
KYSELYLOMAKE: FSD2890 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS-
KELIJOILLE 2004

QUESTIONNAIRE: FSD2890 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR THIRD-YEAR STU-
DENTS 2004

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/



Käyttäjä: okyselyt

lomakkeet
uusi lomake
asetukset
ryhmät
ohjeet
kirjaudu ulos

Lomakkeen muokkaus Esikatselu

Lomake
Kentät

Tekstikenttä

Tekstialue

Pudotusvalikko

Valintaruutu

Valintaruuturyhmä

Radionapit

Tekstikenttätaulu

Seliteteksti

Valmiit kentät

Tietolähdevalikko

Opiskelijakysely opintonsa 2001 aloittaneille
tulostusversio 

     I Työssäkäynti ajanjaksolla 1.6.2003-31.5.2004
   

   

1. Työssäkäynti syyslukukaudella 2003 ja kevätlukukaudella 2004

a) Miten paljon työskentelet keskimäärin syyslukukaudella 2003 ja kevätlukukaudella 2004?
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 en ole lainkaan töissä kyseisenä aikana

   
 alle 5 tuntia viikossa

   
 5-19 tuntia viikossa

   
 20-34 tuntia viikossa

   
 yli 35 tuntia viikossa

   
 työskentelen hyvin epäsäännöllisesti (esim. keikkatyöt, osa lukukautta täyspäivätyössä)

   

b) Mikäli olet ollut töissä syyslukukaudella 2003 ja/tai kevätlukukaudella 2004, mihin ajankohtiin
työntekosi sijoittuu?

   
 Työskentelen lähinnä arkipäivisin

   
 Työskentelen lähinnä viikonloppuisin

   
 Työskentelen lähinnä iltaisin ja öisin

   
 Työskentelyajankohdat vaihtelevat hyvin paljon viikoittain

   

2. Työssäkäynti kesä- ja joululoman 2003 aikana

a) Miten paljon työskentelit kesä- ja joululoman 2003 aikana?

   
 en ollut lainkaan töissä lomien aikana

   
 osa-aikaisesti

   
 kokoaikaisesti
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 vaihtelevasti

   

3. Toimenkuva

   
Vastaa kysymykseen, jos olet ollut työharjoittelussa, palkkatyössä tai yrittäjänä 1.6.2003-31.5.2004
välisenä aikana.

Millaista työtä teet? Mikä on toimenkuvasi? Jos sinulla on useampia työpaikkoja, kerro
mahdollisimman monesta.

   

   

4. Työnantaja

   

Vastaa kysymykseen, jos olet ollut työharjoittelussa, palkkatyössä tai yrittäjänä 1.6.2003-31.5.2004
välisenä aikana.

Mainitse työnantajasi. Mikäli työnantajia on useampia, mainitse ensimmäiseksi päätyönantajasi.

   
1. 

   
2. 

   
3. 

   
4. 
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     II Opiskeluaikainen työssäkäynti
   

   

   

5. Seuraavassa esitetään joukko väitteitä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä. Valitse mielestäsi
sopivin vaihtoehto.

   
Pitää

erittäin
huonosti

paikkansa

Pitää
huonosti

paikkansa

Pitää
kohtalaisesti
paikkansa

Pitää hyvin
paikkansa

Pitää
erittäin
hyvin

paikkansa
Käyn töissä taatakseni

itselleni perustoimeentulon
Opiskeluaikani keskityn
opintoihini tai muuhun
opiskelijaelämään, en

työssäkäyntiin
Työnteko lisää

opiskelumotivaatiota
Käyn töissä, koska haluan
välttää opintolainan ottoa

En käy töissä, koska
toimeentuloni on

muutenkin turvattu
Käyn töissä huolehtiakseni

perheeni toimeentulosta
Opiskeluaikainen
työssäkäynti antaa

arvokasta työkokemusta
Käyn töissä hankkiakseni

vähän ylimääräistä
kulutukseeni

Nykyinen työni liittyy
opiskelemaani alaan

Työssäkäynti on palkitsevaa
myös ei-rahallisessa

mielessä
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Väitteet opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä jatkuvat. Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto

   

Pitää erittäin
huonosti

paikkansa

Pitää
huonosti

paikkansa

Pitää
kohtalaisesti
paikkansa

Pitää hyvin
paikkansa

Pitää
erittäin
hyvin

paikkansa
Olen vakituisessa

työsuhteessa, josta pois
jääminen ei ole

kannattavaa
Työnteko vie aikaa

opinnoilta
Työnteko ja opinnot

tukevat toisiaan
Työnteko on sopiva

vastapaino opinnoille
Työnteko venyttää
turhaan opintoja

En käy töissä, koska
toimeentuloni on

muutenkin turvattu
En käy töissä, koska

mielekästä työtä ei ole
tarjolla

Työnteko opiskeluaikana
ei ole mielekästä

Käyn töissä, koska
minulle tarjotaan

työtilaisuuksia, joista on
vaikea kieltäytyä

Käyn töissä saadakseni
kontakteja työelämään

En käy töissä, koska
haluan valmistua

mahdollisimman nopeasti

   

     III Sivuaineopiskelu
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6. Seuraavassa esitetään joukko väitteitä sivuaineopiskelusta. Valitse mielestäsi sopivin
vaihtoehto.

   
 

Pitää
erittäin
huonosti

paikkansa

Pitää
huonosti

paikkansa

Pitää
kohtalaisesti
paikkansa

Pitää hyvin
paikkansa

Pitää
erittäin
hyvin

paikkansa
Valitsen sivuaineeni oman

kiinnostukseni pohjalta
Valitsen sivuaineeni

työelämää silmällä pitäen
Valitsen yleissivistäviä
aineita sivuaineikseni

Työelämän
pätevyysvaatimukset

ohjaavat
sivuainevalintojani

Sattuma on ohjannut
sivuainevalintojani

Opinto-oppan suosituksilla
on merkitystä valinnoilleni
Valitsen sivuaineen, jossa

kursseille on helppo päästä
Valitsen sivuaineeni

muodostamaan hyvän
kokonaisuuden pääaineeni

kanssa
Muiden opiskelijoiden

suosituksilla on merkitystä
valinnoilleni

Valitsen sivuaineen, josta
saa helposti opintoviikkoja

   

7. Ovatko sivuainevalintasi aiheuttaneet opintojesi viivästymistä seuraavista syistä? Voit valita
useampia vaihtoehtoja.

   
 sivuainevalinnat eivät ole viivästyttäneet opintojani
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 kurssille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset)

   
 kursseja järjestetään harvoin

   
 olen suorittanut runsaasti ylimääräisiä sivuaineita

   
 kurssikirjallisuutta on vaikea saada

   
 kurssit menevät ajallisesti päällekkäin

   
 muu syy, mikä?

   

     IV Ulkomaiset opinnot ja harjoittelu
   

8. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ulkomaisista opinnoista ja harjoittelusta.

a) Valitse oikea vaihtoehto

   
 Olen osallistunut ulkomaisiin opintoihin tai harjoitteluun ?

   
 Aion osallistua ulkomaisiin opintoihin tai harjoitteluun

   
 En aio osallistua ulkomaisiin opintoihin tai harjoitteluun

   
 En osaa sanoa

   

b) Seuraavassa on joukko väitteitä opinnoista ja harjoittelusta ulkomailla. Valitse mielestäsi sopivin
vaihtoehto.

Vastaa kysymyksiin, vaikket aikoisikaan osallistua ulkomaisiin opintoihin tai harjoitteluun.
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  ?

Pitää
erittäin
huonosti

paikkansa

Pitää
huonosti

paikkansa

Pitää
kohtalaisesti
paikkansa

Pitää hyvin
paikkansa

Pitää
erittäin
hyvin

paikkansa
Ulkomaiset

opinnot/harjoittelu tukevat
opintoja (esim. opintoviikot,

oppisisällöt)
Opintojen/ harjoittelun

korvaavuuksista sopiminen
ja/tai tutkintoon

sisällyttäminen on hankalaa
Ulkomaiset

opinnot/harjoittelu
viivästyttävät opintoja

Ulkomaiset
opinnot/harjoittelu lisäävät

kielitaitoa
Eri aikaan eri maissa olevat

lukukaudet aiheuttavat
hankaluuksia opintojen

etenemiselle
Ulkomaiset

opinnot/harjoittelu antavat
arvokasta kokemusta

Ulkomailla
opiskelun/harjoittelun

rahoittaminen on hankalaa
tai työlästä

   

     V Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
   

9. Miten järjestö- ja/tai vapaaehtoistoiminta on vaikuttanut opintoihisi? Voit valita useita
vaihtoehtoja.

   

Mikäli et ole osallistunut järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan voit siirtyä seuraavaan osioon.
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 Ei juuri mitenkään ?

   
 Tukenut opintoja (esim. opintoviikot, kokemus)

   
 Korvaavuuksista sopiminen ja/tai opintoihin sisällyttäminen on ollut hankalaa

   
 Aikataulut ovat usein päällekkäisiä opintojen kanssa

   
 Viivästyttänyt opintoja

   
 Muu syy, mikä?

   

     VI Opintososiaaliset edut
   

10. Opintoraha

   

a) Kuinka monta opintorahakuukautta olet nostanut toukokuun 2004 loppuun mennessä?

   
Opintorahakuukausia yhteensä noin 

   

b) Arveletko opintorahakuukausien riittävän valmistumiseesi saakka?

   
 Kyllä, miksi?
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 Ei, mikset?

   

   

11. Opintolaina

   

a) Oletko ottanut opintolainaa?

   
 En

   
 Kyllä, euroja yhteensä noin toukokuun 2004 loppuun mennessä

   

   

b) Mikäli et ole ottanut opintolainaa, mistä syystä?

   
 Haluan välttää velkaantumista

   
 Epävarmuus työllistymisestä ja maksukyvystä valmistumisen jälkeen

   
 Lainaehtojen epävakaisuus (mm. mahdolliset muutokset korkotasossa)

   
 Ei tarvetta lainarahoitukseen

   
 Muu syy, mikä?
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c) Jos osan opintolainasta voisi saada valmistumisen jälkeen veroetuna takaisin, ottaisitko nykyistä
enemmän lainaa?

   
 Kyllä, miksi?

   

   
 Ei, miksei?

   

   

12. Asumislisä

   

a) Valitse oikea vaihtoehto.

   
 Saan opintotuen asumislisää

   
 Saan yleistä asumistukea

   
 En saa asumiseeni tukea, miksi?
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b) Asumiskustannukseni tällä hetkellä

   
 vuokra noin euroa/kk

   

   
 omistusasunnon asumiskulut euroa/kk

   

   
 minulla ei ole asumiskustannuksia

   

13. Minkä suuruinen opintoraha ja asumislisä olisi mielestäsi riittävä, jottei opiskelijan
tarvitsisi käydä lukuvuoden aikana töissä?

   

a)Opintoraha

   
Euroa kuukaudessa? 

   
Kuinka monta kuukautta? 

   

b) Asumislisä
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Euroa kuukaudessa? 

   
Kuinka monta kuukautta? 

     VII Kehittämisideoita ja kommentteja
   
14. Miten työelämää ja muuta opiskeluaikaista aktiivisuutta voitaisiin paremmin hyödyntää
opinnoissa? Miten opinnot tulisi järjestää, että työt ja opinnot saataisiin paremmin sovitettua yhteen?

   
15. Kommentoitavaa opintojen sujuvuudesta yleensä Tampereen yliopistossa?

   
16. Muuta kommentoitavaa?

     Vastausten postitus
   

   
Jätä sähköpostiosoitteesi, jos haluat osallistua leffalippujen arvontaan. 
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Toimita vastauksesi osoittella:

Opiskelijakysely 2004, Opinto- ja kansainvälisten asiain osasto, 33014 Tampereen yliopisto.
Voit jättää vastauksesi suljetussa kirjekuoressa myös yliopiston opastukseen.

Lisätietoja suunnittelija leena.ahrio@uta.fi/p. 215 8958
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