
KYSELYLOMAKE: FSD3516 OPISKELIJATUTKIMUS 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3516 EUROSTUDENT VI: FINLAND 2016

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.



EUROSTUDENT VI -TUTKIMUS OPISKELIJOILLE 
TOTEUTETAAN JÄLLEEN 2016
EUROSTUDENT-kysely toteutetaan Suomessa internetkyselynä tutkimuksen otokseen valikoi- 
tuneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskus. 

Tutkimus on osa kansainvälistä EUROSTUDENT-hanketta, jota on jo toteutettu lähes 20 vuoden  
ajan. EUROSTUDENT on ainutlaatuinen vertailututkimus korkeakouluopiskelusta ja opiskelijoista.  
Uusin kansainvälinen EUROSTUDENT V -vertailututkimus julkaistiin helmikuussa 2015 ja  
vertailuaineisto on saatavissa ensimmäistä kertaa myös sähköisesti (http://www.eurostudent.eu). 

EUROSTUDENTin päätavoite on koota vertailukelpoista aineistoa eurooppalaisten korkeakoulu- 
opiskelijoiden sosiaalisesta taustasta, elinoloista, opiskelusta, kansainvälisestä liikkuvuudesta ja  
toimeentulosta 30 maassa korkeakoulupolitiikan, korkeakoulujen ja tutkijoiden käyttöön.  
Vastaajia viimeisimmällä kierroksella oli yli 200 000. 

EUROSTUDENT on ollut yksi keskeisiä lähteitä Bolognan prosessin edistämisessä, ja Suomessa  
EUROSTUDENT-aineiston tulokset ovat olleet opiskelijavalintauudistuksen ja monen muun  
politiikkahankkeen taustalla. Uusimman tutkimuksen tuloksia on tarkoitus saada myös aiempaa  
paremmin korkeakoulujen käyttöön. Tätä varten vastaajamäärää on saatava nostettua kussakin  
korkeakoulussa.

Tiedonkeruuaika, jolloin korkeakouluopiskelijoita pyydetään täyttämään kyselylomake on  
1.3.2016–31.5.2016. Opiskelijat saavat vastaajatunnukset ja linkin kyselylomakkeelle sähkö- 
postitse. Kattavan aineiston muodostamiseksi on tärkeää että mahdollisimman moni opiskelija  
vastaa kyselyyn. 

KORKEAKOULUJA PYYDETÄÄN AKTIIVISESTI TIEDOTUKSESSAAN 
KANNUSTAMAAN OPISKELIJOITA VASTAAMAAN KYSELYYN.

Tutkimuksen toteuttaa Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitii- 
kan osasto, tiedonkeruusta ja aineistojen koostamisesta vastaa Tilastokeskus. Tutkimuksen  
ohjausryhmässä on mukana edellämainittujen lisäksi Kela, Unifi, Arene, SYL ja SAMOK.

Lisätietoja tutkimuksesta: 
opetusneuvos Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö 
[yhteystiedot poistettu]

Lisätietoja tiedonkeruusta: 
tutkija Anna-Kaarina Potila, Tilastokeskus
[yhteystiedot poistettu]

EUROSTUDENT IV –tutkimuksesta saatujen tietojen mukaan suomalaiset opiskelijat ovat kan-
sainvälisesti vertailtuna aktiivisia osallistujia kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen, ja he saavat 
myös ulkomailla suoritettuja opintoja hyvin hyväksiluettua osana korkeakouluopintojaan. Edel-
leen kuitenkin sosioekonominen tausta vaikuttaa Suomessa paljon siihen lähteekö opiskelija 
opiskeluaikana ulkomaille liikkuvuusjaksolle. 
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UNDERSÖKNINGEN EUROSTUDENT VI FÖR 
STUDERANDE GENOMFÖRS IGEN ÅR 2016

Undersökningen EUROSTUDENT genomförs i Finland som en webbenkät för 24 000 hög- 
skolestuderande som valts med i urvalet. För datainsamlingen svarar Statistikcentralen. 

Undersökningen ingår i det internationella projektet EUROSTUDENT, som genomförts redan 
under närmare 20 år. EUROSTUDENT är en unik jämförelseundersökning om studierna i 
högskolor och om studerande. Den senaste internationella jämförelseundersökningen EUROS-
TUDENT V publicerades i februari 2015 och jämförelsematerialet finns för första gången också 
i elektronisk form (http://www.eurostudent.eu). 

Det huvudsakliga syftet med EUROSTUDENT är att sammanställa jämförbart material om de 
europeiska högskolestuderandenas sociala bakgrund, levnadsförhållanden, studier, internationella 
rörlighet och utkomst i 30 länder. Uppgifterna används inom högskolepolitiken, högskolorna 
och bland forskare. Under den senaste undersökningsomgången var antalet uppgiftslämnare  
över 200 000.  

EUROSTUDENT har varit en av de mest centrala källorna vid främjandet av Bolognaproces-
sen, och i Finland har resultaten från undersökningen EUROSTUDENT legat till grund för re-
formen av antagningen av studerande till högskolorna och flera andra politiska projekt. Avsikten 
är att resultaten från den nyaste undersökningen också bättre ska kunna användas av högskolor-
na. Därför borde svarsprocenten ökas i varje högskola.

Datainsamlingen pågår 1.3.2016–31.5.2016. Vi ber att högskolestuderandena under denna tid 
fyller i enkätblanketten. Studerandena får koderna och länken till enkätblanketten per e-post. 
För att kunna bilda ett täckande material är det viktigt att så många studerande som möjligt 
besvarar enkäten. 

Vi BER ATT HÖGSKOLORNA I SIN INFORMATION AKTIVT  
UPPMUNTRAR STUDERANDENA ATT BESVARA I ENKÄTEN. 

I Finland genomförs undersökningen av undervisnings- och kulturministeriets högskole- och 
forskningspolitiska avdelning, för datainsamlingen och sammanställningen av materialet svarar 
Statistikcentralen. Till styrgruppen för undersökningen hör förutom ovan nämnda också Fpa, 
Unifi, Arene, FSF och SAMOK.

Mera information om undersökningen: 
undervisningsråd Johanna Moisio, Undervisnings- och kulturministeriet
[kontaktuppgifter borttagna]

Mera information om datainsamlingen: 
forskare Anna-Kaarina Potila, Statistikcentralen
[kontaktuppgifter borttagna]

Enligt uppgifterna i undersökningen EUROSTUDENT IV är finländska studerande i internatio-
nell jämförelse aktiva deltagare i den internationella rörligheten och de studier som genomförts 
utomlands räknas också väl tillgodo som en del av studerandenas högskolestudier. I Finland 
inverkar dock ännu den socioekonomiska bakgrunden mycket på om en studerande åker 
utomlands under studietiden. 
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EUROSTUDENT VI kyselylomake 
 

1.0 Opiskeletko aktiivisesti tällä lukukaudella 

Suomessa? 

Valitse yksi vaihtoehto 

( )  Kyllä, suomalaisessa yliopistossa 

( )  Kyllä, suomalaisessa ammattikorkeakoulussa 

( )  Ei, opiskelen tilapäisesti ulkomaisessa 

korkeakoulussa Suomen ulkopuolella (esim. Erasmus-

ohjelmassa) 

( )  Ei, pidän tällä hetkellä taukoa opiskelusta (virallisesti 

tai epävirallisesti) 

( )  Ei, olen keskeyttänyt opinnot 

( )  En, olen jo valmistunut 

 

Vastaa pääasiallisten opintojesi mukaan 

1.3a Valitse seuraavista ammattikorkeakoulu, jossa 

opiskelet: 

( )  Yrkeshögskolan Arcada 

( )  Centria ammattikorkeakoulu 

( )  Diakonia-ammattikorkeakoulu 

( )  HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 

( )  Humanistinen ammattikorkeakoulu 

( )  Hämeen ammattikorkeakoulu 

( )  Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

( )  Kajaanin ammattikorkeakoulu 

( )  Karelia-ammattikorkeakoulu 

( )  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
( )  Lahden ammattikorkeakoulu 

( )  Lapin ammattikorkeakoulu 

( )  Laurea-ammattikorkeakoulu 

( )  Metropolia Ammattikorkeakoulu 

( )  Mikkelin ammattikorkeakoulu 

( )  Oulun ammattikorkeakoulu 

( )  Saimaan ammattikorkeakoulu 

( )  Satakunnan ammattikorkeakoulu 

( )  Savonia-ammattikorkeakoulu 

( )  Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

( )  Tampereen ammattikorkeakoulu 
( )  Turun ammattikorkeakoulu 

( )  Vaasan ammattikorkeakoulu 

( )  Yrkeshögskolan Novia 

 

1.3b Valitse seuraavista yliopisto, jossa opiskelet: 

( )  Aalto-yliopisto (AYO) 

( )  Helsingin yliopisto (HY) 
( )  Itä-Suomen yliopisto (ISY) 

( )  Jyväskylän yliopisto (JY) 

( )  Lapin yliopisto (LY) 
( )  Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) 

( )  Oulun yliopisto (OY) 

( )  Svenska handelshögskolan (SHH) 
( )  Taideyliopisto 

( )  Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) 

( )  Tampereen yliopisto (TaY) 

( )  Turun yliopisto (TY) 
( )  Vaasan yliopisto (VY) 

( )  Åbo Akademi (ÅA) 
 

 

 

 

 

 

1.3c Millä paikkakunnalla oppilaitoksesi sijaitsee? 

 

1.4 Mitä tutkintoa suoritat parhaillaan? 

Valitse yksi vaihtoehto. 

( )  Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa  

( )  Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa  

( )  Ammattikorkeakoulututkinto  

( )  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto  

( )  Lisensiaatin/tohtorin tutkinto 

 

1.5 Kumpi seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä 

opiskelutilannettasi? 

( )  Olen päätoiminen opiskelija 

( )  Olen sivutoiminen opiskelija 

 

1.6a Mitä alaa opiskelet? 

( )  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 
 

1.6b Mitä alaa opiskelet? 

( )  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 
 

1.7 Missä maassa suoritit loppuun alemman tutkinnon 

(esim. kandidaatintutkinnon), jonka pohjalta jatkat nyt 

ylempää korkeakoulututkintoa? 

( )  Suomessa  

( )  Muualla  

( )  En ole suorittanut alempaa korkeakoulututkintoa 

 

Missä maassa suoritit loppuun alemman tutkinnon? 

 

1.8 Kuinka pian edellisen tutkinnon suorittamisen 

jälkeen aloit suorittaa tämänhetkistä ylempää 

korkeakoulututkintoa? 



(Tarkoitetaan esim. kandidaatin tutkinnon ja maisterin 

tutkinnon välinen aika, AMK-tutkinnon ja ylemmän 

AMK-tutkinnon välinen aika) 
( )  Alle vuoden kuluessa  

( )  Vuoden - kahden kuluessa  

( )  Yli kaksi vuotta edellisen tutkinnon jälkeen 

 

1.9. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin seikkoihin 

nykyisessä (pääasiallisessa) koulutusohjelmassasi? 

Hyvin tyytyväinen - Melko tyytyväinen - En tyytyväinen 

enkä tyytymätön - Melko tyytymätön - Hyvin 

tyytymätön 

a. Opetuksen laatu 

b. Opintojen ja aikataulujen järjestelyt 
c. Opiskeluympäristö (esim. kirjasto, tietokoneet, 

rakennukset, opetustilat) 

d. Kurssivalikoiman laajuus 

e. Korkeakoulun hallintohenkilökunnan asenne 

opiskelijoita kohtaan 

f. Opetushenkilöstön asenne opiskelijoita kohtaan 

g. Opinto-ohjaus 

h. Koulutuksen sisältö 

 

FI_1 Miten suureen osaan nyt suorittamiasi opintoja 

on sisältynyt verkko-opetusta? 

( ) yksittäisissä opinnoissa 
( ) alle puolessa 

( ) yli puolessa 

( ) lähes kaikissa opinnoissa 

( ) En osaa sanoa 

 

FI_2 Arvioi, kuinka pitkän ajan olet aktiivisesti kaiken 

kaikkiaan opiskellut korkeakoulussa siinä vaiheessa, 

kun valmistut.  

Poislukien esim. äitiyslomat, työssäolojaksot, 

asevelvollisuus ym. 

 
Opiskeluaikasi aloituksesta valmistumiseen noin 

______ vuotta ______ ja kuukautta 

 

1.10 Aiotko jatkaa korkeakouluopintoja nykyisten 

opintojesi jälkeen? 

( )  Kyllä. Aion jatkaa opintojani vuoden kuluessa siitä 

kun olen päättänyt nykyiset opintoni  

( )  Kyllä. Aion jatkaa opintojani, kun yli vuosi on 

kulunut nykyisten opintojeni loppuun saattamisesta  

( )  En aio jatkaa opiskelua.  

( )  En tiedä vielä 

 
1.11 Missä aiot jatkaa opintojasi nykyisten opintojesi 

jälkeen: 

( )  Suomessa  

( )  Ulkomailla  

( )  En tiedä vielä  

 

1.11 Missä maassa aiot jatkaa opintojasi nykyisten 

opintojesi jälkeen? 

 

1.12 Kun ajattelet nykyisen (pääasiallisen) 

koulutusohjelmasi tuottamaa osaamista:  

Millaisiksi arvioisit valmiutesi työmarkkinoilla, kun 

valmistut nykyisestä koulutusohjelmastasi? 

Erittäin hyvät - Melko hyvät - Eivät hyvät eivätkä 

huonot - Melko huonot - Erittäin huonot - En osaa sanoa 

a. Suomessa 
b. Kansainvälisesti 

 

FI3 Paljonko uskot saavasi palkkaa bruttona (ennen 

verojen vähentämistä) vuoden kuluttua 

valmistumisestasi? 

Arvio kuukausipalkasta  

 

______________________ euroa kuukaudessa 

 

FI4 Miten hyvin seuraavat väittämät vastaavat omaa 

mielipidettäsi? 

Valitse kaikista kohdista sinulle sopivin vaihtoehto. 

Täysin samaa mieltä - Samaa mieltä - Ei samaa eikä eri 

mieltä - Eri mieltä - Täysin eri mieltä 

a. Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteeni 

b. Valitsemallani alalla on tulevaisuudessa hyvä 

työllisyystilanne 

c. Uskon työllistyväni vuoden sisällä valmistumisestani 

d. Minulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä omalle 

koulutusalalle vuoden sisällä valmistumisestani 

e. Uskon saavani koulutustasoani vastaavaa työtä 

kolmen vuoden sisällä valmistumisestani 

f. Uskon kokevani työttömyyttä vuoden sisällä 
valmistumisestani 

g. Lykkään valmistumista tarkoituksella 

h. Jos en valmistuttuani löydä Suomesta mieleistäni 

työpaikkaa, lähden ulkomaille työnhakuun 

 

1.13 Entä mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 

Valitse kaikista kohdista sinulle sopivin vaihtoehto. 

Täysin samaa mieltä - Samaa mieltä - Ei samaa eikä eri 

mieltä - Eri mieltä - Täysin eri mieltä 

a. Opettajani innostavat minua 

b. Olen aina tiennyt, että alkaisin jonakin päivänä 
opiskella korkeakoulussa 

c. Suosittelen nykyistä (pääasiallista) 

koulutusohjelmaani 

d. Tiesin alusta asti, mitä minulta vaaditaan nykyisessä 

(pääasiallisessa) koulutusohjelmassani 

e. Minusta tuntuu usein, että korkeakouluopiskelu ei sovi 

minulle 

f. Opettajat välittävät siitä, miten edistyn opinnoissani 

g. Joskus mietin, oliko opiskelu oikea valinta 

 

2.0 Onko sinulla toisen asteen tutkinto 

(ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto)? 
( )  Kyllä, suoritin sen Suomessa  

( )  Kyllä, suoritin sen ulkomailla  

( )  Ei ole 

 

2.1 Suorititko toiseen asteen tutkintosi nuorille 

suunnatussa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa? 

( )  Kyllä, lukiossa  

( )  Kyllä, ammatillisessa koulutuksessa  

( )  Ei, suoritin sen muulla tavoin (esim. aikuislukio, 

aikuisille suunnatut ammatilliset opinnot, oppisopimus) 

 

 

2.2 Missä olet viimeksi käynyt koulua: 

( )  Suomessa  



( )  Ulkomailla 

 

2.3 Kuinka pian toisen asteen opintojesi lopettamisen 

jälkeen aloitit korkeakouluopinnot ensimmäistä 

kertaa? 

Toisen asteen opinnot=lukio, ammatilliset opinnot 

Mikäli olet opiskellut useammassa toisen asteen 

koulutusohjelmassa, laske aika ensimmäisen 

koulutusohjelman päättämisestä lähtien, (riippumatta 

siitä saitko tutkinnon valmiiksi). Mikäli olet aloittanut 

useammat korkeakouluopinnot Suomessa tai ulkomailla, 

laske aika ensimmäisten korkeakouluopintojesi 

aloittamiseen. 

( )  vuoden kuluessa  
( )  1-2 vuoden kuluttua  

( )  yli kahden vuoden kuluttua 

 

FI5 Valitse viimeksi suorittamasi tutkinto tai 

oppimäärä: 

( )  Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä  

( )  Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai 

erikoisammattitutkinto  

( )  Kaksoistutkinto (ammatillinen tutkinto ja 

ylioppilastutkinto samanaikaisesti suoritettuna)  

( )  Ammattikorkeakoulututkinto  

( )  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
( )  Alempi korkeakoulututkinto yliopistosta  

( )  Ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta  

( )  Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto  

( )  Ulkomainen tutkinto  

( )  Muu tutkinto (esim. opistoasteen tutkinto) 

 

2.4 Milloin pääsit ensimmäisen kerran sisään 

korkeakouluun? 

vuosi ja kuukausi 

 

2.5 Milloin aloitit nykyisessä (pääasiallisessa) 

koulutusohjelmassasi? 

vuosi ja kuukausi 

 

2.6 Luettiinko koulutusjärjestelmän ulkopuolella 

hankkimasi osaaminen/kokemus hyväksesi 

koulutusohjelmassasi tai siihen pyrkiessäsi? 

Ota huomioon työkokemuksesi, kurssit, itseopiskelu, 

vapaaehtoistyö tms., joka luettiin hyväksesi 

koulutusohjelmassasi tai sisäänpääsyssä (vapautus 

kursseista tai kokeista tms.). 

Voit valita useamman vaihtoehdon 

[ ]  Kyllä, sisäänpääsyssä ensimmäisiin 
korkeakouluopintoihini Suomessa  

[ ]  Kyllä, nykyisessä (pääasiallisessa) 

koulutusohjelmassani (esim. opintopisteinä, harjoittelun 

korvaamisena)  

[ ]  Ei 

 

FI6 Oletko hakenut aiemmin ja/tai muualla hankitulle 

osaamisellesi tunnustamista korkeakoulussa? 

(muissa opinnoissa, ulkomailla, työelämässä tai 

harrastuksissa saavutettua osaamista) 

( )  Kyllä    ( )  Ei     ( )  En osaa sanoa 

 

FI7 Millä tavoin hankitun osaamisen tunnustamisesta 

oli kyse? 

Voit valita useita 

[ ]  Muualla tehdyistä opinnoista ja/tai harjoittelusta 

kotimaassa  
[ ]  Muualla tehdyistä opinnoista ja/ta harjoittelusta 

ulkomailla  

[ ]  Palkkatyössä hankitusta osaamisesta  

[ ]  Muusta osaamisesta (esim. harrastukset, 

järjestötoiminta) 

 

FI8 Mikä vaihtoehto parhaiten kuvaa aiemmin 

hankitun osaamisen tunnustamisen lopputulosta 

kannaltasi? 

( )  Sain hyväksiluettua/tunnustettua kaiken tai lähes 

kaiken hakemastani  
( )  Sain hyväksiluettua/tunnustettua noin kolme 

neljäsosaa hakemastani  

( )  Sain hyväksiluettua/tunnustettua puolet hakemastani  

( )  Sain hyväksiluettua/tunnustettua neljäsosan 

hakemastani tai vähemmän 

 

FI9 Oletko osallistunut valmennuskurssille? 

( )  Kyllä      ( )  En ole 

 

2.7 Olitko ansiotyössä ennen kuin aloitit 

korkeakouluopinnot ensimmäistä kertaa? 

Laske mukaan myös oppisopimus tai palkallinen 
harjoittelu. Asepalvelusta tai siviilipalvelusta ei lasketa 

ansiotyöksi. 

( )  Kyllä, työskentelin säännöllisesti vähintään 20 tuntia 

viikossa vähintään yhden vuoden ajan.  

( )  Kyllä, työskentelin säännöllisesti alle 20 tuntia 

viikossa vähintään yhden vuoden ajan.  

( )  Kyllä, olin ansiotyössä alle vuoden.  

( )  En ollut ansiotyössä ennen korkeakouluopintojani. 

 

2.8 Oletko missään vaiheessa (virallisesti tai 

epävirallisesti) keskeyttänyt opintosi nykyisessä 

(pääasiallisessa) koulutusohjelmassasi vähintään 

kahdeksi perättäiseksi lukukaudeksi? 

( )  Kyllä    ( )  En 

 

2.9 Miksi keskeytit opintosi vähintään kahdeksi 

perättäiseksi lukukaudeksi nykyisen (pääasiallisen) 

koulutusohjelmasi aikana? 

Voit valita useita 

[ ]  Talousvaikeudet  

[ ]  Perhesyyt (raskaus, lastenhoito, vanhemmista 

huolehtiminen tms.)  

[ ]  Työhön liittyvät syyt  
[ ]  Terveydelliset syyt  

[ ]  Motivaation puute  

[ ]  Muut syyt, esimerkiksi asepalvelus 

 

3.0 Missä asut lukukauden aikana (maanantaista 

perjantaihin)? 

( )  Asun yksin omassa taloudessani (tai soluasunnossa)  

( )  Asun yhteistaloudessa tai "kimppakämpässä"  

( )  Asun puolison kanssa (avo- tai avioliitossa 

/rekisteröidyssä parisuhteessa)  

( )  Asun yksin lapsen/lasten kanssa  
( )  Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa  

( )  Asun vanhempieni tai sukulaisteni luona  

( )  Muuten, miten? ___________________________ 



 

3.1 Mikä on asumismuotosi? 

( )  Vuokralla opiskelija-asunnossa  
( )  Vuokralla muuten kuin opiskelija-asunnossa 

(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  

( )  Muuten, miten? _____________________________ 

 

3.2 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin seikkoihin 

nykyisessä asunnossasi? 

Erittäin tyytyväinen - Melko tyytyväinen - En 

tyytyväinen enkä tyytymätön - Melko tyytymätön - 

Erittäin tyytymätön 

 

Hinta 

Sijainti 

Yleiskunto 

Matkustusaika asunnolta korkeakoululle 

 

FI10 Saatko suomalaista opintotukea (opintoraha 

ja/tai asumislisä) tällä kevätlukukaudella? 
( )  Kyllä    ( )  Ei      

 

3.3 Arvioi kuukausittain käytettävissäsi olevat 

keskimääräiset tulosi lukukauden aikana seuraavan 

ryhmittelyn mukaisesti.  

”Käytettävissäsi oleva” tarkoittaa mistä tahansa 

saamaasi rahaa, joka on tarkoitettu kuukausimenoihisi. 

Merkitse ”0”, jos et ole saanut tuloja kyseiseltä taholta 

 

€ kuukaudessa keskimäärin 

 
Puolison tuki 

Vanhempien tai sukulaisten tuki 

Opintoraha (suomalainen) 

Opintotuen asumislisä 

Yleinen asumistuki 

Opintolaina 

Korkeakoulun myöntämä stipendi tai apuraha 

Opintotuki tai laina tai avustus Suomen ulkopuolelta 

(omasta maastasi, Euroopan unionista tms.) 

Palkkatulot tämänhetkisestä ansiotyöstä 

Palkkatulot aikaisemmista työpaikoista (kesätyö tms.) - 

vain rahasumma jonka otat käyttöön kuukauden aikana 
Muut sosiaaliturvaetuudet (esim. lapsilisä) 

Toimeentulotuki 

Muut tulonlähteet, joita ei tarvitse maksaa takaisin 

(pääomatulot, omaisuuden myynti, muut säästöt, 

satunnaiset myyntitulot, lahjat) 

Muut lainat (pankkilainat, pikavipit, lainat ystäviltä..) 

 

3.4 Miten paljon rahaa käytät kuukaudessa 

keskimäärin seuraaviin menoihin kuluvalla 

lukukaudella? 

Luettele menosi (ilman sellaisia eriä kuin vapaa-ajan 
matkat, uusi pyykinpesukone, tms.). Ellei toisin pyydetä, 

luettele vain omat menosi (ei perheesi/puolisosi menoja). 

Laita "0" siihen kohtaan, josta ei menoja. 

”Muut maksavat puolestani”: Vanhempiesi, puolisosi, 

työnantajasi tai muiden suoraan maksamat menot (esim. 

vanhempiesi maksama vuokra) 

 

Maksan itse  

Vanhemmat/ puoliso/ muut maksavat puolestani 

 

€ / kk keskimäärin 

 

a. Elinkustannukset kuukaudessa  

Asuminen (vuokra, lainanlyhennys, yhtiövastike, sähkö-, 

vesimaksu ym.) 

Ruoka 

Liikennevälineet, matkustaminen (ei ulkomaan) 

Puhelinlasku, tietotekniikka ja internet 

Terveyskulut (lääkkeet, terveyspalvelut, tapaturma- ja 

sairausvakuutukset) 

Lastenhoito, päiväkotimaksut jne. 

Velan ja lainan maksu (lukuun ottamatta asuntolainaa) 

Harrastukset ja vapaa-aika 

Muut säännölliset elinkustannukset (vaatteet, hygienia, 
tupakka, lemmikit, vakuutus lukuunottamatta 

sairausvakuutusta) 

 

b. Opiskeluun liittyvät kulut lukukaudessa 

Lukukausimaksut, hallinnolliset maksut 

Ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan (AMK) 

jäsenmaksu (vuodessa) 

Opiskeluvälineet (esim. kirjat, kopiointi, DVD:t, 

opintoretket) 
Muut opiskelukulut (yksityisopetus, lisäkurssit tms.) 

 

3.5 Miten paljon sinulla on taloudellisia vaikeuksia 

tällä hetkellä? 

( ) Erittäin paljon vaikeuksia 

( ) Melko paljon vaikeuksia 

( ) Jonkin verran vaikeuksia 

( ) Melko vähän vaikeuksia 

( ) Ei lainkaan vaikeuksia 

 

FI11 Oletko joutunut rajoittamaan 

opintotukikuukausien käyttöä (esimerkiksi palauttanut 

tai perunut tukea) nykyisten opintojesi aikana? 

Voit valita useita vaihtoehtoja. 

[ ]  En ole rajoittanut  

[ ]  Kyllä, opintotuen tulorajojen vuoksi  

[ ]  Kyllä, opintosuoritusvaatimusten vuoksi (5 op/kk ja 

20op/lukuvuosi)  

[ ]  Kyllä, jotta tukiaika riittäisi tutkinnon suorittamiseen  

[ ]  Kyllä, koska en ole oikeutettu suomalaiseen 

opintotukeen  

[ ]  Kyllä, muista syistä 

 
FI12 Aiotko ottaa tai oletko ottanut opintolainaa 

nykyisten korkeakouluopintojesi aikana? 

( )  Kyllä     ( )  En      ( )  En tiedä vielä 

 

FI13 Arvioi paljonko aiot kaikkiaan ottaa opintolainaa 

nykyisten korkeakouluopintojesi aikana?  

Laske mukaan jo mahdollinen nostamasi laina ja se, 

jonka olet aikeissa vielä ottaa 

 

Lainamäärä yhteensä______________________ EUR 



 

FI14 Oletko nostanut opintolainaa tämän lukuvuoden 

aikana? 
( )  Kyllä Suomesta  

( )  Kyllä ulkomailta  

( )  En 

 

FI15 Mitkä seuraavista syistä ovat vaikuttaneet siihen, 

että olet nostanut opintolainaa: 

Voit valita useita 

[ ]  Opintolainan matala korkotaso  

[ ]  Opintolainan kohtuulliset takaisinmaksuehdot  

[ ]  Opintolainan markkinointi  

[ ]  Opintolainavähennys tai opintolainahyvitys  
[ ]  Oman alan kohtuulliset työllisyysnäkymät  

[ ]  Toimeentulon kannalta välttämättömien juoksevien 

menojen rahoittaminen  

[ ]  Yllättävien menojen rahoittaminen  

[ ]  Opintorahan ja asumislisän riittämättömyys  

[ ]  Omien työtulojen vähäisyys  

[ ]  Perheen taloudellisen tuen vähäisyys 

 

FI16 Mainitsit, että opintolainavähennys tai 

opintolainahyvitys vaikutti siihen, että nostit 

opintolainaa. Mikä seuraavista vaikutti opintolainasi 

nostamiseen? 
( )  Mahdollisuus saada opintolainahyvitys (koskee 

1.8.2014 tai sen jälkeen opintonsa ensimmäisen kerran 

aloittaneita)  

( )  Mahdollisuus saada opintolainavähennys (koskee 

1.8.2005 lähtien, mutta ENNEN 1.8.2014 

korkeakouluopintonsa ensimmäisen kerran aloittaneita)  

( )  Minulla ei ole oikeutta opintolainavähennykseen tai 

opintolainahyvitykseen, (esim. koska olen aloittanut 

opintoni ENNEN 1.8.2005) 

 

3.6 Käytkö ansiotyössä tämän kevätlukukauden 

aikana? 

Myös palkallinen harjoittelu lasketaan mukaan. 

( )  Kyllä, käyn töissä koko kevätlukukauden  

( )  Kyllä, käyn töissä silloin tällöin kevätlukukauden 

aikana  

( )  En käy töissä tämän kevätlukukauden aikana 

 

3.7 Kuinka monta tuntia viikossa käytät keskimäärin 

ansiotyöhön tämän lukukauden aikana? 

 

Ansiotyö______________________ tuntia viikossa 

 
FI17 Ovatko opintosi edenneet omien tavoitteidesi 

mukaisesti? 

( )  Kyllä, opintoni ovat edenneet tavoitteideni 

mukaisesti  

( )  Opintoni ovat edenneet tavoitteitani nopeammin  

( )  Opintoni ovat edenneet tavoitteitani hitaammin 

 

FI18 Miten seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet 

opintojesi etenemiseen? 

Hidasti - Ei vaikutusta – Nopeutti - En osaa sanoa 

a. Lukujärjestys tai opintosuunnitelma 
b. Opinto-ohjaus 

c. Omat opiskelutaidot 

d. Opiskelumateriaalien tai -välineiden saatavuus 

e. Opetus (luennot, seminaarit ym.) 

f. Opintojen vaativuus 

g. Työllistymisodotukset 
h. Oma asenne tai motivaatio opiskeluun 

i. Toimeentulon järjestäminen 

j. Terveydentila 

k. Sosiaaliset suhteet 

l. Aktiivisuus opiskelija- tai nuorisojärjestöissä tms. 

m. Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen 

 

3.8 Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien 

väittämien kanssa? 

Vastaa koskien tätä kevätlukukautta. 

Täysin samaa mieltä - Jokseenkin samaa mieltä - En 
samaa enkä eri mieltä - Jokseenkin eri mieltä - Täysin eri 

mieltä 

a. Käyn töissä rahoittaakseni elämiseni 

b. Käyn töissä saadakseni työkokemusta 

c. Ilman ansiotyötä minulla ei olisi varaa opiskella 

d. Käyn töissä, koska minun on tuettava taloudellisesti 

muita (lapsia, puolisoa, vanhempia ym.) 

 

3.9 Miten läheisesti ansiotyösi liittyy koulutusohjelmasi 

sisältöön? 

Vastaa koskien ansiotyötäsi tällä kevätlukukaudella. 

( )  Hyvin läheisesti  
( )  Melko läheisesti  

( )  Jonkin verran  

( )  Melko vähän  

( )  Ei lainkaan 

 

3.10 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä 

tilannettasi? 

( )  Olen ensisijaisesti opiskelija ja teen töitä opiskeluni 

ohessa  

( )  Olen ensisijaisesti ansiotyössä ja opiskelen 

ansiotyöni ohessa 
 

3.11 Kuinka monta tuntia viikossa käytät yleensä aikaa 

ohjattuun opiskeluun ja itsenäiseen opiskeluun 

viikoittain tällä kevätlukukaudella? 

Yritä muistella, kuinka monta tuntia käytät aikaa 

päivittäin opiskeluun viikonloppu mukaan lukien. 

Merkitse "0" kohtaan, jolloin et käytä tavallisesti aikaa 

kyseiseen toimintaan. Jos opetusta ei ole viikoittain 

(esim. kahdeksan tunnin seminaari, joka järjestetään 

kolmena päivänä/lukukausi), jaa aika kaikkien 

viikonpäivien kesken. 60 min=1 tuntia 

Maanantai – Tiistai – Keskiviikko – Torstai – Perjantai – 
Lauantai – Sunnuntai  

 

a. Ohjattu opiskelu (luennot, oppitunnit, seminaarit, 

harjoittelu, laboratoriotyöskentely, tentit, kokeet tms.) 

b. Itsenäinen opiskelu (valmistautuminen, lukeminen, 

kirjalliset tehtävät tms.) 

 

3.12 Tarkastele opiskeluun ja ansiotyöhön käyttämääsi 

aikaa tällä kevätlukukaudella. Haluaisitko käyttää 

enemmän, saman verran vai vähemmän aikaa 

seuraaviin asioihin? 

Jos et ole tällä hetkellä ansiotyössä: merkitse, haluaisitko 

käyttää yhtä paljon (=ei lainkaan) tai enemmän (jonkin 

verran) aikaa ansiotyöhön. 



Haluaisin käyttää vähemmän aikaa - Haluan käyttää yhtä 

paljon aikaa kuin nyt - Haluaisin käyttää enemmän aikaa 

 
a. Aikaa ohjattuun opiskeluun 

b. Aikaa omatoimiseen opiskeluun 

c. Aikaa ansiotyöhön 

 

3.13 Oletko tehnyt ansiotyötä kesällä tai muina loma-

aikoina viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

Myös palkallinen harjoittelu lasketaan mukaan. 

 

( )  Kyllä     ( )  En  ole 

 

4.0 Oletko suorittanut opintoihisi liittyvän jakson 

ulkomailla sen jälkeen, kun aloitit suomalaiset 

korkeakouluopinnot? 

Mainitse vain lyhytkestoinen opiskelu Suomen 

ulkopuolella, ei kokonaisia koulutusohjelmia. 

( )  Kyllä olen  

( )  En, mutta olen aikeissa lähteä  

( )  En, enkä ole aikeissa lähteä 

 

4.1 Kumpi väitteistä kuvaa parhaiten nykyistä 

tilannettasi? 

( )  Olen jo tehnyt järjestelyjä ulkomaan jaksoa varten  

( )  En ole vielä tehnyt järjestelyjä, mutta olen aikeissa 
lähteä 

 

4.2 Mitä tutkintoa olit suorittamassa Suomessa, kun 

olit ulkomaanjaksolla? 

Jos olet opiskellut ulkomailla useammin kuin kerran, 

anna tiedot viimeisimmästä ulkomaanopiskelustasi. 

Voit valita useita. 

[ ]  Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa  

[ ]  Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa  

[ ]  Ammattikorkeakoulututkinto  

[ ]  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
[ ]  Lisensiaatin/tohtorin tutkinto 

 

4.3 Missä maassa olit ulkomaan jaksolla viimeksi ja 

miten pitkään? 

Kesto kuukausina 

Maan nimi (nykyinen) 

 

4.4 Hyväksyttiinkö ulkomailla suorittamasi 

opintosuoritukset ja arvosanat osaksi tutkintoasi 

Suomessa? 

( )  Kyllä, kaikki opintopisteet hyväksyttiin  

( )  Kyllä, vain osa hyväksyttiin  
( )  Ei, opintopisteitä ei hyväksytty  

( )  En suorittanut opintopisteitä ulkomailla  

( )  En tiedä (vielä)  

( )  En ollut aikonutkaan saada hyväksiluettavia 

opintopisteitä 

 

4.5 Minkä ohjelman kautta ulkomaanjaksosi järjestyi? 

( )  EU-ohjelma (esim. Erasmus.)  

( )  Muu ohjelma  

( )  Itsenäisesti, muun kuin vaihto-ohjelman kautta 

 

4.6 Mitä seuraavista rahoitusmuodoista käytit 

ulkomaanjaksoasi varten? Mikä näistä oli 

pääasiallinen rahoitusmuoto? 

Huomioi kaikki ulkomaanopiskelun kustannukset (kuten 

matkakulut kohdemaahan ja oppilaitoksen lukukausi- ja 

ilmoittautumismaksut). 
 

Vanhempien/sukulaisten/puolison tuki 

Tulot aiemmasta ansiotyöstä tai omat säästöt 

Palkkatulot ulkomailla opintojen ohella tehdystä työstä 

Kohdemaan opintotuki/laina 

Lähtömaan opintotuki/laina 

Lähtömaan stipendi/laina ulkomaan opintoja varten 

EU-apuraha tai laina 

Rahoitus yrityksiltä tai järjestöiltä 

Kansalaisjärjestöjen myöntämä rahoitus 

 
4.7 Missä määrin seuraavat seikat vaikeuttavat 

mielestäsi opiskeluja ulkomailla? 

Jos olet ollut ulkomaanjaksolla, vastaa kokemustesi 

pohjalta. Jos et ole (vielä) opiskellut ulkomailla, kuvaile 

missä määrin seuraavat tekijät estävät sinua tällä hetkellä 

lähtemästä. 

Vaikeuttaa erittäin paljon - melko paljon - jonkin verran 

– vähän – ei lainkaan 

a. Riittämätön vieraan kielen taito 

b. Oman korkeakoulun antama puutteellinen tieto 

c. Erossa olo puolisosta, lapsista tai ystävistä 

d. Ylimääräiset taloudelliset kustannukset 
e. Ansiotyön menettäminen 

f. Motivaation puute 

g. Vähäinen hyöty opinnoille kotimaassa 

h. Vaikeudet sisällyttää ulkomaan opinnot suomalaisten 

opintojeni vaatimuksiini.  

i. Vaikeudet ulkomaisten opintosuoritusten 

hyväksymisessä 

j. Kohdemaan maahantulosäädöksiin liittyvät ongelmat 

(viisumi, oleskelulupa) 

k. Rajoitukset liikkuvuusohjelmiin pääsyssä (lähtö- tai 

kohdekorkeakoulu) 
l. Terveydentilasi 

 

4.8 Oletko suomalaisena korkeakouluopiskelijana ollut 

ulkomailla opintoihin liittyen seuraavista syistä: 

Kyllä – Ei 

a. Tekemässä tutkimusta tai opintomatkalla 

b. Harjoittelussa/työharjoittelussa 

c. Summer schoolissa tai vastaavassa 

d. Kielikurssilla 

e. Muu opiskelu 

 

4.9 Kuinka monta kuukautta olit? Missä 

maassa?  Hyväksyttiinkö opintopisteesi Suomessa? 

Jos olet ollut samantyyppisellä matkalla useammin, 

vastaa koskien viimeisintä kertaa. 

 

Kesto kuukausina 

Missä maassa olit: 

Hyväksyttiinkö opintopisteesi Suomessa? Kyllä - Ei 

 

Tutkimus- tai opintomatka 

Harjoittelu/työharjoittelu 

Summer School tai vastaava 
Kielikurssi 

Muu opiskelu 

 



5.0 Oletko syntynyt Suomessa? 

( )  Kyllä     ( )  En 

 
Missä maassa olet syntynyt? 

 

5.1 Onko äitisi/huoltajasi syntynyt Suomessa? 

( )  Kyllä     ( )  Ei 

 

Missä maassa äitisi (tai huoltajasi) on syntynyt? 

 

5.3 Onko isäsi/huoltajasi syntynyt Suomessa? 

( )  Kyllä     ( )  Ei 

 

Missä maassa isäsi (tai huoltajasi) on syntynyt? 
 

5.4 Äidinkielesi on/ovat? 

[ ]  Suomi  

[ ]  Ruotsi  

[ ]  Saame  

[ ]  Venäjä  

[ ]  Englanti  

[ ]  Viro  

[ ]  Saksa  

[ ]  Ranska  

[ ]  Jokin muu, mikä? __________________________ 

 
5.5 Kuinka monessa kielessä (mukaan lukien 

äidinkielesi) arvioit kirjalliset ja suulliset taitosi 

(erittäin) hyviksi? 

( )  Yhdessä kielessä  

( )  Kahdessa kielessä  

( )  Kolmessa kielessä  

( )  Neljässä kielessä  

( )  Useammassa kuin neljässä kielessä 

 

5.6 Onko sinulla lapsia? 

( )  Kyllä     ( )  Ei 
 

5.7 Minkä ikäinen on nuorin lapsesi? 

Jos lapsesi on alle 1-vuotias, merkitse 0 

 

5.8 Onko sinulla fyysistä vammaa, vaivaa, 

toimintarajoitetta tai pitkäaikaisia terveysongelmia? 

Pitkäaikainen terveysongelma tarkoittaa 

terveysongelmaa, joka on kestänyt tai joka 

todennäköisesti kestää vähintään 6 kuukautta. 

Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon. 

[ ]  Krooniset sairaudet  

[ ]  Mielenterveysongelmat  
[ ]  Liikuntavamma  

[ ]  Aistivamma (näkö tai kuulo)  

[ ]  Oppimisvaikeus (ADHD, lukihäiriö)  

[ ]  Muu pitkäaikainen terveysongelma, toimintarajoite 

tai vaiva  

[ ]  Ei mitään näistä 

 

5.9 Missä määrin mainitut terveyteen liittyvät 

ongelmat: 

Huomattavasti - Melko paljon - Jonkin verran – Vähän - 

Ei lainkaan 

a. estävät sinua tekemästä asioita, joita ihmiset yleensä 

tekevät 

b. haittaavat opintojasi 

 

5.11 Jos ajattelet sitä, millä tavoin vamma, vaiva, 

toimintarajoite tai muu pitkäaikainen terveysongelma 

rajoittaa opiskeluasi: Arvioi missä määrin yhteiskunta 

ja oppilaitoksesi auttavat sinua selviytymään näistä 

rajoitteista? 

( ) 1 Aivan riittävästi 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 Ei lainkaan riittävästi 

( ) En tarvitse tai halua tukea 

 

Lopuksi vielä pari kysymystä perhetaustastasi. 

Kysymykset koskevat äitiäsi ja isääsi, tai niitä 

henkilöitä, jotka ovat olleet sinulle vanhempina, 

esimerkiksi huoltajat, isovanhemmat, isä- tai 

äitipuoli, kasvattivanhemmat jne. 

 

6.0 Mikä on korkein koulutustaso, jonka isäsi ja 

äitisi ovat suorittaneet? 

Äiti / Isä 

Peruskoulu tai kansakoulu 
Lukio 

Ammatillinen tutkinto 

Opistotutkinto 

Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa 

Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa 

AMK- tutkinto 

Ylempi AMK- tutkinto 

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 

En tiedä/ Ei koske minua 

 

6.1 Kuinka hyvin toimeentulevia vanhempasi mielestäsi 

taloudellisesti ovat verrattuna muihin perheisiin? 

Jos vanhempasi tai huoltajasi eivät ole enää elossa, 

arvioi heidän viimeisin taloudellinen tilanteensa. 

( ) Erittäin hyvin toimeentulevia 

( ) Melko hyvin toimeentulevia 

( ) Ei hyvin eikä huonosti toimeentulevia 

( ) Melko huonosti toimeentulevia 

( ) Erittäin huonosti toimeentulevia 

 

LISÄ Jos sinulla on mielessäsi vielä jotain tärkeää 

kyselyyn liittyvää, jonka haluaisit tuoda esille, voit 

kirjoittaa siitä tähän: 

 


