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1

Tietoa opintokyselystä

Inkubion opintokysely julkaistaan vuosittain keväällä huhti-toukokuussa kiltalaisten vastattavaksi, ja sillä kartoitetaan opintojemme tilaa kiltalaisten eli kandivaiheen bioinformaatioteknologian tai maisterivaiheen LifeTech-opiskelijoiden näkökulmasta. Kyselyn
tärkeimpänä tavoitteena on kerätä dataa killan edunvalvontaan opintoihin liittyvissä
kysymyksissä. Tällä pyritään tunnistamaan mahdolliset ongelmakohdat tehokkaasti ja
kehittämään opintojamme, jotta ne palvelisivat ja tukisivat poikkitieteellisten inkubiittien osaamista ja opiskeluhyvinvointia mahdollisimman hyvin. Opintokysely toimii myös
työkaluna killan sisäisen opintotoiminnan ohjaamisessa.
Kyselyn tulokset esitellään Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunnassa
(OpLaa). Tämän tarkoituksena on antaa tärkeää tietoa korkeakoulun edustajille kiltalaisten näkemyksistä niin opinnoistamme kuin myös esimerkiksi opetushenkilökunnan ja
opiskelijoiden vuorovaikutuksesta. Korkeakoulu kerää myös itse palautetta opinnoista ja
kiltojen toteuttamat opintokyselyt osaltaan tukevat tätä toimintaa.
Inkubion opintokysely on pääpiirteisesti killan opintomestarin toteuttama, ja kyselyssä
näkyykin monen aikaisemman opintomestarin kädenjälki. Monet kysymykset ovat pysyneet samoina vuodesta toiseen, jotta saatuja vastauksia voidaan vertailla edellisvuosien
tuloksiin. Kyselyn valmistelussa on tehty yhteistyötä myös Sähkötekniikan korkeakoulun
kanssa sekä muiden ELEC-kiltojen opintomestarien kanssa. Raportissa nostetut avoimet
vastaukset ovat paikoin lyhenneltyjä ja niiden kieliasua on korjattu.

1.1

Opintokysely 2021

Vuonna 2021 opinnoissa edelleen vallitsevana teemana on COVID-19–pandemian aiheuttama etäopetus. Toteutimme yhteistyössä ELEC-kiltojen kanssa etäopiskelukyselyn maaliskuussa 2021, joten opintokyselyssä pääpaino oli muissa opintoihin liittyvissä asioissa.

1.2

Kyselyyn vastaajat

Inkubion vuoden 2021 opintokysely julkaistiin 12. huhtikuuta ja suljettiin 14. toukokuuta. Kyselyyn saatiin yhteensä 113 vastausta, joka oli noin 31 % enemmän kuin vuonna
2020. Kyselyä markkinoitiin killan viikkomailissa, Telegram-tiedotuskanavalla sekä killan
jäsenille tarkoitetussa Telegram-ryhmässä. Kyselyyn vastanneista suurin osa, 76 % oli
kandidaattivaiheen opiskelijoita ja 23 % maisteriopiskelijoita.
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Kuvat 1, 2 ja 3: Vastaajilta kysyttiin opintojen vaihetta, sukupuolta sekä vuosikurssia

2

Opiskelu kandidaattiohjelmassa

Opintokyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden tuntemuksia kandiohjelmassa opiskeluun liittyen. Vuoden 2021 kyselyssä esitettiin lähes samat kysymykset kandidaattiopiskelijoille
kuin vuosina 2020 ja 2019, jotta vastauksia voidaan verrata myös aikasempiin vuosiin.
Nämä kysymykset käsittelivät kurssien keskeisyyttä ja onnistuneisuutta, opiskeluun liittyviä tuntemuksia, työmäärää ja koulun tarjoamaa opintojen tukemista kuten akateemista ohjausta ja mallilukujärjestystä. Pääaineen muuttuneen rakenteen myötä kyselyyn
lisättiin kandidaattivaiheen opiskelijoille suunnattu kysymys bioinformaatioteknologian
pääaineen rakenteesta.

2.1

Opintoihin liittyvät tuntemukset

Kandidaattiopiskelijoiden opintoihin liittyviä tuntemuksia kartoitettiin esittämällä kahdeksan väittämää, joihin vastattiin Likert-asteikkoon pohjautuvilla vastausvaihtoehdoilla. Samat kahdeksan väittämää on esitetty opintokyselyyn vastanneille vuodesta 2018
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alkaen:
• Olen motivoitunut opiskelemaan.
• Opiskelu ei ole liian haastavaa.
• Kurssit ovat olleet hyvin järjestettyjä.
• Olen pääasiassa ollut tyytyväinen käytettyihin opiskelumenetelmiin.
• Olen saanut apua opintoihin tai opiskeluun liittyviin ongelmiin.
• Opiskelu ohjelmassa on vastannut odotuksiani.
• Koen peruskursseilla oppimani asiat hyödyllisiksi tulevaisuutta ajatellen.
• LifeTech-maisteriohjelmasta on ollut tarpeeksi tietoa saatavilla.
Vastausvaihtoehdot olivat:
• Täysin eri mieltä
• Jokseenkin eri mieltä
• En osaa sanoa
• Jokseenkin samaa mieltä
• Täysin samaa mieltä
Enemmistö vastaajista on motivoituneita opiskelemaan, kokevat peruskursseilla opetetut
asiat hyödyllisiksi ja kokevat opiskelun sopivan haastavaksi. Edellisvuoteen verrattuna
isoin muutos näkyy vastauksissa väitteeseen “Kurssit ovat olleet hyvin järjestettyjä.”
Vuonna 2021 vain 48 % vastaajista oli jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä väitteen
kanssa, kun vuonna 2020 kyseinen luku oli 73 %. Opiskelijat kokivat saavansa myös
aiempaa vähemmän apua opintoihin tai opiskeluun liittyviin ongelmiin, kun vain 56 %
opiskelijoista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä kun taas vuonna 2020 kyseinen luku
oli 82 %.

”Jos lehmä osaisi lentää,
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Kuvat 5 ja 6: Pylväsdiagrammit kandidaattiopiskelijoiden vastauksista opintoihin liittyvät tuntemukset -osion kysymyksiin.
Avoimissa vastauksissa korostui etäopiskelun vaikeudet. Monet opiskelijat kokevat etäopintojen
vaikeuttavan niin oppimista kuin kanssakäymistä muiden opiskelijoiden kanssa. Myös
LifeTech-pääaineista kaivattiin enemmän tietoa.
“Opetuksessa voisi olla enemmän interaktiivisuutta nyt kun kaikki on etänä. On vaikea
keskittyä, jos luento on pitkä ja monotoninen.”
“Nyt etänä on vaikeaa keskustella muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa, oppiminen tuntuu pintapuoliselta. Monilla kursseilla (esimerkiksi Sähkö ja Magnetismi) tehtävät
ovat joko todella helppoja tai sitten todella vaikeita, välimaaston tehtävät tuntuvat puut”Jos lehmä osaisi lentää,
sen olisi suunnitellut BioDI”
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tuvan.”
“Kurssit ovat pääosin hyvin toteutettuja, mutta näkisin oppimista tehostavana keinona harjoituskokeiden/quizzien järjestämisen aktiivisemmin (sellaisten, joita ei arvostella
tai arvostellaan, mutta pienellä painoarvolla). Tämän on osoitettu olevan tehokas keino oppimiseen. Toinen tehokas keino oppia on hajautettu oppiminen, jonka laskarit jo
itsessään pitkälti hoitavat hyvin, tosin ylimääräinen toisto tehtävien konsepteissa ei olisi pahitteeksi. Mielestäni olisi myös tärkeää yrittää kannustaa opiskelijoita aktiivisemmin ymmärtämään, mitä tekevät, eikä vain laskemaan ja siksi laskareissa olisi mielestäni hyödyllistä sisällyttää myös selitystehtäviä, joka omalta osaltaan tehostaa oppimista. Luennot ovat olleet hyödyllisiä konseptien ymmärtämiseen ja kurssien aiheiden
yhdistämiseen käytännön sovelluksiin. Siksi toivoisinkin että kurssien vetäjiä kannustetaan myös korona-ajan jälkeen tallentamaan luennot.”
“Selkeät MyCourses-sivut ja hyvä ohjeistus kurssin järjestelyistä kaipaisi kehittämistä.”
“LifeTech-mahollisuuksista olisi hyvä kertoa yleisesti jo opintojen alkuvaiheissa että omia
opintoja voisi jo suunnata tiettyyn suuntaan. Nyt tieto on suurimmaksi osaksi vain itse
etsittävissä.”
“Kaipaisin monipuolisempaa tietoa LifeTech-maisteriohjelmasta, esimerkiksi opiskelijoiden kokemuksia sekä alumneiden kertomuksia siitä, minkälaisiin työtehtäviin he ovat
päätyneet.”

2.2

Kurssit ja niiden sisältöjen keskeisyys

Kandidaattiopiskelijoilta kysyttiin perusopintojen ja bioinformaatioteknologian pääaineen
kurssien parhaita ja eniten kehittämistä vaativia kursseja ja pääaineen kurssien keskeisyyttä. Myös LifeTech-opiskelijoilta kysyttiin pääaineen kurssien keskeisyydestä, mutta
kysymyksestä rajattiin ulos pääaineen rakenteen muutoksen jälkeen lisätyt kurssit, jotka
eivät ole kuuluneet vuonna 2020 tai aikaisemmin masiterivaiheeseen siirtyneiden opetussuunnitelmaan. Fukseilta ei kysytty pääainekurssien keskeisyyttä, sillä he eivät ole ehtineet käydä suurta osaa pääainekursseista. Kysymykset pysyivät muuten samana kuin
aikaisempina vuosina, mutta pääaineen keskeisimmissä kursseissa eroteltiin kaikille pakolliset ja keskenään valinnaiset kurssit eri kysymyksiin.
Opiskelijat saivat valita kahdessa kysymyksessä ensin kolme parasta ja sen jälkeen kolme
eniten kehittämistä kaipaavaa kurssia. Kursseja pyydettiin arvioimaan kokonaisuutena.
Sekä fuksien että muiden kandidaattiopiskelijoiden vastauksissa parhaaksi kurssiksi valikoitui Ohjelmoinnin peruskurssi Y1. Fukseilla tämän jälkeen olivat Fysiologia sekä matematiikan kursseja ja muiden kandidaattiopiskelijoiden vastauksissa puolestaan Molekyylija solubiologia sekä Signaalit ja järjestelmät.
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Kuvat 7 ja 8: Parhaat kurssit, fuksit (kuva 7) ja muut kandidaattivaiheen opiskelijat (kuva 8). Molemmista pylväsdiagrammeista on jätetty pois alle 4 mainintaa saaneet kurssit.
“Matematiikan kurssit ovat yleensä järjestelmällisesti ja hyvin järjestettyjä samoin kuin
ohjelmoinnin kurssit.”
“Matti Raasakan järjestämät kurssit ovat olleet parhaita käymiäni kursseja. Alusta saakka
kursseilla on ollut selkeät järjestelyt, välikokeet testaavat osaamista hyvin ja jakavat ”tenttikuormituksen”, paljon laskareita, hyviä tehtäviä. Kaikin tavoin ideaalisesti järjestettyjä
kursseja.”
“Y1- ja Signaalit ja järjestelmät -kursseilla oli toimiva oppimisympäristö, pisteet sai heti
ja kokeiluille oli tilaa.”
Biologisten ilmiöiden mittaaminen erottui kyselyssä eniten kehittämistä kaipaavana kurssina. Se sai eniten mainintoja fuksien vastauksissa sekä myös muiden kandidaattiopiskelijoiden vastauksissa yhdessä Entrepreneurship and Innovation Management -kurssin
kanssa. Myös vuoden 2020 opintokyselyssä Biologisten ilmiöiden mittaaminen sai eniten
mainintoja fuksien vastauksissa. Avoimista vastauksista ilmenee, että opiskelijat kokevat
koko vuodelle hajautetun kurssin sekavaksi. Muiden kandidaattiopiskelijoiden vastauksissa erottuvat myös Machine Learning sekä Principles of Physical Chemistry.
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Kuvat 9 ja 10: Kehittämistä kaipaavat kurssit, ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat (kuva 9) ja muut kandidaattivaiheen opiskelijat (kuva 10). Molemmista pylväsdiagrammeista
on jätetty pois alle 3 mainintaa saaneet kurssit.

Kuva 11: Seitsemän eniten kehittämistä kaipaavaa kurssia, kaikkien kandidaattivaiheen
opiskelijoiden maininnat yhdistettyinä.
“Matematiikan kursseilla varsinkin lisäesimerkeistä tai -materiaaleista voisi olla vähän
apua.”
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“Biologisten ilmiöiden mittaaminen kokonaisuutena outo, vaikea hahmottaa mitä pitäisi
oppia, liikaa ryhmätöitä, liian pitkä kesto, mieluiten koko konsepti uusiksi.“
“Biologisten ilmiöiden mittaamisen kurssin kokonaisuus tuntui sekavalta, suoritusten hajannaisuus epämotivoivalta ja alkupään luennot sisällöttömiltä.”
“Biologisten ilmiöiden mittaamisen pitäisi olla eheämpi kokonaisuus. BIM kesti turhaan
koko vuoden, sillä se oli liian paloiteltuna pitkin vuotta ja asiat eivät muodostaneet kunnon kokonaisuutta. Entrepreneurship and Innovation Management oli täysin irrallinen
ja turha kurssi. Kurssin tehtävät eivät oikein opettaneet mitään. Kaikenkaikkiaan kurssi
vain turhautti irrallisuudellaan ja sekavuudellaan.”
“Principles of Physical Chemistry oli pettymys kurssina. Kurssilla ei ollut lainkaan tukea ja kurssi oli käytännössä pelkästään Pearsonin kirja ja verkkotehtävät, koska luennot
olivat niin huonoja, että eivät olleet ollenkaan hyödyksi.”
“Machine learning vuonna 2021 on ollut täysi katastrofi. Kurssille ei ole kyetty luomaan koherenttia opintokokonaisuutta, vaan koko kurssin ajan deadlinet, quizzit, arviointi, sisältö, pakolliset suoritukset ja moni muu asia ovat muuttuneet pitkin poikin.”
Muilta kandidaattiopiskelijoilta kysyttiin pääainekurssien keskeisyydestä. Opiskelijoita
pyydettiin arvioimaan kurssin sisältöjen keskeisyyttä ja oppimistavoitteita, mutta ei pedagogista toteutusta. Pääaineen rakenteessa osa kursseista on kaikille opiskelijoille pakollisia ja osa keskenään valinnaisia. Kurssit eroteltiin valinnaisuuden ja pakollisuuden
mukaan eri kysymyksiin ja opiskelijat saivat kussakin kysymyksessä valita enintään kaksi
keskeisintä kurssia ja enintään kaksi vähiten keskeistä kurssia.
Kandidaattiopiskelijat näkevät keskeisimpinä pakollisina pääainekursseina Statistical Inferencen ja Biofysiikan. Yksikään opiskelija ei valinnut Biofysiikkaa vähiten keskeiseksi. Vähiten keskeisimpänä pääainekurssina erottuvat Sähkötekniikka ja elektroniikka 38
maininnalla ja Kvantti-ilmiöt 27 maininnalla. Biofysiikka ja Statistical Inference olivat
myös LifeTech-maisteriopiskelijoiden mielestä pääaineen keskeisimmät kurssit. LifeTechopiskelijoiden vastauksissa vähiten keskeisimmiksi valikoituivat Sähkötekniikka ja elektroniikka sekä Principles of General and Organic Chemistry. Valinnaisista kursseista kandidaattiopiskelijoiden vastauksissa keskeisimmiksi nousevat Linear Algebra, Stochastic
Processes sekä Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet. Vähiten keskeiset valinnaiset
kurssit ovat vastausten perusteella Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet sekä Termodynamiikka ja statistinen fysiikka. Bioinformaatioteknologian opiskelijoilla on kuitenkin erilaisia kiinnostuksen kohteita alan sisällä, ja avoimissa vastauksissa mainittiinkin,
että epäolennaisiksi kursseiksi valittiin sellaisia, jotka eivät itseä kiinnosta.
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Kuva 12: Keskeisimmät (sininen) ja vähiten keskeiset (oranssi) pakolliset pääainekurssit,
kandidaattiopiskelijat.

Kuva 13: Keskeisimmät (sininen) ja vähiten keskeiset (oranssi) keskenään valinnaiset
pääainekurssit, kandidaattiopiskelijat.
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Kuva 14: Keskeisimmät (sininen) ja vähiten keskeiset (oranssi) pakolliset pääainekurssit,
LifeTech-maisteriopiskelijat.
“Mielestäni pääaineen ja pakolliset ja syventävät ovat erittäin hyvin rakennettu ja kaikki ovat oleellisia, jonkin pääaineen kannalta, mutta erityisesti sisällöllisesti Biofysiikka
on erittäin tärkeä sillä se yhdistää monia eri kursseja yhteen soveltavampaa alueeseen,
joka on oleellinen monen maisteriohjelman kannalta. Toinen tärkeä kurssi on Statistical
Inference, koska tämä opettaa tilastollisen analyysia ja yksinkertaisten regressiomallien
käyttämisen, jotka ovat olennaisia lähes kaikissa ohjelmissa, ja ovat hyvin yleishyödyllisiä
taitoja.”
“Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet on varsin hyvä ja käytännöllinen kurssi. Saa
paljon käytännöllisemmän otteen signaaleihin kuin Signaalit ja järjestelmät -kurssilla. Kemian kurssit puolestaan ovat monen maisterin kannalta turhia, mutta toisaalta hyvä olla
valinnaisena niille, jotka haluavat. Biofysiikan ja fysiologian merkitystä ei voi korostaa
rittävästi BioDI:n osaamisessa.”
“Mielestäni kaikilla mainituilla kursseilla on lisäarvoa, riippuen mihin opintosuuntaan
tähtää maisterissa. LifeTech-pääaineet ovat niin laajoja, että kaikki mainituista kursseista valmentaa jollekin niistä. Valinnaisuus kandivaiheessa auttaisi olemaan haaskaamatta aikaa esimerkiksi kemiaan, mikäli aikoo siirtyä esimerkiksi Complex Systems maisteripääaineeseen.”

2.3

Pääaineen rakenne

Vuonna 2020 bioinformaatioteknologian kandiohjelman pääaineen rakennetta muutettiin.
Pääaineen laajuus kasvoi 70 opintopisteeseen ja se koostuu kaikille pakollisista kursseista
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sen olisi suunnitellut BioDI”

Bioinformaatioteknologian
opiskelijat Aalto-yliopistossa

11(20)
ja keskenään valinnaisista kursseista, joista opiskelija voi päättää, mitkä kurssit haluaa suorittaa. Aikaisemmin pääaineessa oli kaikille samat pakolliset kurssit. Pääaineen
rakenteen muutoksen vuoksi vuoden 2021 kyselyssä kartoitettiin kaikkien kandidaattiopiskelijoiden näkemyksiä uudesta kokonaisuudesta. Opiskelijoille esitettiin neljä väitettä,
joihin oli kolme vastausvaihtoehtoa:
• Eri mieltä
• En osaa sanoa
• Samaa mieltä
Esitetyt väitteet olivat:
• Opiskelija pääsee halutessaan erikoistumaan kandivaiheessa.
• Ymmärrän, mihin osaamisen kokonaisuuksiin pääaineen valinnaiset kurssit liittyvät.
• Koen, että pääaineessa on tarpeeksi kursseja, joista koostaa itselleni haluamaani
osaamista.
• Pääaineen laajuus (70op) on mielestäni sopiva.
Suurin osa muista kandidaattiopiskelijoista oli väitteiden kanssa samaa mieltä. Fuksien
vastauksissa oli enemmän hajontaa, joka voi osittain selittyä sillä, että opiskelijoilla
on ensimmäisenä vuonna pääaineopintoja vähemmän takana ja opintojen kokonaisuutta voi olla helpompi hahmottaa vasta myöhemmin opinnoissa. Opiskelijoilla on erilaisia
näkemyksiä pääaineen laajuudesta. Osa opiskelijoista kokee, että pääaine on liian laaja,
kun mahdollisuutta esimerkiksi kahdelle sivuaineelle tai vaihto-opinnoille ja sivuaineelle
ei ole. Kuitenkin moni opiskelija mainitsee, että olisi joka tapauksessa valinnut vapaavalintaisiin kursseihin samoja kursseja, jotka nyt voi sisällyttää pääaineeseen.

Kuva 15: Opiskelijoiden vastaukset pääaineen rakenteeseen liittyvään kysymykseen.
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“Tavallaan olisi kiva, jos valinnaisia saisi ottaa enemmän jolloin pääaine olisi pienempi,
mutta itselleni löytyi pääaineesta kursseja, jotka olisin vain laittanut vapaavalintaisiin
joka tapauksessa.”
“Pääaine voisi olla esim 60-70op, jolloin voisi valita, opiskeleeko mieluummin 25op vai
15op valinnaisia. Esimerkiksi vaihdon kannalta tämä olisi kiva, jos haluaa tehdä sekä
kansainvälisen sivuaineen että Suomessa jonkin sivuainekokonaisuuden.”
“Kaipaisin enemmän vapaavalintaisia kursseja tai mahdollisuutta korvata niillä pääaineen
kursseja. Itse en kaipaa valinnaisiin kursseihin rakennetta, valitsen niitä puhtaasti mielenkiinnon mukaan.”
“Viimeisin uudistus oli tosi hyvä ja toimiva! Nyt saa vihdoin hieman valinnaisuutta ja
jättää ne itselle ei niin tärkeät kurssit pois ja sitten sisällyttää pääaineeseen niitä oikeasti
tärkeitä, eikä tarvitse vapaavalintaisia/sivuainetta niillä täyttää.”

2.4

Työmäärä, mallilukujärjestys ja akateeminen ohjaus

Kaikilta kandidaattiopiskelijoilta kysyttiin kurssien työmäärästä ja pakollisesta läsnäolosta,
mallilukujärjestyksen onnistuneisuudesta sekä akateemisesta ohjauksesta. Suurin osa opiskelijoista kokee, että opintopisteitä saa työmäärään nähden sopivasti ja kursseilla on sopivasti läsnäolopakkoa. Myös mallilukujärjestys koetaan kohtalaisen toimivaksi, mutta akateemisen ohjauksen kurssit eivät ole olleet opiskelijoiden näkökulmasta kovin hyödyllisiä.
Moni opiskelija ei ole myöskään tavannut akateemista ohjaajaansa fuksivuoden alun
jälkeen. Mallilukujärjestys saa kritiikkiä väyläopiskelijoiden suunnalta: väylän kautta
aloittaneille fukseille ei monesti ole kovin selkeää, mitä kursseja tulisi valita, kun osa
on käyty jo väylässä.

Kuva 16: Opiskelijoiden vastaukset työmäärää ja pakollista läsnäoloa käsittelevään kysymykseen.
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Kuva 17: Opiskelijoiden vastaukset akateemista ohjausta ja mallilukujärjestystä käsittelevään
kysymykseen.
“Joillain kursseilla, kuten koodauskursseilla, työmäärä on mielestäni paljon suurempi saatuihin opintopisteisiin verrattuna.”
“Osa kursseista on todella työläitä ja etäaikana työläät kurssit korostuvat koska apua on
vaikeampi saada.”
“Mallilukujärjestys ei toimi väyläläisille kovin hyvin.”
“Akateemisen ohjaajan olen tavannut kerran orientaatioviikolla, sen jälkeen akateeminen
ohjaus on ollut minulle täysin pimennossa.”
“Fuksivuoden mallilukujärjestyksessä osa periodeista oli huomattavasti kevyempiä, esimerkiksi koko syksy oli selkeästi kevyempi kuin kevät.”

3

Inkubiitti ja bioinformaatioteknologia

Vuodesta 2019 asti Inkubion opintokyselyssä on selvitetty, miten bioinformaatioteknologian opiskelijat näkevät alan identiteetin, yhtenäisyyden ja vahvuudet. Vastaajille esitettiin väitteitä, joihin he vastasivat jälleen asteikolla eri mieltä - en osaa sanoa - samaa
mieltä. Väitteet esitettiin kaikille kyselyyn vastanneille, mutta kandiopiskelijoille väite
”Opiskelija pääsee halutessaan jo kandivaiheessa erikoistumaan” esitettiin jo pääaineen
rakennetta koskevassa kysymyksessä. Muut väitteet olivat:
• Inkubiittejä yhdistää kiinnostus ihmiseen
• Kaikilla bio-IT-kursseilla ei tarvitse olla fysiologista, terveydellistä tai biologista
aspektia
• Tiedän, millaista bio-IT-tutkimusta Aallossa tehdään
• Tunnen opintojemme vahvuudet
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• Tiedän, mihin erilaisiin työtehtäviin inkubiitit sijoittuvat
• Inkubion alumniyhteistyö on toimivaa

Kuva 18: Kandidaattiopiskelijoiden kokemus bio-IT-identiteetistä.

Kuva 19: LifeTech-maisteriopiskelijoiden kokemus bio-IT-identiteetistä.
Avoimissa vastauksissa korostuu opiskelijoiden toive aktiivisemmasta yhteistyöstä killan
ja alumnien välillä. Moni toivoisi enemmän tietoa, mihin opintojen jälkeen ja jo opintojen
aikana voi päätyä töihin. Opiskelijat toivovat myös enemmän tietoa alan tutkimuksesta:
opiskelijat tietävät, että tietoa löytää Aallon sivuilta etsimällä, mutta erityisesti toivotaan, että alan tutkimusryhmiin pääsisi tutustumaan konkreettisemmin ja tapaamaan
alan tutkijoita.
“Jokin opiskelijoille suunnattu tapahtuma, missä tutkimusryhmät esittelevät lyhyesti tut”Jos lehmä osaisi lentää,
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kimuksiaan olisi kiva! Tai esimerkiksi tutkimusryhmissä (kesätyössä) työskennelleet inkubiitit voisivat kertoa työstään.”
“Olisi kiinnostavaa kuulla enemmän esittelyjä bio-IT-tutkimusryhmistä, ja esimerkiksi siitä, missä vaiheessa opintoja voisi päästä tutkimusapulaiseksi ja millaisiin hommiin.”
“Alumniyhteistyötä ei ole hirveästi ollut, mutta ne muutamat tapahtumat missä valmistuneet ovat kertoneet opinnoistaan ja töistään ovat olleet arvokkaita.”
“Kilta voisi mainostaa enemmän aloja joissa ei tarvitse kovia koodaustaitoja, eli aloja
jotka ovat lähempänä varsinaista lääketiedettä.”
“Enemmän tapahtumia, joissa alumneja on mukana. Inkudippailta on tosi hyvä!”
“Kaipaisin monenlaista toimintaa alumnien kanssa, niin hengailua ja verkostoitumista
saunailloissa sun muissa ja sitten erityisesti kiinnostaa, millaisissa työpaikoissa inkubiittejä on ja mitä he tekevät. Toivoisin siis esittelyjä ja excuja näihin paikkoihin. Olisi mukavaa, että alumnit ja alumnitoiminta näkyisi myös aktiivisesti vielä opiskeleville.”

4

Muut opintoihin liittyvät kysymykset

Opiskelijoilta kysyttiin vielä vuorovaikutuksesta opetushenkilökunnan kanssa, etäopiskelusta
sekä kursseilla käytettyjen digialustojen yhtenäisyydestä. Maaliskuussa 2021 ELEC-killat
toteuttivat kattavamman etäopiskelukyselyn, minkä vuoksi opintokyselyssä kysyttiin vain
etäopiskelukyselyn kannalta tärkeimmäksi osoittautuneet kysymykset. Etäopintojen ja
digiloikan myötä kursseilla käytetyt digialustat ja niiden toimivuus sekä yhteneväisyys
ovat olleet pinnalla, joten myös tästä kysyttiin opiskelijoilta.

4.1

Vuorovaikutus opetushenkilökunnan kanssa

Kaikille kyselyyn vastanneille opiskelijoille esitettiin viisi väittämää vuorovaikutuksesta
koulun opetushenkilökunnan kanssa, joihin vastattiin jälleen Likert-asteikkoon pohjautuen. Väitteet olivat:
• Olen tyytyväinen vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa.
• Opettajat ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin muulloinkin kuin luennoilla.
• Olen saanut minua hyödyttävää tai opintojani tukevaa palautetta opinnoistani
opettajalta.
• Olen saanut tarvittaessa tukea opintojen suunnitteluun.
• Tiedän, mistä minun kannattaa kysyä apua opiskeluun liittyvissä ongelmissa.
Opiskelijoiden vastaukset väitteisiin ovat muuten hyvin samankaltaisia kuin vuonna 2020
lukuun ottamatta väitettä “Olen tyytyväinen vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa”. Vuonna 2020 vastaajista 73 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, kun taas vuonna 2021 tämä osuus oli 61 %. Joka neljäs vastaaja vuonna 2021 oli
väitteen kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä. Suurin osa opiskelijoista kokee edelleen
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saaneensa tukea opintojen suunnitteluun ja tietää, mistä opiskeluun liittyviin ongelmiin
saa apua. Vuosina 2019 ja 2020 noin 40 % opiskelijoista oli jokseenkin tai täysin eri
mieltä väitteestä “Olen saanut hyödyttävää tai opintojani tukevaa palautetta opinnoistani opettajalta.” Vuonna 2021 tämä osuus oli jo 48 %. Avoimissa vastauksissa korostui
opiskelijoiden toiveet henkilökohtaisemman palautteen saamiseksi. Osa opiskelijoista kokee etäopiskelun vaikeuttaneen vuorovaikutusta opetushenkilökunnan kanssa.

Kuva 20: Opiskelijoiden näkemys vuorovaikutuksesta opetushenkilökunnan kanssa.
“Vuorovaikutus opetushenkilökunnan kanssa on pääosin hyvää ja koen nykyisen mallin
toimivaksi, yleensä opetushenkilökunta on tavoitettavissa useita kanavia pitkin ja vastauksia voi saada hyvinkin nopeasti. Valtaosalla kursseista assarit ja luennoitsijat vastaavat hyvin kysymyksiin. Toivoisin että tenteissä ja laskareista saisi kattavammin ja
yksilöllisemmin palautetta, mutta tämä ei taida resurssien takia olla mahdollista.”
“Koululla on paljon opintoja tukevia toimia ja henkilöitä, mutta silti parhaan neuvon saa
toisilta opiskelijoilta.”
“Monella kurssilla palautetta ei ole ollenkaan, tai se on arvosana MyCoursesissa. Aika
vaikea sen pohjalta on kehittyä. Jos on isompi työ, toivoisi, että opettaja edes vähän kirjallisesti kertoisi mikä meni hyvin/huonosti ja mitä muuta tärkeää aiheeseen liittyy.”
“Tehtäväpalautuksista olisi kiva saada enemmän palautetta. Usein kerrotaan pisteytykset
mutta pistevähennyksille ei anneta perusteita.”
“Vuorovaikutusmahdollisuudet opettajien kanssa ovat välillä erittäin huonot etänä. Jotkut aktiiviset kurssien vetäjät osallistuvat etäkanavilla aktiivisesti ja vastailevat opiskelijoiden kysymyksiin. Toisilla kursseilla ongelmien kanssa saattaa jäädä yksin pitkäksikin
aikaa.”
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4.2

Etäopetus ja digialustojen yhtenäisyys

Opiskelijoilta kysyttiin “Kun lähiopetukseen siirtyminen on mahdollista, toivoisitko, että
jotain etäopetuksen toimintamalleista jäisi käyttöön?” Kysymykseen vastattiin vaihtoehdoilla Ei - En osaa sanoa - Kyllä ja etäopetuksen toimintamalleista annettiin vaihtoehdoiksi:
• Etäluennot
• Tallennetut luennot/opetusvideot
• Etälaskuharjoitukset
• Laskuharjoitustehtävien verkkopalautus
• Kurssien keskustelualustat
Opiskelijoiden vastauksissa suosituimmiksi etäopiskelun toimintatavoiksi määräytyivät
tallennetut luennot ja opetusvideot, mahdollisuus palauttaa laskuharjoitustehtävät verkossa sekä kursseilla käytössä olevat keskustelualustat. Suurin osa opiskelijoista ei toivo
etälaskuharjoitusten jatkuvan.

Kuva 21: Opiskelijoiden näkemyksiä etäopiskelusta tuttujen toimintamallien toimivuudesta normaalitilanteessa.
”Mielestäni etäluennot ja tallennetut luennot tukevat oppimista ja muun muassa työntekoa
opiskelujen ohella. Sen sijaan etälaskarit eivät millään pääse samalle tasolle lähilaskareiden
kanssa. Kurssin keskustelupalstojen toivoisin jäävän käyttöön, jotta heillekin, jotka eivät
aina pääse laskareihin, tarjoutuisi kysymismahdollisuus.”
”Mielestäni tietotekniikan kursseilla yleisesti käytössä ollut laskarisysteemi on hyvä: normaaleiden lähilaskareiden lisäksi tiettyinä aikoina voi pyytää apua myös Slackissa assarilta. Lisäksi Slackissa voi koska vaan kysyä kysymyksiä, joihin joko muut tai assarit
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vastaa. Kielten kursseissa tykkään myös etätoteutuksesta, itse olen jättänyt kielten kursseja kesken koska normaali oppitunti on tuntunut ahdistavalta, mutta etäkurssilla tätä ei
tullut ollenkaan.”
”Laskareissa tulee päästä tapaamaan ihmisiä ja keskustella matalalla kynnyksellä. Tämä
on vaikea toteuttaa etäyhteydellä, varsinkin jos opiskelijat eivät tunne toisiaan entisestään. Luennot ja laskarit antavat rytmiä päivään. Tallennetut luennot ovat käytännöllisiä
jos ei pääse paikalle, ja niihin on helppo palata jos jokin asia meni ohi luennolla.”
”Etä- ja lähiopetuksen yhdistäminen on hankalempaa niille, jotka eivät asu Otaniemessä,
sillä matkoihin kuluu aikaa.”
”Toivon että etäluennot tulevat lähiopetuksena tehtyjen luentojen rinnalle, koska luentosalissa pystytään tekemään luentotallenteet helposti sekä striimaamaan luentoja. Toivoin
että etälaskuharjoitukset eivät jää käyttöön, koska ne eivät mielestäni toimi. Sen sijaan
se, että laskutehtävät voidaan palauttaa verkossa, on erittäin positiivinen asia ja toivon
että jää käyttöön myös jatkossa.”
”Helpompi aikatauluttaa kun katsoo tallennettuja luentoja, ja jos jotain menee ohi tai sitä
ei ymmärrä, niin sen voi katsoa uudestaan.”
”Opetusvideot ovat tukeneet oppimistani ja on hyvä kun niitä pystyy katsoa milloin vain.
Etälaskareista ei saa yhtä paljon irti kuin lähiopetuksessa toteutetuista.”
Opiskelijoilta kysyttiin myös ”Miten etäopetuksen ja joustavuuden lisääminen ja läsnäolon
vähentäminen vaikuttaisi ajankäyttöösi normaalioloissa?”. Osa opiskelijoista kokee, että
etäopetuksen lisääminen normaalioloissa helpottaisi elämää, sujuvoittaisi opintoja ja mahdollistaisi työnteon opintojen ohella. Osa taas kokee, että se vähentäisi opiskelumotivaatiota ja ajankäytön tehokkuutta merkittävästi.
”Vaikeuttaisi ajankäytön suunnittelua ja laskisi motivaatiota. Toisaalta se helpottaisi muiden menojen ja mahdollisesti töiden sovittamista aikatauluun.”
”Pystyisin viettämään joustavammin aikaa eri paikkakunnilla. Iltavirkkuna voisin jaksottaa päiväni iltapainotteisiksi, kun normaalioloissa aamukahdeksan luennot jäävät usein
käytännössä hyödyntämättä.”
”Helpottaisi suuresti arkea ja mahdollistaisi töissä käymisen opintojen ohella, kuten tällä
hetkellä. Luonnollisen unirytmin noudattaminen myös iso plussa.”
”Tekemiseni tehostuisi ja mielekkyys kasvaa. Puhdas etämuotoisuus olisi silti kuormittavaa.”
”Ajankäyttöni ei olisi niin tehokasta, koska lähiopetus tuo sopivaa rutiinia opiskeeluun,
joka helpottaa opintoihin keskittymistä, sen sijaan joustavuuden lisääminen harvemmin
on pahitteeksi. Olen kokenut, että normaalioloissakin joustavuutta on kyllä löytynyt, kun
siihen on perusteet.”
Opiskelijoilta kysyttiin myös ”Tulisiko kaikilla kursseilla käyttää samoja digialustoja yhtenäisesti?” Etäopiskelujen aikana digialustojen ja niiden sujuvan käytön merkitys on
korostunut. 50 % vastaajista kokee, ettei kursseilla käytettyjen digialustojen tarvitse olla väliä, kunhan käytössä oleva digialusta sopii tarkoitukseen. 49 % on kuitenkin sitä
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mieltä, että yhtenäiset digialustat tulisi ottaa käyttöön. Digialustoilla viitataan monilla
kursseilla käytössä oleviin keskustelualustoihin ja muihin apuvälineisiin, kuten Slackiin
ja Zulipiin.

Kuva 22: Opiskelijoiden vastaukset digialustojen yhtenäisyyttä koskevaan kysymykseen.
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Yhteenveto

Inkubion vuosittainen opintokysely on toimiva mittari alan opiskelijoiden mietteistä niin
vuosittain samoina pysyviin opintoteemoihin kuin ajankohtaisiin opintoasioihin. Vuosina
2020-2021 isoin ajankohtainen teema oli etäopetus, josta tehtiin keväällä 2021 oma erillinen etäopiskelukyselynsä. Etäopiskelua sivuttiin kuitenkin myös vuoden 2021 opintokyselyssä ja se näkyi luonnollisestikin monien kysymysten vastauksissa. Vuoden 2021 kysely
tavoitti 112 alan opiskelijaa, joista valtaosa oli kandidaattivaiheen opiskelijoita. Kysely
oli pääosin rakenteeltaan samanlainen aikaisempien vuosien opintokyselyjen kanssa, jotta
data olisi vertailukelpoista. Kysymyspatteristoon lisättiin kuitenkin muutama ajankohtaisiin aiheisiin liittyvä kysymys.
Bioinformaatioteknologian kandiopiskelijoiden tyytyväisyys opintoihin laski hieman vuodesta 2020. Vuonna 2021 opiskelijoista vain 48 % oli sitä mieltä, että kurssit olivat hyvin
järjestettyjä, kun vuonna 2020 kyseinen luku oli 73 %. Myös vain joka toinen opiskelija
koki saavansa apua opintoihin tai opiskeluun liittyviin ongelmiin, kun vuonna 2020 näin
koki neljä viidestä. Avoimista vastauksista voidaan tulkita, että ainakin osa opiskelijoista kokee huonontuneiden kurssijärjestelyjen ja avunsaamisen hankaloitumisen johtuneen
juuri etäopetuksesta.
Koko kandidaattiohjelman selkeästi parhaimmaksi kurssiksi sisällöltään ja toteutukseltaan valikoitui Ohjelmoinnin peruskurssi Y1. Paljon mainintoja keräsivät myös matematiikan kurssit. Ohjelmoinnin ja matematiikan kursseille yhteistä oli selkeä rakenne, hyvä
ja toimiva oppimisympäristö ja pitkin kurssia hajautetut, hyvin koostetut tehtävät, joissa
oli tilaa myös kokeilla ja oppia ilman pistevähennyksiä.
Eniten kehittämistä kaikki kandidaattiopiskelijat löysivät Biologisten ilmiöiden mittaamisen kurssilta (BIM). BIM keräsi myös vuonna 2020 eniten mainintoja ensimmäisen vuo-
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den opiskelijoilta eniten kehittämistä kaipaavana kurssina. Kurssin ongelmaksi koetaan
sekava rakenne, materiaalit ja toteutus, jotka johtuvat vastaajien mukaan ainakin osittain siitä, että kurssi kestää koko lukuvuoden. Paljon mainintoja sai tänä vuonna jälleen
myös Entrepreneurship and Innovation Management, joka nähdään hyvin kevyenä kurssina, josta opiskelijat eivät koe oppivansa mitään konkreettista. Myös Fysiologian toteutus
koetaan ontuvaksi.
Kandidaattiohjelman pääaineen keskeisimmiksi kursseiksi valikoituivat jälleen Statistical
Inference, Biofysiikka, Fysiologia ja Machine Learning, jotka kaikki vastaajien mukaan
kiteyttävät ison osan alan tärkeimmästä ydinosaamisesta. Uuden pääaineen valinnaisissa kursseissa keskeisimmiksi kursseiksi nähdään Linear Algebra, Stochatic Processes sekä
Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet. Vastaajat kokevat pääaineen vähiten keskeisimmiksi kursseiksi jälleen Sähkötekniikan ja elektroniikan sekä Kvantti-ilmiöt. Molemmat
näistä nähtiin irrallisina kokonaisuuksina ilman selkeää bionäkökulmaa.
Bioinformaatioteknologian pääaineen uudistus on otettu pääosin hyvin vastaan. Valtaosa
opiskelijoista on tyytyväinen pääaineen laajuuteen ja valinnaisiin kursseihin. Osa opiskelijoista kuitenkin kokee, että 70op laaja pääaine on hankala, sillä se estää kahden sivuaineen tai vaihdon ja sivuaineen suorittamisen, kun vapaavalintaisiin kursseihin jää vain
15op tilaa.
Vuoden 2021 opintokyselyssä kartoitettiin kolmatta kertaa inkubiittien kokemuksia bioIT-identiteetistä. Edelleen merkittävä osa kandidaattivaiheen opiskelijoista ei koe tuntevansa alan tutkimusta tarpeeksi hyvin. Myös alumnitoimintaa ja tietoa erilaisista uramahdollisuuksista toivotaan enemmän. Valtaosa opiskelijoista kokee edelleen, että kaikilla
kursseilla ei tarvitse olla bionäkökulmaa.
Vuonna 2021 joka neljäs vastaaja ei kokenut olevansa tyytyväisiä vuorovaikutukseen opetushenkilökunnan kanssa, kun vuonna 2020 vain joka kymmenes koki olevansa epätyytyväinen
vuorovaikutukseen. Moni koki etäopetuksen vaikeuttaneen tätä. Lähes puolet opiskelijoista kokee edelleen, että eivät saa palautetta opinnoistaan opetushenkilökunnalta, ja moni
kokee sen haittaavan oppimistaan.
Opiskelijoiden suhtautuminen etäopiskeluun on kaksijakoinen: etäopintojen joustavuus
nähdään hyvänä ja opintoja monesta näkökulmasta helpottavana asiana, mutta toisaalta myös motivaatiota, tehokkuutta ja vuorovaikutusta heikentävänä. Vastauksista onkin
tulkittavissa, että osa etäopintojen toimintatavoista tuo kaivattua joustavuutta opintoihin, mutta lähtökohtaisesti vain, jos niitä käytetään normaalin lähiopetuksen tukena.
Suosituimpia etäopetuksen toimintatapoja ovat olleet tallennetut luennot ja opetusvideot, mahdollisuus laskuharjoitustehtävien verkkopalautukseen sekä kurssien keskustelualustat. Opiskelijat kokevat näiden tukevan oppimistaan ja sujuvoittavan kurssin suorittamista. Sen sijaan suurin osa opiskelijoista ei haluaisi etälaskuharjoitusten jatkuvan.
Noin puolet opiskelijoista toivoo yhtenäisyyttä kurssien digialustoihin ja puolet taas eivät
kaipaa yhtenäisyyttä, kunhan käytettävä alusta ajaa tarkoituksensa.
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