
Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin
kysely korkeakouluopiskelijoille

Tervetuloa vastaamaan Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin kyselyyn!

Kyselyn tavoitteena on saada monipuolisesti tietoa opiskelijoiden omista kokemuksista ja näkemyksistä
oppimisesta ja opiskelusta korkeakoulussa. Toivomme, että jokainen korkeakouluopiskelija vastaisi
kyselyyn omien opiskelukokemustensa pohjalta. Jokaisen vastaus on tärkeä.

Kysely kuuluu Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointiin, jonka toteuttaa Kansallinen
koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Kyselyaineiston analysoinnista vastaavat Karvin asiantuntijat ja arviointiryhmä. Kyselyn tulokset julkaistaan
osana Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointiraporttia. Lisäksi osaa vastauksista voidaan
käyttää Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnissa.

Arvioinnin päätyttyä kyselyvastaukset arkistoidaan ja niitä voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön.
Arkistoitavat kyselyvastaukset anonymisoidaan. Kyselyn tulokset raportoidaan niin, että yksittäisiä
vastaajia ei voida tunnistaa. Vastaamisen voi keskeyttää milloin tahansa ja siihen vastaaminen on
vapaaehtoista.

Kyselyn vastaamisen viimeinen päivä on 7.10.2022. Vastaaminen vie noin 20-25 minuuttia.

Kyselyn voi tallentaa vastaamisen aikana, joten kyselyä ei tarvitse täyttää kerralla. Tätä varten on Tallenna
ja jatka myöhemmin -painike sivujen lopussa.

Lisätietoa arvioinnista saatte arvioinnin nettisivuilta. Lisätietoja antaa arviointiasiantuntija Mira Huusko
(mira.huusko@karvi.fi, puh. 029 533 5565)

Kiitos, kun osallistut arviointiin!

1. Kyselyssä kerätään vastaajien taustatietoja, jotta kyselyaineiston perusteella voidaan tehdä
erilaisia analyysejä ja johtopäätöksiä. Tästä voit tarvittaessa tarkistaa tietosuojaselosteemme. *

https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/korkeakoulupedagogiikan-tila-ja-uudistaminen-arviointi/
https://karvi.fi/
https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/korkeakoulutuksen-karkihankkeiden-2017-2022-arviointi/
https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/korkeakoulupedagogiikan-tila-ja-uudistaminen-arviointi/
https://karvi.fi/karvi/tietosuoja/tietosuoja-karvin-korkeakoulujen-teema-arvioinneissa/


Taustatiedot

2. Kummalla korkeakoulusektorilla pääasiassa opiskelet? *

3. Missä ammattikorkeakorkeakoulussa pääasiassa opiskelet? *

Hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn edellä esitettyyn tarkoitukseen.

ammattikorkeakoulussa

yliopistossa

Centria-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Högskolan på Åland

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu



4. Missä yliopistossa pääasiassa opiskelet? *

5. Missä tiedekunnassa tai yksikössä opiskelet?

6. Mikä on sukupuolesi?

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Maanpuolustuskorkeakoulu

Oulun yliopisto

Hanken Svenska handelshögskolan

Taideyliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi

nainen

mies

muu sukupuoli

en halua sanoa



7. Mikä on korkein suorittamasi tutkinto?

8. Kuinka monta vuotta olet opiskellut nykyisessä korkeakoulussasi?

9. Kuinka monta opintopistettä olet suorittanut tällä hetkellä opiskelemassasi tutkinnossa? Arvio
riittää.

10. Mikä on keskimääräinen opintomenestyksesi kuluneen vuoden aikana asteikolla 1-5?

ylioppilastutkinto

ammatillinen tutkinto

toisen asteen kaksoistutkinto

alempi korkeakoulututkinto

ylempi korkeakoulututkinto

lisensiaatin tutkinto

tohtorin tutkinto

alle 1 vuoden

1 vuosi

2 vuotta

3 vuotta

4 vuotta

5 vuotta

6 vuotta

7 vuotta

yli 7 vuotta

1

2



11. Mitä tutkintoa tai opintoja suoritat parhaillaan? 

12. Millä koulutusalalla pääasiassa opiskelet?

3

4

5

Ammattikorkeakoulututkinto

Kandidaatin tutkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Maisterin tutkinto

Lisensiaatin tutkinto

Tohtorin tutkinto

Jatkuvan oppimisen opintojaksoja, kuten avoimia korkeakouluopintoja tai täydennyskoulutusta

En osaa sanoa.

Kasvatusala

Taiteet ja kulttuuriala

Humanistinen ala

Yhteiskunnallinen ala

Kauppa, hallinto ja oikeustiede

Luonnontieteet ja matematiikka

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tekniikan ala

Maa- ja metsätalousala

Lääketiede

Terveys- ja hyvinvointiala

Palveluala

Muu, mikä?



13. Kuinka paljon sinulla on työkokemusta?

ei
lainkaan

1-5
kuukautta

6-12
kuukautta

13 kuukautta -
3 vuotta

yli 3
vuotta

Opiskelemaasi alaan liittyvä työkokemus
ennen opintoja

Opiskelemaasi alaan liittyvä työkokemus
opintojen aikana

Muu työkokemuksesi ennen opintoja

Muu työkokemuksesi opintojen aikana

14. Oletko aktiivisesti mukana opiskelijajärjestötoiminnassa?

15. Kuuluuko opintoihisi pakollista harjoittelua?

16. Kuinka paljon olet suorittanut opintoihin sisältyvää pakollista harjoittelua?

17. Oletko ollut aktiivisesti mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa
korkeakoulutuksen kehittämishankkeissa, jotka toteutettiin vuosina 2017–2022 (Kärkihanke 1 ja
Kärkihanke 3)?

kyllä

en

en osaa sanoa

kyllä

ei

ei, mutta teen harjoittelua vapaavalintaisesti

en tiedä

en vielä yhtään

yhden harjoittelujakson

useampia kuin yhden harjoittelujakson

kaikki opintoihin sisältyvät harjoittelujaksot

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/08/Karkihanke1-hankkeet.pdf
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2022/08/Karkihanke3-hankkeet.pdf


18. Onko sinulla opettajan pedagoginen pätevyys eli oletko suorittanut 60 opintopistettä opettajan
pedagogisen kelpoisuuden tuottavat opinnot?

19. Mikä on opiskelemasi tutkinnon pääasiallinen kieli ?

Korkeakoulun pedagogiset linjaukset ja mallit

20. Tunnetko korkeakoulusi pedagogisia linjauksia tai malleja?

21. Missä määrin alasi opetus korkeakoulussasi mielestäsi noudattaa korkeakoulusi pedagogisia
linjauksia ja malleja?

kyllä

en

en osaa sanoa

kyllä

en

suomi

ruotsi

englanti

joku muu, mikä?

kyllä

en

en osaa sanoa

ei lainkaan

jossain määrin

melko paljon

paljon

erittäin paljon



Kiinnittyminen opintoihin

22. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Opiskelen unelmieni alaa.

Nykyisten opintojeni avulla pystyn
kehittämään itseäni.

Olen innostunut opinnoistani.

Pidän yllä yhteyksiä muihin opiskelijoihin
korkeakoulussani.

Minulla on kavereita tai ystäviä alani
opiskelijoiden keskuudessa.

Opiskeluni pitää sisällään paljon
opettajien ohjaamaa
pienryhmätyöskentelyä.

23. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Saan riittävästi ohjausta ja tukea
opintoihini opettajilta ja muulta
henkilökunnalta.

Opiskeluni on yksin puurtamista.

Teen itselleni selvät opiskeluaikataulut.

Teen töitä opintojen eteen säännöllisesti,
vaikka opiskelu olisikin välillä tylsää,
vaikeaa tai ahdistavaa.

Olen löytänyt itselleni sopivan tavan
opiskella ja oppia.

Korkeakoulu oppimisympäristönä



24. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Saan opettajilta kannustusta ja tukea.

Opiskeluun liittyviä ongelmia käsitellään
koulutuksessa rakentavasti.

Voin keskustella avoimesti opintoihini
liittyvistä haasteista opettajien kanssa.

Minua kohdellaan korkeakoulussani
kunnioittavasti.

Minua kohdellaan korkeakoulussani
yhdenvertaisesti.

25. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Kohtelen opiskelijakavereitani
kunnioittavasti.

Korkeakoulussani on hyvä
opiskeluilmapiiri.

Voin kertoa opiskelukavereilleni
avoimesti epäonnistumisistani.

Opettajat ovat kiinnostuneita
mielipiteistäni.

Opettajat arvostavat vaivannäköäni
opinnoissani.

Opetus- ja ohjausmenetelmät sekä pedagogiset käytänteet

26. Kuinka usein seuraavat väittämät toteutuvat opinnoissasi?

ei koskaan harvoin melko harvoin melko usein usein

Opintojaksojeni alussa opettajat käyvät
läpi opintojakson osaamistavoitteet.



ei koskaan harvoin melko harvoin melko usein usein

Opintojaksojeni alussa opettajat käyvät
läpi osaamisen arvioinnin kriteerit.

Opintojaksojeni opettajat selvittävät
opiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja
taidot opetettavista asioista.

Opettajat keskustelevat opiskelijoiden
kanssa opiskeluun liittyvistä aiheista.

Opettajat esittävät opiskelijoille runsaasti
asiatietoa.

Opintojaksojeni opettajille on tärkeää
seurata opiskelijoiden ajattelun ja
ymmärryksen muuttumista ja
kehittymistä.

Opettajat auttavat opiskelijoita
kyseenalaistamaan heidän
arkiajatteluaan opiskeltavista asioista.

Opettajat sisällyttävät opetukseensa
opiskelijoiden opiskelutaitojen tukemista.

27. Kuinka usein seuraavat väittämät toteutuvat opinnoissasi?

ei koskaan harvoin melko harvoin melko usein usein

Opettajat järjestävät opiskelijoille
oppimistehtäviä, joissa heidän on
pohdittava omaa oppimistaan ja
osaamistaan.

Opettajat vastaavat siitä, että opiskelijat
saavat hyvän tietoperustan
opiskeltavista aiheista.

Opettajat antavat opiskelijoille
oppimistehtäviä, joissa heidän tulee
yhdistää teoriaa ja käytäntöä.

Teoreettisiin opintojaksoihin on kytketty
käytännön harjoituksia ja harjoittelua.

Opettajat tarjoavat opiskelijoille kriittistä
ajattelua edistäviä tehtäviä.

Opettajat antavat opiskelijoille
yhteistyötä vaativia tehtäviä.

Opettajat antavat opiskelijoille
ryhmätyöskentelyä edellyttäviä
oppimistehtäviä.



ei koskaan harvoin melko harvoin melko usein usein

Opettajat käyttävät monipuolisia opetus-
ja ohjausmenetelmiä.

28. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Opettajat antavat opiskelijoille
mahdollisuuksia vaikuttaa
opintokokonaisuuteen tai -jaksoon.

Opettajat antavat opiskelijoille
mahdollisuuksia määritellä omia
oppimistarpeitaan ja -tavoitteitaan.

Opettajat tavoittelevat opetuksessa sitä,
että opetus tuottaa opiskelijoille
merkityksellisiä oppimiskokemuksia.

Opettajat haastavat opiskelijoita vaativiin
ongelmanratkaisutehtäviin.

29. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Opinnoissani hyödynnetään
tarkoituksenmukaisesti digitaalisia
oppimisympäristöjä.

Lähiopetusta ja etäopetusta on
sopivassa tasapainossa tarjolla
opinnoissani.

Digitaaliset ratkaisut helpottavat
opiskelua ja oppimista.

Koulutusohjelmassani vahvistetaan
työelämässä tarvittavaa digiosaamista.

Minulla on hyvät valmiudet opiskella
verkossa.

Osaan hyödyntää monipuolisesti
digitaalisia välineitä osana opintojani.



Osaamisen arviointi

30. Arvioi seuraavia väittämiä omien kokemuksiesi perusteella.

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Opintojaksojeni opettajat tavoittelevat
osaamisen arvioinnissa vuorovaikutusta
opiskelijoiden kanssa.

Opintojaksojen arviointi kohdistuu sekä
oppimisprosessiin että oppimistuloksiin.

Opettajat painottavat osaamisen
arvioinnissa täsmällistä tietoa.

Opettajat painottavat osaamisen
arvioinnissa kykyä soveltaa tietoa.

Opettajat painottavat osaamisen
arvioinnissa syvällistä ymmärrystä.

Opettajat käyttävät osaamisen
arvioinnissa opiskelijoiden itsearviointia.

Opettajat käyttävät osaamisen
arvioinnissa opiskelijoiden
vertaisarviointia.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä opetuksen yhteys

31. Arvioi seuraavia väittämiä oman kokemuksiesi perusteella.

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Opetuksen sisällöt perustuvat alan
tutkimukseen.

Opetusmenetelmät perustuvat
opetuksen ja oppimisen tutkimukseen.

Opetuksessa käytetään tutkivia
työskentelytapoja.



1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Opetuksessa käsitellään
tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen
tekemistä.

Opetusta kehitetään
tutkimusperustaisesti.

Opetuksessa on yhteyksiä tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin.

Olen osallistunut korkeakouluni
tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiohankkeisiin.

Työelämänäkökulma opetuksessa ja oppimisessa

32. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Opintoni sisältävät projektiopintoja
työelämässä.

Työharjoittelu on oleellinen osa
opintojani.

Opiskelijoiden aikaisempaa
työkokemusta hyödynnetään
opetuksessa.

Koulutusohjelmassani tehdään
aktiivisesti yhteistyötä työelämän
kanssa.

Aiempaa ja muuta osaamistani
huomioidaan opinnoissani.

Työelämäosaamistani on huomioitu
opinnoissani.

Aiemmin hankkimaani osaamista on
tunnistettu ja tunnustettu osaksi
opintojani.



Opiskelijoiden osallisuus pedagogisessa kehittämisessä

33. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

ei koskaan harvoin melko harvoin melko usein usein

Olen antanut opintojaksojen lopuksi
palautetta.

Olen antanut opintojakson ollessa
kesken palautetta siitä suullisesti tai
kirjallisesti.

Olen osallistunut opiskelijajäsenenä
opetuksen kehittämisryhmään.

Keskustelen opiskelijakavereideni
kanssa opetuksesta.

Esitän opetukseen liittyviä
kehittämisideoita opettajille tai yksikön
johdolle.

Olen osallistunut tilaisuuksiin, joissa
opettajat ja opiskelijat kehittävät yhdessä
opetusta.

Saan antamastani palautteesta
palautetta.

Palautteellani on vaikutusta opetukseen.

Oppimistarpeitani otetaan huomioon
opintojen suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Verkostoituminen ja yhteistyö

34. Toteutuvatko seuraavat väittämät opinnoissasi?

kyllä ei en osaa sanoa

Opintoihini sisältyy korkeakoulujen
yhteistyössä järjestämiä kursseja.

Opintoihini kuuluu vierailevia
luennoitsijoita eri korkeakouluista.

Opintoihini kuuluu vierailevia
luennoitsijoita työelämästä.

Opintoihini kuuluu kansainvälistä
verkostoitumista.



kyllä ei en osaa sanoa

Olen tutustunut opintojeni aikana myös
muiden alojen opiskelijoihin.

Opinnoissani on mahdollisuus suorittaa
osa tutkinnosta ulkomaisessa
korkeakoulussa.

Olen ollut opiskelijavaihdossa
ulkomaisessa korkeakoulussa.

Olen ollut kansainvälisessä
työharjoittelussa.

Aion tulevaisuudessa osallistua
kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Korkeakouluopetuksen ajankohtaiset teemat

35. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Opintoihini kuuluu kestävään
kehitykseen liittyviä sisältöjä.

Opiskelijat saavat osana opintoja hyvät
kansainväliset valmiudet.

Alallani opiskelijat osallistuvat
monitieteisiin tai monialaisiin opintoihin.

Opinnoissani annetaan valmiuksia
jatkuvaan oppimiseen.

Oma arvio hyvinvoinnistasi opinnoissasi

36. Miten hyvin voit opinnoissasi?

Erittäin huonosti Erittäin hyvin

37. Oletko harkinnut tutkinto-ohjelman vaihtamista?

0 100

0



Vastaathan vielä seuraaviin kysymyksiin.

38. Mikä on tärkein asia, mitä pitäisi kehittää korkeakouluopiskelussa ja -koulutuksessa?

39. Mitä muuta haluat kertoa aiheeseen liittyen?

Palaute Karville

Palaute käsitellään osana Karvin sisäistä laadunhallintaa. Arviointiraportissa ei esitetä yksittäisten
henkilöiden antamia palautteita.

40. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

1 =
täysin

eri
mieltä

2 =
jokseenkin
eri mieltä

3 = ei
samaa
eikä eri
mieltä

4 =
jokseenkin

samaa mieltä

5 = täysin
samaa
mieltä

Kyselyn toteutus oli onnistunut.

Kysymykset olivat osuvia.

kyllä

en

en osaa sanoa



41. Miten kehittäisit vastaavien arviointien toteutusta?

42. Mitä muuta palautetta haluat antaa Karville?


