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LIITTEET: KYSELYLOMAKKEET 
 
Tutkimus englanninkielisistä ammattikorkeakouluohjelmista  
 
KYSELYLOMAKE 
 
Lue kysymykset huolellisesti ennen vastaamista. Vastaa kysymyksiin valitsemalla mielestäsi sopivin 
vaihtoehto ja/tai kirjoittamalla vastauksesi sille varattuun tilaan. Kunkin kysymyksen kohdalla annetaan vielä 
tarkemmat ohjeet vastaamisesta.  
 
Vastaaminen tapahtuu anonyymisti salatun yhteyden kautta (SSL-salaus), jolloin kukaan ulkopuolinen ei 
pääse näkemään vastauksiasi. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tutkimusraportista voi 
tunnistaa yksittäisiä vastaajia. 
 
____ 
 
 
Osa 1: Koulutukseen hakeutumisen vaikuttimet 
 
 
1. Mitkä asiat vaikuttivat hakeutumiseesi nykyiseen, englanninkieliseen koulutusohjelmaasi? 
Arvioi seuraavien syiden merkitys. Vastaa joka kohtaan. (1=erittäin paljon, 2=melko paljon, 3=jossain 
määrin, 4=melko vähän, 5=ei lainkaan, 0=EOS) 
 
 1 Halusin parantaa kielitaitoani 

2 Arvelin, että englanninkielisestä tutkinnosta on enemmän hyötyä Suomen  
työmarkkinoilla kuin suomenkielisestä 
3 Arvelin, että englanninkielisestä tutkinnosta on enemmän hyötyä ulkomaisilla 
työmarkkinoilla kuin suomenkielisestä 
4 Arvelin, että englanninkielinen koulutusohjelma on korkeatasoisempi kuin suomenkielinen 
5 Haluan työskennellä tulevaisuudessa ulkomailla 
6 Englanninkieliseen ohjelmaan oli helppo päästä sisään 
7 Koulutusohjelmaa ei ollut tarjolla suomeksi/ruotsiksi  
8 En päässyt suomenkieliseen koulutusohjelmaan 
9 Halusin opiskella nimenomaan tällä paikkakunnalla 
10 Halusin opiskella nimenomaan tässä ammattikorkeakoulussa 
11 Halusin opiskella kansainvälisessä opiskelijaryhmässä  
12 Opiskelu englanniksi on minulle helpompaa kuin suomeksi 
13 Olen opiskellut aikaisemminkin (esim. peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos) englanniksi  
14 Olen asunut aikaisemmin ulkomailla  
15 Perheen ja/tai kaverien suositus  
16 Muu syy, mikä_______________________ 
 

 
 

 
Osio 2: Opintojen taso ja kansainvälisyys  
 
4. Miten ammattikorkeakouluopinnot ovat kokonaisuudessaan vastanneet odotuksiasi?  
 1 Erittäin hyvin 
 2 Hyvin 
 3 Keskinkertaisesti 
 4 Huonosti 
 5 Erittäin huonosti 
 



 
5. Onko opetuksen taso mielestäsi omassa ammattikorkeakoulussasi 
 1 Erittäin hyvä 
 2 Hyvä 
 3 Keskinkertainen 
 4 Välttävä 
 5 Heikko   
 
6. Mitä mieltä olet opiskelusta ammattikorkeakoulussasi? Vastaa joka kohtaan.  (1=täysin samaa mieltä, 
2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä, 
0=EOS) 

1 Suomalaisten opettajien englannin taito on riittävä 
2 Ulkomaalaisten opettajien englannin taito on riittävä 
3 Opettajilla on riittävät valmiudet monikulttuurisen ryhmän opettamiseen ja ohjaukseen 
4 Opetuksen sisällöt ovat tarpeeksi kansainvälisiä 
5 Opiskelijaryhmän kansainvälisyys vastaa odotuksiani 
6 Opetustarjonta on monipuolista 
7 Opinnot antavat riittävät valmiudet toimia tulevassa ammatissani 
8 Opiskelu on opintopisteisiin nähden liian työlästä 

 9 Opiskelu on opintopisteisiin nähden liian helppoa 
 
 
8. Kuinka tärkeitä eri opetus- ja oppimismenetelmät ovat mielestäsi keskimäärin olleet oman oppimisesi 
kannalta? Vastaa joka kohtaan.  (1= erittäin tärkeä, 2=melko tärkeä, 3=ei kovin tärkeä, 4= ei lainkaan tärkeä, 
0=EOS, 5=ei ole tarjolla) 

1 Oppitunnit ja luennot 
2 Itsenäinen opiskelu 
3 Pienryhmätyöskentely yleensä 
4 Pienryhmätyöskentely monikulttuurisessa ryhmässä 
4 Opiskelu projekteissa tai kehittämishankkeissa 
5 Itseopiskelu verkossa  
6 Ohjattu verkko-opetus 
7 Monimuoto-opetus (osin verkossa, osin lähiopiskeluna) 
8 Harjoittelu  
9 Yritysvierailut, ekskursiot 
10 Muu, mikä?___________________________ 

 
 
 
9. Onko sinulla ollut opiskeluihin liittyviä vaikeuksia seuraavissa asioissa? Vastaa joka kohtaan.  (1=erittäin 
paljon, 2=melko paljon, 3=jossain määrin, 4=melko vähän, 5=ei lainkaan, 0=EOS) 

1 Opetuksen seuraaminen oppitunneilla ja luennoilla 
2 Vieraalla kielellä opiskelu 
3 Työskentely ryhmissä yleensä 
4 Työskentely monikulttuurisissa ryhmissä 
5 Itselle sopivien opiskelutapojen löytäminen 
6 Omatoimisuutta vaativien tehtävien aloittaminen tai valmiiksi saattaminen 
7 Kirjoittamista vaativien tehtävien tekeminen 
8 Tentteihin lukeminen 
9 Verkko-opiskelu 
10 Opintojen suunnitteleminen 
11 Kanssakäyminen opiskelukavereiden kanssa 
12 Kanssakäyminen opettajien kanssa 
13 Työelämäyhteistyötä edellyttävien tehtävien tekeminen 
13 Muu, mikä?___________________________ 



 
 
10. Mikäli sinulla on ollut vaikeuksia, missä määrin seuraavat keinot voisivat vähentää niitä? Vastaa joka 
kohtaan.  (1= paljon, 2=jossain määrin, 3=ei lainkaan, 4=EOS)  
 
  

1 Opetuksen tason kehittäminen 
 2 Opintojen ohjauksen lisääminen 
 3 Ryhmätöiden koordinoinnin kehittäminen 
 4 Monikulttuurisessa ryhmässä toimimisen ohjaus/opettaminen 

5 Suurempi valinnan vapaus 
 6 Oman kielitaitoni parantaminen 

7 Opiskelukaverien kielitaidon parantaminen  
 8 Opettajien kielitaidon parantaminen 

9 Omien opiskelutekniikoiden parantaminen  
10 Oma ”ryhdistäytyminen” 

 11 Muu, mikä?_____________________________ 
 
 
12. Oletko tällä hetkellä tai oletko ollut nykyisten opintojesi aikana ulkomailla opiskelijavaihdossa? 
 1 Kyllä, olen tällä hetkellä.  
 2 Kyllä, olen ollut. 
 3 En ole vielä ollut, mutta lähden/saatan lähteä tulevaisuudessa 
 4 En ole ollut, enkä aiokaan lähteä.  
 
 
13. Arvioi seuraavia ammattikorkeakoulusi kieli- ja kulttuuriopintoja koskevia väittämiä. Vastaa joka 
kohtaan.  (1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin eri 
mieltä, 5=täysin eri mieltä, 0=EOS) 

 
1 Tutkintooni sisältyy riittävästi kulttuurienvälisten taitojen (intercultural skills) opetusta  
2 Englanninkieliseen opiskeluun on tarjolla riittävästi tukea 
3 Ammattikorkeakoulussani on tarjolla riittävästi muiden vieraiden kielten kuin englannin opetusta 

 
 

14. Oletko opiskeluaikanasi osallistunut opintoihin kuuluvaan harjoitteluun 
 1 Kyllä, Suomessa. Siirry kysymykseen 16. 
 2 Kyllä, ulkomailla. 
 3 Kyllä, Suomessa ja ulkomailla. 
 4 En. Siirry kysymykseen 16. 
 
15. Jos olet osallistunut opintoihin kuuluvaan harjoitteluun ulkomailla, kuinka paljon seuraavat syyt 
vaikuttivat päätökseesi? (1=erittäin paljon, 2=melko paljon, 3=jossain määrin, 4=melko vähän, 5=ei 
lainkaan, 0=EOS) 
 
 1 Halusin työkokemusta ulkomailta 
 2 Sopivaa harjoittelupaikkaa ei löytynyt Suomesta 
 3 Opintoihini kuuluu pakollinen ulkomaan jakso 

4 Muu syy, mikä? 
 
 
16. Arvioi seuraavia harjoittelua ammattikorkeakoulussasi koskevia väittämiä. Vastaa joka kohtaan. 
(1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 
5=täysin eri mieltä, 0=EOS) 
 



1   Amk:ssani kannustetaan lähtemään harjoitteluun ulkomaille  
2 Suorittamani harjoittelu edistää työuraani 
3 Suorittamani harjoittelu edistää ammatillisen osaamiseni kehittymistä 
4 Sopivan harjoittelupaikan löytäminen on helppoa 
5 Ammattikorkeakouluni auttaa tarvittaessa harjoittelupaikan löytämisessä 
6   Harjoittelussa pääsee soveltamaan oppimaansa teoriaa käytäntöön. 
7 Harjoittelun ohjaus on riittävää 

 
 

17. Arvioi seuraavia ammattikorkeakoulusi/koulutusohjelmasi työelämäyhteyksiä koskevia väittämiä. Vastaa 
joka kohtaan. . (1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 
4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä, 0=EOS) 
 
 

1 Ammattikorkeakouluni tarjoaa riittävästi yhteyksiä opiskelupaikkakuntani työnantajiin 
2 Ammattikorkeakouluni tarjoaa riittävästi yhteyksiä muihin suomalaisiin työnantajiin 
3 Ammattikorkeakouluni tarjoaa riittävästi yhteyksiä ulkomaisiin työnantajiin 

 
18. Onko ammattikorkeakoulussasi tarjolla ura- ja rekrytointipalveluja? 
 

1 Kyllä 
2 Ei 
3 En osaa sanoa   

 
19. Oletko käyttänyt ammattikorkeakoulusi ura- ja rekrytointipalveluja? 
 

1 Kyllä 
2 En 

 
20. Arvioi seuraavia ammattikorkeakoulusi ura- ja rekrytointipalveluja koskevia väittämiä . Vastaa joka 
kohtaan. (1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin eri 
mieltä, 5=täysin eri mieltä, 0=EOS) 
 

1 Ura- ja rekrytointipalveluista on ollut minulle hyötyä 
2 Ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat riittävästi tukea urasuunnitteluun 
3 Ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat riittävästi tukea työnhakuun 
4 Ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat riittävästi tietoa työpaikoista  

 
 
18. Mitä vahvuuksia ja/tai myönteisiä puolia koulutusohjelmassasi on? 
 
____________________________________________________ 
 
19. Mitä heikkouksia ja/tai kielteisiä puolia koulutusohjelmassasi on? 
 
____________________________________________________ 
 
20. Mitä etuja ja hyötyjä englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen mielestäsi liittyy?  
____________________________________________________ 
 
 
21. Mitä haasteita englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen mielestäsi liittyy? 
 
____________________________________________________ 
 



 
Osio 3. Ohjaus, tuki ja palaute.  
 
22. Arvioi seuraavia ammattikorkeakoulusi ohjaus- ja tukipalveluiden toimintaa koskevia väittämiä. Vastaa 
joka kohtaan.  (1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin 
eri mieltä, 5=täysin eri mieltä, 0=EOS) 

1 Opintojen ohjauksessa pyritään joustavasti huomioimaan omat tarpeeni. 
2 Henkilökohtaisen opintojen ohjauksen määrää tulisi lisätä. 
3 Opettajien opintojen ohjaus- ja neuvontavalmiuksia tulisi parantaa.  
4 Opettajilla on liian kiire, eikä heillä ole aikaa ohjata ja tukea opiskelijoita. 
5 Tiedän kenen puoleen kääntyä eri ongelmatilanteissa. 
6 Erilaisten opiskeluun liittyvien ohjeiden ja tietojen saaminen on helppoa.  
7 Oppaiden, ilmoitustaulujen ja Internetin opiskelua koskevat tiedot ovat ajan tasalla ja 
yksiselitteisiä. 
8 Kirjastojen ja tietoverkkojen käytön opastus on ollut riittävää. 
9 Opintotoimistossa saa asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua. 
10 Jokapäiväinen toiminta ammattikorkeakoulussani sujuu helposti, vaikka opiskelija ei 
osaisikaan suomea. 
11 Oppaat, ilmoitustaulut ja internetin opiskelua koskevat tiedot ovat saatavilla englanniksi.
  

 
 
23. Oletko kaiken kaikkiaan tyytyväinen opintojen ohjaukseen, neuvontaan ja tukeen? 
 

1 Kyllä  
2 En 

 3 En osaa sanoa 
  
 
 
24. Millaisiksi koet omat vaikuttamismahdollisuutesi ammattikorkeakoulussasi? Vastaa joka kohtaan.  
(1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 
5=täysin eri mieltä, 0=EOS)  
 

1 Opintoihin liittyvään päätöksentekoon on mahdollista osallistua ja vaikuttaa.  
2 Lukujärjestykseen ja opetuksen käytännön järjestelyihin voi vaikuttaa. 
3 Erilaisiin opintojen kehittämishankkeisiin pyydetään aktiivisesti osallistumaan. 
4 Antamaani palautetta hyödynnetään opetuksen kehittämisessä. 
5 Koen itse hyötyväni antamastani palautteesta. 
6 En tiedä mitä minun tulisi tehdä, jos koen opintoihini liittyvän joitain epäkohtia. 
7 Palautetta kerätään mielestäni liian usein. 
8 Palautteen antaminen on turhauttavaa. 

 
 
 
Osio 4: Opiskelijayhteisö ja ilmapiiri.  
  
25. Arvioi seuraavia ammattikorkeakoulusi ilmapiiriä koskevia väittämiä. Vastaa joka kohtaan. (1=täysin 
samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri 
mieltä, 0=EOS)  
 
 1 Opintojen yhteydessä on helppo solmia kontakteja suomalaisiin opiskelijoihin 

2 Opintojen yhteydessä on helppo solmia kontakteja kansainvälisiin opiskelijoihin 
 3 Opiskeluympäristö tarjoaa tarpeeksi mahdollisuuksia tutustumiseen 
 4 Opiskelijoilla on hyvä yhteishenki 



5 Tunnen kuuluvani opiskelijayhteisöön 
6 Opiskelija jää ammattikorkeakoulussani helposti yksin 
7 On helppo tehdä ryhmätöitä saman kulttuurisen/etnisen taustan omaavien opiskelijoiden 
kanssa 
8 On helppo tehdä ryhmätöitä erilaisen kulttuurisen/etnisen taustan omaavien opiskelijoiden 
kanssa 

 9 Opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti 
10 Opettajia on helppo lähestyä 

 
 
26. Miten tyytyväinen olet sosiaalisiin suhteisiisi opiskelijayhteisössä? 
  

1 Olen tyytyväinen  
 2 Toivoisin enemmän kontakteja kansainvälisiin tutkinto-opiskelijoihin 
 3 Toivoisin enemmän kontakteja suomalaisiin opiskelijoihin 

4 Toivoisin enemmän kontakteja sekä suomalaisiin että kansainvälisiin tutkinto-opiskelijoihin 
  
27. Oletko itse opintojesi aikana osallistunut opiskelijajärjestöjen toimintaan? 
 1 Kyllä 
 2 En, mutta haluaisin 

3 En, enkä haluaisikaan 
 
 
28. Arvioi seuraavia oman ammattikorkeakoulusi opiskelijatoimintaa koskevia väittämiä. 
Opiskelijatoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä opiskelijakunnan, opiskelijayhdistysten, kerhojen ym. 
toimintaa. Vastaa joka kohtaan.   
 
(1=täysin samaa mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 
5=täysin eri mieltä, 0=EOS) 
  

1 Opiskelijatoiminta on tärkeä opiskelijoita yhdistävä ja esim. vapaa-ajan vieton 
mahdollisuuksia tarjoava asia 
2 Opiskelijatoiminnasta tiedotetaan aktiivisesti. 
3 Opiskelijatoiminta on avointa ja siihen on helppo päästä mukaan. 
4 Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita mukaan opiskelijatoimintaan 

 5 Suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille järjestetään yhteistä toimintaa 
6 Opiskelijatoiminta tarjoaa tutustumismahdollisuuksia yli kansallisuus- ja 
koulutusohjelmarajojen 
7 Opiskelijatoiminta vastaa tarpeitani 
8 Opiskelijakunta tekee mielestäni tärkeää opintojen kehittämiseen liittyvää työtä 
9 Opiskelijakunnan kautta voin vaikuttaa opiskeluihin liittyviin ongelmiin ja epäkohtiin 
 
  

 
29. Mitä odotat opiskelijatoiminnalta? 
_______________________________________________ 
 
Osio 5: Työelämä ja valmistuminen 
 

 
 
30. Kansainvälisyysosaaminen on yksi ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteista. Arvioi missä määrin 
opintosi tähän mennessä ovat antaneet sinulle seuraavia kansainvälisiä valmiuksia. Vastaa joka kohtaan.  
(1=erittäin paljon, 2=melko paljon, 3=jossain määrin, 4=melko vähän, 5=ei lainkaan, 0=EOS) 

 



1 Oman alan työtehtävissä tarvittava englannin kielen taito 
 2 Kulttuurierojen ymmärtäminen 
 3 Kyky yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa 
 4 Oman alani kansainvälisten tietolähteiden hyödyntäminen 

5 Ymmärrys oman alani kansainvälisyyskehityksen vaikutuksesta ja mahdollisuuksista 
     
 
31. Millaiseksi koet ammattikorkeakoulututkintosi tunnettuuden?  
 1 Tutkinto tunnetaan sekä Suomessa että ulkomailla 
 2 Tutkinto tunnetaan pääasiassa Suomessa 
 3 Tutkinnon tunnettuus on yleisesti melko huono 
 
 
32. Miten arvioit tutkintosi työmarkkina-arvoa tällä hetkellä? Vastaa joka kohtaan. (1=täysin samaa mieltä, 
2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 4=jokseenkin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä, 
0=EOS) 
 

1 Tutkintoni tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuudet Suomen työmarkkinoilla 
2 Tutkintoni tarjoaa hyvät työllistymismahdollisuudet ulkomailla 
3 Tutkintoni kansainvälisyydestä ja/tai englanninkielisyydestä on jo nyt ollut hyötyä 
työnhaussa 

 
 
33. Mikä suunnitelmia sinulla on valmistumisen jälkeen? 
 

1 Haluan ensisijaisesti työllistyä Suomeen 
2 Haluaisin ensisijaisesti työllistyä ulkomaille 
3 Haluaisin työskennellä vaihtelevasti sekä Suomessa että ulkomailla 
4 Haluaisin siirtyä työelämään, mutta minulle ei ole niin väliä, työllistynkö Suomeen vai 
ulkomaille 
5 Haluaisin jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon  
6 Haluaisin jatkaa opintoja yliopiston maisteriohjelmaan 
7 En osaa vielä sanoa 

 
34. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita tulevassa työelämässä? Vastaa joka kohtaan. (1=erittäin tärkeää, 
2=melko tärkeää, 3=jossain määrin tärkeä, 4=ei kovin tärkeää, 5=ei lainkaan tärkeää, 0=EOS) 
  

1 Työtehtäviin kuuluu vieraan kielen käyttämistä 
2 Työtehtäviin kuuluu yhteistyötä eri kulttuureja edustavien ihmisten kanssa 
3 Työtehtäviin kuuluu matkustamista 
4 Työyhteisö on monikulttuurinen/kansainvälinen 

 
 
Osio 5: Taustatiedot 
 
35. Minä vuonna olet syntynyt?  Vuonna ____________ 
 
 
36. Sukupuoli 

1 Mies   
2 Nainen 

 
 
 
 



39. Mikä on korkein aikaisemmin suorittamasi tutkinto? 
 
1 Ylioppilastutkinto 
2 Ammattitutkinto 
3 Ylioppilas- ja ammattikoulututkinto 
4 Ammattikorkeakoulututkinto (tai opistotason tutkinto) 
5 Alempi yliopistotutkinto (kandidaatti) 
6 Ylempi yliopistotutkinto (maisteri) 
 

40. Missä ammattikorkeakoulussa opiskelet? (HUOM! Valitse vain yksi. Jos siis opiskelet useassa eri 
ammattikorkeakoulussa, niin valitse se jossa tällä hetkellä ensisijaisesti opiskelet.) 
 

Valitse seuraavista: 
 
Diakonia amk 
Haaga–Helia  amk 
Metropolia amk 
Hämeen amk 
Jyväskylän amk 
Kajaanin amk 
Kemi-Tornion amk 
 Keski-Pohjanmaan amk 
Kymenlaakson amk 
Lahden amk 
Laurea-amk 
Mikkelin amk 
Oulun seudun amk 
Pirkanmaan amk  
Pohjois-Karjalan amk 
Rovaniemen amk 
Saimaan amk  
Satakunnan amk 
Savonia-amk 
Seinäjoen amk  
Tampereen amk 
Turun amk 
Vaasan amk 
Yrkeshögskolan Novia 
 
 
 
41. Koulutusala, jolla tällä hetkellä opiskelet 
  
1 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

 2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 
3 Tekniikan ja liikenteen ala 
4 Matkailu, ravitsemis- ja talousala 

 5 Luonnontieteiden ala  
6 Kulttuuriala 

 
 
 
 
43. Milloin vuonna aloitit nykyiset amk-opintosi?  
 



1 Keväällä 2005 
2 Syksyllä 2005 
3 Keväällä 2006 
4 Syksyllä 2006 
5 Keväällä 2007 
6 Syksyllä 2007 
7 Keväällä 2008 
8 Syksyllä 2008 

 
 
44. Oletko vaihtanut korkeakouluopintojesi aikana koulutusalaa tai korkeakoulua? Valitse kaikki sinua 
koskevat vaihtoehdot 

1 En ole vaihtanut. 
2 Kyllä, olen vaihtanut koulutusalaa ammattikorkeakoulun sisällä. 
3 Kyllä, olen vaihtanut ammattikorkeakoulusta toiseen ammattikorkeakouluun, mutta 
koulutusala on pysynyt samana. 
4 Kyllä, olen vaihtanut ammattikorkeakoulusta toiseen ammattikorkeakouluun ja samalla 
vaihtanut koulutusalaa. 
5 Kyllä, olen vaihtanut yliopistosta ammattikorkeakouluun. 
6 Muu, mikä?__________________________________________________________ 

 
 
 
46. Mitä muuta haluat sanoa kyselyn teemoihin liittyvistä asioista? 
 
 
47. Kommenttejasi kyselystä ja sen kysymyksistä 
 
 
Lähetä kyselyn vastaukset rastimalla alla oleva ruutu "Haluan lähettää vastaukset" ja painamalla 
Lähetä-nappia. Seuraavalla sivulla voit osallistua (palkinnon) arvontaan.  
 
 
 
Degree programmes in English in Finnish Universities of Applied Science  
 
Part 1: Immigration to Finland 
 
 
 1. Which of the following was your primary reason for moving to Finland? Choose the most important.  
 

1 Pursuing a higher education degree 
2 Spouse/partner/other social ties (Finnish spouse/boyfriend/girlfriend, spouse's work, roots, etc.) 
3 I moved here with my parents  
4 I was offered a job in Finland  
5 Plans to work in Finland 
6 Experiencing a foreign country 
7 Hardship in home country  
8 I did not move to Finland, I was born here 

 
 
2. If pursuing a degree was your primary reason, how much influence did the following factors have on your 
decision to take a degree abroad?  
Please answer every point. (1 = Very much, 2 = Quite a bit, 3 = To some extent, 4 = Only a little, 5 = Not at 
all, 0 I do not know) 



  
1 I wanted to improve my language skills 
2 I supposed that a foreign degree would be more beneficial than a domestic degree in the labour 
market of my home country  
3 I supposed that a foreign degree would be more beneficial than a domestic degree in the labour 
market abroad 
4 I supposed that a foreign programme would be of higher quality than a domestic programme 
5 Plans to work abroad in the future 
6 Simple university application process  
7 I wanted to experience a foreign country 
8 I wanted to become more independent  
9 I wanted to study in an international group of students   
10 Higher education is not free in my home country 
11 Suitable education was not provided in my home country 
12 I have experience of studying in English (e.g. comprehensive school, high school, vocational 
school)  
14 I have experience of living abroad   
15 Social ties 
16 Recommendation by someone  
 

 
Part 2: Quality and internationality of studies  
 
3. On the whole, how has studying at a university of applied sciences met your expectations?  
 

1 Very well  
2 Well 
3 Moderately 
4 Poorly 
5 Very poorly 

 
 
4. In your opinion, is the quality of teaching in your university of applied sciences: 
 

1 Very good 
2 Good 
3 Moderate 
4 Passable 
5 Low  

 
6. To what extent do you agree with the following statements concerning studying in your university of 
applied sciences? Please answer every point. (1=Completely agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree 
nor disagree, 4=Disagree to some extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 

1 Finnish teachers’ knowledge of English is adequate 
2 Foreign teachers’ knowledge of English is adequate 
3 Teachers have sufficient abilities to teach and guide a multicultural group 
4 Curriculum includes enough international topics 
5 The internationality of the student group meets my expectations 
6 Course supply is varied 
7 The studies provide sufficient abilities to practice my future profession 
8 In relation to credits, the studying is too laborious 
9 In relation to credits, the studying is too easy 

 
 



8. In terms of your own learning, how important have the following teaching and learning methods been? 
Please answer every point.  (1=Very important, 2=Fairly important, 3=Not very important, 4 =Not important 
at all, 0=I do not know, 5=Not offered) 
 

1 Lessons and lectures 
2 Independent study 
3 Working in small groups in general 
4 Working in small groups with multicultural members 
4 Studying in projects, e.g. development projects  
5 Independent study via the Internet  
6 Guided study via the Internet 
7 Multiform teaching (partly via the Internet, partly by contact teaching) 
8 Practical placement periods 
9 Company visits, excursions  
 

9. Have you encountered any study related difficulties in the following issues? Please answer every point.  
(1=Very much, 2=Quite a bit, 3=To some extent, 4=Only a little, 5=Not at all, 0=I do not know) 
 
 

1 Keeping up with teaching during lectures and lessons 
2 Studying in a foreign language 
3 Group work in general 
4 Group work in multicultural groups 
5 Finding suitable ways of studying  

6 Beginning or completing assignments that demand self-motivation 
7 Performing assignments that demand writing  
8 Studying for exams 
9 Studying via the Internet 
10 Study planning 
11 Interaction with fellow students 
12 Interaction with teachers 
13 Performing assignments that demand cooperation with working life 

 
 
10. If you have encountered difficulties, to what extent could they be decreased by applying the following 
methods? Please answer every point.  (1=Very much, 2=Quite a bit, 3=To some extent, 4=Only a little, 
5=Not at all, 0=I do not know) 
  

1 Improving the quality of teaching 
2 Increasing the amount of study guidance 
3 Improving the coordination of group work 
4 Guidance/teaching of multicultural group work 
5 Wider freedom of choice 
6 Improvement of my own language skills  
7 Improvement of fellow students’ language skills  
8 Improvement of teachers’ language skills 
9 Improvement of my own study techniques  
10 Taking a grip on myself 

 
 
12. Are you on a student exchange at present, or have you been on a student exchange during your current 
studies? 
 
 1 Yes, I am on a student exchange abroad at the moment.  
 2 Yes, I have been on an exchange abroad. 



 3 I have not been yet, but I am going/I am considering going on an exchange in the future 
 4 I have not been and I have no intention of going on an exchange 
  
13. Please evaluate the following statements concerning the language and cultural studies in your university 
of applied sciences. Please answer every point.  (1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree 
nor disagree, 4=Disagree to some extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 

 
1     In my university of applied sciences, the number of basic level Finnish language courses is 
sufficient 
2     In my university of applied sciences, the number of advanced level Finnish language courses is 
sufficient 
3    The language courses provide enough possibilities to improve oral skills of Finnish language 
4    My degree provides enough possibilities to gain knowledge of Finnish language needed in 
Finnish working life   
5   There is enough support available to study in English  
6   There are enough language courses available on other foreign languages than English 
7    My degree provides enough knowledge about Finnish society 
8    My degree provides enough knowledge about Finnish interaction and social culture                         
9    My degree provides enough knowledge about Finnish working life 
10   My degree includes enough teaching of intercultural skills 

 
14. Have you completed the practical placement part of your studies? 
 

1 Yes, in Finland. Go to question 16. 
2 Yes, abroad. 
3 Yes, in Finland and abroad. 
4 No. Go to question 16. 

 
15. If you have completed your practical placement abroad, how much influence did the following factors 
had on your decision? (1=Very much, 2=Quite a bit, 3=To some extent, 4=Only a little, 5=Not at all, 0=I do 
not know) 
 
 

1 I wanted to get working experience abroad  
2 I did not find a suitable training place in Finland 
3 A period abroad is a compulsory part of my degree 

 
16. Please evaluate the following statements concerning the practical placement periods in your university of 
applied sciences. Please answer every point.  (1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree 
nor disagree, 4=Disagree to some extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 

 
1 In my university of applied sciences, students are encouraged to go abroad for their practical 
placement period  
2 The practical placement I have completed promotes my career 
3 The practical placement I have completed promotes the development of my professional abilities 
4 It is easy to find a suitable training place 
5 If necessary, my university of applied sciences helps me to find a training place  
6 The practical placement provides an opportunity to apply theory to practice  
7 The guidance during practical placement is sufficient 

 
 
17. Please evaluate the following statements concerning the working life connections in your university of 
applied sciences. Please answer every point.  (1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree 



nor disagree, 4=Disagree to some extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 

 
1 My university of applied sciences provides enough connections to local employers in my place of 
studies  
2 My university of applied sciences provides enough connections to other Finnish employers  
3 My university of applied sciences provides enough connections to foreign employers 
 

 
18. Does your university of applied sciences provide career and recruiting services? 

 
1 Yes 
2 No 
3 I do not know 

  
19. Have you used the career and recruiting services of your university of applied sciences? 
 

1 Yes  
2 No 

 
20. Please evaluate the following statements concerning the career and recruiting services in your university 
of applied sciences. Please answer every point.  (1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree 
nor disagree, 4=Disagree to some extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 

1 The career and recruiting services have been beneficial to me  
2 The career and recruiting services provide enough support for career planning 
3 The career and recruiting services provide enough support for job-hunting 
4 The career and recruiting services provide enough information about available jobs  
 

 
21. In your opinion, what are the strengths and/or positive aspects of your degree programme? 
 
____________________________________________________ 
 
22. In your opinion, what are the weaknesses and/or negative aspects of your degree programme? 
 
____________________________________________________ 
 
23. In your opinion, what are the advantages and benefits of studying abroad? 
 
_____________________________________________________ 
 
 
24. In your opinion, what are the challenges of studying abroad? 
 
____________________________________________________ 
 
 
Part 3. Guidance, support and feedback.  
 
25. Please evaluate the following statements concerning guidance and support services in your university of 
applied sciences. Please answer every point.  (1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree 
nor disagree, 4=Disagree to some extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 
   



 
1 The study guidance aims to flexibly consider my own needs. 
2 The amount of personal study guidance should be increased. 
3 Teachers’ guidance and counseling abilities should be improved.  
4 Teachers are too busy. They do not have time to guide and help students. 
5 In problematic situations, I know whom I can turn to. 
6 It is easy to get advice and information concerning studies. 
7 Guides, notice boards and web information concerning studies are up-to-date and unambiguous. 
8 The guidance concerning library and communications network use has been sufficient. 
9 Service provided by the student affairs office is competent and individual. 
10 In my university of applied sciences, everyday activities go smoothly, even if the student has no 
knowledge of the Finnish language. 
11 Guides, notice boards and web information concerning studies are available in English.  

 
 
26. On the whole, are you satisfied with study guidance, counseling and support? 
  

1 Yes  
2 No 
3 I do not know 
  

 
 
27. How do you see your possibilities to influence in your university of applied sciences? Please answer 
every point.  (1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree nor disagree, 4=Disagree to some 
extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 
 

1 It is possible to participate in and have influence on study-related decision-making.   
2 It is possible to have influence on the schedules and practical arrangements for teaching 
3 Students are actively asked to participate in various projects related to the development of studies 
4 The feedback I give is utilized in the development of teaching 
5 I feel like I have been able to benefit from the feedback I have given. 
6 I do not know what I am supposed to do in case I encounter any study-related defects 
7 In my opinion, feedback is gathered too often.  
8 It is frustrating to give feedback. 

 
 
Part 4: Student community and atmosphere.  
 
28. Please evaluate the following statements concerning the social atmosphere in your university of applied 
sciences. Please answer every point.  (1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree nor 
disagree, 4=Disagree to some extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 
 

1 In the context of studies, it is easy to make contacts among Finnish students  
2 In the context of studies, it is easy to make contacts among international students  
3 The study environment provides enough possibilities to get to know my fellow students  
4 There is a good community spirit among the students 
5 I see myself as a part of the student community 
6 In my university of applied sciences, an individual student is easily left alone 
7 It is easy to do group work with students who are from my ethnic/cultural background  
8 It is easy to do group work with students who are not from my ethnic/cultural background  
9 Students are treated equally 
10 Teachers are easy to approach 



 
29. How satisfied are you with your social contacts within the student community? 
 

1 I am satisfied 
2 I'd like to have more contact with international students 
3 I'd like to have more contact with Finnish students 
4 I'd like to have more contact with both Finnish and international students 

  
 
30. During your studies, have you participated in any activities/events of the student organisations? 
 

1 Yes 
2 No, but I would like to 
3 No, and I would not like to 

 
 
31. Please evaluate the following statements concerning student activities in your university of applied 
sciences. Student activities refer to activities organized by the students' union, student associations, clubs etc. 
Please answer every point.  (1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree nor disagree, 
4=Disagree to some extent, 5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 
 

1 Student activities have an important role in bringing students together and e.g. providing 
possibilities for spare time 
2 Information about student activities is distributed actively 
3 Student activities are open and easy to join 
4 All students are welcome to the student activities 
5 There are common activities that are organised for both Finnish and international degree students 
6 Student activities provide possibilities to get to know fellow students over nationality and degree 
programme boundaries 
7 Student activities meet my needs 
8 In my opinion, the students' union’s work towards developing studies is important  
9 Through the students' union, I am able to influence study related problems and defects  

  
 
32. What do you expect from student activities? 
_______________________________________________ 
 
Part 5: Working life and graduation 
 
 
 
33. Gaining international competence is one of the aims of a university of applied sciences degree. To what 
extent have your studies so far given you the following international competences? Please evaluate. Please 
answer every point.  (1 = Very much, 2 = Quite a bit, 3 = To some extent, 4 = Only a little, 5 = Not at all, 0 I 
do not know) 
 
 

1 English language skills needed in the tasks of my own field 
2 Understanding of cultural differences 
3 Ability to co-operate with people from different cultural backgrounds 
4 Ability to utilize the international information sources of my field 
5 Understanding the effects and possibilities of the international development of my own  field. 
     

 



34. How well known do you consider the degree you are taking is?  
 

1 The degree is known both in Finland and abroad 
2 The degree is known mainly in Finland 
3 The degree is generally not very well known  

 
 
35. How would you evaluate your degree’s labour market value at the moment? Please answer every point.  
(1=Strongly agree, 2=Agree to some extent, 3=Neither agree nor disagree, 4=Disagree to some extent, 
5=Strongly disagree, 0=I do not know) 
 
 

1 My degree provides good possibilities to get a job in the Finnish labour market 
2 My degree provides good possibilities to get a job abroad 
3 The internationality and/or English language of my degree has already been a benefit for me in 

job-hunting 
 

 36. What are your plans after graduating from the university of applied sciences you are currently studying 
at? 
 

1 Primarily, I would like to get a job in Finland 
2 Primarily, I would like to get a job in my home country (if other than Finland) 
3 Primarily, I would like to get a job abroad  
4 I would like to work both in Finland/my home country and abroad  
5 I would like to enter working life, but I do not have any particular preference for working in 
Finland/my home country or abroad 
6 I would like to continue my studies by taking a polytechnic master’s degree  
7 I would like to continue my studies by taking a university master’s degree  
8 I do not know yet 

 
 
37. How important do you regard the following factors to be in your future working life? (1=Very important, 
2=Fairly important, 3=Not very important, 4=Not important at all, 0=I do not know) 
 

1 The duties include using a foreign language 
2 The duties include co-operation with people from various cultural backgrounds 
3 The duties include travelling 
4 The work community is multicultural/international 
 

 
Part 5: Background information 
 
38. Year of birth 
 
39. Gender 
 

1 Male   
2 Female 

 
 
40.  Nationality 
 
41. How many years have you lived in Finland?  
 

Less than 1 year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 



 
42. What is your highest previous degree?  
 

1 Matriculation examination 
2 Vocational degree 
3 Matriculation examination and vocational degree  
4 University of Applied Sciences degree  
4 Lower university degree (Bachelor’s) 
5 Higher university degree (Master’s) 

 
43. Which university of applied sciences do you attend? (Choose just one. In case you study in more than 
one university of applied sciences, choose your primary place of studies at the moment.) 
 

Diakonia amk 
Haaga–Helia  amk 
Metropolia amk 
Hämeen amk 
Jyväskylän amk 
Kajaanin amk 
Kemi-Tornion amk 
 Keski-Pohjanmaan amk 
Kymenlaakson amk 
Lahden amk 
Laurea-amk 
Mikkelin amk 
Oulun seudun amk 
Pirkanmaan amk  
Pohjois-Karjalan amk 
Rovaniemen amk 
Saimaan amk  
Satakunnan amk 
Savonia-amk 
Seinäjoen amk  
Tampereen amk 
Turun amk 
Vaasan amk 
Yrkeshögskolan Novia 
 

 
 
44. Field of studies 
  
 

1 Social sciences, Business and Administration  
2 Social services, Health and Sports 
3 Technology, Communication and Transport  
4 Tourism, Catering and Domestic Services 
5 Natural sciences 
6 Culture  

 
 
45. When have you started your current studies in the university of applied sciences?  
 

1 Spring 2005 
2 Autumn 2005 



3 Spring 2006 
4 Autumn 2006 
5 Spring 2007 
6 Autumn 2007 
7 Spring 2008 
8 Autumn 2008 

 
46. Have you changed your field of studies or institution during your studies?  Please choose all options that 
apply. 
  

1 I have not changed. 
2 Yes, I have changed my field of studies within one university of applied sciences. 
3 Yes, I have changed from one university of applied sciences to another, but my field of studies 

has remained the same. 
4 Yes, I have changed from one university of applied sciences to another and I have also changed 

my field of studies.  
5 Yes, I previously studied at a university, but changed to a university of applied sciences  
6 Other, which?  

 
47.  Is there anything else you wish to say concerning the themes of the survey? 
 
 
48. Comments about the survey: 
 
 
Send the survey by ticking the box next to ”I want to send my replies” and by clicking the Send-
button. You can take part in the raffle on the next page. 
 


