
Ekonomivalmennus verkkovalmennuskurssin palautekysely 2015

Seuraavat vastaukset ovat suoria sensuroimattomia lainauksia kurssipalautteesta

Kysymys 1: Miksi valitsit Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssin?

”Olin viimevuonna "oikealla" kurssilla, en miettinyt hetkeäkään. Verkkokurssin valitsin siksi, että en kokenut tarpeelliseksi 
enää käydä tunneilla vaan keskittyä tehtäviin, minulla oli kuitenkin jo edelliseltä vuodelta opiskelupaikka Vaasassa”  

”Selailin netistä muutamien valmennuskurssien järjestäjiä, ja päädyin ekonomivalmennukseen lähes heti, sillä luin 
pääsykokeisiin ensin Jyväskylästä ja sitten Kemijärveltä käsin, joten tarvitisin nettivalmennuskurssin, mikä osoittautui 
äärimmäisen järkeväksi ratkaisuksi. Emmin hetken kurssin ostamista, ja näin jälkikäteen voin sanoa että ilman sitä en 
olisi päässyt Oulun kauppakorkeakouluun.”  

”Harkitsin muita verkkovalmennuskursseja, koska asuinpaikkakunnallani Kotkassa ei järjestetä kauppiksen 
valmennuskursseja. Puntaroin valintaani erityisesti ekonomivalmennuksen, valmennuskeskuksen ja Hentusen 
verkkokurssien kesken. Valitsin ekonomivalmennuksen koska sain kuvan, että siellä on eniten materiaalia ja opetusta 
tarjolla. Tehtäviä tuntui olevan erittäin paljon ja jopa hintakin oli halvin.” 

”Kokonaispaketti vaikutti parhaimmalta vaihtoehtoja vertaillessani.” 

”Harkitsin ensin verkkoakatemiaa, mutta katselin netistä muita ja lopulta päädyin ekonomivalmennukseen. 
Ekonomivalmenuksella oli hyviä näytevideoita, jotka kuulostivat lupaavilta, myös tiivisteet sekä harjoituskokeet ja - 
tehtävät houkuttivat. ” 

”Kaveri suositteli ja luin netistä ja tämä kurssi oli saanut hyvää palautetta. Harkitsin joitakin muita, mutta asun skutsissa 
joten verkkovalmennuskurssi oli äärimmäisen hyvä vaihtoehto, eikä muilla oikein ole vastaavaa tarjota. ” 

”Halvin hinta ja netistä löytyneet positiiviset kokemukset. En oikeastaan edes harkinnut muita. ” 

”Selailin netistä erilaisia vaihtoehtoja ja vertasin niitä keskenään. Päädyin lopulta teidän valmennuskurssille mikä oli 
loistava päätös! ” 

”Tutkin mitä eri vaihtoehtoja oli tarjolla ja mielestäni Ekonomivalmennuksen sivut vaikuttivat ylivoimaisesti parhaimmilta. 
Pidin siitä, että siellä oli videoita viime vuosien kursseista ja kurssilaisten haastatteluja. Itselleni oli tärkeää päästä nimen 
omaan verkkokursseille, ja tässä Ekonomivalmennus on kauppatieteellisen valmennuskursseista ylivoimainen. ” 

 
”Oli kiva kun tehtävien lisäksi myös videot sai samaan hintaan. Muualla videoista pito maksaa todella paljon. ” 

 
”Isoveljeni oli ollut samalla kurssilla, hän suositteli. ” 

”Harkitsin muitakin, varsinkin kurssia, jossa ollaan paikan päällä. Valitsin kurssin kuitenkin sen vuoksi, että ystäväni 
kauppiksessa oli käynyt Ekonomivalmennuksen verkkokurssin ja kehui sitä kovasti. Lisäksi se oli halvempi kuin muut, 
sillä minun piti maksaa kurssi itse. ” 

”Harkitisin ekonomivalmennuksen muitakin kursseja, mutta valitsin verkkokurssin, koska se ei ole niin sidottu 
aikatauluihin eikä matkustamiseen kulu turhaa aikaa. Se oli myös edullisin kursssi.” 

 ”Valitsin Ekonomivalmennuksen verkkovalmennuskurssin, koska sisäänpäässeet kaverini kehuivat kurssia ja hintalaatu 
suhdetta. ” 

”kaveri suositteli, en harkinnut muita ja päätöstä ei täytynyt katua” 

”Sain suosituksen kaveriltani.” 

” Eniten tehtäviä ja videoluennot” 



 ”Kaveri suositteli” 

 ”Vaikutti parhaimmalta ja kattavimmalta. Katsoin myös muita kursseja, mutta en muista nimiä. ” 

”Koska verkkokurssi oli sisällöltään laajin minkä löysin. Myös hinta oli kilpailukykyisin. Harkitsin myös 
valmennuskeskuksen ja takuuvalmennuksen kursseja.” 

 ”Tuttuni suositteli minulle kurssia” 

 ”Kaveri ehdotti” 

” Kaverin suosituksesta ja hinta oli kohtuullinen. En harkinnut muita kursseja.”  

 

 



Q2 Millaisia odotuksia/tavoitteita sinulla oli

tämän kurssin osalta? Toteutuivatko

odotuksesi?

Vastattuja: 43 Ohitettuja: 0

# Vastaukset Päivämäärä

1 Odotin saavani laadukkaat tiivistelmät ja paljon tehtäviä. Myös videoidut luennot olivat erinomaisia.Kaikki odotukset

toteutuivat.

19.7.2015 11:25

2 Että pääsisin kouluun ja vaikeimpien asioiden selkeytyminen. Toteutuivat. 3.7.2015 10:00

3 Tavoite oli tietenkin koulupaikka ykköstoiveestani. Tulokset tulivat, ja näköjään toteutui. 1.7.2015 21:19

4 Katselin viime vuoden videoita ennen ostopäätöstä, joten odotukseni olivat korkealla ja olin hyvin toiveikas kurssin

laadun suhteen. Odotukseni täyttyivät ja tavoitteenani oli päästä kurssin avulla kouluun, joka myös toteutui.

1.7.2015 19:52

5 ei hirvesästi mitään, koska en tiennyt mitä odottaa. 1.7.2015 12:39

6 Odotuksina oli laaja kysymysten kirjo ja hyvät videot ja täytyy kiittää molemmista 30.6.2015 11:18

7 Toivoin että voisin videoiden avulla ymmärtää lukemaani paremmin ja kokeiden sekä suuren tehtävämäärän kautta

saada hyvää rutiinia vaikeisiin tehtäviin. Odotukseni ylittyivät tehtävien sekä videoiden osalta. Opettajat tuntuivat

motivoivilta jopa näytöltä katsoessa ja asiat käytiin riittävän tarkasti läpi.

29.6.2015 8:47

8 Toivoin verkkokurssin tukevan valmistatutumistani pääsykokeisiin. Etenkin tuomaan vaihtelua kirjojen toistuvaan

lukemiseen. Odotukseni täyttyivät, ja verkkokurssin ansiosta opiskelumääräni oli varmasti suuurempi kuin ilman

kurssia olisi ollut.

20.6.2015 10:34

9 Odotin kirjojen mahdollisimman hyvää läpikäymistä ja vaikeiden asioiden selventämistä. Odotukset toteutuivat ja sain

paljon enemmän kuin olin olettanut, todella hyvää opetusta, harjoituskokeita ja tsemppamista. Yllätyin positiivisesti

luentojen, tehtävien ja oppimisympäristön suhteen.

18.6.2015 13:26

10 Odotin, että saan hyviä harjoitustehtäviä verkossa, erinomaiset kirjatiivistelmät ja kompaktin paketin

talousmatematiikan teoriaa.

17.6.2015 12:51

11 Syy miksi alunperin valmennuskurssia oli se, että oppisin paremmin.Odotukset toteutuivat. Opin paremmin, kuin mitä

pelkästään lukemisella olisin oppinut. Opiskelusta tuli myös kevyempää, kun oli myös videot ja suuri määrä tehtäviä.

Suuri tehtävä määrä myös motivoi, kun ei ollut aikaa jäädä laiskottelemaan.

16.6.2015 11:56

12 toivoin saavani apua hankaliin asioihin ja verkkokurssi ylitti odotukseni. 15.6.2015 20:07

13 Ymmärtää paremmin kirjojen sisältö ja saada tietoa mikä on olennaista ja mikä ei. Toteutuivat! 15.6.2015 13:19

14 Odotuksena oli saada paljon verkkomateriaalia sekä luentojen katsominen kotona hyvien luennoitsijoiden

toteuttamana. Toteutuivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

15.6.2015 11:54

15 Tavoitteet olivat, että kurssi tukisi itsenäistä opiskelua siinä määrin että pystyn saavuttamaan koulupaikan.

Toteutuminen selviää viimeistään 3.7. :)

14.6.2015 19:22

16 Odotukset olivat että saisin mahdollisimman hyvät valmiudet/avut pääsykokeeseen ja odotukseni toteutuivat! 13.6.2015 10:46

17 Kyllä toteutuivat. Verkkoympäristö oli todella kattava ja parannukset esimerkiksi videoiden kuvausten suhteen

helpottivat paljon sen käyttöä.

11.6.2015 20:16

18 Odotukset olivat lähinnä että saisi "toista näkökulmaa" lukemiseen ja opetusta ennestään vieraiden aiheiden

opiskeluun. Halusin nostaa sisäänpääsymahdollisuuksia kurssin avulla mm. koska olen pitänyt jo yhden välivuoden.

Odotukset todellakin toteutuivat ja ylittyivätkin :) kurssista oli paljon apua ja niin rahallista kuin henkistä motivaatiota.

11.6.2015 13:54

19 Odotukset: Ymmärtää mitä ihmettä Laskentatoimi on, ärsyttävä kirja, josta en ymmärrä mitään. Lopputulos: LaTo on

todella kivaa ja mielenkiintoista! Siitä tuli lempiaiheeni kurssin aikana. Myös muut aineet avautuivat ihan eri tavalla!

Odotukset ylittyivät ihan täysin! Upeaa!

10.6.2015 22:17

20 Odotukset toteutuivat. Mielestäni sivuilla oli hyvin kerrottu, mitä verkkovalmennuskurssi pitää sisällään. Näiden

pohjalta tiesin mitä odottaa, ja tämän kurssi myös tarjosi.

10.6.2015 21:39

21 Toivoin saavani tehdä paljon harjoitustehtäviä, joka toteutui erinomaisesti. Toinen toiveeni oli videomateriaali, joka oli

myös hyvin korkealaatuista.

10.6.2015 11:20
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22 Toivoin että videot auttavat minua ymmärtämään sisältöjä ja tehtävät tukevat oppimistani. Odotukseni toteutuivat

hyvin!

10.6.2015 10:18

23 Odotuksena oli saada käyttöön hyvä harjoitusmateriaali. Tämä toteutui. 10.6.2015 9:15

24 ei paljoa mitään 9.6.2015 19:21

25 Minulla itseasiassa oli aika negatiiviset ennakko-odotukset, sillä mietin kuinka joku Oulussa oleva firma ottaisi

ollenkaan huomioon Lappeenrannassa asuvan verkkokurssilaisen, ja mietin voisiko se olla yhtä hyvä kuin jos olisi

paikan päällä. Odotukseni ylittyi kuitenkin täysin, ja yllätyin kuinka asiantuntevia opettajat olivat ja kuinka opettajat

huomioivat ja vastasivat kysymyksiin hyvin toimivalla kysymyspalstalla. Ei ole muuta kuin positiivista sanottavaa ja

suositeltavaa. :)

9.6.2015 18:08

26 Odotin, että kurssin avulla saan hyvät valmiudet valintakokeeseen ja opiskelupaikan suhteen odotukset

todennäköisesti tulevat täyttymään.

9.6.2015 15:59

27 Tavoitteena oli valmennuskurssin avulla tietenkin lunastaa opiskelupaikka, mikä hyvin todennäköisesti saavutettiinkin. 9.6.2015 14:19

28 odotuksena oli että muutaman lisäpisteen saisi. odotukset ylittyivät, kurssista oli paljon enemmän hyötyä kuin olisin

koskaan voinut kuvitella.

9.6.2015 12:42

29 Odotuksen ja tavoitteet olivat samat kuin viime vuonna eli, että kurssista olisi apua oman opiskelun tueksi. Mielestäni

opetus on niin tasokasta, että siitä on apua omaan opiskeluun.

9.6.2015 12:42

30 Omat odotukset liittyivät pääsykoekirjojen parempaan ymmärtämiseen ja siinä kurssi onnistui erinomaisesti. 9.6.2015 11:26

31 Toivoin saavani verkkotehtäviä käyttööni ja niitä sainkin. 9.6.2015 11:06

32 Opiskelupaikka kurssin jälkeen. Todennäköisesti kyllä 9.6.2015 10:20

33 Odotukset olivat saada ymmärrystä vaikeimpii asioihin ja se myös toteutui 9.6.2015 10:00

34 Tavoite oli katsoa kaikki videot ja tehdä mahdollisimman paljon harjoitustehtäviä. Verkkovälikokeet oli hyviä ois voinu

olla muutama lisääkin. Odotukset toteutui.

9.6.2015 8:35

35 Vahvistaa viime keväänä saatua osaamista ja samalla saada vertaistukea lukemiseen. Välikokeet olivat myös omalla

kohdalla tärkeitä "mittareita". Mielestäni on myös tosi kiva juttu että sähköposteihin vastattiin nopeasti ja tuli tunne että

kurssijärjestäjää oikeasti kiinnostaa kurssilaisen kehittyminen ja menestyminen.

9.6.2015 7:36

36 Tavoitteena oli taitojen syventäminen tehtävien ja videoiden avulla, mikä onnistui oikein hyvin. 8.6.2015 23:10

37 Tavoitteenani oli tehdä paljon tehtäviä ja se toteutui, kurssin mahdollistamana. Etenkin talousmatematiikan kirja oli

hyödyllinen.

8.6.2015 22:54

38 Olin kuullut kurssinne olevan hyvä ja myös hinta oli kohtuullinen. Odotukset toteutuivat! 8.6.2015 22:53

39 Hyvät videot ja paljon tehtäviä. Onnistui hyvin, vaikka joskus tehtävien laatu ei ollut kauhean hyvää. 8.6.2015 22:39

40 Odotukset ylittyivät heittämällä. Toivoin laadukkaita harjoituskysymyksiä ja hyvät kirjojen tiivistelmät. Tavoittena oli

opiskelupaikka, joka on erittäin todennäköinen.

8.6.2015 22:35

41 Odotin paljon tehtäviä ja niitähän oli. Eli odotukset toteutuivat. 8.6.2015 22:29

42 odotin kurssilta tukea, ja se toteutui. 8.6.2015 22:22

43 Ei oikeastaan juuri ollut ennakko-odotuksia. Tavoitteena oli saada opiskelupaikka ja hyvältä näyttää. 8.6.2015 22:21
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Q4 Millainen on mielestäsi kurssin hinta-

laatu suhde?

Vastattuja: 43 Ohitettuja: 0

# Vastaukset Päivämäärä

1 Hinta-laatu suhde on tolla hyvä jokaiselle käytetylle eurolle saa vastetta. Erityisesti nettikurssi on todella hyvä! 19.7.2015 11:25

2 Loistava 3.7.2015 10:00

3 Erinomainen 1.7.2015 21:19

4 Juuri sopiva! Nettivalmennuskurssia voisi mielestäni markkinoida vielä enemmän, koska koin sen paljon

toimivammaksi kuin sellaisen kurssin, jolla ollaan läsnä!

1.7.2015 19:52

5 Todella hyvä 1.7.2015 12:39

6 Loistava! Ei lisättävää... 30.6.2015 11:18

7 Erinomainen. 29.6.2015 8:47

8 Erinomainen. Laskentatoimen kirjaa lukiessa pystyi havaitsemaan minkälaista jälkeä syntyy epätäydellisen kilpailun

olosuhteissa. Valmennuskurssin kohdalla pystyi havaitsemaan kuinka kilpailulla markkinalla kuluttaja saa rahoilleen

vastinetta.

20.6.2015 10:34

9 Hyvä. Jos hinta olisi ollut kalliimpi olisin valinnut jonkin muun kurssin. Etukäteen on kyllä vaikea arvioida, mitä tulee

saamaan, mutta jälkeenpäin voin sanoa että hinta on juuri sopiva.

18.6.2015 13:26

10 Erinomainen, ainakin verkkokurssin osalta ( 200€ koska viimevuonnakin verkkokurssilla). 17.6.2015 12:51

11 Hyvä. 16.6.2015 11:56

12 Loistava! 15.6.2015 20:07

13 Hyvä suhteessa muihin. 15.6.2015 13:19

14 Hyvä. 15.6.2015 11:54

15 Erittäin hyvä. Varmasti paras kaikista kurssijärjestäjistä. 14.6.2015 19:22

16 Erittäin hyvä! Alhaiselle hinnalle sai paljon ja laadullista vastinetta 13.6.2015 10:46

17 Kaikki kauppatieteiden valmennuskurssit ovat mielestäni hinnoiteltu melko kalliiksi, mutta ekonomivalmennus on niistä

ehdottomasti paras hinta-laatusuhteeltaan. Kurssin sisältö on laaja, mutta hinta silti yksiä edullisimmista.

11.6.2015 20:16

18 Todella hyvä! Verkkokurssin hinta oli edullinen ja se kannattaa varmasti pitää sellaisena, moni valitsee kurssin melko

rajatulla budjetilla. Joidenkin kurssijärjestäjien hinnat ovat aivan pilvissä joten hyvällä hintatasolla mielestäni annatte

mahtavan kuvan tietystä jalat maassa -meiningistä! Paljon plussaa tästä! :*

11.6.2015 13:54

19 Loistava! Edullinen hinta painoi vaakakupissa ja laatu ylitti odotukseni täysin. 10.6.2015 22:17

20 Loistava. 10.6.2015 21:39

21 Hinta-laatu suhde on erinomainen, markkoinoiden paras. 10.6.2015 11:20

22 Sopii oikein hyvin henkilölle joka ei ole valmis maksamaan tuhansia mutta haluaa silti oppitunteja ja monipuolista

materiaalia.

10.6.2015 10:18

23 Erinomainen. Todella halpa verrattuna paikan päällä käytävään kurssiin ja todellisuudessa hyöty on suurempi. 10.6.2015 9:15

24 hyvä ainakin kun vertaa paljonko luokkatiloissa tapahtunut valmennuskurssi olisi maksanut 9.6.2015 19:21

25 Hinta-laatusuhde kurssissa oli muihin verrattuna hyvä. Tietysti kaikki valmennuskurssit ovat kalliita; tosin

Ekonomivalmennuksella on "oikeat" opettajat eikä opiskelijoita opettamassa ja halvempi kuin muut, joten siihen

nähden hyvä.

9.6.2015 18:08

26 Hyvä 9.6.2015 15:59

27 Erinomainen. 9.6.2015 14:19

28 hyvä. olisin näin jälkikäteen ajateltuna ollut valmis maksamaan enemmänkin. 9.6.2015 12:42
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29 Mielestäni hinta-laatusuhde on erinomainen. 9.6.2015 12:42

30 Liian halpa ollakseen näin kattava :D 9.6.2015 11:26

31 Hinta-laatu suhde on mielestäni Suomen parhaimmistoa, tämän vuoksi valitsin verkkokurssinne. 9.6.2015 11:06

32 ihan ok. 9.6.2015 10:20

33 Itse verkkokurssilla olleena. Hinta-laatu suhde muita kursseja kokematta varmasti markkinoiden parhaita ellei paras 9.6.2015 10:00

34 Ehkä vähän kallis nettivalmennus 9.6.2015 8:35

35 Erittäin hyvä 9.6.2015 7:36

36 Erinomainen 8.6.2015 23:10

37 Loistava. Hinta-laatusuhteen vuoksi osallistun ekonomivalmennuksen kurssille uudestaan, jos en pääse sisään tänä

vuonna

8.6.2015 22:54

38 Erinomainen! 8.6.2015 22:53

39 Hinta-laatu suhde erinomainen. 8.6.2015 22:39

40 Laadultaan paras ja yksi halvimmista. Täysin rahansa arvoinen kurssi. 8.6.2015 22:35

41 Hyvä. 8.6.2015 22:29

42 Hyvä 8.6.2015 22:22

43 Erittäin kohdallaan. 8.6.2015 22:21
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Q5 Mikä kurssissa oli parasta?

Vastattuja: 42 Ohitettuja: 1

# Vastaukset Päivämäärä

1 Kurssissa parasta oli hyvät tiivistelmät ja oppimiskone, jota tuli tehtyä todella paljon. 19.7.2015 11:25

2 Verkko-oppimisympäristö ja oppimiskone 3.7.2015 10:00

3 Oman osaamisen seuraaminen välikokeiden avulla 1.7.2015 21:19

4 Kurssissa oli parasta se että videot pystyi katsomaan milloin halusi, kelaamaan kohdat joissa tehtiin tehtäviä, jotka oli

jo tehnyt ja luonnollisesti katsomaan jonku asian uudestaan. Nettivalmennuskurssi säästi selvästi aikaa, kun ei

tarvinnut siirtyä mihinkään ja pystyi katsomaan videoita omalla rytmillä. Välikokeet olivat todella hyviä, sillä se realisoi

omaa tasoa ja pakotti lisäämään tarvittaessa lukemista. Nopeat ja äärimmäisen kattavat vastaukset moodlessa

esitettyihin kysymyksiin olivat hyvä juttu! Moodle oli muutoinkin todella toimiva. Vernerin vierailu videolla oli myös

todella hyvä juttu, varmasti tsemppasi porukkaa lukemaan, ainakin allekirjoittanutta!

1.7.2015 19:52

5 Verkko-oppimisympäristö 1.7.2015 12:39

6 Kysymykset ja niiden määrä 30.6.2015 11:18

7 Opetuksen laatu, harjoitustehtävien määrä ja oppimiskone oli mielestäni erittäin hyvä. Oppimiskonetta voisi

itseasiassa laajentaa ensi vuodelle. Sen käyttö oli minulle erittäin mielekästä. Jukka teki minuun suuren vaikutuksen

kun vastasi sähköpostiini puolen tunnin puhelulla. Vaikka olinkin vain verkkovalmennuskurssilla, minulle tuli tunne, että

minuakin yritetään tosissaan auttaa.

29.6.2015 8:47

8 Suuri määrä harjoitustehtäviä. LAskentatoimen videot. 20.6.2015 10:34

9 Videot olivat todella hyviä. Varsinkin laskentatoimen luentojen aikana opein tosi paljon, sillä olin ihan pihalla koko

kirjasta aluksi vaikka olin lukenut jo kirjan kerran. Tykkäsin myös tosi paljon kansantaloustieteen luennosta, asiat

selitettiin tosi hyvin. Välikokeet auttoivat arvioimaan osaamista ja oppimiskone oli hyvä, vaikka samat kysymykset

toistuivat. Harjoitustehtävät olivat ihan huippuja, sillä en olisi osannut tehdä mm. investointitehtävää ilman tätä kurssia.

18.6.2015 13:26

10 Paljon tehtäviä. En edes tajunnut kuinka paljon niitä oikeasti on ennen kuin joku ope mainitsi ja ymärsin, että miten

vähän joillakin muilla kurssijärjestäjillä oli tehtäviä. Sopivassa suhteessa videoita ja tehtäviä.En usko, että suurempi

määrä videoita tunneilta olisi auttanut. Tehtävien määrä myös auttoi jaksamaan opiskelu-urakaa paremmin. Jos suurin

osa ajasta olisi kulunut lukemiseen niin olisin jaksanut opiskella huonommin. Tehtävät myös auttoivat muistamaan

oikeasti ymmärtämään asioita, varsinkin laskentatoimessa! Videoiden ja tehtävien avulla myös kiinnitin huomiota

sellaisiin asioihin, jotka muuten olisivat jotenkin menneet ohi. Suuri tehtävä määrä myös motivoi, kun ei ollut varaa

jäädä lusmuilemaan. Perinteisellä kurssilla olisi tietysti voinut saada kahden eri opettajan tunnit aina samasta

aiheesta, jolloin olisi saanut ehkä laajemman käsityksen, mutta toisaalta verkkokurssi oli itselläni hyvä, koska

videoissa pystyin keskittymään enemmän niihin asioihin, jotka ovat itselle vaikeita ja oli aikaa tarkistaa samalla asioita

kirjasta.

16.6.2015 11:56

11 Melkeinpä kaikki ja erityisesti hyvät videot, joihin olin todella tyytyväinen. 15.6.2015 20:07

12 Mahdollisuus nähdä oppitunnit videoina, harjoituskokeet, oppimiskone ja välikokeet. 15.6.2015 13:19

13 Jukan laskentatoimen opetus oli erinomaista. Myös Jukan kokemus ja tietämys valintakokeesta välittyi erinomaisesti

opiskelijoille. Taloustieteen opetus oli myös erinomaista.

15.6.2015 11:54

14 Hyvät opettajat, joka tuli esiin myös siinä, että tunsi olevansa paikalla vaikka olikin kotona katsomassa videota.

Välikokeiden suuri määrä.

14.6.2015 19:22

15 Tehtävien määrä 13.6.2015 10:46

16 Video-oppitunnit olivat hyödyllisiä, koska niitä pystyi katsomaan juuri silloin kun tarvitsi. Etenkin laskentatoimen ja

rahoituksen videot selvensi kirjaa paljon. Myös välikokeet olivat hyvin suuntaa-antavia ja motivoivia.

11.6.2015 20:16

17 Jukka, sinun opetuksesta ja motivoinnista tuli todella sellainen olo että olet täällä juuri meitä kurssilaisia varten ja teet

kaiken meidän, myös verkkokurssilaisten eteen! Opetusta oli runsaasti ja tärkeät asiat käytiin läpi huolellisesti,

erityisesti isot ruusukimput laskentatoimen ja kansantalouden opetuksesta!

11.6.2015 13:54

18 Harjoitusvälikokeet, luennoitsijat ja se miten aineet saivat täysin uuden näkökulman kurssin edetessä ja aiheen

avautuessa. Aineet mm. inhimillistyivät: (esimerkit työelämässä käytöstä ja omat kokemukset, mitä luennoitsijat

kertoivat)

10.6.2015 22:17
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19 Verkkokurssiominaisuus. Pidin siitä, että sain katsoa videoita kotoani ja jos jotain epäselvää jäi, oli mahdollista kysyä

siitä moodlessa. Oli myös kiva, kun opettajat huomioivat videoissaan myös verkkokurssilaiset ja tsemppasivat meitä

eteenpäin.

10.6.2015 21:39

20 Videomateriaali 10.6.2015 11:20

21 Laadukkaat videot ja välikokeet 10.6.2015 10:18

22 Riittävästi harjoitustehtäviä. 10.6.2015 9:15

23 välikokeet 9.6.2015 19:21

24 Ehdottomasti ensimmäiseksi Jukan motivointi; kertoi suoraan, mitä vaaditaan ja kuinka paljon töitä sisäänpääsy vaatii.

Itseasiassa motivaationpuutteessa mietin että nyt pitää kattoo Jukan video, ja sit taas jaksoi lukea. :D Toiseksi

välikokeet, joiden avulla pystyi seuraamaan osaamisensa kehittymistä ja oli hyvä kun välikokeet olivat vaikeita, niin ei

pääsykokeet tuntunutkaan kun yhdeltä aika helpolta välikokeelta. Kolmanneksi tehtävät ja videot oli ehdottoman

tärkeitä oppimisen kannalta.

9.6.2015 18:08

25 Paljon tehtäviä ja opetuksen laatu. 9.6.2015 15:59

26 Lukuisat välikokeet sekä minitentit. 9.6.2015 14:19

27 oppimiskone oli ehdottomasti parasta. 9.6.2015 12:42

28 Parasta oli opettajien motivoitunut asenne ja selkeä opetusympäristö verkossa. 9.6.2015 12:42

29 Valitsin verkkovalmennuskurssin ja parasta oli todella laadukkaat videot JoMassa, lasketatoimessa ja

kansantaloustieteessä.

9.6.2015 11:26

30 Suora palaute ja henkinen perseelle potkiminen videoilla. 9.6.2015 11:06

31 Harjoitustehtävien määrä ja laatu 9.6.2015 10:20

32 Välikokeet jolla sai tietoa omasta kehityksestä. Myös matikan oppiminen pelkällä kirjalla olisi ollut hankalaa. Opettajat

olivat joka aineessa kyllä tasoa 10+ .

9.6.2015 10:00

33 Videot ja välitentit 9.6.2015 8:35

34 Hyvin kuvatut ja laadukkaat videot. Lisäksi tehtävät ja aktiiviset keskusteluosiot. 9.6.2015 7:36

35 Laadukkaat materiaalit ja erityisesti kansiksen ja laskiksen opettavaiset ja mielenkiintoiset opetusvideot. 8.6.2015 23:10

36 Se, että tehtäviä oli enemmän kuin tarpeeksi. Myös sähköpostina lähetetyt "tilanneraportit" auttoi pysymään ajantasalla

siitä, missä vaiheessa olisi hyvä mennä.

8.6.2015 22:54

37 Oppitunteja sai katsoa sillon kun itselle sopi. Välikokeet olivat todella onnistuneita koska näki oman tasonsa

suhteessa muihin.

8.6.2015 22:53

38 Verkkovälikokeet ja videotkin ihan hyvät. 8.6.2015 22:39

39 Välikokeet, kirjojen tiivistelmät ja motivointi. Välikokeet auttoivat hyvin oman osaamisen seuraamista. Tiivistelmät,

varsinkin kansis ja talousmatikka olivat erittäin käteviä.

8.6.2015 22:35

40 Tehtävien runsaus ja keskustelupalstat. 8.6.2015 22:29

41 Tehtävät 8.6.2015 22:22

42 Kokonaisvaltaisuus 8.6.2015 22:21
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Q7 Minkä yleisarvosanan antaisit

perinteisellä kouluarvosana-asteikolla (4-10)

kurssille kokonaisuudessaan?

Vastattuja: 43 Ohitettuja: 0

# Vastaukset Päivämäärä

1 9 1/2 19.7.2015 11:25

2 9 3.7.2015 10:00

3 9 1.7.2015 21:19

4 9 1.7.2015 19:52

5 10 1.7.2015 12:39

6 pakko nostaa hattua ja kiittää, antaisin täyden 10 30.6.2015 11:18

7 9,5 29.6.2015 8:47

8 9- 20.6.2015 10:34

9 9 18.6.2015 13:26

10 9 17.6.2015 12:51

11 7 16.6.2015 11:56

12 9 15.6.2015 20:07

13 9 15.6.2015 13:19

14 9- 15.6.2015 11:54

15 9 1/2 14.6.2015 19:22

16 9 13.6.2015 10:46

17 9 11.6.2015 20:16

18 9+ 11.6.2015 13:54

19 9+ 10.6.2015 22:17

20 9 10.6.2015 21:39

21 10 10.6.2015 11:20

22 9 10.6.2015 10:18

23 9 10.6.2015 9:15

24 8 9.6.2015 19:21

25 9 9.6.2015 18:08

26 9+ 9.6.2015 15:59

27 9 9.6.2015 14:19

28 10 9.6.2015 12:42

29 9 9.6.2015 12:42

30 10+ 9.6.2015 11:26

31 9, koska kukaan ei ole täydellinen 9.6.2015 11:06

32 9 9.6.2015 10:20

33 10 9.6.2015 10:00
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34 9 9.6.2015 8:35

35 10 9.6.2015 7:36

36 9+ 8.6.2015 23:10

37 9 8.6.2015 22:54

38 9 8.6.2015 22:53

39 9 8.6.2015 22:39

40 9 8.6.2015 22:35

41 8 8.6.2015 22:29

42 8 8.6.2015 22:22

43 9 8.6.2015 22:21
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Q8 Mielipiteesi Ekonomivalmennuksesta

kurssin jälkeen?

Vastattuja: 39 Ohitettuja: 4

# Vastaukset Päivämäärä

1 Todella laadukasta opetusta hyvä sähköinen oppimisympäristö sekä laadukkaat tiivistelmät. Tärpit kokeeseen osuivat

todella hyvin kohdalleen tänä vuonna.

19.7.2015 11:25

2 Selkeää ja hyvää opetusta, loistava oppimisympäristö sekä kaikin puolin erittäin hyvä kurssi 3.7.2015 10:00

3 Suosittelen muille :) 1.7.2015 21:19

4 Huippu kurssi, todella toimiva ja olisin ehdottomasti ostanut myöskin ensi vuonna, jos olisin jäänyt ilman koulupaikkaa! 1.7.2015 19:52

5 Jatkakaa samaan malliin 30.6.2015 11:18

6 Olen erittäin tyytyväinen valintaani ja Ekonomivalmennus teki minuun suuren vaikutuksen. 29.6.2015 8:47

7 Todella hyvää ja innostavaa opetusta. Halusitte todella auttaa kouluun pääsemisessä. Vastasitte kysymyksiin ja olitte

tukenani, sillä minä olin ihan yksin lukemassa, mutta kurssin myötä en lukenutkaan enää yksin. :)

18.6.2015 13:26

8 Hyvä ja järkevänhintainen paketti! Ensimmäiselläkin hakukerralla pääsin sisään haluamaani kohteeseen ja

toivottavasti nyt toisella kerralla tärppää ykkös tai kakkoshakukohde.

17.6.2015 12:51

9 Olen ihan kohtuu tyytyväinen.Kurssi auttoi oppimisessa ja teki siitä helpompaa, mutta paremminkin olisin voinut asiat

osata.Toisaalta itsellöni tuli kiire kurssin lopussa.

16.6.2015 11:56

10 Olen todella tyytyväinen ja Ekonomivalmennus ylitti odotukseni. Minulla ei ole oikeastaan mitään huonoa sanottavaa! 15.6.2015 20:07

11 Ei ois kyl ollu saumaa päästä sisään ilman tätä kurssia. Vapun jälkee aloin lukemaan kunnolla ja nyt näyttää ihan

hyvältä jossei pisterajat älyttömästi nouse, kiitoksia!

15.6.2015 13:19

12 Hyvät opettajat ja laadukas verkko-oppimis ympäristö. 15.6.2015 11:54

13 Huippu firma, jonka toiminnasta huomaa, että oppilailla on väliä ja oppilaan opiskelupaikan saavuttaminen merkitsee

myös teille paljon.

14.6.2015 19:22

14 En olisi yltänyt yhtä hyvään suoritukseen ilman tätä kurssia! 13.6.2015 10:46

15 Positiivinen. Kurssista oli paljon tukea lukemisen ohessa. Olen etenkin tyytyväinen verkkovalmennuskurssiin, koska se

sopi hyvin omaan lukurytmiin.

11.6.2015 20:16

16 Päällimmäiseksi jäi tosi positiivinen kuva, suosittelisin ehdottomasti kenelle tahansa. Pieniä parannuksia sinne tänne,

mutta muuten jatkakaa samaan malliin! :)

11.6.2015 13:54

17 Parhautta. 10.6.2015 22:17

18 Minulla jäi kurssista hyvä fiilis ja jos joutuisin hakemaan uudestaan, niin ainakaan näillä näkymin en edes harkitsisi

muita kursseja.

10.6.2015 21:39

19 Olen erittäin tyytyväinen, opiskelupaikan saanti helpottuu huomattavasti kurssin avulla. 10.6.2015 11:20

20 Oikein hyvä ja laadukas valmennus, joka on suuressa roolissa mikäli pääsen sisään! 10.6.2015 10:18

21 Mielipiteeni on positiivinen. 10.6.2015 9:15

22 Hyvää työtä, sen huomaa suoraan Jukasta, että häntä kiinnostaa oikeasti ihmisten oppiminen ja kokeessa

menestyminen, eikä tee tätä vain rahan takia. Mahtavaa omistautumista!

9.6.2015 18:08

23 Ekonomivalmennuksessa tehdään hyvää työtä, olen tyytyväinen. 9.6.2015 15:59

24 Erittäin toimiva ja ajaa asiansa viimisen päälle. 9.6.2015 14:19

25 ekonomivalmennus tekee loistavaa työtä. täydet pisteet 9.6.2015 12:42

26 Olen tyytyväinen. 9.6.2015 12:42

27 Erinomainen valmennuskurssi. 9.6.2015 11:26

28 Kokonaiskuvani ekonomivalmennuksesta on positiivinen, mikäli en pääse sisään voin olla myös tulevaisuuden

asiakas.

9.6.2015 11:06
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29 Loistava, koska opiskelupaikka on nyt lähes varma 9.6.2015 10:00

30 Auttoi paljon. Suosittelisin kaikille 9.6.2015 8:35

31 Erittäin tyytyväinen, etenkin kun opiskelupaikka todennäköisesti ensimmäisestä ja ainoasta hakukohteesta nyt irtoaa! 9.6.2015 7:36

32 Hyvin positiivinen. "Oppilaat etusijalla" 8.6.2015 23:10

33 Olen erittäin tyytyväinen ja todennäköisesti valitsen samalta järjestäjältä valmennuskurssin uudestaan, jos tarve vaatii 8.6.2015 22:54

34 Erinomainen 8.6.2015 22:53

35 Kannatti käydä, ymmärsi asiat oikeasti. Olisi mennyt paljon enemmän aikaa asioiden ymmärtämiseen vain lukemalla

kuin katsomalla esim videot/ tekemällä Verkkovälikokeet.

8.6.2015 22:39

36 Loistava kurssi. Huomaa opettajien ja kurssijärjestäjien ammattitaidon. 8.6.2015 22:35

37 Täytti odotukset. Suosittelisin muillekin. 8.6.2015 22:29

38 Positiivinen, ei ole huonoa sanottavaa. 8.6.2015 22:22

39 Ihan paras 8.6.2015 22:21
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100,00% 42

0,00% 0

Q9 Mikäli tuttavasi suunnittelee

kauppakorkean valmennuskurssille

osallistumista, suositteletko

Ekonomivalmennusta hänelle?

Vastattuja: 42 Ohitettuja: 1

Yhteensä 42

Kyllä

En

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vastausvaihtoehdot Vastaukset

Kyllä

En
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Q10 Muita kommentteja kurssijärjestäjälle.

Yleistä palautetta.

Vastattuja: 27 Ohitettuja: 16

# Vastaukset Päivämäärä

1 Itselläni oli nyt 3 hakukerta kauppatieteisiin, aikaisempina vuosina olen lukenut liikaa hauki on kala tekniikalla ja

soveltavat kysymykset jomassa/kansiksessa ovat olleet kompastuskivi. Olen saanut aikaisempina vuosina kokeesta

21p ja 23p enkä ole päässyt kouluun. Tänä vuonna otin varman päälle ja hain Joensuuhun ykkösenä koska sinne on

ollut helpointa päästä aikaisemmin. Nyt luin 3 kuukautta hyvällä motivaatiolla sain kokeesta 36p ja olisin päässyt myös

muualle mutta olen tyytyväinen tähän sisäänpääsyyn. Kiitos Ekonomivalmennuksen olen nyt koulussa ja tulen

varmasti suosittelemaan teitä jatkossa kaauopatieteelliseen pyrkiville!

19.7.2015 11:25

2 Kiitokset sinne, hyvä kurssi ja erityiskiitokset verkkokurssista ja ympäristöstä, mielestäni todella hyvä, sopii 3-vuoro

työläiselle loistavasti!

3.7.2015 10:00

3 Tuskin voin ylistää kurssia tarpeeksi, sillä ilman sitä sisäänpääsyni Ouluun olisi ollut äärettömän epätodennäköinen!

Kurssin avulla ymmärsin useita asioita jotka yksin lukiessani ennen valmennuskurssia olivat pelkkää tähtitiedettä.

Etenkin laskentatoimen suhteen juurikin näitä vaikeimpia asioita kysyttiin pääsykokeessa, jotka olivat sitten itse

kokeessa piece of cake, kun ne olin kurssin avulla ymmärtänyt. Aloin lukemaan kauppakorkeaan tammikuun puolessa

välissä, samalla kuitenkin opiskellessani Jyväskylän yliopistossa luokanopettajaksi ensimmäistä vuotta. Totesin ettei

opettajan ammatti ollut yhtään minun juttuni, joten aloitin jälleen luku-urakan uuteen kouluun. Ennen valmennuskurssia

olin luovuttamassa hävettävän monta kertaa, sillä kevät oli äärimmäisen rankka, sillä minun oli suoritettava tietty

määrä opintopisteitä saadakseni tuet Jyväskylästä ja samalla yrittää lukea toisen alan pääsykokeisiin. Ilman kurssia en

olisi tähän pystynyt, se tsemppasi aivan äärettömän paljon! Erityiset kiitokset Jukan tsemppipuheille ja Vernerille.

Myöskin tieto siitä että porukka on tosissaan hakemassa kauppakorkeaan toi tiettyä positiivista kilpailuhenkeä lukea ja

painetta tehdä parhaansa. Lopulta muutin Jyväskylästä kotipaikkakunnalleni Kemijärvelle ja päätin Jyvskylän

kauppiksen sijasta hakea Oulun kauppakorkeakouluun. Viimeiset kuukaudet vietin kotona neljän seinän sisällä lukien

noin 10 tuntia päivässä. Kirjat luin läpi noin 9 kertaa, talousmatematiikka lukuun ottamatta. Eilen selvisi että pääsin

Ouluun, joten tuhannet kiitokset koko ekonomivalmennuksen porukalle, ilman teitä olisin varmasti katkerasti

nuolemassa näppejäni tällä hetkellä! Yst.terveisin Juulia Tervola

1.7.2015 19:52

4 Tyttöystäväni pitäisi päästä valmennuskurssille ensi vuonna ja todennäköisesti muutammekin lappeenrantaan jos

pisterajoissa ei tapahdu suuria muutoksia. Elikkä teidän tulee laajentua ja järjestää valmennuskurssi myös

lappeenrannassa ensi vuonna! Hän valitsisi paljon mieluummin teidät kuin valmennuskeskuksen.. Kiitos :)

29.6.2015 8:47

5 Tosi hyvä kurssi! Antoi todella hyvät valmiudet pääsykokeeseen. Kiitos tästä opetuksesta olette antaneet minulle

todella paljon ja tsempanneet vaikeinakin hetkinä! Hyvää kesää! :D

18.6.2015 13:26

6 ISO kiitos kaikille, sillä en olisi ollut näin hyvin valmistautunut kokeeseen ilman kurssia. Tuntui, että opettajat oikeasti

välittivät kurssilaisista ja menestyksestämme, jolloin opiskelu oli entistä motivoivempaa ja tulokset paranivat ainakin

omalta osaltani. Lisäksi oppimisympäristö oli hyvin suunniteltu ja apu oli aina saatavilla kun sitä tarvitsi.

15.6.2015 20:07

7 Hyvät ja osaavat opettajat! 15.6.2015 13:19

8 Kiitos avusta, uskon että ilman teitä en olisi pystynyt näin hyvään suoritukseen! 14.6.2015 19:22

9 Loistava kurssi! 13.6.2015 10:46

10 Haluan kiittää isosti varsinkin Jukkaa ja Juusoa, saitte minut ymmärtämään kirjojen vaikeimmat aiheet ja pitämään

motivaation yllä! Syksyllä odottaa luultavasti Jyväskylän kauppakorkeakoulu! :> KIITOS! ❤�

11.6.2015 13:54

11 Ihanaa kesää kaikille teille verkkovalmennuskurssissa näkyneille miehille! Jukalle iso kiitos hellästä uhkailusta, kuinka

nyt on jo myöhäistä aloittaa lukemaan, se ääni muistutti useasti kaivamaan kirjat esiin vaikka ei huvittanut.

Laskentatoimi on kivaa! Kiitos Matikanopelle, sen vaimolle ja sedälle siitä, että matematiikka avautui usean vuoden

tauon jälkeen uudestaan! Johtaminen ja markkinointi, tärpeistä oli hyötyä kahlatessa suurta määrää tekstiä läpi! Ja

Kyösti Kaikkosella ei ollut tänäkään vuonna asiaa, kannatti skipata! Ja kansantaloustiede, tätähän miestä kattos vaan

ku se on niin komia! Makrotaloustiede oli sellainen asia, mikä olisi jäänyt ymmärtämättä ilman häntä ja hyviä

esimerkkejä. Kiitos! Huippuporukka teillä kasassa!

10.6.2015 22:17

12 Kiitokset teille kurssin järjestämisestä. 10.6.2015 21:39

13 Jatkakaa samaan malliin. 10.6.2015 11:20
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14 Ekonomivalmennuksen verkkosivuilla saa tehdä ilmaiseksi kokeita. Itse tein näitä ennen verkkokurssin ostamista ja

huomasin, että tehtävissä on kovin paljon kirjoitusvirheitä. Ne eivät ehkä kaikkia haittaa, mutta joku voi saada

Ekonomivalmennuksesta tieynlaisen kuvan ja jättää kurssin tilaamatta.

10.6.2015 10:18

15 Huippua, varsinkin laskiksen ja kansiksen opet oli 10+. Ehdottomasti suosittelen muillekin, jos saan mahdollisuuden. :) 9.6.2015 18:08

16 kiitos 9.6.2015 15:59

17 Kiitos kaikille motivoiville ja asiantunteville opettajille ja loistavat kesät. 9.6.2015 14:19

18 paljon kiitoksia hyvästä kurssista. mitään negatiivista sanottavaa en löydä. kokeessa oli paljon tehtäviä mitä en

luultavasti ilman kurssia olisi oikein saanut

9.6.2015 12:42

19 Iso kiitos koko tiimille. Etenkin Jukka Köngäkselle, Miikka Blomsterille ja Juuso Heinilälle mahtavista avaavista

esimerkeistä kurssin varrelta. Toivoisin itse jo siirtyvän avainasiakkaan roolista suosittelijan rooliin koskien

Ekonomivalmennusta.

9.6.2015 11:26

20 Hyvää kesää! 9.6.2015 11:06

21 Jatkakaa samaan malliin. Se myös plussa että jos käy niin että ei pääse sisään niin seuraavana vuonna saa alennusta

kurssin hinnasta

9.6.2015 10:00

22 Opettajat oli hyviä. Kiitos teille! 9.6.2015 8:35

23 Ollessani mukana kahden kevään ajan, huomasin että monesti samat kysymykset saattavat esiintyä useaankin

kertaan kevään aikana, mm. kirjoihin liittyvissä epäselvyyksissä. En tiedä voisiko olla hyötyä tehdä joku usein kysytyt

kysymykset- osio, mistä voisi ensin yrittää etsiä vastausta itseä askarruttaviin kysymyksiin :)

9.6.2015 7:36

24 Kiitos loistavista vinkeistä ja pääsykoekirjojen syvällisestä avaamisesta! 8.6.2015 23:10

25 Erittäin suuret kiitokset kaikille opettajille ja ekonomivalmennuksen tiimille! Opiskelupaikka 95% todennäköisyydellä

tulossa turusta, ilman kurssia en olisi onnistunut. Ensimmäinen jukan pitämä oppitunti oli äärettömän tärkeä, silloin

tajusi vasta kuinka paljon lukemista opiskelupaikan saaminen vaatii!

8.6.2015 22:53

26 Kerrottiin mitä piti tehdä, että saa paikan. Jatkakaa vain samaan malliin. 8.6.2015 22:35

27 Kiitos! Eiköhän toinen kerta toden sanonut ;) rohkaiskaa uudelleen yrittämiseen tulosten julkaisemisen jälkeen, se

kannattaa.

8.6.2015 22:22
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