
KYSELYLOMAKE: FSD1117 OPISKELIJATUTKIMUS 2000

QUESTIONNAIRE: FSD1117 EURO STUDENT 2000: FINLAND

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

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

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

More information: http://www.fsd.uta.fi/

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.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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EURO STUDENT REPORT 2000 -TUTKIMUS

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan.
Tarkista lopuksi, että olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, Kiitos!

1. Taustatiedot
_______________________________________________________________________________________________
1.1 Ikä 1.2 Sukupuoli

____vuotta 1 Nainen 2 Mies
_______________________________________________________________________________________________
1.3 Siviilisääty ja perheasema 1.4 Lasten lukumäärä

1 Naimaton 2 Avoliitossa ________ lasta
3 Naimisissa 4 Eronnut/leski

_______________________________________________________________________________________________
1.5 Kansalaisuus 1.6 Onko Sinulla jokin fyysinen vamma?

(Esim. liikuntavamma, näkö- tai kuulovamma

1 Suomen 2 Muu 1 Ei 2 Kyllä
_______________________________________________________________________________________________
2. Koulutustausta
_______________________________________________________________________________________________
2.1 Mikä on aikaisempi koulutuksesi?

Merkitse kaikki tutkinnot jotka olet suorittanut ennen nykyisten opintojesi alkua.

1 Ylioppilastutkinto 4 Ammattikorkeakoulututkinto

2 Ammatillinen tutkinto 5 Korkeakoulututkinto

3 Opistoasteen tutkinto 6 Muu, mikä? _____________________
______________________________________________________________________________________________
2.2 Oletko ollut ammatillisessa koulutuksessa tai työssä ennen

korkeakouluopintojen aloittamista? (Tarvittaessa voit valita useamman vaihtoehdon.)

1 En ole ollut ammatillisessa koulutuksessa tai työssä.

2 Olen ollut ammatillisessa koulutuksessa.

3 Olen ollut työssä.

Jos valitsit kohdan 1, siirry kysymykseen 3.1.
Jos valitsit kohdan 2 tai 3 siirry seuraavaan kysymykseen.
______________________________________________________________________________________________
2.3 Arvioi kuinka monta kuukautta ennen korkeakouluopintojesi aloittamista olet ollut

ammatillisessa koulutuksessa ja/tai työssä?

Olen ollut ammatillisessa koulutuksessa yhteensä ___ kuukautta ennen nykyisiä opintojani.

Olen ollut työssä yhteensä ___ kuukautta ennen nykyisiä opintojani.

______________________________________________________________________________________________
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3. Opiskelutilanne tällä hetkellä
_______________________________________________________________________________________________
3.1 Minkä tutkinnon aiot seuraavaksi suorittaa?

Ammattikorkeakouluopiskelijat:
Ammattikorkeakoulututkinto, mikä? ______________________________________________

Yliopisto-opiskelijat:
Alempi korkeakoulututkinto, mikä? ______________________________________________

Ylempi korkeakoulututkinto, mikä? ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3.2 Kuinka monta vuotta olet yhteensä opiskellut korkeakoulutuksessa?

(Huom! Kyseessä ovat läsnäolovuodet, kuluva vuosi mukaan lukien.) _____________vuotta
_______________________________________________________________________________________________
3.3 Kuinka monta vuotta arvioit nykyisten opintojesi kestävän yhteensä?

(Huom! Kyseessä ovat läsnäolovuodet aloittamisesta valmistumiseen.) _____________vuotta
_______________________________________________________________________________________________
3.4 Onko opiskelusi:

1 Päätoimista 2 Osa-aikaista 3 Muuta, mitä? ______________
_______________________________________________________________________________________________
3.5 Mikä on koulutusalasi? (Kirjoita koulutusalaasi vastaava numero.)

Ammattikorkeakouluopiskelijat: ________ Yliopisto-opiskelijat: ________

Luonnonvara-ala (1), Tekniikka ja liikenne (2), Eläinlääketieteellinen (1), Farmasia (2),
Hallinto ja kauppa (3), Matkailu-, ravitsemis- ja Hammaslääketieteellinen (3), Humanistinen (4),
ja talousala (4), Sosiaali- ja terveysala (5), Kasvatustieteellinen (5), Kauppatieteellinen (6),
Kulttuuriala (6), Humanistinen (7), Opetusala (8) Kuvataideala (7), Liikuntatieteellinen (8),

Luonnontieteellinen (9), Lääketieteellinen (10),
Maatalous-metsätieteellinen (11), Musiikin (12).
Oikeustieteellinen (13), Psykologian (14), Taideteollinen (15)
Teatterin ja tanssin (16), Teknillistieteellinen (17),
Teologinen (18), Terveystieteiden (19),
Yhteiskuntatieteellinen (20)

______________________________________________________________________________________________
3.6 Missä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelet? (Kirjoita opiskelupaikkasi numero.)

Ammattikorkeakouluopiskelijat: _______ Yliopisto-opiskelijat: _______

Arcada - Nylands svenska yh (1), Diakonia - amk (2) Helsingin yliopisto (1), Joensuun yliopisto (2),
Espoon-Vantaan amk (3), Espoon-Vantaan teknillinen amk (4), Jyväskylän yliopisto (3), Kuopion yliopisto (4),
Etelä - Karjalan amk (5), Haaga Instituutin amk (6), Lapin yliopisto (5), Oulun yliopisto (6),
Helsingin amk (7), Helsingin liiketalouden amk (8), Tampereen yliopisto (7), Turun yliopisto (8),
Humanistinen amk (9), Hämeen amk (10), Jyväskylän amk (11), Vaasan yliopisto (9), Åbo Akademi (10),
Kajaanin amk (12), Kemi-Tornion amk (13), Helsingin kauppakorkeakoulu (11),
Keski-Pohjanmaan amk (14), Kymenlaakson amk (15), Svenska handelshögskolan (12), Turun kauppakorkeakoulu (13),
Lahden amk (16), Mikkelin amk (17), Oulun seudun amk (18), Teknillinen korkeakoulu (14),
Pirkanmaan amk (19), Pohjois-Karjalan amk (20), Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (15),
Pohjois-Savon amk (2 1), Rovaniemen amk (22), Tampereen teknillinen korkeakoulu (16),
Satakunnan amk (23), Seinäjoen amk (24), Svenska yli (25), Sibelius-Akatemia (17), Taideteollinen korkeakoulu (18),
Tampereen amk (26), Turun amk (27), Vaasan amk (28), Teatterikorkeakoulu (19), Kuvataideakatemia (20)
Yrkeshögskolan Sydväst (29)
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______________________________________________________________________________________________
3.7 Missä läänissä opiskelupaikkasi sijaitsee? 3.8 Paljonko asukkaita on

opiskelupaikkakunnallasi?

1 Eteläsuomen läänissä

2 Länsisuomen läänissä 1 Alle 50 000

3 Itäsuomen läänissä 2 Yli 50000 (Lahti, Kuopio ,Jyväskylä, Pori,
Lappeenranta, Vaasa, Kotka, Joensuu)

4 Oulun läänissä 3 Yli 100000 (Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu)

5 Lapin läänissä 4 Yli 500 000 (Helsinki)
_______________________________________________________________________________________________
4. Elinolot
_______________________________________________________________________________________________
4.1 Missä asut lukuvuoden aikana?

1 Vanhempien tai sukulaisten luona 4 Omistusasunnossa

2 Vuokralla opiskelija-asunnossa 5 Muulla tavalla, miten?_________________

3 Muussa vuokra-asunnossa
_______________________________________________________________________________________________
4.2 Kuinka pitkä matka asunnoltasi on 4.3 Kuinka pitkä matka on vanhempiesi

opiskelupaikkaasi? asuinpaikasta opiskelupaikkakunnallesi?

_______ kilometriä ________ kilometriä
_______________________________________________________________________________________________
4.4 Arvioi kuukauden aikana käytössäsi olevat keskimääräiset varat tulonlähteen mukaan

kuluvan lukuvuoden 1999-2000 aikana.

Opintoraha ___________ mk/kk Vanhempien/sukulaisten tuki ___________ mk/kk

Asumislisä tai -tuki ___________ mk/kk Puolison tuki ___________ mk/kk

Opintolaina ___________ mk/kk Ansiotulot ___________ mk/kk

Muut tulonsiirrot yhteiskunnalta ___________ mk/kk Muut tulonlähteet ___________ mk/kk

(esim. lapsilisät, toimeentulotuki jne.)
_______________________________________________________________________________________________
4.5 Kysymys niille, jotka eivät asu vanhempiensa luona:
Saatko vanhemmiltasi säännöllisesti muuta taloudellista tukea kuin rahaa?
(Osallistuvatko he esimerkiksi asumisen, vaatteiden, ruuan ym. kustannuksiin? Arvioi, paljonko rahaa
käyttäisit tällaisiin hankintoihin, jos joutuisit maksamaan ne itse.)

Epäsuora taloudellinen tuki vanhemmilta kuukausittain on arviolta:

Asuminen ___________ mk/kk Muu __________ mk/kk Yhteensä __________ mk/kk
_______________________________________________________________________________________________
4.6 Arvioi paljonko rahaa käytät keskimäärin kuukausittain seuraaviin asioihin.

(Huom! Ei koske niitä menoja, jotka vanhempasi tai puolisosi maksavat suoraan.)

Asuminen ___________ mk/kk Liikkuminen ja matkustaminen __________ mk/kk

Ruoka ___________ mk/kk Harrastukset ja vapaa-aika __________ mk/kk

Vaatteet ja puhtaus ___________ mk/kk Nautintoaineet, juhliminen __________ mk/kk

Opiskelumateriaalit, kirjat ym. ___________ mk/kk Muut menot _________ mk/kk
______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
4.7 Arvioi millainen taloudellinen tilanteesi 4.8 Jos kokisit (koet) taloudellisen tilanteesi
on ollut viimeisten kuuden kuukauden aikana. huonoksi, miten toimisit?

1 Erittäin hyvä. 1 Yritän valmistua mahdollisimman nopeasti.

2 Hyvä, minulla ei ole ollut ongelmia. 2 Menen ansiotyöhön, vaikka se hidastaisi

3 Kohtalainen, olen tullut toimeen. opintojani.

4 Huono, olen joutunut tinkimään menoistani. 3 Minulla ei ole erityistä suunnitelmaa.

5 Erittäin huono. 4 Minulla on jokin muu suunnitelma, mikä?
________________________________

_______________________________________________________________________________________________
4.9 Miten kuvaisit elinolojasi seuraavien muuttujien suhteen?

(Asteikko: l=erittäin hyvä, 2=hyvä 3=tyydyttävä 4=huono, 5=erittäin huono)

Asuminen _________ Mikäli olet ansiotyössä:

Aineellinen hyvinvointi _________ Työn rasittavuus _______

Opiskelun rasittavuus _________ Opiskelun ja työn yhteen sovittaminen _______

_______________________________________________________________________________________________
4.10 Kuinka monta tuntia viikossa arvioit käyttäväsi seuraaviin asioihin?
(Arvioi tavallista viikkoa lukukauden aikana, mukaan lukien viikonloput.)

Opetukseen, harjoituksiin Vapaamuotoinen,
ym. osallistuminen ___________ h/vko henkilökohtainen opiskelu ________ h/vko

Ansiotyö ___________ h/vko Vapaa-aika (ei nukkuminen) ________ h/vko
_______________________________________________________________________________________________
5. Kansainvälinen liikkuvuus
_______________________________________________________________________________________________
5.1 Mikä on äidinkielesi?

1 Suomi 2 Ruotsi 3 Muu, mikä? _________________
_______________________________________________________________________________________________
5.2 Arvioi kielitaitoasi seuraavien kielien suhteen asteikolla: erinomainen=1-2-3-4-5=huono.

(Mikäli et osaa kieltä lainkaan tai kieli on äidinkielesi, voit jättää kohdan tyhjäksi.)

Englanti ____ Arabia ____ Kiina ___

Ranska ____ Espanja ____ Portugali ___

Ruotsi ____ Hollanti ____ Suomi ___

Saksa ____ Italia ____ Muu, mikä?___ _________

Venäjä ____ Japan ____
_______________________________________________________________________________________________
5.3 Oletko koskaan ennen korkeakouluopintojesi aloittamista käynyt ulkomailla?

1 En >>>  Jatka kysymykseen 5.5!

2 Kyllä >>>  Siirry seuraavaan kysymykseen.
______________________________________________________________________________________________



Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. Mechelininkatu 47 A 2, puh. (09) 490 334, s-posti anna@otus. fi 5
_______________________________________________________________________________________________
5.4 Miksi olet käynyt ulkomailla? Merkitse myös ulkomailla oleskelun pituus kuukausina.
mikäli olet ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti yli kuukauden. (Voit valita useamman vaihtoehdon.)

Opiskelu: Muu:

1 Vaihto-oppilaana (lukioaikana) _____ kk 6 Au-Pairina ______ kk

2 Vaihto-opiskelussa _____ kk 7 lomalla ______ kk

3 Työharjoittelussa _____ kk 8 Ansiotyössä ______ kk

4 Kielikurssilla _____ kk 9 Asuin ulkomailla ______ kk

5 Muu opiskelu _____ kk 10 Muu syy ______ kk
______________________________________________________________________________________________
5.5 Onko suunnitelmissasi opiskella ulkomailla?

1 Ei 2 En tiedä 3 Mahdollisesti

4 Kyllä 5 Kyllä, olen jo tehnyt järjestelyjä.
______________________________________________________________________________________________
Huom! Jos et ole lukion jälkeen opiskellut ulkomailla, siirry osioon 6.
Jos olet opiskellut ulkomailla vastaa seuraaviin kysymyksiin.
______________________________________________________________________________________________
5.6 Mitä seuraavista vaihtoehdoista opiskelusi ulkomailla sisälsi? Ilmoita kesto kuukausina.

1 Osallistuminen opetukseen
oppilaitoksessa _____ kk 3 Harjoittelua ______ kk

2 Kieliopintoja _____ kk 4 Muuta, mitä? ______ kk
_______________________________________________________________________________________________
Vastaa seuraaviin kysymyksiin pisimmän ulkomailla oleskelusi perusteella:
_______________________________________________________________________________________________
5.7 Missä maassa olet pisimpään oleskellut opiskelujen vuoksi?

Pisimpään olen opiskellut maassa no: ______

Alankomaat (1), Belgia (2), Eesti (3), Espanja (4), Irlanti (5), islanti (6), Iso-Britannia (7), Italia (8), Itävalta (9). Kreikka (10),
Norja (11), Portugali (12), Puola (13), Ranska (14), Ruotsi (15), Saksa (16), Sveitsi (17), Tanska (18), Tsekin tasavalta (19),
Unkari (20), Venäjä (2 1)

Muu eurooppalainen maa, mikä? (22) _____________

Aasia (23), Afrikka (24), Australia (25), Kanada (26), Latinalainen Amerikka (27), USA (28)
______________________________________________________________________________________________
5.8 Miten rahoitit opiskelusi ulkomailla?

Arvioi koko ulkomailla opiskelun aikana käyttämäsi summa tulonlähteen mukaan.

1 Kotimainen opintoraha ____ mk 6 Vanhempien/suvun tuki ____ mk

2 Kotimainen opintolaina ____ mk 7 Säästöt aiemmista työansioista ____mk

3 Kotimaiset stipendit ____ mk 8 Työskentely kohdemaassa ____mk

4 Kansainvälinen järjestö ____ mk 9 Muu, mikä? ___________ ____mk

5 Kohdemaasta saatu tuki,
stipendit ____ mk

______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
5.9 Minkä ohjelman kautta opiskelit ulkomailla?

1 Ei ohjelmaa, ns. "free mover" 4 Muu EU-ohjelma

2 ERASMUS 5 Nordplus

3 LINGUA 6 Muu ohjelma, mikä? _____________
_______________________________________________________________________________________________
5.10 Missä vaiheessa nykyisiä opintojasi opiskelit ulkomailla?

1 Alkupuolella 2 Keskivaiheessa 3 Loppupuolella
_______________________________________________________________________________________________
6. Perhetausta
_______________________________________________________________________________________________
6.1 Mikä on vanhempiesi koulutus? 6.2 Onko isäsi/äitisi tällä hetkellä:

isä äiti isä äiti

Kansa-, keski- tai peruskoulu 1 1 Työssä 1 1

Ammattitutkinto 2 2 Työtön 2 2

Opistotutkinto 3 3 Eläkkeellä 3 3

Ylioppilas 4 4 Kuollut 4 4

Korkeakoulututkinto 5 5 Työelämän ulkopuolella, esim. 5 5
kotiäiti tai -isä, opiskelija

_______________________________________________________________________________________________
6.3 Mitkä ovat vanhempiesi viimeisimmät ammatit (tai aikaisemmat ammatit, jos vanhempasi

eivät ole tällä hetkellä työelämässä)?

isä äiti
Yrittäjät

Maatalousyrittäjät 1 1
Muut yrittäjät 2 2

Ylemmät toimihenkilöt
Johtotehtävissä toimivat 3 3
Valmistelevissa esittely- ym. tehtävissä toimivat 4 4
Opetustehtävissä toimivat 5 5
Muut ylemmät toimihenkilöt 6 6

Alemmat toimihenkilöt
Esimiestehtävissä toimivat 7 7
Itsenäistä toimistotyötä tekevät 8 8
Muut alemmat toimihenkilöt 9 9

Työntekijät
Maa- ja metsätalouden, kalastusalan työntekijät 10 10
Teollisuustyöntekijät 11 11
Muut tuotantotyöntekijät 12 12
Jakelu- ja palvelutyöntekijät 13 13

________________________________________________________________________________________________
6.4 Yritä arvioida paljonko ovat vanhempiesi keskimääräiset nettotulot kuukaudessa.

Vanhempieni nettotulot kuukaudessa ovat keskimäärin ___________mk.
________________________________________________________________________________________________


