana 

haasteita liittyen myös taloudelliseen toimeentuloon (Kahn ym., 2021; Pat‐

Horenczyk ym., 2022; Yorguner ym., 2021) ja teknologian käyttöön (Aristovnik 

ym., 2020). Monet opiskelijat myös joutuivat muuttamaan takaisin vanhempiensa 

luokse koronapandemian aikana (Aristovnik ym., 2020). Nämä haasteet eivät 

kuitenkaan erottuneet tämän tutkimuksen opiskelijoiden vastauksissa erityisen 

usein muodostaakseen omaa luokkaansa. Voikin olla, että suomalaiset 

opiskelijat ovat maailmanlaajuisesti verrattuna monia maita paremmassa 

tilanteessa taloudellisesti, sillä valtio tukee opiskelua ja korkeakoulujen 

lukukaudet ovat maksuttomia. Suomessa opiskelijoiden on mahdollista saada 

opintotukea, opintolainaa ja asumistukea, jotka mahdollistavat opiskelun myös 

ilman töissä käymistä. Teknologiaan liittyvät haasteet eivät myöskään 

korostuneet tämän tutkimuksen aineistossa. Aiemmissa tutkimuksissa nuoren 

sukupolven teknologinen osaaminen auttoi koronapandemian vuoksi 

etäopetukseen siirtymisen aiheuttamista haasteista selviytymisessä 

(Kamarianos ym., 2020). Tämänkin tutkimuksen tuloksiin saattoi siis vaikuttaa se, 

että tutkimuksen vastaajat olivat melko nuoria, pääosin 20–25-vuotiaita ja 

luultavasti jo hyvin tottuneita teknologian käyttöön opiskelussa.   
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5.2 Sukupuolen ja opintojen aloitusajankohdan yhteydet 

koettuihin haasteisiin 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, miten sukupuoli ja opintojen aloitusajankohta 

olivat yhteydessä koronpandemian ja etäopiskelun aikana koettuihin haasteisiin. 

Tulokset osoittivat, että etäopiskeluun liittyvät haasteet erosivat opintojen 

aloitusajankohdan mukaan. Tulokset viittasivat myös eroihin haasteissa 

sukupuolen mukaan, mutta asiaa on tarpeen tutkia vielä lisää, jotta saataisiin 

varmuus, etteivät erot johtuneet sattumasta. Aiemmissa tutkimuksissa 

etäopinnoissa koetuilla haasteilla on havaittu olevan yhteys sekä opintojen 

vaiheeseen että sukupuoleen (Aristovnik ym., 2020; Wang ym., 2020).  

 

Opinnot myöhemmin aloittaneet opiskelijat raportoivat suurimmaksi haasteeksi 

aiemmin aloittaneita useammin muun muassa sosiaalisen kanssakäymisen 

puutteen ja yksinäisyyden sekä ajanhallinnan ja organisoinnin. Opinnot aiemmin 

aloittaneet puolestaan raportoivat suurimmaksi haasteekseen esimerkiksi 

työmäärän, opintosuoritukset sekä motivaation ja merkityksellisyyden opinnot 

myöhemmin aloittaneita useammin. On mahdollista, että vuosina 2019–2020 

opintonsa aloittaneet opiskelijat, eli vähemmän aikaa yliopistossa opiskelleet 

kokivat erityisesti sosiaalisia haasteita, koska koronapandemia vaikutti heidän 

mahdollisuuksiinsa muodostaa ystävyyssuhteita yliopistossa. Vuonna 2019 

aloittaneet ehtivät viettää yliopistossa yhden kokonaisen lukukauden, ennen kuin 

koronarajoitukset muuttivat tilanteen täysin. Vuonna 2020 aloittaneet puolestaan 

aloittivat opintonsa tilanteessa, jossa opinnot olivat lähes kokonaan etänä eikä 

opiskelijatapahtumia ollut mahdollista järjestää. Aiempien tutkimusten mukaan 

saatu sosiaalinen tuki muilta opiskelijoilta auttoi opiskelijoita selviytymään 

koronapandemian aiheuttamista vaatimuksista (Pat‐Horenczyk ym., 2022) sekä 

stressistä ja ahdistuksesta (Son ym., 2020). Aiemmin opinnot aloittaneilla on ollut 

parempi mahdollisuus ehtiä muodostamaan ystävyyssuhteita yliopistolla, mikä 

saattoi vaikuttaa siihen, että he raportoivat myöhemmin opinnot aloittaneita 

vähemmän sosiaalisia haasteita. Ajanhallinnan ja organisoinnin taidot myös 

mahdollisesti kehittyvät paremmiksi, mitä pidempään yliopistossa on opiskellut. 
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5.3 Opiskelijoiden voimavarojen tunnistaminen ja suosituksia 

opiskelijoiden tukemiseksi 

 

Opiskelijoiden raportoimien haasteiden avulla voidaan tunnistaa niille 

vastakkaisia voimavaroja, jotka auttavat pohtimaan erilaisia keinoja 

opiskelijoiden tukemiseen. Etäopiskelun vaatimukset liittyvät alhaisempaan 

opiskeluintoon ja korkeampaan uupumukseen, kun taas voimavarat liittyvät 

korkeampaan opiskeluintoon ja alhaisempaan uupumukseen (Salmela-Aro ym., 

2022). On siis tärkeää, että opiskelijoilla on riittävästi opintojen vaatimuksille 

vastakkaisia voimavaroja, jotta voidaan ehkäistä vaatimusten mahdollisia 

negatiivisia vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin. 

 

Tässä tutkimuksessa yleisimpiä haasteita olivat työmäärä, ajanhallinta ja 

organisointi sekä sosiaalisen kanssakäymisen puute ja yksinäisyys. Aiemmissa 

tutkimuksissa havaittiin, että koronarajoitusten aiheuttaman sulun aikana 

opiskelijoiden oppimisstrategiat muuttuivat rutiininomaisimmiksi ja luonteeltaan 

jatkuvammiksi, mikä paransi opiskelijoiden tehokkuutta (Gonzalez ym., 2020). 

Etäopiskelu ylipäätään vaatii opiskelijoilta enemmän itsenäistä työtä ja 

organisointikykyä lähiopintoihin nähden (Abakumova ym. 2020). Näin ollen yksi 

mahdollinen keino yliopistoille tukea opiskelijoiden etäopiskelua olisi järjestää 

neuvontaa ja koulutusta siihen, miten erilaisia ajanhallinnan keinoja, 

organisointitaitoja sekä opiskelurutiinien muodostamista voidaan kehittää ja 

parantaa.  

 

Syksyllä 2020 yhteiskunnassa oli monenlaisia koronarajoituksia, mikä 

mahdollisesti vaikutti tutkittavien kokemuksiin sosiaalisen kanssakäymisen 

puutteesta ja yksinäisyydestä. Nyt vuonna 2022 edelleenkin osa yliopisto-

opinnoista toteutetaan etäopintoina, vaikka opiskelijaelämään muuten kuuluvia 

sosiaalisia tapahtumia ja juhlia järjestetään taas normaaliin tapaan. Yliopistojen 

olisikin syytä pohtia, miten opiskelijoita voidaan tukea paremmin esimerkiksi 

opiskelijayhteisöön kiinnittymisessä etäopinnoista huolimatta. On tärkeää, että 

opiskelijoilla olisi mahdollisuus muodostaa opintojensa aikana sosiaalisia 
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suhteita muiden opiskelijoiden kanssa, sillä tutkimusten mukaan sosiaalisten 

kontaktien ylläpitäminen ja muilta opiskelijoilta saatu sosiaalinen tuki auttavat 

opiskelijoita koronapandemian ja etäopiskelun aiheuttamista vaatimuksista 

selviämisessä (Kahn ym., 2021; Pat‐Horenczyk ym., 2022).   

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan opiskelijat raportoivat myös tuen 

puutteeseen ja yliopiston toimintaan liittyviä haasteita. Oppilaitokselta saatu 

riittävä tuki oli myös koronapandemian ajan tutkimuksissa ollut merkittävä 

voimavara opiskelijoille opiskelujen aiheuttamista vaatimuksista selviytymiseksi 

(Aristovnik ym., 2020).  Nyt vuonna 2022, kun koronapandemian alusta on jo 

kulunut aikaa, on yliopistoissa otettu käyttöön erilaisia keinoja, joiden avulla 

opiskelijoita voidaan tukea paremmin. Muun muassa Helsingin yliopisto on 

tarjonnut tukea ja erilaisia materiaaleja opiskelijoiden mielenterveyden ja 

hyvinvoinnin tukemiseksi (Helsingin yliopisto, 2022). Tutkimusten mukaan 

etäopiskeluun sopivan, rauhallisen työskentelytilan löytäminen auttoi opiskelijoita 

etäopiskelun aiheuttaman stressin ja ahdistuksen lievittämisessä (Kee, 2021). 

Opiskelijoita voidaankin lisäksi tukea fyysisin keinoin, esimerkiksi varmistamalla 

mahdollisuuden rauhallisiin opiskelutiloihin, joissa etäopiskelua voi toteuttaa.  

 

Sen lisäksi, että tulisi tarjota opiskelijoille yleisesti erilaisia sosiaalisen ja fyysisen 

tuen muotoja, olisi jatkossa syytä kiinnittää huomiota myös siihen, millaista tukea 

opiskelijat kaipaavat opintojensa eri vaiheissa.  Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella erityisesti opintojen alkupuolella olevat tarvitsisivat tukea ajanhallinta- 

ja organisointitaitojen muodostamiseen sekä sosiaalisen kuuluvuuden 

muodostamiseen. Sosiaalinen integraatio opintojen alussa on erityisen tärkeää, 

sillä tutkimusten mukaan sosiaalisesti integroituneemmat ensimmäisen vuoden 

korkeakouluopiskelijat ovat myös motivoituneempia opiskeluun (Noyens ym., 

2019).  

 

5.4 Tutkimuksen rajoitukset 

 
Tutkimuksen aineisto koostui yliopisto-opiskelijoista (N=1264), jotka olivat iältään 

18–58-vuotiaita, pääasiassa 20–25-vuotiaita, ja joista 81 % oli naisia. 
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Tutkimuksen otos edusti melko kattavasti suomalaisia yliopisto-opiskelijoita. 

Kuitenkin naisten osuus (81 %) oli tutkimuksen aineistossa ylikorostunut, sillä 

kaikista suomalaisista yliopisto-opiskelijoista 55 % on naisia (Tilastokeskus, 

2022), kun taas Helsingin yliopistossa naisten osuus alempaa ja ylempää 

korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista on 65 % (Helsingin yliopisto, 

2020). Tämä rajoitus on siis otettava huomioon tarkasteltaessa eroja eri 

sukupuolten välillä. Otos myös koostui vain suomalaisista (pääasiassa Helsingin 

yliopiston) opiskelijoista, mikä rajoittaa tulosten yleistämistä. Tutkimustulokset 

viittasivat siihen, että haasteet erosivat sukupuolen mukaan, mutta löydetyt erot 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tästä syystä sukupuolten välisiä eroja 

koetuissa haasteissa tulisi tutkia lisää. 

 

Tutkimuksen analyysit perustuivat avoimen kysymyksen vastauksiin, joka koski 

opiskelijoiden kokemia haasteita opiskelukontekstissa. Tuloksista ei siis voida 

tehdä päätelmiä, millaisia haasteita opiskelijat kokivat elämässään yleisesti 

koronapandemian aikana. Mikäli kysymys olisi muotoiltu toisella tavalla, olisivat 

opiskelijoiden vastaukset saattaneet painottua esimerkiksi enemmän 

psykologisen hyvinvoinnin haasteisiin. Tutkimusten mukaan joka kolmas 

korkeakouluopiskelija on psyykkisesti kuormittunut ja kärsii masennus- tai 

ahdistusoireista (Parikka ym., 2021). Koronapandemian aikana opiskelijat kokivat 

muun muassa stressiä, ahdistusta (Wang ym., 2020) ja uupumusta (Salmela-Aro 

ym., 2021). Voi siis olla, että toisenlaisella kysymyksenasettelulla myös tämän 

tutkimuksen tulokset olisivat voineet olla samankaltaisia, kun nyt vain 2 % 

opiskelijoista raportoi ensisijaiseksi haasteekseen mielenterveyden ja 

psykologisen hyvinvoinnin haasteita. Opiskelijoiden kokemia haasteita 

koronapandemian aikana olisikin syytä tutkia myös yleisellä tasolla opiskelun 

vaatimusten lisäksi. 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2020, jolloin koronapandemia oli 

vaikuttanut opiskelijoiden elämään vasta kahden lukukauden ajan. Tutkimuksen 

aineistonkeruuajankohtana tilanne yhteiskunnassa oli pandemian suhteen melko 

erilainen kuin mitä se on nyt tutkimuksen kirjoitusvuonna 2022. Syksyllä 2020 

pandemiasta ja sen vaikutuksista ja vaarallisuudesta oli olemassa vielä melko 
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rajatusti tutkimustietoa. Lisäksi yhteiskunnassa oli monenlaisia koronarajoituksia: 

monet julkiset tilat olivat suljettuina, tapahtumia peruttiin ja oman talouden 

ulkopuolisia sosiaalisia kontakteja kehotettiin välttämään. Turvallisuuden 

tunteeseen luultavasti vaikutti myös se, että väestön rokotusohjelmat aloitettiin 

Suomessa vasta alkuvuodesta 2021 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022). Nyt 

vuonna 2022 tilanne on erilainen, kun suuri osa väestöstä on rokotettu ja elämä 

on monilta osin palautunut normaaliksi. Tutkimuksen tulokset antavatkin tärkeää 

tietoa siitä, millaisia haasteita opiskelijat kokivat opinnoissaan juuri vuoden 2020 

syksyllä. Tulokset voisivat mahdollisesti olla hyvinkin erilaisia, jos tilannetta 

tarkasteltaisiin tällä hetkellä. Tästä syystä tutkimusta olisi jatkossa syytä 

kohdistaa opiskelijoiden kokemiin haasteisiin pandemian eri vaiheissa. Lisäksi 

olisi mielenkiintoista selvittää, millaisia voimavaroja opiskelijoilla on ollut kohdata 

näitä haasteita. 

 

Tutkimusotteeltaan tämä tutkimus oli monimenetelmäinen, eli siinä yhdistettiin 

määrällistä ja laadullista tutkimusta. Tutkimuksen aineistolla ei välttämättä päästä 

yhtä syvälle laadullisessa analyysissä, kuin esimerkiksi haastatteluaineiston 

pohjalta. Laadullisen lähestymistavan yhdistämisellä määrälliseen 

lähestymistapaan saatetaan kuitenkin löytää tutkimuksen kannalta sellaista 

tärkeää tietoa, joka voisi jäädä muuten kokonaan havaitsematta. Esimerkiksi 

valmiita mittareita käyttämällä rajataan samalla vastaajien mahdollisuuksia tuoda 

esille kysymyksen kannalta tärkeinä pitämiään asioita. Näin ollen tässä 

tutkimuksessa käytetty lähestymistapa oli tutkimustehtävän kannalta perusteltu, 

sillä kyseessä oli verrattain uusi ilmiö. 

 
 

5.5 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tulokset antavat tärkeää tietoa siitä, millaisia haasteita opiskelijat 

kokivat koronapandemian ja etäopiskelun aikana. Vaikka koronapandemia ei 

mahdollisesti enää hallitse opiskelijoiden elämää yhtä vahvasti kuin pandemian 

alussa, on kuitenkin etäopiskelu ainakin jossain määrin tullut jäädäkseen. Mikäli 

tulevaisuudessa etäopiskelu on edelleen ajankohtaista yliopistoissa, tarjoaa 
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tilanne myös mahdollisuuksia tarjota joustavampia oppimismahdollisuuksia, 

soveltaa hybridioppimista sekä kuunnella opiskelijoiden mielipiteitä heidän 

toiveistaan opetuksen järjestämisen suhteen. On vielä epäselvää, millä tavoin 

koronapandemian vaikutukset tulevat tulevaisuudessa näkymään esimerkiksi 

opiskelijoiden ammatillisessa osaamisessa. Koronapandemialla saattaa myös 

olla pitkäaikaisiakin vaikutuksia opiskelijoiden oppimiseen ja hyvinvointiin, joita 

emme vielä tiedä etukäteen. 

 

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota opiskelijoiden voimavaroihin, jotka auttavat 

opintojen aiheuttamista haasteista selviämisessä. Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella opiskelijat tarvitsisivat sosiaalista tukea, jota yliopisto voi tarjota muun 

muassa mahdollistamalla sosiaalisen integroituminen erityisesti opintojen alussa. 

Lisäksi opiskelijat tarvitsisivat tukea ajanhallinnan ja organisoinnin taitojen 

kehittämiseen sekä fyysistä tukea esimerkiksi opiskeluun sopivien tilojen 

tarjoamisen muodossa. Tällaisten tukikeinojen pohtiminen ja tarjoaminen sekä 

tutkimuksen jatkaminen opiskelijoiden vaatimuksista ja voimavaroista on 

ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista 

parhaalla mahdollisella tavalla. 
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