
KYSELYLOMAKE: FSD2978 OPISKELIJATUTKIMUS 2014

QUESTIONNAIRE: FSD2978 EUROSTUDENT V: FINLAND 2014

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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Liite 2.

Kyselylomake

1a Opiskeletko aktiivisesti tällä lukukaudella?
Valitse yksi vaihtoehto.
( )  Kyllä, yliopistossa Suomessa 
( )  Kyllä, ammattikorkeakoulussa Suomessa 
( )  Kyllä, tilapäisesti ulkomaisessa yliopistossa  
    Suomen ulkopuolella (esim. Erasmus-ohjelmassa) 
( )  En, pidän tällä hetkellä taukoa opiskelusta  
 (virallisesti tai epävirallisesti) 
( )  En, olen keskeyttänyt opinnot 
( )  En, olen jo valmistunut 

1b Onko sinulla tällä hetkellä opinto-oikeus useamman 
kuin yhden korkeakoulututkinnon suorittamiseen?
( )  Kyllä   ( )  Ei 

1c Monenko korkeakoulututkinnon suorittamiseen si-
nulla on opinto-oikeus?
( )  2  ( )  3  ( )  4 tai enemmän

Tässä tutkimuksessa kysytään jatkossa pääasiallisista opin-
noistasi. Voit itse päättää, minkä opintojen osalta vastaat.

1.1 Mitä tutkintoa suoritat parhaillaan?
Vastaa pääasiallisten opintojesi mukaan kaikissa kyse-
lylomakkeen kohdissa.
Valitse yksi vaihtoehto.
( )  Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa 
( )  Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa 
( )  Ammattikorkeakoulututkinto 
( )  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
( )  Lisensiaatin/tohtorin tutkinto 

1.2 Kumpi seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä 
opiskelutilannettasi?
( )  Olen päätoiminen opiskelija 
( )  Olen sivutoiminen opiskelija 

1.3 Suoritatko opintosi etäopiskeluna?
( )  Kyllä   ( )  En 
Vastaa pääasiallisten opintojesi mukaan.
1.4a Valitse seuraavista ammattikorkeakoulu, jossa 
opiskelet:
( )  Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
( )  Centria ammattikorkeakoulu
( )  Diakonia-ammattikorkeakoulu
( )  HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
( )  Humanistinen ammattikorkeakoulu
( )  Hämeen ammattikorkeakoulu
( )  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
( )  Kajaanin ammattikorkeakoulu
( )  Karelia-ammattikorkeakoulu
( )  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
( )  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
( )  Lahden ammattikorkeakoulu
( )  Laurea-ammattikorkeakoulu
( )  Metropolia Ammattikorkeakoulu
( )  Mikkelin ammattikorkeakoulu
( )  Oulun seudun ammattikorkeakoulu
( )  Rovaniemen ammattikorkeakoulu
( )  Saimaan ammattikorkeakoulu
( )  Satakunnan ammattikorkeakoulu
( )  Savonia-ammattikorkeakoulu
( )  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
( )  Tampereen ammattikorkeakoulu
( )  Turun ammattikorkeakoulu
( )  Vaasan ammattikorkeakoulu
( )  Yrkeshögskolan Novia

Vastaa pääasiallisten opintojesi mukaan.
1.4a Valitse seuraavista yliopisto, jossa opiskelet:
( )  Aalto-yliopisto (AYO)
( )  Helsingin yliopisto (HY)
( )  Itä-Suomen yliopisto (ISY)
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( )  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)

1.4b Millä paikkakunnalla oppilaitoksesi sijaitsee?

1.5 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

1.5 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

1.6 Mikä on koulutusohjelmasi pääasiallinen opetuskieli?
( )  Suomi   ( )  Ruotsi   ( )  Englanti 

1.7 Aiotko jatkaa opiskelua tämänhetkisten opintojesi 
jälkeen?
Valitse todennäköisin vaihtoehto.
( )  Kyllä, vuoden kuluessa siitä, kun valmistun  
 tämänhetkisestä koulutusohjelmastani 
( )  Kyllä, mutta yli vuoden kuluessa siitä, kun  
 valmistun tämänhetkisestä koulutusohjelmastani 
( )  Ei, en aio jatkaa opintojani 
( )  En tiedä vielä 

1.7b Millä tasolla aiot jatkaa opintojasi?
Valitse todennäköisin vaihtoehto.
( )  Aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon 
 ammattikorkeakoulussa Suomessa 
( )  Aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon 
 yliopistossa Suomessa 
( )  Aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon  
 ulkomailla 
( )  Aion suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon  
 ammattikorkeakoulussa Suomessa 
( )  Aion suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon 
 yliopistossa Suomessa 
( )  Aion suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon  
 ulkomailla 
( )  Aion suorittaa jatkotutkinnon (lisensiaatti tai  
 tohtori) Suomessa 
( )  Aion suorittaa jatkotutkinnon (lisensiaatti tai  
 tohtori) ulkomailla 
( )  Aion suorittaa muun kuin korkeakoulututkinnon 
( )  En tiedä vielä 

1.8 Miten tyytyväinen olet seuraaviin asioihin opinnoissasi:
Hyvin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Melko tyytymätön

a. Opetuksen pedagoginen laatu
b. Opintojen ja luentoaikataulujen järjestelyt
c. Kurssivalikoiman laajuus
d. Korkeakoulun hallintohenkilökunnan asenne 
    opiskelijoita kohtaan
e. Opetushenkilöstön asenne opiskelijoita kohtaan
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f. Opinto-ohjaus
g. Opiskeluympäristö (esim. kirjasto, tietokoneet,  
    rakennukset, opetustilat)

1.9 Arvioi, kuinka pitkän ajan olet aktiivisesti kaiken 
kaikkiaan opiskellut korkeakoulussa siinä vaiheessa, 
kun valmistut. 
Poislukien esim. äitiyslomat, työssäolojaksot, asevel-
vollisuus ym.

1.10 Mitä aiot tehdä ensimmäisen vuoden aikana siitä, 
kun valmistut opinnoistasi?
Valitse todennäköisin vaihtoehto.
( )  Jatkan tämänhetkisessä ansiotyössäni/ 
 työpaikassani/ammatissani 
( )  Aloitan uudessa työpaikassa tai ryhdyn  
 etsimään ansiotyötä 
( )  Perustan oman yrityksen tai toimin  
 ammatinharjoittajana 
( )  Teen jotain muuta 
( )  En tiedä vielä 

1.11 Millaisiksi arvioisit mahdollisuutesi työmarkki-
noilla, kun valmistut nykyisestä koulutusohjelmastasi?
Erittäin hyvät, Melko hyvät, Eivät hyvät eivätkä huo-
not, Melko huonot, Erittäin huonot
a. Suomessa  b. Kansainvälisesti

1.12 Paljonko uskot saavasi palkkaa bruttona (ennen ve-
rojen vähentämistä) vuoden kuluttua valmistumisestasi?
 euroa kuukaudessa
Arvio kuukausipalkasta 
______________________

1.13 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

2.1 Minkä koulutusasteen olit suorittanut ennen kuin 
aloitit korkeakouluopinnot ensimmäistä kertaa? 
Valitse viimeksi suoritettu koulutusaste.
( )  Peruskoulu tai kansakoulu 
( )  Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä 
( )  Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai 
 erikoisammattitutkinto 
( )  Muu tutkinto (esim. opistoasteen tutkinto) 
( )  Ulkomainen tutkinto 

2.2 Missä asuit, kun suoritit loppuun yllä mainitun 
kouluasteen?
Vastaukset nykyisen kuntajaon mukaan.
Millä paikkakunnalla Suomessa:
Missä maassa, jos ei Suomessa:

2.3 Milloin suoritit kohdassa 2.1 mainitun koulutusasteen?

2.4a Mitkä todistukset, tutkinnot tai suoritukset antoi-
vat sinulle kelpoisuuden korkeakouluopintoihin?
Voit valita useamman vaihtoehdon.
[ ]  Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä 
[ ] Ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava ai-
kaisempi tutkinto tai opinnot 
[ ] Ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä 
vastaava aikaisempi tutkinto tai opinnot 
[ ] Muu korkeakoulun hyväksymä koulutus 
[ ]  Ulkomainen koulutus, joka antaa kelpoisuuden 
korkeakouluopintoihin 
[ ]  Korkeakoulun pääsykoe 
[ ]  Muu korkeakoulun erillisvalinta 

2.4b Oletko osallistunut valmennuskurssille?
( )  Kyllä   ( )  En ole 

2.5 Milloin sait viimeisimmän todistuksen tai sait val-
miiksi tutkinnon tai suorituksen, jonka perusteella sait 
kelpoisuuden korkeakouluopintoihin?
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2.6 Milloin aloitit tämänhetkisessä koulutusohjelmassasi?

2.7 Jos olet opiskellut korkeakoulussa jo ennen nykyisiä 
opintojasi, milloin aloitit korkeakouluopinnot ensim-
mäistä kertaa?

2.8 Oletko pitänyt korkeakouluopintojesi aikana vä-
hintään vuoden tauon opinnoissasi?
Voit valita useamman vaihtoehdon.
[ ] En ole pitänyt taukoa 
[ ] Kyllä, korkeakouluopintojeni aikana, ennen  
     valmistumista 
[ ]  Kyllä, aiemman korkeakoulututkinnon suorittamisen 
      jälkeen, ennen uusia korkeakouluopintoja 

2.9 Olitko ansiotyössä ennen kuin aloitit korkeakoulu-
opinnot ensimmäistä kertaa?
( )  Kyllä, olin työssä tai työharjoittelussa vähintään 
      vuoden ja vähintään 20 tuntia viikossa 
( )  Kyllä, vähemmän kuin vuoden tai vähemmän 
      kuin 20 tuntia viikossa 
( )  En ollut 

Seuraavaksi muutama kysymys asuinoloistasi.
3.1 Missä asut lukukauden aikana (maanantaista per-
jantaihin)?
( )  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? _________________________

3.2 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? _________________________

3.3 Miten tyytyväinen olet asumisjärjestelyihisi?
( )  Erittäin tyytyväinen 
( )  Melko tyytyväinen 
( )  En tyytyväinen enkä tyytymätön 
( )  Melko tyytymätön 
( )  Erittäin tyytymätön 

3.4a Millä kulkuvälineellä tavallisesti kuljet asuntosi ja 
oppilaitoksen välillä?
Voit valita useamman vaihtoehdon. 
Jalkaisin, Polkupyörällä, Autolla/ moottoripyörällä tai 
vastaavalla, Julkisilla kulkuvälineillä, Muulla tavoin

3.4b Mikä on eniten käyttämäsi kulkuväline, kun kul-
jet asuntosi ja oppilaitoksen välillä?
Jalkaisin, Polkupyörällä, Autolla/ moottoripyörällä tai 
vastaavalla, Julkisilla kulkuvälineillä, Muulla tavoin

3.5a Kuinka kauan matka asunnostasi oppilaitokseen 
kestää tyypillisenä päivänä kuluvalla lukukaudella?
Merkitse vastaus minuuteissa.  
JOS YLI 100 MERKITSE 99.

3.5b Kuinka pitkä matka sinulla on asunnoltasi oppi-
laitokseen kilometreinä?
JOS YLI 100 MERKITSE 99.

Seuraavaksi muutama kysymys tuloista ja menoista
Tulojen ja menojen arviointi on työlästä, mutta 
tutkimuksemme kannalta on erittäin arvokasta, jos 
jaksat sen tehdä!
Käytettävissä olevilla tuloilla tarkoitetaan käteen 
jääviä nettotuloja (tulot verojen jälkeen) riippumatta 
siitä, milloin ne on ansaittu. Laita ”0” siihen koh-
taan, josta et ole vastaanottanut tuloja.

3.6 Arvioi kuukausittain käytettävissäsi olevat keskimääräiset 
tulosi lukuvuoden aikana seuraavan ryhmittelyn mukaisesti. 
Asumistuki
Opintolaina
Palkkatulot
Vanhempien tai sukulaisten tuki
Puolison tuki
Säästöt (kuukautta kohden käytettävissä oleva määrä 
riippumatta siitä, milloin hankittu)
Toimeentulotuki
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Muut sosiaaliturvaetuudet (esim. lapsilisä)
Yksityinen tuki (avustus, stipendi tai apuraha)
Korkeakoulun myöntämä stipendi tai apuraha
Muut tulonlähteet

3.7 Miten paljon rahaa käytät keskimäärin seuraaviin 
menoihin kuluvalla lukukaudella?
Laita ”0” siihen kohtaan, josta ei menoja.
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
Velkojenmaksu (lukuun ottamatta asuntolainaa)
Harrastukset ja vapaa-aika
Muut säännölliset elinkustannukset (vaatteet, hygie-
nia, tupakka, lemmikit, vakuutus lukuunottamatta 
sairausvakuutusta)

3.7b Opiskeluun liittyvät kulut lukukaudessa
Ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan (AMK) jäsen-
maksu (vuodessa)
Opiskeluvälineet (esim. kirjat, kopiointi, DVD:t, 
opintoretket)
Muut säännölliset opiskeluun liittyvät kulut (esim. 
yksityistunnit, ylimääräiset kurssit)

3.8 Oletko rajoittanut 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) 
[ ]  Kyllä, tukikuukausien riittävyyden vuoksi 
[ ]  Muu syy, mikä?__________________________ 

3.9 Kuinka hyvin tunnet opintotukeen liittyvän opinto-
lainavähennyksen?
( )  Erittäin hyvin, tiedän, miten vähennyksen saa 
( )  Melko hyvin 
( )  En hyvin enkä huonosti 

( )  Melko huonosti 
( )  En tunne sitä lainkaan 

3.10 Missä määrin sinulla on vaikeuksia saada rahat 
riittämään?
( ) Erittäin paljon vaikeuksia
( ) Melko paljon vaikeuksia
( ) Jonkin verran vaikeuksia
( ) Melko vähän vaikeuksia
( ) Ei lainkaan vaikeuksia

Seuraavaksi kysymyksiä ajankäytöstä

3.11 Käytkö ansiotyössä tämän kevätlukukauden aikana?
( )  Kyllä, käyn töissä koko lukukauden 
( )  Kyllä, käyn töissä silloin tällöin lukukauden aikana 
( )  En käy töissä tämän lukukauden aikana 

3.12 Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien väit-
tämien kanssa?
Täysin samaa mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, En samaa 
enkä eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä,Täysin eri mieltä 

3.13 Miten läheisesti työsi liittyy koulutusohjelmasi 
sisältöön?
( )  Hyvin läheisesti 
( )  Melko läheisesti 
( )  Jonkin verran 
( )  Melko vähän 
( )  Ei lainkaan 

3.14 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä 
tilannettasi?
( )  Ensisijaisesti opiskelen ja lisäksi teen muuta 
 (esim. ansiotyö, lastenhoito) 
( )  Käyn ensisijaisesti töissä ja opiskelen työn ohella 
( )  Käytän ensisijaisesti aikani muuhun kuin  
 opiskeluun (esim. lastenhoito) 

3.15 Kuinka monta tuntia viikossa käytät keskimäärin 
ansiotyöhön tämän lukukauden aikana?

3.16 Miten seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet opinto-
jesi etenemiseen?
Hidasti, Ei vaikutusta, Nopeutti, En osaa sanoa
a. Lukujärjestys tai opintosuunnitelma
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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.

Yritä muistella, kuinka monta tuntia käytät aikaa 
päivittäin opiskeluun viikonloppu mukaan lukien. 
Merkitse ”0” kohtaan, jolloin et käytä tavallisesti 
aikaa kyseiseen toimintaan.

3.17 Kuinka monta tuntia viikossa käytät keskimäärin 
opetuksen seuraamiseen ja itsenäiseen opiskeluun?
Merkitse päivittäinen keskimääräinen tuntimäärä.  
a. Opetus (luennot, seminaarit, tentit...)  
b. Itsenäinen opiskelu (lukeminen, kirjalliset tehtävät...) 
 
3.18 Miten tyytyväinen olet tämänhetkiseen kokonaistyö-
määrääsi, joka koostuu opiskeluun (opetuksen seuraaminen+ 
itsenäinen opiskelu) ja ansiotyöhön käytetystä ajasta?
Haluaisin käyttää vähemmän aikaa, Haluaisin käyt-
tää vähän vähemmän aikaa, 
Nyt on sopiva määrä, Haluaisin käyttää vähän enem-
män aikaa, Haluaisin käyttää enemmän aikaa
a. Opiskeluun
b. Ansiotyöhön
c. Kokonaistyömäärään (opiskelu ja ansiotyö)

3.19 Ovatko opintosi edenneet omien tavoitteidesi mu-
kaisesti?
( )  Kyllä, opintoni ovat edenneet tavoitteideni mukaisesti 
( )  Opintoni ovat edenneet tavoitteitani nopeammin 
( )  Opintoni ovat edenneet tavoitteitani hitaammin 

4.1 Oletko suorittanut tutkintoosi liittyviä opintoja tai 
harjoittelua ulkomailla?
( )  Kyllä olen 
( )  En, mutta olen aikeissa lähteä 
( )  En, enkä ole aikeissa lähteä 

4.2 Mitä tutkintoa opiskelit Suomessa, kun lähdit ul-
komaille opiskelemaan tai harjoittelemaan?
Jos olet ollut monesti, voit valita tarvittaessa useam-
man vaihtoehdon.
[ ]  Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa 
[ ]  Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa 
[ ]  Ammattikorkeakoulututkinto 
[ ]  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
[ ]  Lisensiaatin/tohtorin tutkinto 

4.3 Missä maassa opiskelit tai olit työharjoittelussa vii-
meksi ja miten pitkään?

4.4 Hyväksyttiinkö viimeksi ulkomailla suorittamasi opin-
tosuoritukset ja arvosanat osaksi tutkintoasi Suomessa?
( )  Kyllä, kaikki opintopisteet hyväksyttiin 
( )  Kyllä, vain osa hyväksyttiin 
( )  Ei, opintopisteitä ei hyväksytty 
( )  En tiedä (vielä) 
( )  En suorittanut opintopisteitä opiskellessani ulkomailla 

4.5 Mitä kautta opiskelusi ulkomailla järjestettiin?
( )  TEMPUS 
( )  ERASMUS 
( )  ERASMUS MUNDUS 
( )  NORDPLUS 
( )  LINGUA 
( )  Korkeakoulujen välinen sopimus 
( )  Oma-aloitteisesti hankittu opiskelupaikka 
( )  Muu EU-ohjelma, mikä? __________________
( )  Muu ohjelma, mikä? _____________________

4.6a Mitä seuraavista rahoitusmuodoista käytit opiskel-
lessasi (ml. harjoittelu) ulkomailla?
Voit valita useamman vaihtoehdon.
[ ]  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-stipendi (esim. Erasmus-apuraha) 
[ ]  Rahoitus yrityksiltä tai järjestöiltä 
[ ]  Jokin muu, mikä? _______________________
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4.6b Mikä näistä oli pääasiallinen rahoitusmuoto?
( )  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-stipendi (esim. Erasmus-apuraha) 
( )  Rahoitus yrityksiltä tai järjestöiltä 
( )  Jokin muu, mikä? _______________________

4.7 Mihin maahan suunnittelet meneväsi suorittamaan 
Suomalaiseen tutkintoosi liittyviä opintoja tai harjoittelua?

4.8 Mitä kautta aiot järjestää nämä opintosi ulkomailla?
( )  TEMPUS 
( )  ERASMUS 
( )  ERASMUS MUNDUS 
( )  NORDPLUS 
( )  LINGUA 
( )  Korkeakoulujen välinen sopimus 
( )  Oma-aloitteisesti hankittu opiskelupaikka 
( )  Muu EU-ohjelma, mikä? __________________
( )  Muu ohjelma, mikä? _____________________

4.9 Missä määrin seuraavat seikat vaikeuttavat mieles-
täsi opiskeluja ulkomailla?
Jos olet ollut ulkomailla opiskelemassa tai harjoit-
telussa, vastaa kokemustesi pohjalta. Jos et ole ollut 
(vielä), vastaa mielikuvasi mukaan. 
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. Ei mahdollisuutta ansiotyöhön
f. Motivaation puute
g. Vähäinen hyöty opinnoille kotimaassa
h. Vaikeudet sisällyttää ulkomaan opinnot suomalais-
ten opintojeni rakenteeseen
i. Vaikeudet ulkomaisten opintosuoritusten hyväksymisessä
j. Kohdemaan maahantulosäädöksiin liittyvät  
   ongelmat (viisumi, oleskelulupa)
k. Arvosanani eivät riitä ulkomailla opiskeluun

l. Rajoitukset liikkuvuusohjelmiin pääsyssä  
   (lähtö- tai kohdekorkeakoulu)
4.10a Oletko koskaan ollut ulkomailla muun opiskelun 
kuin korkeakouluopintojen vuoksi?
Kyllä, Ei
a. Tekemässä tutkimusta tai opintomatkalla
b. Harjoittelussa/työharjoittelussa
c. Summer schoolissa tai vastaavassa
d. Kielikurssilla
e. Muu opiskelu

4.10b Kuinka monta kuukautta olit? Missä maassa? 
Oliko se osa suomalaisia opintojasi? Hyväksyttiinkö 
opintopisteesi Suomessa?
Seuraavassa kysytään jatko-opinnoista, joilla tarkoite-
taan lisensiaatin tai tohtorin opintoja.

7.1 Mistä syistä ryhdyit suorittamaan jatko-opintoja?
Voit valita useamman vaihtoehdon.
[ ]  Kiinnostus tutkimuksen tekemiseen 
[ ]  Halusin ryhtyä tutkijaksi 
[ ]  Pätevöityminen tiettyihin tehtäviin tai virkoihin 
[ ]  Tutkinto vahvistaa ammatillisen toiminnan  
     edellytyksiäni 
[ ]  Kansainvälisessä toiminnassa tohtorin  
 tutkinto on eduksi 
[ ]  Luonteva jatke aikaisemmille opinnoille tai työlle 
[ ]  Työttömyys tai työttömyyden uhka 
[ ]  Heikko työllisyystilanne (tarjolla vain tilapäis- ja 
 tuntitöitä, koulutusta vastaamattomia tehtäviä jne.) 
[ ]  Yliopiston laitos ehdotti 
[ ]  Työnantaja ehdotti 
[ ]  Tuntui siltä, ettei ollut muuta vaihtoehtoa 
[ ]  Jokin muu syy, mikä? _____________________ 

7.2 Mitä mieltä olet näistä jatko-opintojesi etenemiseen 
(opinnäytetyön tekemiseen) liittyvistä väittämistä?
Täysin samaa mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, En 
samaa enkä eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Täysin 
eri mieltä 
a. Saan tarpeeksi ohjausta
b. Koen, että ohjauksesta on minulle hyötyä

7.3 Oletko palkattomalla opintovapaalla suorittaaksesi 
jatko-opintoja?
( )  Kyllä   ( )  En 
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7.4 Millä rahoituksella suoritat jatko-opintoja?
Voit valita useamman vaihtoehdon.
[ ]  Palkkatyöt 
[ ]  Apuraha 
[ ]  Tohtoriohjelman/tutkijakoulun rahoitus 
[ ]  Opintoraha 
[ ]  Opintolaina 
[ ]  Aikuiskoulutustuki 
[ ]  Muu, mikä? ____________________________

7.5 Oletko tutkimus- tai opetustehtävissä oppilaitokses-
sa, jossa suoritat jatko-opintoja?
( )  Kyllä   ( )  En 

7.6 Onko sinulla allekirjoitettu, virallinen ohjaussopimus?
( )  Kyllä   ( )  Ei 

Seuraavaksi taustatietokysymyksiä 

5.1 Milloin olet syntynyt?
5.2 Sukupuolesi?
( )  Nainen   ( )  Mies 
5.3a Oletko syntynyt Suomessa?
( )  Kyllä   ( )  En 

5.3b Onko äitisi syntynyt Suomessa?
( )  Kyllä   ( )  Ei 

5.3c Onko isäsi syntynyt Suomessa?
( )  Kyllä   ( )  Ei 

5.4a Missä maassa olet syntynyt?
5.4b Missä maassa äitisi on syntynyt?
5.4c Missä maassa isäsi on syntynyt?

5.5 Miten arvioisit kielitaitosi?
Äidinkieli, Erittäin hyvä, Melko hyvä, Tyydyttävä, 
Auttava, Ei osaamista
a. Suomi
b. Ruotsi
c. Englanti
d. Saksa
e. Ranska
f. Venäjä
g. Jokin muu, mikä?

5.6a Onko sinulla lapsia?
( )  Kyllä   ( )  Ei 

5.6b Kuinka monta lasta sinulla on?
( )  1 
( )  2 
( )  3 
( )  4 
( )  5 tai enemmän 

5.7 Minkä ikäinen on nuorin lapsesi?

5.8 Vaikuttavatko jotkut alla olevista syistä opintojesi 
kulkuun heikentävästi?
Voit valita useamman vaihtoehdon.
[ ]  Krooniset sairaudet 
[ ]  Mielenterveysongelmat 
[ ]  Liikuntavamma 
[ ]  Aistivamma (näkö tai kuulo) 
[ ]  Oppimisvaikeus (ADHD, lukihäiriö) 
[ ]  Muu pitkäaikainen terveysongelma 
[ ]  Ei opintoja hidastavia seikkoja 

5.9 Missä määrin nämä terveyteen liittyvät ongelmat 
haittaavat opiskeluasi?
( ) Huomattava haitta
( ) Melko suuri haitta
( ) Jonkin verran haittaa
( ) Vähäistä haittaa
( ) Ei haittaa

5.10 Kuinka hyvin mielestäsi saat yhteiskunnalta tukea 
opiskeluasi haittaavan vamman tai sairauden johdosta?
( )  Erittäin hyvin 
( )  Melko hyvin 
( )  Keskinkertaisesti 
( )  Melko huonosti 
( )  Erittäin huonosti 
( )  En tarvitse tai halua tukea 

Vielä muutama kysymys perhetaustastasi. 

Kysymykset koskevat äitiäsi ja isääsi, tai niitä henki-
löitä jotka ovat olleet sinulle vanhempina, esimerkik-
si huoltajat, isovanhemmat, isä- tai äitipuoli, kasvat-
tivanhemmat, jne.  
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6.1 Mikä on korkein koulutustaso, jonka isäsi ja äitisi 
ovat suorittaneet?

6.2a Mikä on isäsi nykyinen tai entinen ammatti?
Valitse alla olevasta luokituksesta sopivin vaihtoehto.
( )  Johtaja (yrityksen tai järjestön johtaja, ylempi  
 virkamies) 
( )  Erityisasiantuntija (lääkäri, opettaja, tutkija, 
 toimittaja, asianajaja) 
( )  Asiantuntija (sairaanhoitaja, operaattori,  
 konepäällikkö, agrologi, isännöitsijä,  
 myymälänhoitaja, ylikonstaapeli) 
( )  Toimisto- tai asiakaspalvelutyöntekijä (sihteeri,  
 kirjastonhoitaja, varastonhoitaja, matkatoimisto- 
 virkailija, postinkantaja) 
( )  Palvelu-, myynti- tai hoitotyöntekijä (lentoemäntä,  
 kokki, perushoitaja, kampaaja, poliisi, myyjä) 
( )  Maanviljelijä, metsätyöntekijä 
( )  Rakennus-, korjaus- tai valmistustyöntekijä 
( )  Prosessi- tai kuljetustyöntekijä (teollisuudessa,  
 kuljetusalalla) 
( )  Muu työntekijä (puhelinmyyjä, kotiapulainen, 
 huoltomies, vahtimestari, rakennusalan avustava 
 työntekijä, pakkaaja) 
( )  Sotilasammatti (upseeri, sotilasammattihenkilöstö) 
( )  Palkkatyön ulkopuolella 
( )  En tiedä/Ei koske minua 

6.2b Mikä on äitisi nykyinen tai entinen ammatti?
Valitse alla olevasta luokituksesta sopivin vaihtoehto.
( )  Johtaja (yrityksen tai järjestön johtaja, ylempi  
 virkamies) 
( )  Erityisasiantuntija (lääkäri, opettaja, tutkija,  
 toimittaja, asianajaja) 
( )  Asiantuntija (sairaanhoitaja, operaattori,  
 konepäällikkö, agrologi, isännöitsijä,  
 myymälänhoitaja, ylikonstaapeli) 
( )  Toimisto- tai asiakaspalvelutyöntekijä (sihteeri,  
 kirjastonhoitaja, varastonhoitaja, matkatoimisto- 
 virkailija, postinkantaja) 
( )  Palvelu-, myynti- tai hoitotyöntekijä (lentoemäntä, 
 kokki, perushoitaja, kampaaja, poliisi, myyjä) 
( )  Maanviljelijä, metsätyöntekijä 
( )  Rakennus-, korjaus- tai valmistustyöntekijä 
( )  Prosessi- tai kuljetustyöntekijä (teollisuudessa,  
 kuljetusalalla) 

( )  Muu työntekijä (puhelinmyyjä, kotiapulainen,  
 huoltomies, vahtimestari, rakennusalan avustava 
 työntekijä, pakkaaja) 
( )  Sotilasammatti (upseeri, sotilasammattihenkilöstö) 
( )  Palkkatyön ulkopuolella 
( )  En tiedä/Ei koske minua 

6.3 Eräiden ihmisten katsotaan olevan korkeassa yhteis-
kunnallisessa asemassa ja toisten matalassa. 
Kun ajattelet perhetaustaasi, mihin asettaisit vanhem-
pasi tällä asteikolla yhdestä kymmeneen, jos asteikon 
yläpäässä olisi korkea yhteiskunnallinen asema ja ala-
päässä matala?


