
KYSELYLOMAKE: FSD3515 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN JÄSENKYSELY 2020

QUESTIONNAIRE: FSD3515 AALTO UNIVERSITY STUDENT UNION MEMBER SURVEY 2020

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



Sähköpostin otsikko: Vastaa AYY:n jäsenkyselyyn/ Respond to AYY’s member survey/ Besvara AUS 
medlemsenkät! 
 
 
Suomeksi 
(In English below, på svenska nedan) 
 
Tervetuloa vastaamaan AYY:n jäsenkyselyyn!  

Ylioppilaskunta tuottaa jäsenilleen monia erilaisia palveluita, kuten yhteisö-, asumis- ja 
liikuntapalveluita. Tämän kyselyn avulla selvitetään jäsenten kokemuksia ja mielipiteitä niiden 
tarpeellisuudesta, laadusta ja niihin liittyvästä viestinnästä. Kysely tuottaa tarpeellista tietoa sekä 
ylioppilaskunnan että yliopiston toiminnan kehittämisen tueksi. 

Kyselyn vastauksia käytetään opiskelijoiden edunvalvonnassa ja AYY:n toiminnan kehittämisessä. 
Tutkimuksen toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Tutkimuksen on tilannut 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja yhteystietosi on saatu AYY:n opiskelijarekisteristä. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja voit vastata kyselyyn anonyymisti. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa tuloksista.  

Kyselyn täyttämiseen kuluu noin 15-20 minuuttia. Kysely on auki 13.10. asti. Arvostamme suuresti 
vaivannäköäsi ja jokainen vastaus on arvokas. Kaikkien kyselyn loppuun asti täyttäneiden kesken 
arvotaan kolme kappaletta 50 euron Aalto-tuotepakettia. 
 
Linkki kyselyyn: https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020 
 
Lisätietoja tutkimuksesta: 
 
tutkija Aino Suomalainen 
[yhteystiedot poistettu] 
 
toiminnanjohtaja Elina Nieminen 
[yhteystiedot poistettu] 
 
 
In English: 
 
Dear student, 
 
Welcome to respond to AYY’s member survey! 
 
The Student Union provides its members with many different services, such as community, housing 
and sports services. With this survey, AYY reviews the members’ experiences and opinions about the 
necessity and quality of the services as well as the related communications. The survey provides 
valuable information to support the development of activities in the Student Union and the 
University. 



 
Survey responses are used for student advocacy and the development of AYY’s activities. The 
research is carried out by Research Foundation for Studies and Education Otus. The research has 
been commissioned by Aalto University Student Union and we have received your contact 
information from AYY’s student register. 
 
Responding to the survey is optional and you can respond anonymously. Responses are treated 
confidentially, and individual respondents are not identifiable from the results. 
 
It takes approximately 15-20 minutes to respond to the survey. The survey is open until 13 Oct 2020. 
We greatly appreciate your efforts and every response is valuable. Three Aalto product packages 
(value EUR 50) will be drawn among all those who have completed the survey. 
 
Here is the link to the survey: https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020 
 
 
Further information on the research: 
Researcher Aino Suomalainen 
[contact information deleted] 
 
Executive director Elina Nieminen 
[contact information deleted] 
 
På svenska: 
 
Bästa student, 
 
Välkommen att besvara AUS medlemsenkät!   

Studentkåren producerar många olika tjänster för sina medlemmar, till exempel när det gäller 
studieliv, boende och motion. Med hjälp av den här enkäten utreder vi medlemmarnas erfarenheter 
och åsikter om kvaliteten, behovet och kommunikationen i anslutning till tjänsterna. Enkäten ger oss 
nyttig information som stöd i utvecklingen av både studentkårens och universitetets verksamhet. 

Enkätsvaren används i studenternas intressebevakning och utvecklingen av AUS verksamhet. 
Undersökningen genomförs av Studentforskningsstiftelsen Otus. Den är beställd av Aalto-
universitetets studentkår och dina kontaktuppgifter kommer från AUS  studentregister. 

Enkäten är frivillig och du kan svara anonymt. Svaren behandlas konfidentiellt och enskilda svarande 
kan inte identifieras i resultaten.  

Det tar 15-20 minuter att besvara enkäten. Enkäten är öppen till den 13.10.2020. Vi värdesätter det 
besvär som du gjort dig och varje svar är värdefullt.  3 Aalto-produktpaket á 50 euro lottas ut bland 
dem som svarat.   
 
Här är enkätlänk: https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020 
 

https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020
https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020


Mer information om undersökningen: 
 
forskare Aino Suomalainen 
[kontaktuppgifter borttagna] 
 
AUS kontaktuppgifter 
 
verksamhetsledare Elina Nieminen 
[kontaktuppgifter borttagna] 
 
 
 
 
-- 
muistutusviesti: 
 
 
 
Muistutus: Osallistu AYY:n jäsenkyselyyn/ Reminder: Participate in AYY’s member survey! 
/Påminnelse: Besvara AUS medlemsenkät! 
 
Hei! Sait jokin aikaa sitten kutsun osallistua AYY:n jäsenkyselyyn. Aikaa vastata on vielä 13.10. asti. 
Jos olet jo vastannut kyselyyn, tämä muistutus on aiheeton. 
 
Linkki kyselyyn: https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020 
 
Hej! För en tid sedan fick du en inbjudan att besvara AUS medlemsenkät. Du kan svara på enkäten 
fram till den 13 oktober 2020. Om du redan har besvarat enkäten är påminnelsen omotiverad. 
Here is the link to the survey: https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020 
 
Hi there, some time ago you received an invitation to participate in AYY’s member survey. You can 
still respond until 13 Oct 2020. If you have already responded to the survey, please disregard this 
message. 
 
Här är enkätlänk: https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020 
 

https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020
https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020
https://webropol.com/s/ayyjasenkysely2020


AYY jäsenkysely 2020

Tervetuloa vastaamaan AYY:n jäsenkyselyyn!

Ylioppilaskunta tuottaa jäsenilleen monia erilaisia palveluita, kuten yhteisö-, asumis- ja liikuntapalveluita. 
Tämän kyselyn avulla selvitetään jäsenten kokemuksia ja mielipiteitä niiden tarpeellisuudesta, laadusta 
ja niihin liittyvästä viestinnästä. Kysely tuottaa tarpeellista tietoa sekä ylioppilaskunnan että yliopiston 
toiminnan kehittämisen tueksi. Kyselyn vastauksia käytetään opiskelijoiden edunvalvonnassa ja AYY:n 
toiminnan kehittämisessä.

Tutkimuksen toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Tutkimuksen on tilannut Aalto-
yliopiston ylioppilaskunta ja yhteystietosi on saatu AYY:n opiskelijarekisteristä. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa tuloksista. Tutkimusaineistoa 
käsittelevät Otuksessa hankkeeseen nimetyt tutkijat ja vain tutkimustarkoituksessa. Tutkittavien niin 
luvatessa valmis anonymisoitu aineisto luovutetaan AYY:lle ja/tai muiden tutkijoiden käyttöön. Jos 
vastaamisesi jälkeen haluatkin poistaa vastauksesi kokonaan, ota yhteyttä Opiskelun ja koulutuksen 
tutkimussäätiö Otukseen (tietosuoja@otus.fi). Vastausten poistaminen aineistosta on mahdollista 
20.10.2020 asti. 

Kyselyn täyttämiseen kuluu noin 15-20 minuuttia ja vastausaikaa on 14.10. asti. Voit halutessasi 
tallentaa vastauksesi ja jatkaa vastaamista myöhemmin tilaamalla yksilöidyn linkin sähköpostiisi. 
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 3 kappaletta 50 euron Aalto-tuotepakettia. Arvontaan 
jättämiäsi yhteystietojasi ei yhdistetä vastauksiisi.

Syksyisin terveisin koko AYY:n puolesta,

Elina Nieminen, toiminnanjohtaja
[yhteystiedot poistettu]

Lisätietoja tutkimuksesta saat myös Otuksen tutkijalta Aino Suomalaiselta [yhteystiedot poistettu]



Vastaustesi käsittely:

Kyselyaineistoa käsittelevät Otuksen tutkijat ja vain tutkimustarkoituksessa. Tutkimuksen tarkemman
tietosuojaselosteen ja aineistonhallintasuunnitelman voit lukea täältä: linkki tietosuojaselosteeseen.

1.
Aloita kysely merkitsemällä, että olet ymmärtänyt tämän sivun tekstin.
*

Taustatiedot

2.
Mikä vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä tilannettasi?

3.
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten opiskelutilannettasi Aalto-yliopistossa?

Olen lukenut ja ymmärtänyt ylläolevat ehdot ja suostun tutkimukseen.

Opiskelen päätoimisesti, en käy töissä

Opiskelen päätoimisesti ja teen sivutoimisesti töitä

Käyn töissä päätoimisesti ja opiskelen sivutoimisesti

Käyn töissä päätoimisesti, en opiskele

En opiskele enkä käy töissä

Olen suomalainen (Suomen kansalaisuus) tutkinto-opiskelija

Olen ulkomaalainen (ei Suomen kansalaisuutta) tutkinto-opiskelija

Olen suomalainen (Suomen kansalaisuus) jatko-opiskelija

Olen ulkomaalainen (ei Suomen kansalaisuutta) jatko-opiskelija

Olen vaihto-opiskelija

https://www.otus.fi/wp/wp-content/uploads/2020/09/AYY-Tietosuojaseloste.docx.pdf


4.
Missä korkeakoulussa opiskelet?

5.
Missä vaiheessa opintosi (pääasiallinen koulutusohjelmasi) tällä hetkellä ovat?

Insinööritieteiden korkeakoulu

Kauppakorkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulu

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Kandidaattiopintojen vaiheessa

Maisteriopintojen vaiheessa

Tohtorikoulutusvaiheessa tai vastaavassa



6. Nykyisten opintojesi aloitusvuosi?

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994



7.
Mikä on äidinkielesi?

8.
Mikä on sukupuolesi?

Suomi

Ruotsi

Jokin muu, mikä?

Nainen

Mies

Muu

En halua kertoa



9.
Syntymävuotesi?

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976



10.
Koetko kuuluvasi vähemmistöön seuraavien asioiden suhteen? Voit valita niin monta 
vaihtoehtoa kuin tilanteesi kuvaaminen vaatii. Jätä vastaamatta, jos kysymys ei koske sinua.

Asuminen

Nykyinen asumistilanne

11.
Mikä on kotiosoitteesi postinumero? 

Etninen tausta

Uskonnollinen tai aatteellinen vakaumus

Seksuaalinen suuntautuminen

Sukupuoli-identiteetti

Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Ulkonäkö (ihonväri, pukeutuminen tms.)

Oppimisvaikeudet

Jokin muu vähemmistö



12.
Minkälaisessa kotitaloudessa asut?

Asun yksin omassa taloudessani

Asun kahdestaan kumppanin kanssa

Asun yksin lapsen/lasten kanssa

Asun kumppanin ja lapsen/lasten kanssa

Asun omien vanhempien/toisen vanhemman tai sukulaisten luona

Asun kaverin/kavereiden kanssa kimppakämpässä

Asun soluasunnossa

Muussa, kenen kanssa?



Kysymyksen säännöt

Minkälaisessa kotitaloudessa asut?

Asun yksin omassa taloudessani

Asun kahdestaan kumppanin kanssa

Asun yksin lapsen/lasten kanssa

Asun kumppanin ja lapsen/lasten kanssa

Asun omien vanhempien/toisen vanhemman tai sukulaisten luona

Asun kaverin/kavereiden kanssa kimppakämpässä

Asun soluasunnossa

Muussa, kenen kanssa?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen on asuntosi?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen on asuntosi?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen on asuntosi?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen on asuntosi?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen on asuntosi?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Ovatko ihmiset, joiden kanssa asut

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Ovatko ihmiset, joiden kanssa asut

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Ovatko ihmiset, joiden kanssa asut



13. Ovatko ihmiset, joiden kanssa asut

Kysymyksen säännöt

14.
Millainen on asuntosi?

Pääosin tuttuja

Pääosin tuntemattomia

Ovatko ihmiset, joiden kanssa asut

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Minkälaisessa kotitaloudessa asut? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle
Kysymys Minkälaisessa kotitaloudessa asut? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle
Kysymys Minkälaisessa kotitaloudessa asut? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle

Vuokra-asunto

Ali-tai jälleenvuokrattu

Omistusasunto

Asumisoikeusasunto

Osaomistusasunto

Minulla ei ole vakituista asuntoa

Muu, mikä?



Kysymyksen säännöt

Millainen on asuntosi?

Vuokra-asunto

Ali-tai jälleenvuokrattu

Omistusasunto

Asumisoikeusasunto

Osaomistusasunto

Minulla ei ole vakituista asuntoa

Muu, mikä?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Jos asut vuokralla, niin onko asuntosi

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen asuntosi on tyypiltään?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Jos asut omistusasunnossa, millainen on
asuntosi omistussuhde?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen asuntosi on tyypiltään?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen asuntosi on tyypiltään?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen asuntosi on tyypiltään?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Millainen asuntosi on tyypiltään?

Kysymys Minkälaisessa kotitaloudessa asut? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle
Kysymys Minkälaisessa kotitaloudessa asut? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle
Kysymys Minkälaisessa kotitaloudessa asut? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle
Kysymys Minkälaisessa kotitaloudessa asut? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle
Kysymys Minkälaisessa kotitaloudessa asut? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle



15. Jos asut vuokralla, niin onko asuntosi

Kysymyksen säännöt

16. Jos asut omistusasunnossa, millainen on asuntosi omistussuhde?

AYY:n vuokra-asunto

HOAS:n vuokra-asunto

Muu opiskelija-asunto

Yksityiseltä henkilöltä vuokrattu asunto

Vanhempiesi tai sukulaistesi omistama asunto

Muu vuokra-asunto (esim. kaupungin, SATO:n, Kojamon)

Jos asut vuokralla, niin onko asuntosi

Kysymyksen säännöt

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Hyppää kysymykseen Millainen asuntosi on tyypiltään?

Kysymys Millainen on asuntosi? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle

Omistan asunnon yksin

Puolisoni omistaa asunnon

Omistamme asunnon yhdessä puolisoni kanssa

Vanhempani tai sukulaiseni omistaa asunnon

Muunlainen omistussuhde



Kysymyksen säännöt

17. Millainen asuntosi on tyypiltään?

Kysymyksen säännöt

Jos asut omistusasunnossa, millainen on asuntosi omistussuhde?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Millainen on asuntosi? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle

Yksiö

Kaksio

Kolmio

Neljän tai useamman huoneen asunto

Soluasunto tai kimppakämppä

Millainen asuntosi on tyypiltään?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Jos asut vuokralla, niin onko asuntosi on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle
Kysymys Millainen on asuntosi? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Millainen on asuntosi? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Millainen on asuntosi? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Millainen on asuntosi? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Millainen on asuntosi? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle



18.
Mikä asuntotyyppi sopisi nykyiseen elämäntilanteeseesi parhaiten?

19.
Arvioi, kuinka paljon maksat asumisestasi tällä hetkellä kuukaudessa. Ota arviossa huomioon 
asumiseen liittyvät vuokra- tai lainakulut sekä sähkö, vesi ja nettiyhteys. Anna vastauksesi 
numeromuodossa, esim. 500.

Soluasunto

Yksiö

Kaksio

Kolmio

Isompi kuin kolmio

Osa huoneistosta tai talosta yhdessä toisten kanssa, omalla huoneella (esim.
kimppakämppä)



20. Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen asuntoosi?

Erittäin
tyytymätön

Melko
tyytymätön

En
tyytymätön

enkä
tyytyväinen

Melko
tyytyväinen

Erittäin
tyytyväinen

En
osaa

sanoa

Asuntosi kokoon

Asuntosi kuntoon (esim.
pintamateriaalit)

Asunnon varustelutasoon
(esim. pyykkikone, kalusteet
jne.)

Asumiskustannuksiin

Asunnon sijaintiin
oppilaitokseen nähden

Asunnon sijaintiin
liikenneyhteyksiin nähden

Asunnon sijainti palveluihin
nähden (esim. kauppa)

Asuinalueen viihtyisyyteen

Asunnon sisäilmaan

21.
Arvioi, kuinka pitkä aika sinulta tyypillisesti kuluu yhdensuuntaiseen matkaan kotoa 
kampukselle, jossa pääosa opinnoistasi järjestetään? 

0-5 min

6-10 min

11-15 min

16-20 min

21-30 min

31-45 min

46-60 min

yli 60 minuuttia



22.
Miten kuormittavaksi koet kodin ja pääasiallisen opiskelupaikkasi välisen matkaamisen?

Yhdessä asuminen

23. Asutko tai oletko koskaan asunut soluasunnossa?

Kysymyksen säännöt

En lainkaan raskaaksi

En kovinkaan raskaaksi

Melko raskaaksi

Raskaaksi

Erittäin raskaaksi

Kyllä

En

Asutko tai oletko koskaan asunut soluasunnossa?

Kyllä

En

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Mitkä olivat syyt siihen, että valitsit/päädyit
asumaan soluasuntoon? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Miksi et halunnut/haluaisi asua
soluasunnossa? Voit valita useita vaihtoehtoja.



24.
Mitkä olivat syyt siihen, että valitsit/päädyit asumaan soluasuntoon? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Kysymyksen säännöt

Soluasunto oli ensimmäinen, jota minulle tarjottiin

Halvemmat asumiskustannukset

Haluan asua yhdessä muiden kanssa

Kivat kämppäkaverit, jotka tunsin jo entuudestaan

Asunnon hyvät ominaisuudet (esim. sijainti)

Yhteisasuminen oli ainoa vaihtoehto

Mahdollisuus jakaa tavaroita (esim. keittiötarvikkeet, auto)

En osaa sanoa

Mitkä olivat syyt siihen, että valitsit/päädyit asumaan soluasuntoon? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Asutko tai oletko koskaan asunut soluasunnossa? on Hyppää kysymykseen sääntö
tälle kysymykselle



25. Jos jaat osan kodista tuttujen tai tuntemattomien kämppäkavereiden kanssa, niin mitkä
seuraavaksi luetelluista asioista haluaisit olevan sinun omassa käytössäsi ja mitkä yhteisessä
käytössä muiden asukkaiden kanssa? Jos et asu tällä hetkellä solussa, niin voit jättää
vastaamatta.

Ehdottomasti
oma

Mielellään
oma

Ei
väliä

Mielellään
yhteinen

Ehdottomasti
yhteinen

Keittiö

Jääkaappi

Pyykinpesuhuone

Tiskikone

Olohuone/ oleskelutila

WC

Suihku

Sauna

Parveke



26. Miksi et halunnut/haluaisi asua soluasunnossa? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Kysymyksen säännöt

27.
Asutko tai oletko koskaan asunut kimppakämpässä?

Oman tilan puute/yksityisyyden puute

Epämieluisat kämppäkaverit

Asunnon huonot ominaisuudet (esim. varustelutaso tai sijainti)

Parisuhde

Opintorahan asumislisän muutokset (yleiseen asumistukeen siirtyminen)

Rauhattomuus

Epäsiisteys

Huono mielikuva soluasumisesta

Soluasuminen nähdään nolona

Olen tyytyväinen soluasumiseen

Kysymys ei koske minua tai en osaa sanoa

Muu syy, mikä?

Miksi et halunnut/haluaisi asua soluasunnossa? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Asutko tai oletko koskaan asunut soluasunnossa? on Hyppää kysymykseen sääntö
tälle kysymykselle

Kyllä

En



Kysymyksen säännöt

28.
Mitkä olivat syyt siihen, että valitsit/päädyit asumaan kimppakämppään? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Kysymyksen säännöt

Asutko tai oletko koskaan asunut kimppakämpässä?

Kyllä

En

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Mitkä olivat syyt siihen, että valitsit/päädyit
asumaan kimppakämppään? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Miksi et halunnut/haluaisi asua
kimppakämpässä? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Halvemmat asumiskustannukset

Haluan asua yhdessä muiden kanssa

Kivat kämppäkaverit, jotka tunsin jo entuudestaan

Asunnon hyvät ominaisuudet (esim. sijainti)

Yhteisasuminen oli ainoa vaihtoehto

Mahdollisuus jakaa tavaroita (esim. keittiötarvikkeet, auto)

Kysymys ei koske minua tai en osaa sanoa

Mitkä olivat syyt siihen, että valitsit/päädyit asumaan kimppakämppään? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Asutko tai oletko koskaan asunut kimppakämpässä? on Hyppää kysymykseen
sääntö tälle kysymykselle



29. Jos jaat osan kodista tuttujen tai tuntemattomien kämppäkavereiden kanssa, niin mitkä
seuraavaksi luetelluista asioista haluaisivat olevan sinun omassa käytössäsi ja mitkä yhteisessä
käytössä muiden asukkaiden kanssa? Jos et asu kimppakämpässä tällä hetkellä, niin voit jättää
vastaamatta.

Ehdottomasti
oma

Mielellään
oma

Ei
väliä

Mielellään
yhteinen

Ehdottomasti
yhteinen

Keittiö

Jääkaappi

Pyykinpesuhuone

Tiskikone

Olohuone/oleskelutila

WC

Suihku

Sauna

Parveke



30.
Miksi et halunnut/haluaisi asua kimppakämpässä? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Kysymyksen säännöt

Oman tilan puute/yksityisyyden puute

Epämieluisat kämppäkaverit

Asunnon huonot ominaisuudet (esim. varustelutaso tai sijainti)

Parisuhde

Opintorahan asumislisän muutokset (yleiseen asumistukeen siirtyminen)

Rauhattomuus

Epäsiisteys

Huono mielikuva kimppakämpässä asumisesta

Kimppakämpässä asuminen nähdään nolona

Olen tyytyväinen kimppakämpässä asumiseen

Kysymys ei koske minua tai en osaa sanoa

Muusta syystä, miksi?

Miksi et halunnut/haluaisi asua kimppakämpässä? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Asutko tai oletko koskaan asunut kimppakämpässä? on Hyppää kysymykseen
sääntö tälle kysymykselle



31.
Mikä kannustaisi sinua valitsemaan asumismuodoksi soluasunnon tai kaveriasunnon? Arvioi 
vaihtoehtojen tärkeyttä asteikolla ei lainkaan tärkeää (1) - erittäin tärkeää (5).

Ei lainkaan tärkeää 2 3 4 Erittäin tärkeää

Mahdollisuus valita kämppäkaveri(t)

Tieto asuinalueen yhteisöllisyydestä

Mahdollisuus hakea asuntoa yhdessä
tietyn/tiettyjen hakijan/hakijoiden kanssa

Mahdollisuus tietää lisää
soluasunnosta/kaveriasunnosta (esim.
kuinka monta henkilöä solussa asuu,
kuvia tai muuta tärkeää tietoa
asunnosta)

Parempi varustelutaso (esimerkiksi
tiskikone)

Selkeästi nykyistä halvemmat
asuinkustannukset

Toimiva pohjaratkaisu (esimerkiksi omat
ovelliset huoneet)

Parempi maine

Muu syy, mikä?



32.
Kuinka tärkeäksi koet seuraavat asumisen yhteisöllisyyteen liittyvät asiat? Arvioi tärkeyttä 
asteikolla ei lainkaan tärkeää (1) - erittäin tärkeää (5).

a) oman kotisi läheisyydessä

Ei lainkaan tärkeää 2 3 4 Erittäin tärkeää

Oleskelu- ja vapaa-ajan tilat

Kerhotilat

Kokoustilat

Liikuntatilat

Asukastoiminta

33. b) omalla asuinalueella

Ei lainkaan tärkeää 2 3 4 Erittäin tärkeää

Tapahtumat

Asukastoiminta

Yhteiset tilat, esim. kahvila

Mielipiteet ja toiveet



34.
Millä perusteella teet opiskeluajan asumiseen liittyviä valintoja? Valitse alasvetovalikoista 3 
tärkeintä tekijää tärkeysjärjestyksessä.

Asumiskustannuksien edullisuus

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Asunnon hyvä sijainti

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Asunnon kunto

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Asunnon varustelutaso

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Yksityisyys

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Asunnon koko

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Asuinalueen viihtyisyys

Tärkein

Toiseksi tärkein



35.
Minkälainen asunnon sijainti on mielestäsi hyvä? Valitse alasvetolaatikosta 3 tärkeintä tekijää 
tärkeysjärjestyksessä.

Opiskelupaikka lähellä

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Hyvät joukkoliikenneyhteydet

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Sijainti Helsingin keskustassa tai sen läheisyydessä

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Tärkeät ihmiset lähellä (ystävät, seurustelukumppani)

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Hyvämaineinen alue

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Työpaikka lähellä

Tärkein

Toiseksi tärkein

Kolmanneksi tärkein

Turvallinen alue

Tärkein

Toiseksi tärkein



36. Haluaisitko sanoa asumisosion lopuksi vielä jotain opiskelijan asumiseen liittyvistä asioista?

Viestintä ja palvelut

37. Miten tiiviisti yleensä seuraat ylioppilaskuntasi viestintää eri kanavien välityksellä?

Viikoittain
2-3 kertaa

kuussa
Kerran
kuussa Harvemmin

En
koskaan

Julisteet ja ilmoitustaulut

AYY:n design-kalenteri

AYY:n nettisivut

Sähköpostilistat (erityiset-, yhdistykset-
ja killat-sähköpostilistat)

Viikkotiedote

Facebook (AYY:n fb-sivu, AYY:n alaiset
fb-sivut esim. Teekkarijaosto, Aava;
eventit, AYY:n ryhmät)

Twitter

Instagram (AYY:n alaiset IG-tilit esim.
Teekkarijaosto, Aava, AYY Housing)

LinkedIn

Telegram

Yhdistystiedote



38.
Mitä kautta itse etsit ensisijaisesti tietoa ylioppilaskunnan toiminnasta? Valitse 1-3 tärkeintä.

Julisteet ja ilmoitustaulut

AYY:n design-kalenteri

AYY:n nettisivut

Sähköpostilistat (Info: erityiset-, yhdistykset- ja killat-sähköpostilistat)

Viikkotiedote

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

WhatsApp

Jodel

LinkedIn

TikTok

Telegram

Youtube

Discord

Twitch

Puskaradio



39.
Haluaisitko saada tietoa ylioppilaskuntasi palveluista seuraavien kanavien kautta?

Kyllä En En osaa sanoa

Julisteet ja ilmoitustaulut

AYY:n design-kalenteri

AYY:n nettisivut

Sähköpostilistat (erityiset-, yhdistykset-
ja killat-sähköpostilistat)

Viikkotiedote

Facebook (AYY:n fb-sivu, AYY:n alaiset
fb-sivut esim. Teekkarijaosto, Aava,
eventit, AYY:n ryhmät)

Twitter

Instagram (AYY:n alaiset IG-tilit esim.
Teekkarijaosto, Aava, AYY Housing)

LinkedIn

Telegram



40.
Mitä sosiaalisen median kanavia itse käytät? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

WhatsApp

Jodel

LinkedIn

TikTok

Telegram

Youtube

Discord

Twitch

Muu, mikä?



41.
Miten haluaisit ensisijaisesti olla yhteydessä ylioppilaskuntaan? Voit valita useita 
vastausvaihtoehtoja. Kysymys on hypoteettinen, eikä AYY:llä ole kaikkia allamainittuja kanavia 
käytössä.

Kasvotusten

Sähköpostitse

Puhelimitse

Nettisivuilta löytyvien yhteydenottolomakkeiden kautta

Chat-palvelussa

Facebook –messengerissä

Twitterissä

Instagramissa

Telegramissa

Puhelinsovelluksen kautta

Muun sosiaalisen median kanavan kautta, minkä?

Muuta kautta, miten?



42.
Minkälaista sisältöä haluaisit saada ylioppilaskunnaltasi?

Palvelut

Tietoa ylioppilaskunnan palveluista

Tietoa ylioppilaskunnan tapahtumista

Viihteellistä sisältöä (ei-informatiivista sisältöä)

Tietoa opiskelijoita koskevista ajankohtaisista asioista tai uutisista

Tietoa ylioppilaskunnan vaikuttamistyöstä esimerkiksi tiedotteiden tai kannanottojen
muodossa

Tietoa ylioppilaskunnan edustajiston ja/tai hallituksen päätöksistä

Ylioppilaskunnan järjestöjen, jaostojen ja toimikuntien toimintaa koskevaa sisältöä

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ylioppilaskunnan toimintaan

Vuorovaikutuksellista sisältöä

Yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvää sisältöä



43.
Miten tarpeellisina pidät seuraavia ylioppilaskuntasi tuottamia palveluita?

Erittäin
tarpeellinen

Melko
tarpeellinen Tarpeeton

En osaa
sanoa

Asuntojen vuokraaminen jäsenille

Oikeusturvaneuvonta (palvelu auttaa,
jos esim. tenttiäsi ei ole arvosteltu
mielestäsi reilusti)

Häirintäyhdyshenkilön apu (palvelu
auttaa, jos sinua on kohdeltu
asiattomasti)

Apurahat ja stipendit

Yhdistystoiminnan neuvontapalvelut,
IT-tukipalvelut ja taloudellinen tuki

Yhdistyksille vuokrattavat omat kerho-
ja varastotilat

Kertavuokrattavat sauna-, juhla- ja
kokoustilat

Vuokrattavat harrastustilat (esim.
vakiovaraukset tanssi- tms.
harrastuksiin)

Pakettiauton vuokraus

Trailerin vuokraus

Vapaaehtoistoiminta (esim. jaostot ja
toimikunnat)

Tapahtumat

Opiskelijakulttuurin kehittäminen ja
tukeminen

Painettu lukuvuosikalenteri

Opiskelijamedia

Työpaikkailmoitukset

Edut ja tarjoukset

Kierrätyskeskus (ilmaisten huonekalujen
ja tarvikkeiden vaihtopiste)



44.
Mitä AYY:n palvelua olet itse käyttänyt viimeisen puolen vuoden aikana?

Asuntojen vuokraaminen jäsenille

Oikeusturvaneuvonta (palvelu auttaa, jos esim. tenttiäsii ei ole arvosteltu mielestäsi
reilusti)

Häirintäyhdyshenkilön apu (palvelu auttaa, jos sinua on kohdeltu asiattomasti)

Apurahat ja stipendit

Yhdistystoiminnan neuvontapalvelut, IT-tukipalvelut tai taloudellinen tuki

Yhdistyksille vuokrattavat omat kerho- ja varastotilat

Kertavuokrattavat sauna-, juhla- ja kokoustilat

Vuokrattavat harrastustilat

Pakettiauton vuokraus

Trailerin vuokraus

Vapaaehtoistoiminta (esim. jaostot ja toimikunnat)

Tapahtumat

Opiskelijakulttuurinen kehittäminen ja tukeminen

Opiskelijamedia (Aino-lehti)

Painettu lukuvuosikalenteri

Työpaikkailmoitukset

Edut ja tarjoukset

Kierrätyskeskus (ilmaisten huonekalujen ja tarvikkeiden vaihtopiste)

En ole käyttänyt AYY:n palveluita



45.
Käyttäisitkö seuraavia palveluita, jos ylioppilaskunta tarjoaisi niitä?

Varmasti Ehkä Tuskin En osaa sanoa

Edullinen kotivakuutus nimetystä
yhtiöstä

Edullinen sähkösopimus nimetystä
yhtiöstä

Muuttolaatikoiden vuokraus

Yhteiskäytössä olevat työkalut

Ilmainen kahvi palvelupisteillä

Edullinen siivouspalvelu

Edullinen kalusteiden vuokraus

Edullinen astioiden vuokraus

AYY:n ylläpitämä avointen työpaikkojen
rekrytointiportaali

Yhteiskäyttöauto

Mahdollisuus kierrättää käyttökelpoisia
tavaroita ja kalusteita

46.
Mitä muita palveluita ylioppilaskunnan pitäisi tuottaa jäsenilleen? Onko jokin palvelu, mikä 
ylioppilaskunnan tarjonnasta puuttuu?



47.
Mihin kellonaikaan arkipäivisin haluaisit asioida Otaniemen palvelutoimistossa?

48. Kuinka tyytyväinen olit viimeisimpään palvelupistekokemukseesi? Arvioi
palvelukokemustasi.

Tapahtumat ja yhdistystoiminta

9-11

11-13

13-15

15-17

Aikaisemmin kuin kello 9

Myöhemmin kuin kello 17

En osaa sanoa

Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

En tyytyväinen enkä tyytymätön

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

En osaa sanoa



49.
Oletko jäsen jossakin ylioppilaskunnan piirissä toimivassa yhdistyksessä/järjestössä/killassa? 
Voit valita useita vaihtoehtoja.

50.
Osallistutko ylioppilaskunnan piirissä toimivien yhdistysten toimintaan?

51.
Oletko osallistunut ylioppilaskunnan jaosto- tai toimikuntatoimintaan? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Kyllä, ainejärjestöissä ja/tai killoissa

Kyllä, muussa yhdistyksessä

Olen jäsen ylioppilaskunnan ulkopuolisessa yhdistyksessä

En ole jäsen missään ylioppilaskunnan piirissä toimivassa yhdistyksessä

Järjestän itse toimintaa ja tapahtumia

Osallistun usein toimintaan tai tapahtumiin

Osallistun joskus toimintaan tai tapahtumiin

Osallistun harvoin toimintaan tai tapahtumiin

En ole koskaan osallistunut yhdistysten toimintaan

Jaostotoimintaan

Toimikuntatoimintaan

Edustajiston toimintaan

Vapaaehtoisena tapahtumassa

Muuten vapaaehtoisena

Olen hakenut, mutta en tullut valituksi

Olen harkinnut hakemista mukaan

En ole osallistunut



52.
Minkälaisissa tapahtumissa käyt tai haluaisit käydä? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Sitsit ja muut akateemiset pöytäjuhlat

Vuosijuhlat ja sillikset

Bileet

Koulutustilaisuudet

Saunaillat

Kokoukset

Liikuntatapahtumat

Ekskursiot

Uratapahtumat

Alumnitapahtumat

Konsertit/esitykset/speksit

Peli-illat

Lukupiirit

Kulttuuri- ja taidetapahtumat

Tuetut ei opiskelijoiden järjestämät tapahtumat

Jokin muu, mikä?



53. Valitse ne tapahtumat, jotka ovat mielestäsi AYY:n järjestämiä.

A!-pelit

Aalto After Party

Aalto Amazing Race

Aalto Open Air

Gravitaatio

HelleAalto/SmökkiCup

Huispaus

Human vs Zombies

Kirppikset

Kukanpäivä

Kylän siivoustalkoot

Lakinlaskijaiset

Otasuunnistus

Sitsikisat

St. Patricks Day

Wappubileet

Wappuriehan julistus

World Dinner

Vuosijuhlat

Vuosijuhlaviikon tapahtumat

Huugo- gaala



54.
Arvioi omaa osallistumisaktiivisuuttasi seuraaviin AYY:n järjestämiin tapahtumiin.

Olen
osallistunut

ja aion
osallistua

jatkossakin

Olen
osallistunut,

mutta en
luultavasti
osallistu

uudestaan

En ole
osallistunut,

mutta
saatan

osallistua
En aio

osallistua

En
osaa

sanoa

A!-pelit

Aalto After Party

Aalto Amazing Race

Aalto Open Air

Gravitaatio

HelleAalto/SmökkiCup

Huispaus

Human vs Zombies

Kirppikset

Kukanpäivä

Kylän siivoustalkoot

Lakinlaskijaiset

Otasuunnistus

Sitsikisat

St. Patricks Day

Wappubileet

Wappuriehan julistus

World Dinner

Vuosijuhlat

Vuosijuhlaviikon tapahtumat

Huugo- gaala



55.
Mitä mieltä olet seuraavista AYY:n ja/tai Aalto-yhteisön opiskelijatapahtumia koskevista 
väitteistä?

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Alkoholilla on liian suuri rooli
opiskelijatapahtumissa

Alkoholittomia tapahtumia tulisi olla
enemmän

Tapahtumia pitäisi järjestää enemmän
Otaniemen ulkopuolella

Perheellisille opiskelijoille pitäisi
järjestää omia tapahtumia

Kaipaan enemmän liikuntatapahtumia

Kansainvälisille opiskelijoille
suunnattuja tapahtumia tulisi järjestää
enemmän

Ilmaisia tapahtumia tulisi olla enemmän

Tapahtumia on liian vähän

Isoja tapahtumia tulisi olla enemmän

Koen, että saan vastinetta rahoilleni
osallistuessani AYY:n tapahtumiin

Tapahtumat ovat riittävän erilaisia
keskenään

Ura- ja työelämätapahtumia järjestetään
liian vähän

Yhdenvertaisuusasioita on huomioitu
riittävästi opiskelijatapahtumissa

Vaikuttaminen



56.
Mitkä ovat suurimmat ongelmat, jotka olet kohdannut arjessasi opiskelijana? Valitse 1-3 
vaihtoehtoa.

Sopivan hintaisten vuokra-asuntojen saatavuus

Kampuksella olevat opiskelutilat ja -fasiliteetit

Yliopiston ulkopuolelta hankitun osaamisen hyväksiluku

Työelämäasiat

Yhdenvertainen kohtelu yliopistolla

Opintotuen toimeentulorajoitukset

Opintotuen määrä

Lukuvuosimaksut

Omaan maahanmuuttoon liittyvät ongelmat

Opintomotivaatio

Kurssien työmäärä

Opetuksen laatu ja kiinnostavuus

Opintojen joustavuus ja yhteensovittaminen muuhun elämään

Yliopistolta saatava ohjaus ja neuvonta

Asumistuen ruokakuntakohtaisuus

Muu, mikä?



57.
Mihin seuraavista opiskelijan elämään liittyvistä asioista voi mielestäsi vaikuttaa ottamalla 
yhteyttä ylioppilaskuntaan? Valitse kaikki mielestäsi sopivat vaihtoehdot.

Sopivan hintaisten vuokra-asuntojen saatavuus

Kampuksella olevat opiskelutilat ja -fasiliteetit

Yliopiston ulkopuolelta hankitun osaamisen hyväksiluku

Työelämäasiat

Yhdenvertainen kohtelu yliopistolla

Opintotuen toimeentulorajoitukset

Opintotuen määrä

Lukuvuosimaksut

Omaan maahanmuuttoon liittyvät ongelmat

Opintomotivaatio

Kurssien työmäärä

Opetuksen laatu ja kiinnostavuus

Opintojen joustavuus ja yhteensovittaminen muuhun elämään

Yliopistolta saatava ohjaus ja neuvonta

Asumistuen ruokakuntakohtaisuus

Ongelmallinen opiskelijakulttuuri, esim. sukupuoli- tai rotustereotypioihin nojaavat
perinteet tai normit



58.
Millä tavoin koet pystyväsi vaikuttamaan opintoasioihin? Voit valita useita vaihtoehtoja.

59.
Millä tavoin koet pystyväsi vaikuttamaan ylioppilaskunnan toimintaan? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Hallinnon opiskelijaedustajien kautta

Ylioppilaskunnan piirissä toimivan yhdistyksen kautta

Ylioppilaskunnan kautta

Antamalla suoraa palautetta yliopiston henkilökunnalle

Muuten kuin edellä mainituilla tavoilla

En koe pystyväni vaikuttamaan opintoasioihin

Olemalla AYY:n vapaaehtoinen

Ottamalla yhteyttä AYY:n vapaaehtoisiin

Edustajiston kautta

Ottamalla yhteyttä AYY:n hallitukseen

Äänestämällä edustajistovaaleissa

Yhdistysten kautta

Ottamalla yhteyttä AYY:n henkilökuntaan

Muuten kuin edellä mainituilla tavoilla

En koe pystyväni vaikuttamaan ylioppilaskunnan toimintaan



60.
Haluaisitko olla yliopiston hallinnon opiskelijaedustaja? (Hallinnonopiskelijaedustajat 
osallistuvat yliopiston toimielinten kokouksiin ja toimivat opiskelijoiden äänenä 
päätöksenteossa. Opiskelijaedustajien kausi kestää yhden kalenterivuoden ja haku järjestetään 
marraskuussa. Kokouksia on yleensä kuukausittain tai harvemmin.)

61.
Mistä syistä hakisit tai olet hakenut yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi? Voit valita useita 
vaihtoehtoja. 

62. Oletko äänestänyt edustajistovaaleissa?

Kyllä

En

En osaa sanoa

Jos joku pyytäisi minua henkilökohtaisesti

Tunne siitä, että teen jotain yhteisöni eteen

Kiinnostava toimielin

Halu vaikuttaa yliopistoon

En haluaisi olla hallinnon opiskelijaedustaja missään tapauksessa

Jostain muusta syystä, mistä?

Kyllä

En

En halua kertoa



Kysymyksen säännöt

63.
Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikuttaneet päätökseesi äänestää?  Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Oletko äänestänyt edustajistovaaleissa?

Kyllä

En

En halua kertoa

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Mitkä seuraavista tekijöistä ovat
vaikuttaneet päätökseesi äänestää?  Voit valita useita vaihtoehtoja.

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Mitkä seuraavista tekijöistä ovat
vaikuttaneet päätökseesi olla äänestämättä? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Annatko suostumuksesi anonymisoidun
aineiston luovuttamiseen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon sekä muille tutkijoille?

Tunnen ehdokkaan

Olen itse ehdolla

Haluan vaikuttaa ylioppilaskuntaan

Äänestäminen on minulle tapa

Jokin muu tekijä



Kysymyksen säännöt

64.
Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikuttaneet päätökseesi olla äänestämättä? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Kysymyksen säännöt

Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikuttaneet päätökseesi äänestää?  Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Kysymyksen säännöt

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Hyppää kysymykseen Annatko suostumuksesi anonymisoidun aineiston luovuttamiseen
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon sekä muille tutkijoille?

Kysymys Oletko äänestänyt edustajistovaaleissa? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle

Koen ääneni olevan merkityksetön

Minulla ei ole ollut vahvaa mielipidettä siitä, ketä haluaisin äänestää

En koe edustajiston ajavan minun asioitani

En tiedä mitkä edustajistovaalit ovat

Edustajistovaalit eivät kiinnosta minua

Jokin muu tekijä

Kysymys ei koske minua

Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikuttaneet päätökseesi olla äänestämättä? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Oletko äänestänyt edustajistovaaleissa? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle



Tietosuoja

Tutkimuksen tarkemman tietosuojaselosteen ja aineistonhallintasuunnitelman voit lukea täältä: linkki
tietosuojaselosteeseen.

65.
Annatko suostumuksesi anonymisoidun aineiston luovuttamiseen Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon sekä muille tutkijoille?

Kysymyksen säännöt

66.
Annatko suostumuksesi anonymisoidun aineiston luovuttamisen AYY:lle?

Kyllä, annan luvan.

En, tietoja saa käyttää vain tässä tutkimuksessa.

Annatko suostumuksesi anonymisoidun aineiston luovuttamiseen Yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon sekä muille tutkijoille?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Mitkä seuraavista tekijöistä ovat vaikuttaneet päätökseesi äänestää?  Voit valita
useita vaihtoehtoja. on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Oletko äänestänyt edustajistovaaleissa? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle
kysymykselle

Kyllä, annan luvan.

En, tietoja saa käyttää vain tässä tutkimuksessa.

https://www.otus.fi/wp/wp-content/uploads/2020/09/AYY-Tietosuojaseloste.docx.pdf

