K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD2613 The Student Perspective on the University of Applied Sciences 2010
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

TAUSTATIEDOT
1. Mikä on syntymäkuukautesi ja -vuotesi?
2. Sukupuoli
Nainen
Mies
3. Mikä on korkein pohjakoulutuksesi ennen nykyistä tutkintoasi?
Ammattikoulu
Lukio
Opistoaste
Ammattikorkeakoulututkinto
Yliopistollinen kandidaatintutkinto
Yliopistollinen maisterintutkinto
Muu, mikä?
4. Missä ammattikorkeakoulussa opiskelet?
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
5. Missä ammattikorkeakoulusi yksikössä pääasiassa opiskelet? Täytä tiedot tarvittavilta osin.
Kaupunki
Kadunnimi
Yksikkö
6. Koulutusala, jolla opiskelet tällä hetkellä?
Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
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Tekniikan ja liikenteen ala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Sotilas- ja suojeluala
Muu koulutusala, mikä?
7. Missä koulutuksessa opiskelet?
Nuorten koulutus
Aikuiskoulutus
Ylempi amk
8. Oletko nykyisessä tutkinnossasi...?
Suomalainen tutkinto-opiskelija suomenkielisessä koulutusohjelmassa
Suomalainen tutkinto-opiskelija ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa
Suomalainen tutkinto-opiskelija englanninkielisessä koulutusohjelmassa
Kansainvälinen tutkinto-opiskelija suomenkielisessä koulutusohjelmassa
Kansainvälinen tutkinto-opiskelija ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa
Kansainvälinen tutkinto-opiskelija englanninkielisessä
9. Minä vuonna aloitit nykyiset AMK -opintosi (vvvv, esim. 2007)?
10. Kuinka monta opintopistettä olet tähän mennessä suorittanut nykyisten amk -opintojesi aikana?
11. Oletko vaihtanut korkeakouluopintojesi aikana koulutusalaa tai korkeakoulua? Valitse kaikki
sinua koskevat vaihtoehdot.
En ole vaihtanut
Kyllä, olen vaihtanut koulutusalaa ammattikorkeakoulun sisällä.
Kyllä, olen vaihtanut ammattikorkeakoulusta toiseen ammattikorkeakouluun, mutta koulutusala on pysynyt
samana.
Kyllä, olen vaihtanut ammattikorkeakoulusta toiseen ammattikorkeakouluun ja samalla vaihtanut
koulutusalaa.
Kyllä, olen vaihtanut yliopistosta ammattikorkeakouluun.
Muu, mikä?
12. Mikä on korkein tutkinto, jonka vanhempasi ovat suorittaneet? Merkitse erikseen äitisi ja isäsi
suorittamat tutkinnot.
Kansa-, keski- tai peruskoulu
Ylioppilastutkinto
Ammatillinen tutkinto
Opistotutkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Yliopiston jatkotutkinto
AMK-tutkinto
Ylempi AMK-tutkinto
En tiedä / ei koske minua
I OPISKELUPAIKAN VALINTA JA KATKOKSET OPINNOISSA
13. Minä vuonna valmistuit toiselta asteelta (lukio tai ammatillinen perustutkinto)? Vvvv, esim. 2005.
14. Mitkä asiat vaikuttivat hakeutumiseesi nykyiseen ammattikorkeakouluusi? Arvioi seuraavien
syiden merkitys.
(1=ei lainkaan, 2=melko vähän, 3=jossain määrin, 4=melko paljon, 5=erittäin paljon, 0=en osaa sanoa)
Hyvä sijainti (kotiseutu lähellä)
Hyvä sijainti (lähellä työpaikkaani)
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Hyvä sijainti (suuressa kaupungissa)
Hyvä sijainti (pienessä kaupungissa)
Haluamani tutkinto
Kiinnostava koulutusala
Monipuolinen opetustarjonta
Hyvä maine, imago
Ammatillisen toisen asteen tai lukion opintojenohjaus, abi-infot
Internet-sivut, mainokset
Perheen ja/tai kavereiden suositus
Vanhempien painostus
Itselle tärkeät ihmiset lähellä
En päässyt ensisijaisesti hakemaani opiskelupaikkaan
Oli pakko hakea jonnekin
15. Miksi opiskelet ammattikorkeakoulussa nykyistä koulutusalaasi? Valitse kolme (3) tärkeintä
valintaasi vaikuttanutta tekijää.
Ala on kiinnostava
Alalla on kiinnostavia työtehtäviä
Hyvät mahdollisuudet työllistyä
Hyvät etenemismahdollisuudet työelämässä
Opiskelupaikan sai helposti
Minulla oli jo työkokemusta alalta
Minulla on tälle alalle sopivia taitoja
Tutkinto sopi työtehtävääni
Ala on arvostettu
Alaa suositeltiin minulle
Alalla on mielestäni hyvä palkkataso
Uskoin selviytyväni tästä koulutuksesta
En pohtinut valintaani sen tarkemmin
Muu syy, mikä?
16. (Vain AMK-tutkintoa suorittaville.) Valitse korkeintaan kolme (3) tekijää, jotka vaikuttivat eniten
siihen, kuinka pian aloitit nykyiset opintosi lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen.
Suoritin asevelvollisuuden
Kävin töissä
En tiennyt mitä halusin opiskella
En päässyt aiemmalla haulla sisään
Halusin pitää välivuoden
Suoritin muita opintoja ennen nykyisiä opintojani
Terveydelliset syyt
Taloudelliset syyt
Muu, mikä?
17. (Vain YAMK-tutkintoa suorittaville.) Valitse korkeintaan kolme tekijää, jotka vaikuttivat eniten
siihen, kuinka pian aloitit nykyiset opintosi aikaisempien opintojesi jälkeen?
Työkokemusvaatimus
Työpaikassani ei suhtauduttu positiivisesti opintoihin
Työttömyys
Sopivaa koulutusohjelmaa ei ole ollut tarjolla
Yamk -opintoja ei ole ollut tarjolla aikaisemmin
Opetus on järjestetty nyt hyvin (esim. ilta - tai viikonloppuopintoina)
Taloudelliset syyt
Terveydelliset syyt
Perheeseen liittyvät syyt
Muu, mikä?
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18. Oletko ilmoittautunut joinakin lukukausina poissaolevaksi?
Kyllä, kuinka monena lukukautena?
En (siirry kysymykseen 20)
19. Millaisista syistä ilmoittauduit poissaolevaksi?
Kävin töissä
Jäin äitiyslomalle/hoitovapaalle
Menin armeijaan/siviilipalvelukseen
Suoritin muita opintoja kotimaassa
Suoritin muita opintoja ulkomailla
Pohdin alan vaihtamista
Muusta syystä, mistä?
20. Miten tyytyväinen olet kaiken kaikkiaan opintojesi etenemiseen suhteessa asettamiisi tavoitteisiin?
Erittäin tyytymätön
Melko tyytymätön
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Melko tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
21. Jos opintosi ovat edenneet tavoitteitasi hitaammin, mitkä ovat tärkeimmät syyt tähän? Valitse
korkeintaan neljä (4) tärkeintä opintojen etenemistä hidastanutta tekijää.
Opetussuunnitelman joustamattomuus
Kurssien päällekkäisyydet
Eri yksiköiden kurssien yhteensovittamisen hankaluus
Tehottomat opetusmenetelmät
Opintojen vaativuus/työläys
Sopivien harjoittelupaikkojen puuttuminen
Epäselvyydet kurssien ja/tai tutkinnon tavoitteissa
Epäselvyydet opintojen korvaavuuksissa
Työskentelyvälineiden ja/tai opiskelumateriaalien heikko saatavuus
Puutteellinen opintojen ohjaus
Puutteet opiskelussa tarvittavissa taidoissa tai valmiuksissa
Heikko opiskelumotivaatio
Vaikea elämäntilanne
Aktiivisuus opiskelijajärjestöissä
Työssäkäynti lukukausien aikana
Vapaa-ajan toiminta (esim. harrastukset)
Muu, mikä?
II OPETUS JA OPISKELU
22. Kuinka hyvin hakuvaiheessa saamasi kuva ammattikorkeakoulustasi on vastannut todellisuutta?
Erittäin huonosti
Melko huonosti
Ei hyvin eikä huonosti
Melko hyvin
Erittäin hyvin
23. Miltä osin opinnot, opetus tai opiskelu ovat olleet erilaisia kuin ammattikorkeakoulusta saamasi
kuva hakuvaiheessa?
24. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin ammattikorkeakoulussasi?
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(1=erittäin tyytymätön, 2=melko tyytymätön, 3=en tyytymätön enkä tyytyväinen, 4=melko tyytyväinen,
5=erittäin tyytyväinen)
Koulutusohjelman sisältö
Joustavat opiskelumuodot
Mahdollisuus suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa
Opettajien ammattitaito
Opetustarjonta
Opetusmenetelmät
Työmäärä opintopisteisiin nähden
Opintojen ohjaus
25. Arvioi minkä verran tähän astiset opintosi ovat antaneet seuraavia valmiuksia työtä ja elämää
varten.
(1=ei lainkaan, 2=melko vähän, 3=jossain määrin, 4=melko paljon, 5=erittäin paljon, 0=en osaa sanoa)
Käytännöllinen osaaminen
Yleissivistys
Ammatillinen asiantuntemus ja pätevyys
Kyky kehittyä ammatissani tulevaisuudessa
Suvaitsevaisuus
Ryhmätyöskentely
Kyky seurata oman alan kehittymistä ja osallistua sen kehittämiseen
Neuvottelu- ja johtamistaidot
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Kyky hoitaa asioita vierailla kielillä
Valmiudet kansainväliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön
Kyky käsitellä tietoa kriittisesti
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
26. Kuinka paljon olet opintojesi puitteissa tehnyt yhteistyötä muiden koulutusalojen opiskelijoiden
kanssa omassa ammattikorkeakoulussasi?
En lainkaan
Melko vähän
Jossain määrin
Melko paljon
Erittäin paljon
Seuraavaksi tiedustellaan opintoihin sisältyvään harjoitteluun liittyviä kokemuksia. Jos et ole vielä ollut
harjoittelussa, siirry kysymykseen 28.
27. Mitä mieltä olet seuraavista opintoihin sisältyvään harjoitteluun liittyvistä väittämistä?
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
Olen saanut riittävästi harjoitteluun liittyvää tietoa ammattikorkeakoulustani
Olen saanut ammattikorkeakoulultani riittävästi tukea harjoittelupaikan etsimiseen
Harjoittelupaikassa saamani ohjaus oli asianmukaista
Opettajalta saamani ohjaus oli asianmukaista
Tehtäväni harjoittelussa vastasivat opintosisältöjä
Harjoittelu vastasi hyvin omia tavoitteitani
Harjoittelu vastasi hyvin ammattikorkeakouluni asettamia tavoitteita
Harjoittelu on ollut hyödyllinen opintojeni kannalta
Harjoittelu on ollut hyödyllinen työllistymiseni kannalta
28. Arvioi seuraavia henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (hops) koskevia väittämiä.
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(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
Hopsin tekemiseen saa ohjausta
Hopsista saa palautetta
Hops on hyödyllinen osa opintoja
Hopsissa huomioidaan myös mahdollisuus suorittaa muita opintoja kotimaassa
Hopsissa huomioidaan myös mahdollisuus suorittaa muita opintoja ulkomailla
Hopsia voi päivittää
En ole tehnyt hopsia
29. Mitä mieltä olet seuraavista palautteen antamista ja saamista koskevista väittämistä?
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
Opintojaksoista kerätään riittävästi palautetta
Antamaani palautetta hyödynnetään opintojen (esim. kurssien ja opetussuunnitelmien) kehittämisessä
Tiedän, miten ja mihin voin antaa esim. opetukseen ja kursseihin liittyvää palautetta
Saan antamastani palautteesta palautetta
Saan opintosuorituksista riittävästi palautetta
Seuraavaksi tiedustellaan opinnäytetyön tekemiseen liittyviä asioita. Jos et ole vielä aloittanut
opinnäytetyön tekemistä, siirry kysymykseen 32.
30. Miten valitsit opinnäytetyösi aiheen?
Oman kiinnostukseni pohjalta
Työnantajani / toimeksiannon tehneen organisaation ehdotuksesta
Ammattikorkeakouluni ehdotuksesta
Muuten, miten?_______________
31. Kuinka tyytyväinen olet saamaasi opinnäytetyön ohjaukseen?
Erittäin tyytymätön
Melko tyytymätön
En tyytymätön enkä tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
32. Mitä opintoja aiot suorittaa valmistumisesi jälkeen?
En mitään
Ammatillinen perustutkinto
Toinen ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Maisterin tutkinto
Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto
Ammatilliset opettajaopinnot
Täydennyskoulutus työn ohessa
Muu, mikä? _______________
En osaa sanoa
III LIIKKUVUUS JA OPINTOJEN HYVÄKSILUKU
33. Oletko suorittanut muita opintoja kotimaassa tai ulkomailla?
(1=en ole suorittanut, 2=olen suorittanut, 3=olen suorittanut ja saanut hyväksiluettua)
Muussa ammattikorkeakoulussa samalla alalla
Muussa ammattikorkeakoulussa eri alalla
Yliopistossa
Omassa ammattikorkeakoulussani eri alalla
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Avoimessa yliopistossa
Avoimessa ammattikorkeakoulussa
Opiskelijavaihdossa ulkomailla
Harjoittelijavaihdossa ulkomailla
Tutkintoon tähdäten ulkomailla
34. Oletko saanut hyväksiluettua nykyisiin opintoihisi aiemmin tai koulutuksen ulkopuolella
oppimaasi?
Ammatillisen toisen asteen opinnoista
Ulkomailla suoritetuista opinnoista
Työkokemuksesta, millaisesta?
Harrastuksista, millaisista?
Opiskelijajärjestötoiminnasta
Varusmieskoulutus
Muusta, mistä? _______________
En mistään, siirry kysymykseen 36
35. Miten osoitit aiemman osaamisesi? Valitse ne, jotka pätevät kohdallasi.
Tutkinto- / kurssitodistuksella
Työtodistuksella
Portfoliolla
Työnäytteellä
Haastattelulla
Kirjallisella kuulustelulla
Suullisella kuulustelulla
Esseellä / kirjoitelmalla
Osaamispäiväkirjalla
Sopimalla opintokokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa
Muuten, miten? _______________
36. Arvioi seuraavia opintojen hyväksilukemista koskevia väittämiä.
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
Hyväksilukemisesta oli tarpeeksi tietoa saatavilla
Aiempaa osaamista ja sen tunnustamista on käsitelty hops -ohjauksessa
Hyväksilukeminen on hidastanut opintojeni etenemistä
Minulle oli selvää millä perusteella hyväksilukemispäätökset tehtiin
Vaikeudet hyväksilukemisessa ovat vieneet intoa opiskelulta
Minulla on mielestäni sellaista osaamista, jota voisi hyväksilukea, millaista? _______________
IV OPISKELUKYKY
Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka koostuu opiskelijan terveydestä, opiskelutaidoista,
opiskeluympäristöstä sekä opetus- ja ohjaustoiminnasta.
37. Arvioi vahvuuksiasi seuraavissa asioissa.
(1=erittäin heikko, 2=melko heikko, 3=ei heikko eikä vahva, 4=melko vahva, 5=erittäin vahva)
Opetuksen seuraaminen oppitunneilla/luennoilla
Työskentely ryhmissä
Itselle sopivien opiskelutapojen löytäminen
Omatoimisuutta vaativien tehtävien aloittaminen tai valmiiksi saattaminen
Kirjoittamista vaativien tehtävien tekeminen
Tentteihin lukeminen
Opiskeluun liittyvien muiden tehtävien tekeminen
Opintojen suunnitteleminen
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Kanssakäyminen opiskelijatovereiden kanssa
Kanssakäyminen opettajien kanssa
38. Mitä mieltä olet seuraavista opiskelukykyyn liittyvistä väittämistä?
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
Terveyteni on hyvä opintojen suorittamiseksi
Fyysinen toimintakykyni on hyvä opintojen suorittamiseksi
Jaksamiseni on hyvä opintojen suorittamiseksi
Elämänhallintani on hyvä opintojen suorittamiseksi
Sosiaaliset suhteeni opiskelukavereihin auttavat opiskelussani
39. Mitä mieltä olet seuraavista opiskeluympäristöön liittyvistä väittämistä? Opiskeluympäristöllä
tarkoitetaan tässä sitä paikkaa, jossa pääasiallisesti opiskelet.
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
Oppilaitokseni tiedottaminen ja tiedon kulku on riittävää
Opiskelijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti
Opiskelijoita kuullaan päätöksenteossa
Opiskeluympäristöni on esteetön
Tunnen kuuluvani ammattikorkeakouluni opiskelijoiden joukkoon
Ammattikorkeakoulussani ja opiskelijakunnassani tarjotaan moninaisia yhteisen toiminnan mahdollisuuksia
(esim. harrastekerhot, keskustelupiirit)
Ammattikorkeakoulussani ja opiskelijakunnassani huomioidaan erilaiset opiskelijat ja kiinnostuksen kohteet
Opiskeluympäristö kannustaa oppimiseen
40. Oletko opiskeluaikanasi kokenut olevasi toistuvasti yhden tai useamman muun opiskelijan
loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteena?
En koskaan
Hyvin vähän
Melko paljon
Hyvin paljon
41. Jos haluat, voit kertoa tässä tarkemmin kiusaamiseen, loukkaamiseen tai syrjintään liittyvistä
kokemuksistasi.
42. Kuinka hyvin ammattikorkeakoulussasi on tarjolla liikuntapalveluita? Liikuntapalveluilla
tarkoitetaan esim. korkeakoulun liikuntatiloja, korkeakoululiikunnan lajikirjoa sekä ohjattujen
liikuntavuorojen laatua ja määrää.
Erittäin huonosti
Melko huonosti
Ei hyvin eikä huonosti
Melko hyvin
Erittäin hyvin
43. Miten liikuntapalveluita tulisi mielestäsi kehittää ammattikorkeakoulussasi? Valitse korkeintaan
kaksi (2) tärkeintä.
Lisäämällä ja monipuolistamalla tarjontaa
Liikunnasta tulisi saada opintopisteitä
Ammattikorkeakoulussani tulisi järjestää aloittelijoille eri lajeihin tutustuttavia liikuntakursseja
Muuten, miten? ____________
Ei mitenkään
44. Kuinka usein opintojesi aikana olet tarvitessasi saanut neuvoja, apua tai tukea opiskeluun
liittyvissä asioissa seuraavilta tahoilta?
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Opettajilta ja/tai amk:ni henkilökunnalta
Opinto-ohjaajalta ja/tai opintoneuvojalta
Opintopsykologilta
Opettajatuutorilta
Opiskelijatuutorilta
Opintotoimistosta
Opiskelijakirjastosta
Uraohjaajalta (rekrytointipalvelut)
Mentorilta ja/tai alumnilta
Opiskelutovereilta ja/tai muilta ystäviltä
Puolisolta/seurustelukumppanilta
Perheeltä
Joltain muulta, keltä?_____________________
45.
Kuinka
tyytyväinen
ammattikorkeakoulussasi?
Erittäin tyytymätön
Melko tyytymätön
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Melko tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen

olet

opiskelijaterveydenhuollon

saatavuuteen

omassa

V VAIKUTTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA JA YHTEISKUNNASSA
46. Oletko ammattikorkeakoulusi opiskelijakunnan jäsen?
Kyllä (siirry kysymykseen 48)
En
47. Mikä on tärkein syy sille, että et ole opiskelijakunnan jäsen?
En halua maksaa jäsenmaksua, koska sille ei saa tarpeeksi vastinetta.
Jäsenmaksu on liian kallis.
Opiskelijakunnalla ei ole minulle mitään tarjottavaa.
En tiedä mitä konkreettista hyötyä minulle olisi jäsenyydestä.
En halua osallistua opiskelijajärjestöjen toimintaan.
Muu, mikä? ____________________
48. Arvioi seuraavia oman ammattikorkeakoulusi opiskelijakuntaa koskevia väittämiä.
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
Opiskelijakunta tekee mielestäni tärkeää opintojen kehittämiseen liittyvää työtä.
Opiskelijakunta on tärkeä opiskelijoita yhdistävä ja esim. vapaa-ajan toimintaa järjestävä taho.
Opiskelijakunnan toiminta on aktiivista.
Opiskelijakunta on saanut aikaan konkreettisia muutoksia amk:ssani.
Opiskelijakunta tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan.
Opiskelijakunnan aktiiveille on helppo kertoa opiskeluihin liittyvistä ongelmista ja epäkohdista.
Opiskelijakunnan toiminta on avointa ja siihen on helppo päästä mukaan.
En tiedä mitä opiskelijakunnan toimintaan kuuluu.
49. Merkitse ne tavat, joilla olet vaikuttanut ammattikorkeakoulusi asioihin. Merkitse erikseen myös
ne tavat, joilla olisit valmis vaikuttamaan.
(En ole vaikuttanut, olen vaikuttanut, olisin valmis vaikuttamaan)
Osallistunut opiskelijajärjestöjen toimintaan
Hakenut opiskelijajäseneksi johonkin ammattikorkeakoulun hallintoelimeen (esim. hallitus, lautakunnat,
työryhmät)
Osallistunut ammattikorkeakoulun asioita koskeviin tiedotustilaisuuksiin
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Osallistunut ammattikorkeakoulun asioita koskevaan keskusteluun (esim. netissä tai keskustelutilaisuudessa)
Antanut palautetta jostakin ammattikorkeakouluun liittyvästä asiasta
Osallistunut luentolakkoon
Osallistunut ammattikorkeakoulun asioita koskevaan mielenosoitukseen
Allekirjoittanut ammattikorkeakoulun asioita koskevan vetoomuksen
Osallistunut ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan
Osallistunut ammattikorkeakoulun työelämätoimintaan (esim. harjoittelu, työelämälähtöiset projektit ja
hankkeet)
Muuta, mitä?_______________
50. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en samaa enkä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
Olen saanut riittävästi tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ammattikorkeakoulussani
Olen voinut aidosti vaikuttaa ammattikorkeakouluni asioihin
Ammattikorkeakoulussani kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan oppilaitoksen sisäiseen toimintaan
Ammattikorkeakoulussani kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan muuhun yhteiskunnalliseen
toimintaan
51. Uskotko, että äänestämällä voit vaikuttaa sinulle tärkeisiin asioihin?
Kyllä, paljon
Kyllä, jossain määrin
Ei ollenkaan
En osaa sanoa
52. Merkitse ne tavat, joilla olet vaikuttanut tärkeäksi kokemiisi asioihin yhteiskunnassa. Merkitse
erikseen myös ne tavat, joilla olisit valmis vaikuttamaan.
(En ole vaikuttanut, olen vaikuttanut, olisin valmis vaikuttamaan)
Osallistunut maksu- tai ostoboikottiin
Kirjoittanut yleisönosastoon
Allekirjoittanut vetoomuksen tai addressin
Osallistunut rakennuksen valtaamiseen
Liittynyt jäseneksi tai ollut jäsenenä puolueessa
Osallistunut järjestötoimintaan
Osallistunut julkiseen mielenosoitukseen
Äänestänyt vaaleissa
Liittynyt tärkeäksi kokemaani aihetta koskevaan faniryhmään esim. Facebookissa
Kirjoittanut tärkeäksi kokemastani aiheesta blogia
Osallistunut lyhytkestoiseen tempaukseen, jolla on jokin yhteiskunnallinen päämäärä (esim. Autoton päivä,
Porkkanamafia, Älä osta mitään -päivä)
Muuttanut elämäntapojani (esim. kulutus, asuminen, syöminen, ajanvietto) vaikuttaakseni tärkeäksi
kokemaani asiaan
Muuta, mitä?______________
Vapaat kommentit kyselystä tai sen teemoista.
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