
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


AUS medlemsenkät 2020

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-universitets 
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. Materialet behandlas enbart i forskningssyfte vid Otus av forskare som 
utnämnts för projektet. Om deltagarna ger sitt samtycke överlåts det färdiga, anonymiserade materialet 
till AUS och/eller andra forskare. Om du svarat men senare vill radera dina svar helt och hållet kan du 
kontakta Studentforskningsstiftelsen Otus (tietosuoja@otus.fi). Svaren kan raderas från materialet fram 
till den 20.10. 2020.

Det tar cirka 15-20 minuter att besvara frågorna och svarstiden går ut 14.10.2020. Vid behov kan du 
spara dina svar och fortsätta svara senare genom att beställa en specificerad länk till din epost. 
Bland dem som svarat lotta ut 3 Aalto- produktpaket á 50 euro. Kontaktuppgifterna som du lämnar 
för utlottningen kopplas inte till dina svar. 

Med hösthälsningar från hela AUS, 

Elina Nieminen verksamhetsledare [kontaktuppgifter borttagna]

Mer information om undersökningen fås av Otus forskare Aino Suomalainen [kontaktuppgifter borttagna]

Behandling av dina svar:



Enkätmaterialet behandlas av Otus forskare och endast i forskningssyfte. Här kan du läsa den
noggrannare dataskyddsbeskrivningen och materialadministrationsplanen.

 

1. Starta enkäten genom att markera att du förstått texten på den här sidan *

Bakgrundsinformation

2. Vilket av alternativen beskriver din nuvarande situation bäst?

3. Vilket av följande alternativ beskriver din studiesituation vid Aalto-universitetet bäst?

Jag har läst och förstått villkoren ovan och vill delta i undersökningen.

Jag studerar på heltid, jag arbetar inte 

Jag studerar som huvudsyssla och arbetar som bisyssla

Jag arbetar som huvudsyssla och studerar som bisyssla

Jag arbetar som huvudsyssla och studerar inte

Jag varken studerar eller arbetar

Jag är finländsk (finskt medborgarskap) examensstuderande

Jag är utländsk (inte finskt medborgarskap) examensstuderande

Jag är finländsk (finskt medborgarskap) forskarstuderande

Jag är utländsk (inte finskt medborgarskap) forskarstuderande

Utbytesstuderande

https://www.otus.fi/wp/wp-content/uploads/2020/09/AUS-Dataskyddbeskrivning.docx.pdf


4. Vid vilken högskola studerar du?

5. I vilket skede är dina studier (ditt huvudsakliga utbildningsprogram) för tillfället?

Högskolan för ingenjörsvetenskaper 

Handelshögskolan 

Högskolan för kemiteknik 

Högskolan för teknikvetenskaper 

Högskolan för elektroteknik 

Högskolan för konst, design och arkitektur 

Kandidatskedet

Magisterskedet

Forskarskedet eller motsvarande



6. Nuvarande studiers inledningsår?

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

1993

1992

1991

1990



7. Vad är ditt modersmål?

8. Kön?

Finska

Svenska

Annat, vilket?

Kvinna

Man

Annat

Vill ej uppge



9. Födelseår?

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

1975

1974

1973

1972



10. Upplever du att du hör till en minoritet på grund av följande saker? Du kan välja så många
alternativ som beskrivningen av din situation kräver. Lämna obesvarad om frågan inte berör dig
eller du inte vill besvara frågan.

Boende

Nuvarande boendesituation

11. Vad är postnumret till din hemadress?

12. Hurdant hushåll bor du i?

Etnisk bakgrund

Religiös eller ideologisk övertygelse

Sexuell inriktning

Sexuell identitet

Handikapp eller långtidssjukdom

Utseende (hudfärg, klädsel osv.)

Inlärningssvårigheter

En annan minoritet

Jag bor ensam i mitt eget hushåll

Jag bor på tillsammans med min partner

Jag bor ensam med ett eller flera barn

Jag bor med min partner och mitt/mina barn

Jag bor hos mina egna föräldrar/den ena föräldern eller en släkting

Jag bor i delad lägenhet med en kompis/kompisar 

Jag bor i studentrum

I annat, med vem?



Kysymyksen säännöt

13. Är människorna som du bor med

Hurdant hushåll bor du i?

Jag bor ensam i mitt eget hushåll

Jag bor på tillsammans med min partner

Jag bor ensam med ett eller flera barn

Jag bor med min partner och mitt/mina barn

Jag bor hos mina egna föräldrar/den ena föräldern eller en släkting

Jag bor i delad lägenhet med en kompis/kompisar 

Jag bor i studentrum

I annat, med vem?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Är människorna som du bor med

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Är människorna som du bor med

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Är människorna som du bor med

främst bekanta

främst obekanta



Kysymyksen säännöt

14. Hurdan bostad har du?

Är människorna som du bor med

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Hurdant hushåll bor du i? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdant hushåll bor du i? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdant hushåll bor du i? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle

Hyresbostad

Under- eller vidareuthyrd

Ägarbostad

Bostadsrättslägenhet

Delägarbostad

Jag har ingen fast bostad

Annan, vilken?



Kysymyksen säännöt

Hurdan bostad har du?

Hyresbostad

Under- eller vidareuthyrd

Ägarbostad

Bostadsrättslägenhet

Delägarbostad

Jag har ingen fast bostad

Annan, vilken?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Om du bor på hyra, är din bostad?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan typ av bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Om du bor i en ägarbostad, hurdant är
bostadens ägarförhållande?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan typ av bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan typ av bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan typ av bostad har du?

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Hurdan typ av bostad har du?

Kysymys Hurdant hushåll bor du i? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdant hushåll bor du i? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdant hushåll bor du i? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdant hushåll bor du i? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdant hushåll bor du i? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle



15. Om du bor på hyra, är din bostad?

Kysymyksen säännöt

16. Om du bor i en ägarbostad, hurdant är bostadens ägarförhållande?

AUS hyresbostad

HOAS hyresbostad

Annan studentbostad

Lägenhet hyrd av en privatperson

Lägenhet ägd av dina föräldrar eller släktingar

Annan hyresbostad (ex. stadens, SATO, Kojamo)

Om du bor på hyra, är din bostad?

Kysymyksen säännöt

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Hyppää kysymykseen Hurdan typ av bostad har du?

Kysymys Hurdan bostad har du? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle

Jag äger bostaden ensam

Min partner äger bostaden

Jag äger bostaden tillsammans med min partner

Mina föräldrar eller släktingar äger bostaden

Annat ägarförhållande



Kysymyksen säännöt

17. Hurdan typ av bostad har du?

Kysymyksen säännöt

Om du bor i en ägarbostad, hurdant är bostadens ägarförhållande?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Hurdan bostad har du? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle

Etta

Tvåa

Trea

Bostad med fyra eller flera rum

Studentbostad eller delad lägenhet

Hurdan typ av bostad har du?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Om du bor på hyra, är din bostad? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdan bostad har du? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdan bostad har du? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdan bostad har du? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdan bostad har du? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Hurdan bostad har du? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle



18. Vilken bostadstyp skulle passa din livssituation bäst? Rangordna alternativen.

19. Uppskatta hur mycket du betalar för ditt boende per månad för tillfället? Ta i beaktande
hyreskostnader eller lånekostnader, el, vatten och nätanslutning. Ge ditt svar i sifferform t.ex.
500.

20. Hur nöjd är du med din nuvarande bostad?

Mycket
missnöjd

Rätt
missnöjd

Varken nöjd
eller

missnöjd
Rätt
nöjd

Mycket
nöjd

Vet
inte

Bostadsstorleken

Bostadens skick (t.ex. ytmaterial)

Bostadens utrustningsnivå (t.ex.
tvättmaskin, möbler osv.)

Boendekostnader

Bostadens läge i förhållande till
läroanstalten

Bostadens läge i förhållande till
trafikförbindelser

Bostadens läge i förhållande till service
(t.ex. butiker)

Trivseln i bostadsområdet

Inomhusluften i bostaden

Studentrum

Etta

Tvåa

Trea

Större än trea

En del av bostaden eller huset tillsammans med andra, med eget rum (t.ex. delad
lägenhet)



21. Uppskatta hur länge en enkelresa tar från hemmet till campuset där dina studier
huvudsakligen ordnas?

22. Hur belastande upplever du resan mellan hemmet och din huvudsakliga studieplats?

Gemensamt boende

23. Bor du eller har du någonsin bott i studentrum?

0 - 5 minuter

6-10 minuter

11-15 minuter

16-20 minuter

21-30 minuter

31-45 minuter

46-60 minuter

över 60 minuter

Inte alls belastande

Inte så värst belastande

Rätt belastande

Belastande

Mycket belastande

Ja

Nej



Kysymyksen säännöt

24. Vad var orsakerna till att du valde/hamnade bo i studentrum? Du kan välja flera alternativ.

Kysymyksen säännöt

Bor du eller har du någonsin bott i studentrum?

Ja

Nej

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Vad var orsakerna till att du
valde/hamnade bo i studentrum? Du kan välja flera alternativ.

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Varför ville du inte/skulle du inte vilja bo i
studentrum? Du kan välja flera alternativ.

Studentrum var det alternativ som erbjöds mig först

Förmånligare boendekostnader

Jag vill bo tillsammans med andra

Trevliga lägenhetskompisar som jag kände sedan tidigare

Bostadens goda egenskaper (t.ex. läge)

Gemensamt boende var det enda alternativet

Möjlighet att dela saker (t.ex. kökstillbehör, bil)

Vet inte

Vad var orsakerna till att du valde/hamnade bo i studentrum? Du kan välja flera alternativ.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Bor du eller har du någonsin bott i studentrum? on Hyppää kysymykseen sääntö
tälle kysymykselle



25. Om du delar en del av ditt hem med bekanta eller obekanta lägenhetskompisar, vilka av
följande saker skulle du vilja att var i egen användning och vilka i gemensam användning med
andra boende? Om du närvarande inte bor i en studentrum, kan du hoppa över den här frågan.

Absolut
egen

Helst
egen

Spelar
ingen roll

Helst
gemensam

Absolut
gemensam

Kök

Kylskåp

Tvättrum

Diskmaskin

Vardagsrum/uppehållsrum

WC

Dusch

Bastu

Balkong

26. Varför ville du inte/skulle du inte vilja bo i studentrum? Du kan välja flera alternativ.

Brist på privat utrymme/privatliv

Otrevliga lägenhetskompisar

Bostadens dåliga egenskaper (t.ex. utrustning eller läge)

Parförhållande

Förändringar i studiepenningens bostadstillägg (övergång till allmänt bostadsbidrag)

Rastlöshet

Osnygghet

Dåliga föreställningar om studentrum

Studentrum uppfattas som pinsamt

Jag är nöjd med studentboendet 

Frågan rör inte mig eller vet ej 

Annan orsak, vilken? 



Kysymyksen säännöt

27. Bor du eller har du någonsin bott i delad lägenhet?

Kysymyksen säännöt

Varför ville du inte/skulle du inte vilja bo i studentrum? Du kan välja flera alternativ.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Bor du eller har du någonsin bott i studentrum? on Hyppää kysymykseen sääntö
tälle kysymykselle

Ja

Nej

Bor du eller har du någonsin bott i delad lägenhet?

Ja

Nej

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Vad var orsakerna till att du
valde/hamnade bo i delad lägenhet? Du kan välja flera alternativ.

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Varför vill du inte/skulle du inte vilja bo i
delad lägenhet? Du kan välja flera alternativ.



28. Vad var orsakerna till att du valde/hamnade bo i delad lägenhet? Du kan välja flera alternativ.

Kysymyksen säännöt

Förmånligare boendekostnader

Jag vill bo tillsammans med andra

Trevliga lägenhetskompisar som jag kände sedan tidigare

Bostadens goda egenskaper (t.ex. läge)

Gemensamt boende var det enda alternativet

Möjlighet att dela saker (t.ex. kökstillbehör, bil)

Vet inte

Vad var orsakerna till att du valde/hamnade bo i delad lägenhet? Du kan välja flera alternativ.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Bor du eller har du någonsin bott i delad lägenhet? on Hyppää kysymykseen sääntö
tälle kysymykselle



29. Om du delar en del av ditt hem med bekanta eller obekanta lägenhetskompisar, vilka av
följande saker skulle du vilja att var i egen användning och vad i gemensam användning med
andra boende? Om du närvarande inte bor i delad lägenhet, kan du hoppa över den här frågan.

Absolut
egen

Helst
egen

Spelar
ingen roll

Helst
gemensam

Absolut
gemensam

Kök

Kylskåp

Tvättrum

Diskmaskin

Vardagsrum/uppehållsrum

WC

Dusch

Bastu

Balkong

30. Varför vill du inte/skulle du inte vilja bo i delad lägenhet? Du kan välja flera alternativ.

Brist på privat utrymme/privatliv

Otrevliga lägenhetskompisar

Bostadens dåliga egenskaper (t.ex. utrustning eller läge)

Parförhållande

Förändringar i studiepenningens bostadstillägg (övergång till allmänt bostadsbidrag)

Rastlöshet

Osnygghet

Dålig bild av att bo i delad lägenhet

Det anses pinsamt att bo i delad lägenhet

Jag är nöjd med att bo i delad lägenhet

Frågan rör inte mig eller vet ej

Annan, vilken?



Kysymyksen säännöt

31. Vad skulle sporra dig till att välja studentrum eller delad lägenhet som boendeform? Bedöm
vikten av följande alternativ på skalan inte alls viktig (1) - mycket viktigt (5).

Inte alls viktig 2 3 4 Mycket viktigt

Möjlighet att välja lägenhetskompis(ar)

Information om gemenskapligheten på
bostadsområdet

Möjlighet att söka bostad tillsammans
med en särskild/särskilda sökande

Möjlighet att få veta mera om
studentrummet/delade lägenheten (t.ex.
hur många personer som bor i
studentrumskomplexet, bilder eller
annan viktig information om bostaden)

Bättre utrustningsnivå (t.ex. diskmaskin)

Betydligt förmånligare boendekostnader

Fungerande planlösning (t.ex. egna rum
med dörr)

Bättre rykte

Annan, vilken?

Varför vill du inte/skulle du inte vilja bo i delad lägenhet? Du kan välja flera alternativ.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Bor du eller har du någonsin bott i delad lägenhet? on Hyppää kysymykseen sääntö
tälle kysymykselle



32. Hur viktiga anser du att följande saker som gäller boendet är? Bedöm alternativens vikt på
skalan inte alls viktig (1) - mycket viktig (5)

a) nära ditt hem

Inte alls viktig 2 3 4 Mycket viktig

Uppehållsrum och fritidslokaler

Klubbrum

Mötesrum

Motionsutrymmen

Invånarverksamhet

33. b) på det egna bostadsområdet

Inte alls viktig 2 3 4 Mycket viktig

Evenemang

Invånarverksamhet

Gemensamma utrymmen t.ex. café

Åsikter och önskemål



34. På vilka grunder gör du val rörande boendet under studietiden? Välj 3 viktigaste faktorer i
prioriteringsordning ur rullgardinsmenyn.

Förmånliga boendekostnader

1

2

3

Bostadens goda läge

1

2

3

Bostadsskick

1

2

3

Bostadens utrustningsnivå

1

2

3

Privatliv

1

2

3

Bostadens storlek

1

2

3

Trivseln i bostadsområdet

1

2

3

Bostadsmålet gemenskaplighet

1

2



35. Hurdant är ett bra bostadsläge? Välj de 3 viktigaste faktorerna i prioriteringsordning ur
rullgardinsmenyn.

Nära studieplatsen

1

2

3

Goda kollektivtrafikförbindelser

1

2

3

Läge i Helsingfors centrum eller närheten

1

2

3

Viktiga människor i närheten (vänner, partner)

1

2

3

Läge med gott rykte

1

2

3

Nära arbetsplatsen

1

2

3

Tryggt område

1

2

3

Nära lokal service

1

2



36. Skulle du ännu vilja säga något gällande studentens boende?

Kommunikation och tjänster

37. Hur ofta följer du studentkårens kommunikation via olika kanaler?

Varje
vecka

2-3 gånger i
månaden

En gång i
månaden

Mer
sällan Aldrig

Affischer och anslagstavlor

AUS designkalender

AUS webbplats

Epostlistor (epostlistorna särställda
föreningar, föreningar och gillen)

Veckobrevet

Facebook (AUS FB-sida, AUS
underställda FB-sidor t.ex.
Teknologsektionen, Aava, events, AUS
grupper)

Twitter

Instagram (AUS underställda IG-konton
t.ex. Teknologsektionen, Aava, AYY
Housing)

LinkedIn

Telegram

Föreningsbrevet



38. Varifrån söker du information om studentkårens verksamhet i första hand? Välj 1-3 viktigaste.

Affischer och anslagstavlor

AUS designkalender

AUS webbplats

Epostlistor (epostlistorna särställda föreningar, föreningar och gillen)

Veckobrevet

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

WhatsApp

Jodel

LinkedIn

TikTok

Telegram

Youtube

Discord

Twitch

Djungeltelegrafen



39. Skulle du vilja ha information om studentkårens tjänster via följande kanaler?

Ja Nej Vet inte

Affischer och anslagstavlor

AUS designkalender

AUS webbplats

Epostlistor (epostlistorna särställda
föreningar, föreningar och gillen)

Veckobrevet

Facebook (AUS FB-sida, AUS
underställda FB-sidor t.ex.
Teknologsektionen, Aava: events, AUS
grupper)

Twitter

Instagram (AUS underställda IG-konton
t.ex. Teknologsektionen, Aava, AYY
Housing)

LinkedIn

Telegram



40. Vilka kanaler för social media använder du? Du kan välja flera alternativ.

41. Hur skulle du i första hand vilja ha kontakt med studentkåren? Du kan välja flera alternativ.
Frågan är hypotetisk och AUS använder inte alla ifrågavarande kanaler.

Facebook

Instagram

Twitter

Snapchat

WhatsApp

Jodel

LinkedIn

TikTok

Telegram

Youtube

Discord

Twitch

Annan, vilken?

Ansikte mot ansikte

Per epost

Per telefon

Med ett kontaktformulär på webbplatsen

Chat-tjänst

Facebook –Messenger

Twitter

Instagram

Telegram

Via en telefonapplikation

Via en annan kanal för social media, vilken?

Annat, hur?



42. Hurdant innehåll skulle du vilja ha av studentkåren?

Tjänster

Information om studentkårens tjänster

Information om studentkårens evenemang

Underhållande innehåll (icke-informativt innehåll)

Information om aktuella ärenden och nyheter som rör studenterna

Information om studentkårens påverkansarbete t.ex. i form av meddelanden eller
ställningstaganden

Information om studentkårens delegations och /eller styrelses beslut

Innehåll om verksamheten i studentkårens föreningar, sektioner och kommittéer

Information om deltagande- och påverkansmöjligheter i studentkårens verksamhet

Interaktivt innehåll

Innehåll om samhällsteman



43. Hur nödvändiga anser du att följande tjänster som studentkåren producerar är?

Mycket viktig Ganska viktig Onödig Vet inte

Uthyrning av bostäder till medlemmarna

Rättsskyddsrådgivning (tjänsten är till
hjälp t.ex. om du anser att tentamina
inte har bedömts rättvist)

Trakasseriombudets hjälp (tjänsten är
till hjälp om du har blivit osakligt
behandlad)

Stipendier

Rådgivningstjänster, IT-stödtjänster och
ekonomiskt stöd för
föreningsverksamheten

Klubb- och förråddslokaler som hyrs ut
till föreningarna

Bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs
ut

Hobbylokaler som hyrs ut (t.ex.
permanenta turer för dans o dyl.
hobbyer)

Uthyrning av paketbil

Uthyrning av släpvagn

Frivilligverksamhet (t.ex. sektioner och
kommittéer)

Evenemang

Utvecklande och stödande av
studentkulturen

Tryckt läsårskalender

Studentmedia (Aino-tidningen)

Arbetsplatsannonser

Förmåner och erbjudanden

Återvinningscentral (bytesplats för gratis
möbler och tillbehör)



44. Vilken av AUS tjänster har du själv använt under det senaste halvåret?

Uthyrning av bostäder till medlemmarna

Rättsskyddsrådgivning (tjänsten är till hjälp om t.ex. om du anser att tentamina inte har
bedömts rättvist

Trakasseriombudets hjälp (tjänsten är till hjälp om du har blivit osakligt behandlad)

Stipendier

Rådgivningstjänster, IT-stödtjänster och ekonomiskt stöd för föreningsverksamheten

Klubb- och förråddslokaler som hyrs ut till föreningarna

Bastu-, fest- och möteslokaler som hyrs ut

Hobbylokaler som hyrs ut

Uthyrning av paketbil

Uthyrning av släpvagn

Frivilligverksamhet (t.ex. sektioner och kommittéer)

Evenemang

Utvecklande och stödande av studentkulturen

Studentmedia (Aino-tidningen)

Tryckt läsårskalender

Arbetsplatsannonser

Förmåner och erbjudanden

Återvinningscentral (bytesplats för gratis möbler och tillbehör)

Jag har inte använt AUS tjänster



45. Skulle du använda följande tjänster om studentkåren erbjöd dem?

Säkert Kanske Knappast Vet inte

Förmånlig hemförsäkring från
namngivet bolag

Förmånligt elavtal från namngivet bolag

Uthyrning av flyttlådor

Arbetsredskap i sambruk

Gratis kaffe vid informationsdisk 

Förmånlig städservice

Förmånlig möbeluthyrning 

Förmånlig porslinsuthyrning

Rekryteringsportal för lediga tjänster
upprätthållen av AUS

Samanvändningsbil

Möjlighet att återvinna
användningsdugliga saker och möbler

46. Vilka andra tjänster borde studentkåren producera för sina medlemmar? Finns det någon
tjänst som saknas i studentkårens utbud?



47. Vilken tid på vardagar skulle du vilja sköta dina ärenden på servicebyrån i Otnäs?

48. Hur nöjd var du med din senaste kundservicesupplevelse? Bedöm din serviceupplevelse.

Evenemang och föreningsverksamhet

49. Är du medlem i en förening/organisation/ett gille inom studentkåren?

9-11

11-13

13-15

15-17

Tidigare än kl. 9

Senare än kl. 17

Vet inte

Mycket missnöjd

Rätt missnöjd

Varken nöjd eller missnöjd

Rätt nöjd

Mycket nöjd

Vet inte

Ja, ämnesföreningen och/eller gillen

Ja, annan förening

Jag är medlem i en förening utanför studentkåren 

Jag är inte medlem i någon förening inom studentkåren



50. Deltar du i verksamheten i föreningarna inom studentkåren?

51. Har du deltagit i studentkårens sektions- eller kommittéverksamhet? Du kan välja flera
alternativ.

Jag är med och ordnar evenemang och tillställningar i föreningen

Jag deltar ofta i verksamheten eller evenemang

Jag deltar ibland i verksamheten eller evenemang

Jag deltar sällan i verksamheten eller evenemang

Jag har aldrig deltagit i verksamheten eller evenemang

Sektionsverksamhet

Kommittéverksamhet

Delegationens verksamhet

Som frivillig på evenemang

Övrig frivillig

Jag har sökt men inte blivit vald

Jag har övervägt att gå med

Jag har inte deltagit



52. Hurdana evenemang deltar du i eller skulle du vilja delta i? Du kan välja flera alternativ.

Sitsar och andra akademiska bordsfester

Årsfester och sillfrukostar

Fester

Kurser

Bastukvällar

Möten

Motionsevenemang

Exkursioner 

Karriärevenemang

Alumnevenemang

Konserter/föreställningar/spex

Spelkvällar

Litteraturcirklar

Kultur och konstevenemang

Stödda evenemang som inte ordnas av studenter

Annan, vilken?



53. Välj de evenemang som enligt din uppfattning ordnas av AUS.

A! -spelen

Aalto Afterparty 

Aalto Amazing Race

Aalto Open Air

Gravitaatio 

HelleAalto/SmökkiCup

Quidditch

Humans vs. zombies

Loppmarknader

Floradagen

Städtalko i Teknologbyn

Mössnedläggningen

Otasuunnistus

Sitstävlingar

St. Patricks Day

Wappenparty

Wappurieha – utlysningen

World Dinner

Årsfesten

Årsfestveckan program

Hugogalan



54. Bedöm din deltagningsaktivitet på följande evenemang som AUS ordnar.

Jag har deltagit
och deltar även i

fortsättningen

Jag har
deltagit men

kommer
antagligen inte
att delta igen

Jag har
inte

deltagit
men

deltar
kanske

Jag
kommer
inte att
delta

Vet
inte

A! -spelen

Aalto Afterparty 

Aalto Amazing Race

Aalto Open Air

Gravitaatio 

HelleAalto/SmökkiCup

Quidditch

Humans vs. zombies

Loppmarknader

Floradagen

Städtalko i Teknologbyn

Mössnedläggningen

Otasuunnistus

Sitstävlingar

St. Patricks Day

Wappenparty

Wappurieha – utlysningen

World Dinner

Årsfest

Årsfestveckan program

Hugogalan



55. Vad anser du om följande påståenden som gäller AUS och/eller Aaltogemenskapens
studentevenemang?

Helt av
annan
åsikt

Delvis av
annan
åsikt

Varken av
samma eller
annan åsikt

Delvis av
samma

åsikt

Helt av
samma

åsikt

Alkoholen har en för stor roll på
studentevenemangen

Det borde finnas fler alkoholfria
evenemang

Fler evenemang borde ordnas utanför
Otnäs

Egna evenemang borde ordnas för
studenter med familj 

Jag saknar fler motionsevenemang

Fler evenemang som riktar sig till
internationella studenter borde ordnas

Det borde finnas fler gratis evenemang

Det finns för få evenemang

Det borde finnas flera större
evenemang

Jag upplever att jag får motsvarighet för
mina pengar när jag deltar på AUS
evenemang

Evenemangen är sinsemellan tillräckligt
olika 

Det ordnas för lite karriär- och
arbetslivsevenemang

Jämlikhetsärenden har beaktats
tillräckligt på studentevenemangen

Intressebevakning



56. Vad är de största problemen som  du har stött på i vardagen som student? Välj 1-3 alternativ.

Tillgången på rimligt prissatta hyresbostäder

Studielokaler och faciliteter på campus

Tillgodogivande av kunnande som skaffats utanför universitetet

Arbetslivsärenden

Jämlikt bemötande på universitetet 

Studiestödets inkomstbegränsningar

Studiestödsmängden

Läsårsavgifter

Problem gällande den egna invandringen

Studiemotivation

Kursernas arbetsmängd

Undervisningskvalitet och intresse

Studiernas flexibilitet och samordnande med övrigt liv

Handledning och rådgivning som ges av universitetet

Bostadsbidragets hushållsmässighet

Annan, vilken?



57. Vilket av följande saker som rör studentens liv upplever du att du kan påverka genom att
kontakta studentkåren? Välj alla alternativ som stämmer.

58. Hur upplever du att du kan påverka studieärenden? Du kan välja flera alternativ.

Tillgången på rimligt prissatta hyresbostäder

Studielokaler och faciliteter på campus

Tillgodogivande av kunnande som skaffats utanför universitetet

Arbetslivsärenden

Jämlikt bemötande på universitetet 

Studiestödets inkomstbegränsningar

Studiestödsmängden

Läsårsavgifter

Problem med den egna invandringen

Studiemotivation

Kursernas arbetsmängd

Undervisningskvalitet och intresse

Studiernas flexibilitet och samordnande med övrigt liv

Handledning och rådgivning som ges av universitetet 

Bostadsbidragets hushållsmässighet

Problematisk studentkultur t.ex. traditioner och normer som baserar sig på köns-eller
rasstereotypier

Genom förvaltningens studentrepresentanter

Genom en förening som verkar inom studentkåren

Genom studentkåren

Genom att ge direktrespons till universitetspersonalen

På något annat än ovannämnda sätt

Jag upplever mig inte kunna påverka studieärenden



59. Hur upplever du att du kan påverka studentkårens verksamhet? Du kan välja flera alternativ.

60. Skulle du vilja vara studentrepresentant i universitetets förvaltning? Förvaltningens
studentrepresentanter deltar i universitetsorganens möten och fungerar som studenternas röst i
beslutfattandet. Studentrepresentantens mandatperiod är ett läsår och ansökningen ordnas i
november. Mötena hålls oftast en gång i månaden eller mer sällan.

61. Varför skulle du ansöka eller har ansökt om att bli förvaltningens studentrepresentant? Du
kan välja flera alternativ.

Genom att vara AUS frivillig

Genom att kontakta AUS frivilliga

Genom delegationen

Genom att ta kontakt med AUS styrelse

Genom att rösta i delegationsval

Genom föreningar

Genom att kontakta AUS personal

På annat sätt än ovannämnda

Jag upplever mig inte kunna påverka studentkårens verksamhet

Ja

Nej

Vet inte

Om någon skulle be mig personligen

Känslan av att jag gör något för min gemenskap

Intressant organ

Viljan att påverka universitetet

Jag skulle inte vilja vara förvaltningen studentrepresentant

Av någon annan orsak, vad?



62. Har du röstat i delegationsvalet?

Kysymyksen säännöt

63. Vilka av följande faktorer har påverkat ditt beslut att rösta? Du kan välja flera alternativ.

Ja

Nej

Vill ej uppge

Har du röstat i delegationsvalet?

Ja

Nej

Vill ej uppge

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Vilka av följande faktorer har påverkat ditt
beslut att rösta? Du kan välja flera alternativ.

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Vilka av följande faktorer har påverkat ditt
beslut att inte rösta? Du kan välja flera alternativ.

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Jos vaihtoehto on valittu Hyppää kysymykseen Ger du ditt samtycke till att det
anonymiserade materialet lämnas ut till andra forskare och till Samhällsvetenskapliga
dataarkivet?

Jag känner kandidaten

Jag ställer själv upp som kandidat

Jag vill påverka studentkåren

Att rösta är en vana för mig

Någon annan faktor



Kysymyksen säännöt

64. Vilka av följande faktorer har påverkat ditt beslut att inte rösta? Du kan välja flera alternativ.

Kysymyksen säännöt

Dataskydd

Här kan du läsa den noggrannare dataskyddsbeskrivningen och materialadministrationsplanen: länk

Vilka av följande faktorer har påverkat ditt beslut att rösta? Du kan välja flera alternativ.

Kysymyksen säännöt

Sääntö: Hyppää kysymykseen
Hyppää kysymykseen Ger du ditt samtycke till att det anonymiserade materialet lämnas ut till
andra forskare och till Samhällsvetenskapliga dataarkivet?

Kysymys Har du röstat i delegationsvalet? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle

Jag upplever att min röst är betydelselös

Jag har inte haft en stark åsikt om vem jag vill rösta på

Jag upplever inte att delegationen driver mina ärenden

Jag vet inte vad delegationsval är för något

Delegationsvalet intresserar mig inte

Någon annan faktor

Frågan rör inte mig

Vilka av följande faktorer har påverkat ditt beslut att inte rösta? Du kan välja flera alternativ.

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Har du röstat i delegationsvalet? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle

https://www.otus.fi/wp/wp-content/uploads/2020/09/AUS-Dataskyddbeskrivning.docx.pdf


65. Ger du ditt samtycke till att det anonymiserade materialet lämnas ut till andra forskare och till
Samhällsvetenskapliga dataarkivet?

Kysymyksen säännöt

66. Ger du ditt samtycke till att det anonymiserade materialet lämnas ut till AUS?

Ja, jag ger mitt samtycke

Nej, uppgifterna får enbart användas i den här undersökningen.

Ger du ditt samtycke till att det anonymiserade materialet lämnas ut till andra forskare och till
Samhällsvetenskapliga dataarkivet?

Ei vielä kysymyssääntöjä

Kysymys Vilka av följande faktorer har påverkat ditt beslut att rösta? Du kan välja flera
alternativ. on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle
Kysymys Har du röstat i delegationsvalet? on Hyppää kysymykseen sääntö tälle kysymykselle

Ja, jag ger mitt samtycke till att mina anonymiserade svar lämnas ut till AUS.

Nej, mina uppgifter får inte lämnas ut till AUS.


