
KYSELYLOMAKE: FSD2681 OPISKELIJATUTKIMUS 2010

QUESTIONNAIRE: FSD2681 EUROSTUDENT IV: FINLAND 2010

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
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Opiskelijatutkimuslomake 2009

OPISKELIJATUTKIMUS 2009

Valitse seuraavista ammattikorkeakoulu tai yliopisto, jossa opiskelet:
Jos suoritat useampaa kuin yhtä tutkintoa samanaikaisesti, vastaa koko kyselyssä sen tutkinnon mukaisesti (vain
yhden), jota pidät pääasiallisena suorittamanasi tutkintonasi.

T_Amk_yliop

Ammattikorkeakoulu
       Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
       Diakonia-ammattikorkeakoulu
       Saimaan ammattikorkeakoulu
       Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
       Humanistinen ammattikorkeakoulu
       Hämeen ammattikorkeakoulu
       Högskolan på Åland
       Jyväskylän ammattikorkeakoulu
       Kajaanin ammattikorkeakoulu
       Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
       Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
       Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
       Lahden ammattikorkeakoulu
       Laurea-ammattikorkeakoulu
       Metropolia ammattikorkeakoulu
       Mikkelin ammattikorkeakoulu
       Oulun seudun ammattikorkeakoulu
       Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
       Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
       Rovaniemen ammattikorkeakoulu
       Satakunnan ammattikorkeakoulu
       Savonia-ammattikorkeakoulu
       Seinäjoen ammattikorkeakoulu
       Tampereen ammattikorkeakoulu
       Turun ammattikorkeakoulu
       Vaasan ammattikorkeakoulu
       Yrkeshögskolan Novia

  Yliopisto
       Helsingin kauppakorkeakoulu
       Helsingin yliopisto
       Joensuun yliopisto
       Jyväskylän yliopisto
       Kuopion yliopisto
       Kuvataideakatemia
       Lapin yliopisto
       Lappeenrannan teknillinen yliopisto
       Oulun yliopisto
       Sibelius-Akatemia
       Svenska handelshögskolan
       Taideteollinen korkeakoulu
       Tampereen teknillinen yliopisto
       Tampereen yliopisto
       Teatterikorkeakoulu
       Teknillinen korkeakoulu
       Turun kauppakorkeakoulu
       Turun yliopisto
       Vaasan yliopisto
       Åbo Akademi

K1_1 Mitä tutkintoa suoritat parhaillaan? Pääasiallinen tutkintosi
Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa – Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa –
Ammattikorkeakoulututkinto – Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Muu, mikä?

Milloin aloit suorittaa tutkintoa, jota nyt opiskelet?
K1_1B2 2009-- aikaisemmin kuin 1980
K1B_VV 2009-- aikaisemmin kuin 2001
AloitusKK Kuukausi

K1c Oliko tämä ensisijainen hakukohteesi?
Kyllä –  Ei

K1D_krt Kuinka monena hakukertana olet pyrkinyt opiskelemaan tätä korkeakoulututkintoa (mukaan
luettuna hakukerta, jolloin sait opinto-oikeuden)?
krt

K1_2  Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä opiskelutilannettasi?
Päätoiminen opiskelija – Sivutoiminen opiskelija – Muu, mikä?

K1_3 Suoritatko opintojasi etäopiskeluna? (esim. virtuaalinen tradenomitutkinto etänä)
Kyllä – Ei
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K1_4_ala Mitä alaa opiskelet?

 Ammattikorkeakoulut
       Humanistinen ja kasvatusala
       Kulttuuriala
       Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
       Luonnontieteiden ala
       Tekniikan ja liikenteen ala
       Luonnonvara- ja ympäristöala
       Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
       Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

  Yliopistot
       Eläinlääketieteellinen ala
       Farmasian ala
       Hammaslääketieteen ala
       Humanistinen ala
       Kasvatustieteellinen ala

       Kauppatieteellinen ala
       Kuvataiteen ala
       Liikuntatieteellinen ala
       Luonnontieteellinen ala
       Lääketieteellinen ala
       Maatalous-metsätieteellinen ala
       Musiikin ala
       Oikeustieteellinen ala
       Psykologian ala
       Taideteollinen ala
       Tanssiala
       Teatteriala
       Teknillistieteellinen ala
       Teologian ala
       Terveystieteiden ala
       Yhteiskuntatieteellinen ala

Millä paikkakunnalla opiskelet?
OP_NUTS2_PK
opislaani_PK
maakunta

Oletko aikeissa jatkaa opiskelua suoritettuasi tutkinnon, jota tällä hetkellä opiskelet? Voit valita useita vaihtoehtoja
K1_6A Kyllä, aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon Suomessa
K1_6B Kyllä, aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon ulkomailla
K1_6C Kyllä, aion suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa
K1_6D Kyllä, aion suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon ulkomailla
K1_6E Kyllä, aion suorittaa jatkotutkinnon Suomessa
K1_6F Kyllä, aion suorittaa jatkotutkinnon ulkomailla
K1_6G Kyllä, aion suorittaa muun kuin korkeakoulututkinnon
K1_6H En aio jatkaa opintojani
K1_6J En tiedä vielä

K1_7 Mikä on tutkintokielesi? Suomi – Ruotsi – Englanti

Mitä odotuksia sinulla on opintojesi suhteen?
K1_8A_tarkea Opintokokonaisuuteni antaa kattavan perustan työelämään siirtymiselle
K1_8A_vastaa
K1_8B_tarkea Opintokokonaisuuteni antaa kattavan perustan henkilökohtaiselle kehittymiselle
K1_8B_vastaa
Miten tärkeänä pidät tätä seikkaa? – Miten hyvin opintokokonaisuutesi vastaa väittämää?

Miten hyvin seuraavat väittämät vastaavat omaa mielipidettäsi?
Täysin samaa mieltä – Samaa mieltä – Ei samaa eikä eri mieltä – Eri mieltä –  Täysin eri mieltä
Helt av samma åsikt  – Av samma åsikt  – Varken av samma eller annan åsikt  – Av annan åsikt   – Helt av annan åsikt

K1_9_1 Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteeni
K1_9_2 Minulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä omalle alalle vuoden sisällä valmistumisestani
K1_9_3 Uskon saavani koulutustasoani vastaavaa työtä kolmen vuoden sisällä valmistumisestani
K1_9_4 Uskon työllistyväni vakituiseen työsuhteeseen vuoden sisällä valmistumisestani
K1_9_5 Valitsemallani alalla on tulevaisuudessa hyvä työllisyystilanne
K1_9_6 Pitkitän opiskelujani lykätäkseni valmistumistani
K1_9_7 Jos en valmistuttuani löydä Suomesta mieleistäni työpaikkaa, saatan lähteä ulkomaille työnhakuun
K1_9_8 Uskon, että nykyinen suhdannetilanne vaikeuttaa valmistumisen jälkeistä työllistymistäni
K1_9_9 Aion valmistua suunnitellusti nykyisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta
K1_9_10 Pelkään joutuvani työttömäksi heti valmistumiseni jälkeen
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K2_1  Millaisessa asuinympäristössä asuit lukion tai ammatillisen koulutuksen aikana?
Valitse sopivin vaihtoehto

Suuren tai suurehkon kaupungin keskustassa
Suuren tai suurehkon kaupungin esikaupunkialueella tai lähiössä
Muussa kaupungissa
Maaseutupaikkakunnan kylässä tai taajamassa
Maaseudun haja-asutusalueella

2.2 Minkä tutkinnon olet suorittanut ennen nykyisten korkeakouluopintojesi aloittamista?
Voit valita useita vaihtoehtoja
K2_2a Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä
K2_2b Ammatillinen perustutkinto
K2_2c IB / Reifeprüfung / EB
K2_2d Alempi korkeakoulututkinto
K2_2e Ylempi korkeakoulututkinto
K2_2f Ammattikorkeakoulututkinto
K2_2g Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
K2_2h Jokin muu, mikä?

Milloin suoritit lukion oppimäärän tai ammatillisen koulutuksen?
K2_3V2 Merkitse valmistumisvuosi
K2_3_AKK Kuukausi

K2_4A Onko sinulla ollut muita kuin nykyinen tutkinto-oikeus jossain korkeakoulussa?
Kyllä – Ei

Milloin aloitit korkeakouluopinnot ensimmäisen kerran?
K2_4B2 Vuosi
K2_4_AKK Kuukausi

2.4c Mikä oli ensimmäinen tutkinto-oikeutesi?
Sivu näytetään, jos: 2.4b Onko sinulla nyt tai aiemmin ollut useampia kuin yksi tutkinto-
oikeus korkeakoulussa? on yhtä kuin Kyllä
K2_4CENS_KORK Ammattikorkeakoulut
K2_4CENS_ALA Humanistinen ja kasvatusala
K2_4CENS_VAIHE opinnot kesken

opinnot keskeytetty
valmistunut
jatkuu…

K2_4CENS_KORK Yliopistot
K2_4CENS_ALA Eläinlääketieteellinen ala
K2_4CENS_VAIHE opinnot kesken

opinnot keskeytetty
valmistunut
jatkuu…

Oliko sinulla kokemusta työelämästä ennen korkeakouluopintojasi? Voit valita useita vaihtoehtoja
K2_6A Kyllä, minulla oli säännöllinen ansiotyö (vähintään vuoden ja töitä 20h/vko tai enemmän)
K2_6B Kyllä, tilapäisiä töitä (alle vuoden tai vähemmän kuin 20h/vko)
K2_6C Kyllä, aiempaan koulutukseen kuuluva harjoittelu
K2_6D Ei ollut kokemusta

K2_7 Oletko pitänyt vähintään yhden vuoden mittaisen tauon opiskeluistasi lukion tai ammatillisen
koulutuksen jälkeen tai nykyisten opintojesi aikana?
Kyllä – Ei

Miten käytit aikasi edellä mainitun tauon aikana? Voit valita useamman vaihtoehdon
K2_8A1 Ase- tai siviilipalvelus
K2_8A2 Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
K2_8A3 Työtön
K2_8A4 Opiskelu Suomessa (opistossa, avoimessa korkeakoulussa tms.)
K2_8A5 Työskentely Suomessa
K2_8A6 Opiskelu ulkomailla
K2_8A7 Työskentely ulkomailla
K2_8A_muu Jokin muu, mikä?
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Milloin pidit tämän vähintään yhden vuoden mittaisen tauon opinnoissasi?
K2_8B1 Lukion tai ammatillisen koulun jälkeen ennen nykyisten korkeakouluopintojen aloittamista
K2_8B2 Korkeakouluopintojesi aikana, ennen valmistumista
K2_8B3 Aiemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, ennen uusia korkeakouluopintoja
K2_8B_muu Muu, mikä?

Seuraavaksi muutama kysymys opiskeluoloistasi

K3_1 Millaiset ovat perhesuhteesi lukukauden aikana?
Asun yksin omassa taloudessani (tai soluasunnossa)
Asun yhteistaloudessa tai "kimppakämpässä" (yhteinen vuokrasopimus)
Asun puolison kanssa (avo- tai avioliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa)
Asun yksin lapsen / lasten kanssa
Asun puolison ja lapsen / lasten kanssa
Asun vanhempieni luona
Muu, mikä?

K3_2 Mikä on asumismuotosi?
Vuokralla opiskelija-asunnossa
Vuokralla muuten kuin opiskelija-asuntolassa (vapaiden markkinoiden, kaupungin tms. vuokra-asunto; yksin tai
muiden kanssa)
Itse omistamassani (tai yhdessä puolison kanssa omistamassamme) asunnossa
Vanhempien, sukulaisten tai puolison omistamassa asunnossa
Asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa
Vanhempien tai sukulaisten luona
Muuten, miten?

K3_HALL Opiskelija-asunto – Muu

K3_3 Miten tyytyväinen olet asumismuotoosi?
Erittäin tyytyväinen – Melko tyytyväinen – Tältä väliltä – Melko tyytymätön - Erittäin tyytymätön

K3_4A_min Kuinka kauan keskimäärin matkasi kestää asunnoltasi oppilaitokseesi?
(minuuttia / suunta). Merkitse minuuteissa

K3_4A_km Entä kuinka pitkä matka sinulla on asunnoltasi oppilaitokseesi?
(kilometriä / suunta) esim. 0,2 km, 3 km

Seuraavaksi muutama kysymys tuloista ja menoista
Tulojen ja menojen arviointi on työlästä, mutta tutkimuksemme kannalta on erittäin arvokasta, jos jaksat sen tehdä!

Käytettävissä olevilla tuloilla tarkoitetaan käteen jääviä nettotuloja (tulot verojen jälkeen) riippumatta siitä, milloin ne on
ansaittu. Laita "0" siihen kohtaan, josta et ole vastaanottanut tuloja. Jos sinulla ei ole lainkaan tuloja, merkitse "0" kohtaan
"yhteensä".

Arvioi kuukausittain käytettävissäsi olevat keskimääräiset tulosi lukuvuoden aikana seuraavan ryhmittelyn
mukaisesti.    (€ / kk, keskimäärin)
K3_5A Opintoraha
K3_5B Asumislisä
K3_5C Asumistuki
K3_5D Opintolaina
K3_5E Palkkatulot
K3_5F Vanhempien / sukulaisten tuki
K3_5G Puolison tuki
K3_5H Säästöt (kuukautta kohden käytettävissä oleva määrä riippumatta siitä, milloin hankittu)
K3_5J Toimeentulotuki
K3_5K Muut sosiaaliturvaetuudet (esim. lapsilisä)
K3_5_MUUT Muut tulonlähteet
K3_5KAIKKI KAIKKI TULOT YHTEENSÄ € / kk
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Arvioi kuukausittain keskimääräiset menosi seuraavan ryhmittelyn mukaisesti.
Elinkustannukset kuukaudessa, opiskeluun liittyvät kulut ja muut kulut  € / kk, keskimäärin. Menot yhteensä.
K3_6A Asuminen (vuokra, lainanlyhennys, yhtiövastike, sähkö-, vesimaksu ym.)
K3_6B Ruoka
K3_6C Vaatteet
K3_6D Lastenhoitomenot
K3_6E Liikennevälineet, matkustaminen (ei ulkomaan)
K3_6F Lääkkeet, terveyspalvelut, tapaturma- ja sairausvakuutukset
K3_6G Henkilökohtainen hygienia
K3_6H_ Puhelinlasku ja tietotekniikka
K3_6J Harrastukset ja vapaa-aika
K3_6K Nautintoaineet ja juhliminen
K3_6L Muut säännölliset kulut
K3_6M Opiskelumateriaalit (esim. kirjat, luentomateriaalit, kopiokortit)
K3_6N Muut opiskeluun liittyvät kulut
K3_6KAIKKI KAIKKI MENOT YHTEENSÄ € / kk

Keskimääräiset menot, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso maksavat € / kk

K3_6A_v Asuminen, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso maksavat € / kk
K3_6B_v Ruoka, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6C_v Vaatteet, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6D_v Lastenhoitomeno, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6E_v Liikennevälineet, matkustaminen (ei ulkomaan), josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6F_v Lääkkeet, terveyspalvelut, tapaturma- ja sairausvakuutukset, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6G_v Henkilökohtainen hygienia, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6H_v Puhelinlasku ja tietotekniikka, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6J_v Harrastukset ja vapaa-aika, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6K_v Nautintoaineet ja juhliminen, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6L_v Muut säännölliset kulut, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6M_v Opiskelumateriaalit (esim. kirjat, luentomateriaalit, kopiokortit)
K3_6N_v Muut opiskeluun liittyvät kulut, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso
K3_6KAIKKI_v KAIKKI MENOT YHTEENSÄ, josta vanhemmat / sukulaiset / puoliso

K3_7A Missä määrin olet samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa?
Minulla on riittävä rahoitus kattamaan kuukausittaiset menoni.
Täysin samaa mieltä – Jossain määrin samaa mieltä – Tältä väliltä – Jossain määrin eri mieltä –
Täysin eri mieltä

K3_7B Mikä on mielestäsi pienin mahdollinen rahamäärä (netto) kuukaudessa, jonka tarvitset välttämättömiin
elinkustannuksiin ja asumismenoihin tullaksesi toimeen nykyoloissa? € / kk

K3_7B_2 Pienin mahdollinen rahamäärä /kk 4-luokituksella
0-300 € kuukaudessa
301-500 € kuukaudessa
501-800 € kuukaudessa
800 € ja enemmän kuukaudessa

K3_7C Missä määrin olet samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa?  Ottaen huomioon nykyisen
elämäntilanteeni, koen olevani köyhä.
Täysin samaa mieltä – Jossain määrin samaa mieltä – Tältä väliltä – Jossain määrin eri mieltä –
Täysin eri mieltä

K3_7D Kuinka paljon nostat tavallisimmin lukuvuoden aikana opintotukea (opintorahaa, asumislisää tai
opintolainaa)?
0 kk – 1-3 kk – 4-6 kk – 7-9 kk – 10 - 12 kk

Oletko rajoittanut opintotukikuukausien käyttöä (esimerkiksi palauttanut tai perunut tukea) nykyisten opintojesi
aikana? Voit valita useita vaihtoehtoja

K3_7E1 Kyllä, opintotuen tulorajojen vuoksi
K3_7E2 Kyllä, opintosuoritusvaatimusten vuoksi (4,8op/kk)
K3_7E3 Kyllä, tukikuukausien enimmäismäärän riittävyyden vuoksi
K3_7E4 En ole rajoittanut
K3_7E_muu Muu syy, mikä?
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K3_8 Käytkö ansiotyössä kuluvan lukukauden aikana?
Kyllä, työskentelen säännöllisesti lukukauden aikana
Kyllä, työskentelen epäsäännöllisesti lukukauden aikana
En työskentele lukukauden aikana

K3_9 Oletko käynyt ansiotyössä lukukausien välisillä lomajaksoilla viimeisen 12 kuukauden aikana?
Kyllä – Ei

K3_10 Mikä seuraavista väittämistä vastaa parhaiten käsitystäsi opiskelun tärkeydestä sinulle?
Opiskelu on minulle tärkeämpää kuin muut aktiviteetit
Opiskelu ja muut aktiviteetit ovat minulle yhtä tärkeitä
Muut aktiviteetit ovat minulle opiskelua tärkeämpiä

Seuraavaksi kysymyksiä ajankäytöstä. Yritä muistella, kuinka monta tuntia käytät aikaa päivittäin opiskeluun viikonloppu
mukaan lukien. Merkitse "0" kohtaan, johon et käytä tavallisesti aikaa.
Kuinka monta tuntia viikossa käytät keskimäärin:

K3_11A_MA_OPE maanantai: opetuksen seuraamiseen,
K3_11A_MA_OPISK maanantai: itsenäiseen opiskeluun
K3_11A_MA_TYO maanantai: ansiotyöhön
KAIKKI_MA maanatai yhteensä
K3_11B_TI_OPE tiistai: opetuksen seuraamiseen,
K3_11B_TI_OPISK tiistai: itsenäiseen opiskeluun
K3_11b_TI_TYO tiistai: ansiotyöhön
KAIKKI_TI tiistai yhteensä
K3_11c_KE_OPE keskiviikko: opetuksen seuraamiseen,
K3_11c_KE_OPIS keskiviikko: itsenäiseen opiskeluun
K3_11c_KE_TYO keskiviikko: ansiotyöhön
KAIKKI_KE keskiviikko yhteensä
K3_11d_TO_OPE torstai: opetuksen seuraamiseen,
K3_11d_TO_OPISK torstai: itsenäiseen opiskeluun
K3_11d_TO_TYO torstai: ansiotyöhön
KAIKKI_TO torstai yhteensä
K3_11f_PE_OPE perjantai: opetuksen seuraamiseen,
K3_11f_PE_OPISK perjantai: itsenäiseen opiskeluun
K3_11f_PE_TYO perjantai: ansiotyöhön
KAIKKI_PE perjantai yhteensä
K3_11g_LA_OPE lauantai: opetuksen seuraamiseen,
K3_11g_LA_OPISK lauantai: itsenäiseen opiskeluun
K3_11g_LA_TYO lauantai: ansiotyöhön
KAIKKI_LA lauantai yhteensä
K3_11h_SU_OPE sunnuntai: opetuksen seuraamiseen,
K3_11h_SU_OPISK sunnuntai: itsenäiseen opiskeluun
K3_11h_SU_TYO sunnuntai: ansiotyöhön
KAIKKI_SU sunnuntai yhteensä

KAIKKI_OPE Kaikki opetukseen käytetyt tunnit viikossa
KAIKKI_OPISK Kaikki opiskeluun käytetyt tunnit viikossa
KAIKKI_opiskeluYHT Kaikki opetuksen ja opiskelun tunnit viikossa yhteensä

KAIKKI_opiskelutYHT_2 Opetuksessa olo ja opiskelu yhteensä ryhmiteltynä 4 luokkaa
Opiskelu ja opetus yhteensä 0 h/vko
Opiskelu ja opetus yhteensä 1-20 h/vko
Opiskelu ja opetus yhteensä 21-40 h/vko
Opiskelu ja opetus yhteensä 41+ h/vko

KAIKKI_TYO Kaikki viikon työtunnit yhteensä
KAIKKI_TYO_2 Ansiotyö yhteensä 7-luokituksella

Ansiotyötä 0 h/vko
Ansiotyötä 1-5 h/vko
Ansiotyötä 6-10 h/vko
Ansiotyötä 11-15 h/vko
Ansiotyötä 16-20 h/vko
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Ansiotyötä 21-40 h/vko
Ansiotyötä 41+ h/vko

K3_12 Mitä mieltä olet kokonaistyömäärästä, jonka käytät opintoihin ja työssäkäyntiin?
 Erittäin tyytyväinen – Melko tyytyväinen – Tältä väliltä – Melko tyytymätön – Erittäin tyytymätön

K3_13 Miten arvelet lukukausien aikaisen työnteon vaikuttavan opintojesi etenemiseen?
Työnteko edistää opintojani huomattavasti
Työnteko edistää opintojani jonkin verran
Työssäkäynnillä ei ole vaikutusta opintojeni edistymiseen
Työnteko haittaa opintojeni edistymistä jonkin verran
Työnteko haittaa opintojeni edistymistä huomattavasti

K3_14 Ovatko opintosi edenneet omien tavoitteidesi mukaisesti?
Kyllä, opintoni ovat edenneet tavoitteideni mukaisesti
Opintoni ovat edenneet tavoitteitani nopeammin
Opintoni ovat edenneet tavoitteitani hitaammin

3.15 Jos opintosi ovat edenneet tavoitteitasi hitaammin, mitkä ovat keskeisimmät syytä tähän?
Valitse yhdestä kolmeen keskeisintä syytä
Sivu näytetään, jos: 3.14 Ovatko opintosi edenneet omien tavoitteidesi mukaisesti? on yhtä
kuin Opintoni ovat edenneet tavoitteitani hitaammin

K3_15A Opintojen työläys
K3_15B Puutteellinen opintojen ohjaus
K3_15C Opiskelumateriaalien tai -välineiden heikko saatavuus
K3_15D Heikko opiskelumotivaatio tai kokemus väärällä alalla opiskelemisesta
K3_15E Puutteelliset opiskeluvalmiudet tai -taidot
K3_15F Työssäkäynti
K3_15G Aikaa vievä harrastus
K3_15H Sairaus
K3_15J Toimeentulovaikeudet
K3_15K Elämäntilanne, henkilökohtaiset syyt
K3_15L Aktiivisuus opiskelijajärjestöissä tms.
K3_15_muu Jokin muu, mikä?

Oletko suorittanut tutkintoosi liitettäviä opintoja tai harjoittelua ulkomailla?
K4_1A Kyllä, tutkintoon liittyviä opintoja
K4_1B Kyllä, opintoihin liittyvän harjoittelun
K4_1C En, mutta aion / haluaisin
K4_1D En ole

Missä maassa olet ollut opiskelemassa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa ja kuinka monta kuukautta?
Sivu näytetään, jos: 4.1 Oletko suorittanut ulkomailla tutkintoosi liitettäviä opintoja tai
harjoittelua? on yhtä kuin Kyllä, tutkintoon liittyviä opintoja tai Kyllä, opintoihin
liittyvässä harjoittelussa.
Merkitse korkeintaan 4 pisintä jaksoa .

Maa Kesto kuukausissa
K4_2_MAA1 K4_2_MAA1_KK
K4_2_MAA2 K4_2_MAA2_KK
K4_2_MAA3 K4_2_MAA3_KK
K4_2_MAA4 K4_2_MAA4_KK

Olivatko ulkomailla suoritetut opintosi osa jotakin alla lueteltua ohjelmaa?
Sivu näytetään, jos: 4.1 Oletko suorittanut ulkomailla tutkintoosi liitettäviä opintoja tai
harjoittelua? on yhtä kuin Kyllä, tutkintoon liittyviä opintoja
Voit valita tarvittaessa useita kohtia.
K4_2B1 TEMPUS
K4_2B2 ERASMUS
K4_2B3 ERASMUS MUNDUS
K4_2B4 NORDPLUS
K4_2B5 LINGUA
K4_2B6 Eivät osa ohjelmaa (esim. kahden välinen sopimus tai oma-aloitteisesti hankittu opiskelupaikka)
K4_2B7 Muu EU-ohjelma, mikä?
K4_2B8 Muu ohjelma, mikä?
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Järjestitkö harjoittelupaikan itse, vai auttoiko korkeakoulu paikan hankkimisessa?
Sivu näytetään, jos: 4.1 Oletko suorittanut ulkomailla tutkintoosi liitettäviä opintoja tai
harjoittelua? on yhtä kuin Kyllä, opintoihin liittyvässä harjoittelussa

K4_2C1 Järjestin harjoittelupaikan itse
K4_2C2 Korkeakoulu auttoi paikan hankkimisessa

Mitä seuraavista rahoitusvaihtoehdoista käytit opiskellessasi (ml. harjoittelu) ulkomailla? Mikä niistä oli pääasiallinen
rahoitusmuoto?
Sivu näytetään, jos: 4.1 Oletko suorittanut ulkomailla tutkintoosi liitettäviä opintoja tai
harjoittelua? on yhtä kuin Kyllä, tutkintoon liittyviä opintoja tai Kyllä, opintoihin
liittyvässä harjoittelussa
Rahoitusmuoto:
Voit valita useita rahoitusvaihtoehtoja, mutta valitse vain yksi pääasiallinen rahoitusmuoto
K4_3A_1 Lähtömaan opintoraha / asumislisä
K4_3A_2 Lähtömaan opintolaina
K4_3A_3 Lähtömaan stipendi tms.
K4_3A_4 Kohdemaan opintotuki / stipendi
K4_3A_5 Kohdemaan opintolaina
K4_3A_6 Vanhempien / sukulaisten tuki
K4_3A_7 Säästöt aiemmista palkkatuloista
K4_3A_8 Palkkatulot ulkomailla opintojen ohella tehdystä työstä
K4_3A_MUU Jokin muu, mikä?

K4_3B Pääasiallinen rahoitusmuoto:
Lähtömaan opintoraha, -asumislisä
Lähtömaan opintolaina
Lähtömaan stipendi tms.
Kohdemaan opintotuki, -stipendi
Kohdemaan opintolaina
Vanhempien / sukulaisten tuki
Säästöt aiemmista palkkatuloista
Palkkatulot ulkomailla opintojen ohella
Jokin muu

4.4 Kuinka tärkeänä pidit seuraavia seikkoja ulkomaan opinnoissa ja täyttyivätkö odotuksesi seuraavien seikkojen
osalta?
Sivu näytetään, jos: 4.1 Oletko suorittanut ulkomailla tutkintoosi liitettäviä opintoja tai
harjoittelua? on yhtä kuin Kyllä, tutkintoon liittyviä opintoja
K4_4_TAR:TÄRKEYS Erittäin tärkeä – Tärkeä – Tältä väliltä – Ei Tärkeä
K4_4_TAYT: ODOTUSTEN TÄYTTYMINEN Täyttyivät erittäin hyvin – Täyttyivät hyvin – Tältä väliltä – Ei lainkaan tärkeä

K4_4_TAR_1 Henkilökohtainen kehittyminen K4_4_TAYT_1 Henkilökohtainen kehittyminen
K4_4_TAR_2 Kielitaidon parantuminen K4_4_TAYT_2 Kielitaidon parantuminen
K4_4_TAR_3 Opetuksen laatu K4_4_TAYT_3 Opetuksen laatu
K4_4_TAR_4 Oppilaitoksen akateeminen taso K4_4_TAYT_4 Oppilaitoksen akateeminen taso
K4_4_TAR_5 Sosiaalinen sopeutuminen K4_4_TAYT_5 Sosiaalinen sopeutuminen
K4_4_TAR_6 Palvelut kohdeoppilaitoksessa K4_4_TAYT_6 Palvelut kohdeoppilaitoksessa
K4_4_TAR_7 Muut tukipalvelut K4_4_TAYT_7 Muut tukipalvelut (asuminen, terveydenhuolto ym)

  (asuminen, terveydenhuolto ym)



9

Kuinka suurena esteenä näet seuraavat seikat ulkomailla suoritettaville opinnoillesi?
ASTEIKKO 5= ERITTÄIN SUURI ESTE 1=EI LAINKAAN ESTE
K4_5_1 Riittämättömät vieraan kielen taidot
K4_5_2 Vaikeudet informaation saannissa
K4_5_3 Majoitusongelmat kohdemaassa
K4_5_4 Kumppanista, lapsista tai ystävistä erossa olo
K4_5_5 Sosiaalietuuksien menetys (lapsilisä, opiskelija-alennukset)
K4_5_6 Rahan ansaintamahdollisuuksien menetys
K4_5_7 Oletetut ylimääräiset taloudelliset kustannukset
K4_5_8 Oman päättäväisyyden puute
K4_5_9 Oletettava vähäinen hyöty tutkinnolleni
K4_5_10 Oletus, että opinnot viivästyvät
K4_5_11 Rajallinen pääsy vaihto-ohjelmiin lähtömaassa
K4_5_12 Ongelmat kohdemaan maahantulosäädösten kanssa (viisumi, oleskelulupa)
K4_5_13 Rajallinen pääsy toivottuun kohdemaan oppilaitokseen tai ohjelmaan
K4_5_14 Ulkomaanopinnot eivät sovi tutkintoni rakenteeseen
K4_5_15 Sairaus / fyysinen vamma
K4_5_16 Oman korkeakoulun kannustuksen puute

K4_6A Oletko tehnyt muihin kuin nykyisiin opintoihin liittyviä opintoja tai työskentelyjaksoja ulkomailla?
Kyllä – Ei

4.6b Mitä muihin kuin nykyisiin opintoihin liittyviä ulkomaanopintoja tai työskentelyjaksoja olet suorittanut?
Sivu näytetään, jos: 4.6 Oletko tehnyt muihin kuin nykyisiin opintoihin liittyviä
ulkomaanopintoja tai työskentelyjaksoja suorittamasi tutkinnon aikana? on yhtä kuin Kyllä
Jos sinulla on ollut useampia jaksoja, viittaa viimeisimpään opintojaksoon.
Kesto kuukausissa: Maa:

K4_6B_1KK Tutkimusharjoittelu K4_6_1MAA
K4_6B_2KK Työharjoittelu K4_6_2MAA
K4_6B_3KK Työharjoittelu K4_6_3MAA
K4_6B_4KK Työ K4_6_4MAA
K4_6B_5KK Kesäkoulu (Summer school) K4_6_5MAA
K4_6B_5KK Kielikurssi K4_6_6MAA
K4_6B_6KK Jokin muu, mikä?

Milloin olet syntynyt?
vuosisataHsv Vuosi
Hkk Kuukausi

SUKUP Sukupuolesi?
Nainen – Mies

K5_3 Oletko syntynyt Suomessa?
Kyllä – Ei – En tiedä

K5_4A Ovatko molemmat vanhempasi syntyneet Suomessa?
Kyllä – Ei – En tiedä

Missä vanhempasi ovat syntyneet?
Sivu näytetään, jos: 5.4 Ovatko molemmat vanhempasi syntyneet Suomessa? on yhtä kuin Ei tai
En tiedä
K5_4B_ISA isä K5_4B_AITI äiti

Suomessa – Pohjoismaissa – EU:n alueella – EU:n ulkopuolella – En tiedä / ei koske minua

K5_4C Oletko asunut elämäsi aikana muuten kuin opiskelujen vuoksi jossain toisessa maassa yli puoli vuotta?
Kyllä – Ei
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Miten arvioisit kielitaitosi? Yksi vaihtoehto / rivi, asteikko 0-4 ja äidinkieli=5
Äidinkieli  Erittäin hyvä  Melko hyvä  Tyydyttävä  Auttava  Ei osaamista

K5_5_SUOMI Suomi
K5_5_RUOTSI Ruotsi
K5_5_ENG Englanti
K5_5_SAKSA Saksa
K5_5_RAN Ranska
K5_5_VEN Venäjä
K5_5_MUU Jokin muu, mikä?

K5_6 Onko sinulla lapsia?
Kyllä – Ei

K5_7 Kuinka monta lasta sinulla on?
Kysymys näytetään, jos: 5.6 Onko sinulla lapsia? on yhtä kuin Kyllä
 1 --   5 tai enemmän

K5_8A Minkä ikäinen on nuorin lapsesi?
Kysymys näytetään, jos: 5.6 Onko sinulla lapsia? on yhtä kuin Kyllä
alle vuoden -- 18 vuotta tai enemmän

K5_8B Koetko perheen vaikuttavan opintoihisi hidastavasti tai nopeuttavasti?
Kysymys näytetään, jos: 5.6 Onko sinulla lapsia? on yhtä kuin Kyllä
Kyllä, perhe nopeuttaa opintojani / valmistumistani
Kyllä, perhe hidastaa opintojani / valmistumistani
Perheellä ei ole vaikutusta opintojeni etenemiseen

Vaikuttaako jokin alla olevista syistä opintojesi kulkuun heikentävästi?
K5_9_1 Krooniset sairaudet
K5_9_2 Psyykkinen oireilu
K5_9_3 Fyysiset vammat
K5_9_4 Keskittymisvaikeudet / jännittäminen
K5_9_5 Stressi opintojen edistymisestä
K5_9_6 Muut sosiaaliset vaikeudet
K5_9_7 Muut opiskelukykyä heikentävät syyt (esim. erilaiset oppimisvaikeudet)
K5_9_8 Muut terveydelliset ongelmat
K5_9_9 Ei opintoja hidastavia seikkoja
K5_9_MUU Jokin muu, mikä?

K5_10 Otetaanko edellä mainitut opintoja hidastavat seikat huomioon opinnoissasi?
Sivu näytetään, jos: 5.9 Vaikuttaako jokin alla olevista syistä opintojesi kulkuun
heikentävästi? on eri kuin Ei opintoja hidastavia seikkoja
Erittäin hyvin Melko hyvin  Tältä väliltä  Melko huonosti  Erittäin huonosti

Vielä muutama kysymys perhetaustastasi.
Osa kysymyksistä koskee äitiäsi ja isääsi, tai niitä henkilöitä jotka ovat olleet sinulle vanhempina, esimerkiksi huoltajat,
isovanhemmat, isä- ja äitipuoli, kasvattivanhemmat jne.

Mikä on korkein koulutustaso, jonka äitisi ja isäsi ovat suorittaneet?
K6_1KOU_ISA isä K6_1KOU_AITI äiti

Kansa-, keski- tai peruskoulu
Ylioppilas
Ammatillinen tutkinto
Opistotutkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto
Yliopiston jatkotutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
En tiedä / ei koske minua
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Mikä on isäsi ja äitisi tämänhetkinen pääasiallinen toiminta?
K6_2TOI_ISA isä K6_2TOI_AITI äiti

Kokoaikainen ansiotyö
Osa-aikainen ansiotyö
Omaa kotitaloutta hoitava
Äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaa
Työtön
Eläkkeellä, sairaus
On jo edesmennyt
En tiedä / ei koske minua

Mikä on isäsi ja äitisi viimeisin tai entinen ammatti?
Valitse alla olevasta ns. ammattiluokitus 2001:sta sopivin vaihtoehto (suluissa esimerkkiammatteja luokituksesta)

K6_3AMM_ISA  isä K6_3AMM_AITI äiti

Johtaja (yrityksen tai järjestön johtaja, ylempi virkamies)
Erityisasiantuntija (lääkäri, opettaja, tutkija, toimittaja)
Asiantuntija (sairaanhoitaja, operaattori, konepäällikkö, agrologi, isännöitsijä, myymälänhoitaja,
ylikonstaapeli)
Yksityisyrittäjä
Toimisto- tai asiakaspalvelutyöntekijä (sihteeri, kirjastonhoitaja, varastonhoitaja, matkatoimistovirkailija,
postinkantaja)
Palvelu-, myynti- tai hoitotyöntekijä (lentoemäntä, kokki, perushoitaja, kampaaja, poliisi, myyjä)
Maanviljelijä, metsätyöntekijä
Rakennus-, korjaus- tai valmistustyöntekijä
Prosessi- tai kuljetustyöntekijä (teollisuudessa, kuljetusalalla)
Muu työntekijä (puhelinmyyjä, kotiapulainen, huoltomies, vahtimestari, rakennusalan avustava
työntekijä, pakkaaja)
Sotilasammatti (upseeri, sotilasammattihenkilöstö)
Palkkatyön ulkopuolella
En tiedä / ei koske minua

K6_4ASEMA Mihin sijoittaisit omat vanhempasi seuraavalla sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa kuvaavalla
asteikolla yhdestä kymmeneen?

10 Korkea asema 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 Matala asema

Kiitos vastauksistasi.


