
KYSELYLOMAKE: FSD3389 KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN MONINKERTAISET OPINTO-
OIKEUDET 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3389 MULTIPLE RIGHTS TO STUDY OF HIGHER EDUCATION STU-
DENTS 2019

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.



Moninkertaiset opinto-oikeudet kyselylomake
Yliopisto-opiskelija, kerro meille monista opinto-oikeuksistasi!
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus on yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:nkanssa kiinnostunut kuulemaan niistä moninaisia syistä ja tekijöistä, jotka ovat sen taustalla, ettäihminen hankkii kaksi tai useampaa opinto-oikeutta alempiin ja ylempiin korkeakouluopintoihinSuomessa.
Jos siis sinulla, läsnäoleva yliopisto-opiskelija, on ollut elämäsi aikana useampi kuin yksi opinto-oikeus suomalaisiin alempiin ja ylempiin korkeakouluopintoihin, niin vastaa kyselyymme. Toisen(tai useamman) opinto-oikeutesi ei tarvitse enää olla voimassa eikä opinto-oikeuksiesi ole tarvinnutjohtaa tutkinnon suorittamiseen.
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja voit vastata kyselyyn anonyymisti. Kaikki vastauksetkäsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa tuloksista tairaporteista. Tutkimusaineistoa käsittelevät Otuksessa hankkeeseen nimetyt tutkijat ja vaintutkimustarkoituksessa. Tutkimushankkeen tulokset luovutetaan Suomen ylioppilaskuntien liittoSYL:n käyttöön, ja vastauksia hyödynnetään opiskelijoiden edunvalvonnassa. Tutkittavien niinluvatessa valmis anonymisoitu aineisto luovutetaan SYL:lle ja/tai muiden tutkijoiden käyttöön.Tutkimuksen tarkemman tietosuojaselosteen voit lukea täältä.
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia, ja vastaamisaikaa on sunnuntaihin 24.3.asti. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 32 kpl Finnkinon elokuvalippuja. Arvontaanjättämiäsi yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiisi.
Jos vastaamisesi jälkeen haluatkin poistaa vastauksesi kokonaan, ota yhteyttä Opiskelun jakoulutuksen tutkimussäätiö Otukseen . Vastausten poistaminen aineistosta onmahdollista 24.3.2019 asti.
Lisätietoja tutkimuksesta:Otus:SYL:
Aloita rastittamalla alla oleva suostumus.Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat tiedot ja suostun tutkimukseen.



Taustatiedot1. Sukupuolesi? mies, nainen, muu, en halua vastata2. Syntymävuotesi? 1958 tai aiemmin – 2003
Toisen asteen koulutus3. Mikä oli ensimmäinen toisen asteen tutkintosi?a. ylioppilastutkintob. toisen asteen ammatillinen tutkintoc. kaksoistutkintod. jokin muu, mikä?4. Minä vuonna suoritit ensimmäisen toisen asteen tutkintosi? 1975 tai aiemmin – 20185. Mikä oli asuinkuntasi valmistuessasi ensimmäisestä toisen asteen tutkinnostasi?______________6. Oletko suorittanut jonkin muun tai joitakin muita toisen asteen tutkintoja?a. Enb. Kyllä, yhdenc. Kyllä, useamman

7. Jos olet, niin mikä oli toinen suorittamasi toisen asteen tutkinto?a. ylioppilastutkintob. toisen asteen ammatillinen tutkintoc. kaksoistutkintod. jokin muu, mikä?
8. Entä mikä oli tuon tutkintosi suoritusvuosi? Valikko: 1975 tai aiemmin – 2018

Kotitaustasi
Seuraavat kysymykset koskevat äitiäsi ja isääsi, tai niitä henkilöitä, jotka ovat olleet sinullevanhempina, esimerkiksi huoltajat, isovanhemmat, isä- tai äitipuoli, kasvattivanhemmat jne.

9. Mikä on korkein koulutustaso, jonkaäitisi tai muu huoltajasi on suorittanut?i. Ei muodollista koulutustaii. Kansa-, keski- tai peruskouluiii. Ylioppilastutkintoiv. Ammatillinen tutkintov. Opistotutkintovi. Ammattikorkeakoulututkintovii. Alempi korkeakoulututkintoyliopistossaviii. Ylempi ammattikorkeakoulututkintoix. Ylempi korkeakoulututkintoyliopistossax. Tohtorin tai lisensiaatin tutkintoxi. En tiedä / Ei koske minua

B) Entä isäsi tai muun huoltajasi korkeinkoulutustaso, jonka hän on suorittanut?1. Ei muodollista koulutusta2. Kansa-, keski- tai peruskoulu3. Ylioppilastutkinto4. Ammatillinen tutkinto5. Opistotutkinto6. Ammattikorkeakoulututkinto7. Alempi korkeakoulututkintoyliopistossa8. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto9. Ylempi korkeakoulututkintoyliopistossa10.  Tohtorin tai lisensiaatin tutkinto11. En tiedä / Ei koske minua



10. Ajattele aikaa, jolloin olit viimeistävuotta perus- tai kansakoulussa. Mikäoli tuolloin äitisi tai muun huoltajasiammattiasema?o Ylempi toimihenkilö (esim.opettaja, lääkäri, johtotehtävät)
o Alempi toimihenkilö (esim.pankkivirkailija, sihteeri,myyntipäällikkö)
o Työntekijä (esim.teollisuustyöntekijä, kokki,sähköasentaja)
o Maatalousyrittäjä
o Muu yrittäjä
o Työelämän ulkopuolella
o En osaa sanoa
o Ei koske minua

Entä isäsi tai muun huoltajan?o Ylempi toimihenkilö (esim.opettaja, lääkäri, johtotehtävät)
o Alempi toimihenkilö (esim.pankkivirkailija, sihteeri,myyntipäällikkö)
o Työntekijä (esim.teollisuustyöntekijä, kokki,sähköasentaja)
o Maatalousyrittäjä
o Muu yrittäjä
o Työelämän ulkopuolella
o En osaa sanoa
o Ei koske minua

11. Arvioi seuraavia kotitaustaasi liittyviä väitteitä:
1 Täysin eri mieltä 2 Jokseenkin eri mieltä 3 En samaa enkä eri mieltä 4 Jokseenkin samaa mieltä5 Täysin samaa mieltä, En osaa sanoa

1 Vanhempani ovat aina kannustaneet minua opiskelemaan2 Useimmilla sukulaisistani on ammatillinen koulutus eikä korkeakoulututkintoa3Vanhemmilleni on ollut tärkeää, että hankin tutkinnon suoraan tietylle alalle johtavastakoulutuksesta4 Olen sukuni ensimmäinen tai ensimmäisiä yliopisto-opiskelijoita5 Perheessäni ajateltiin, että yliopistossa opiskelu vaatii erityistä lahjakkuutta
12. Onko ainakin yhdellä sisaruksellasi ollut useampia opinto-oikeuksia alempiin ja ylempiinkorkeakoulututkintoihin suomalaisissa korkeakouluissa?

KylläEiEn osaa sanoaMinulla ei ole sisaruksia
Ensimmäiset korkeakouluopintosi Suomessa

13. Opiskelitko ammattikorkeakoulussa vai yliopistossa?AmmattikorkeakoulussaYliopistossa
14. Missä ammattikorkeakoulussa / yliopistossa? Valitse listalta korkeakoulusi, sillä nimelläkuin se oli saadessasi opinto-oikeuden
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskolaCentria-ammattikorkeakouluDiakonia-ammattikorkeakouluEspoon-Vantaan ammattikorkeakouluEspoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu



Etelä-Karjalan ammattikorkeakouluEVTEK-ammattikorkeakouluHaaga Instituutin ammattikorkeakouluHAAGA-HELIA ammattikorkeakouluHelsingin liiketalouden ammattikorkeakouluHelsingin ammattikorkeakouluHelsingin ammattikorkeakoulu StadiaHumanistinen ammattikorkeakouluHämeen ammattikorkeakouluHögskolan på ÅlandJyväskylän ammattikorkeakouluKaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – XamkKajaanin ammattikorkeakouluKarelia-ammattikorkeakouluKemi-Tornion ammattikorkeakouluKeski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluKymenlaakson ammattikorkeakouluLahden ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakouluLaurea-ammattikorkeakouluMetropolia AmmattikorkeakouluMikkelin ammattikorkeakouluOulun AmmattikorkeakouluOulun Seudun ammattikorkeakouluPirkanmaan ammattikorkeakouluPohjois-Karjalan ammattikorkeakouluPohjois-Savon ammattikorkeakouluPoliisiammattikorkeakouluRovaniemen ammattikorkeakouluSaimaan ammattikorkeakouluSatakunnan ammattikorkeakouluSavonia-ammattikorkeakouluSeinäjoen ammattikorkeakouluSvenska yrkeshöskolanTampereen ammattikorkeakouluTurun ammattikorkeakouluVaasan ammattikorkeakouluYrkeshögskolan ArcadaYrkeshögskolan NoviaYrkeshögskolan SydvästJokin muu
Aalto-yliopistoEläinlääketieteellinen korkeakoulu (1995 asti)Helsingin yliopistoHelsingin kauppakorkeakouluItä-Suomen yliopistoJoensuun yliopistoJyväskylän yliopistoKuopion yliopistoKuvataideakatemiaLapin korkeakoulu (1991 asti)Lapin yliopistoLappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUTLappeenrannan teknillinen yliopisto (2002 asti)



Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, LTKK (2018 asti)MaanpuolustuskorkeakouluOulun yliopistoSibelius-AkatemiaSvenska handelshögskolan (Hanken)Tampereen yliopistoTampereen teknillinen yliopistoTaideteollinen korkeakouluTaideyliopistoTeatterikorkeakouluTeknillinen korkeakouluTurun kauppakorkeakouluTurun yliopistoVaasan korkeakoulu (1980–1992)Vaasan yliopistoÅbo AkademiJokin muu
15. Jos opiskelit jossain muussa ammattikorkeakoulussa, niin missä?Jos opiskelit jossain muussa yliopistossa, niin missä?
16. Mikä oli pääaineesi tai tutkintonimikkeesi?
17. Minä vuonna aloitit ensimmäiset korkeakouluopintosi? 1975 tai aiemmin – 2018
18. Millä tavoin sait opinto-oikeutesi ensimmäisiin korkeakouluopintoihisi?1 Pääsykokeen perusteella2 Ylioppilastodistuksen perusteella3 Pääsykokeella + ylioppilastodistuksella4 Avoimen yliopiston väylää pitkin tai suorittamalla sisäänpääsyyn tarvittavat opinnot5 Siirtohaulla6 Haulla maisteriopintoihin7 Jollakin muulla tavalla, millä?
19. Kuinka monta kertaa hait ensimmäisiin korkeakouluopintoihisi? 1 – 6 tai enemmän
20. Arvioi kuinka tärkeitä seuraavat syyt olivat sille, että aloitit opinnot ensimmäisissäkorkeakouluopinnoissasi:

1 Ei lainkaan tärkeä – 5 Erittäin tärkeä, Ei koske minua
Vanhempieni mielestä oli tärkeää, että hain johonkin opiskelemaanMinulla ei ollut selkeää käsitystä siitä, mitä halusin opiskellaEn päässyt sisään ensisijaisesti hakemalleni alalleOpiskelualalla ei ollut minulle merkitystä, halusin vain jonkin opiskelupaikanSain opiskelupaikan helpostiEn halunnut pitää välivuotta tai välivuosiaMinua rohkaistiin ja kannustettiin korkeakouluopintoihin, vaikka itse en ajatellut niidenolevan mahdollisia omalla kohdallaniHalusin elämässäni eteenpäinOpinnot tuntuivat itselleni sopiviltaYstäväni hakivat samaan aikaan opiskelemaan korkeakouluihinOlin suunnitellut jo pitkään hakeutuvani alalleValitsemani oppiaine tai ala oli yksi lempiaineistani koulussaEn uskaltanut hakea sinne, minne olisin oikeasti halunnut



Hain korkeakouluopintoihin heti toisen asteen päätyttyä, koska niin oli tapanaHalusin pysyä lähellä seurustelukumppaniani tai puolisoaniTyötilanteeni oli sellainen, että minun oli mahdollista alkaa opiskellaAjattelin opintojen parantavan mahdollisuuksiani päästä myöhemmin toiselle opiskelualalleHalusin opiskella kotipaikkakunnallani tai lähellä kotianiKoin, ettei ollut oikein parempiakaan vaihtoehtojaAla tuntui varmalta valinnalta työllistymisen suhteenOlin pärjännyt hyvin koulussa alaan liittyvissä opinnoissa
21. Oletko suorittanut tutkinnon ensimmäisistä korkeakouluopinnoistasi?a. Kyllä, ennen toista opinto-oikeuttani korkeakouluunb. Kyllä, toisen opinto-oikeuden aikanac. Kyllä, vasta myöhemmind. En
22. Jos olet, niin minkä tutkinnon?Alemman korkeakoulututkinnonAlemman ja ylemmän korkeakoulututkinnonYlemmän korkeakoulututkinnonLisensiaatin tutkinnon (lääketieteen alalta)

Jos et ole, niin onko sinulla aikomusta suorittaa tutkintoa? Kyllä / Ei / En osaa sanoa
Toiset korkeakouluopintosi Suomessa

23. Opiskelitko tai opiskeletko toisissa korkeakouluopinnoissasi ammattikorkeakoulussa vaiyliopistossa?AmmattikorkeakoulussaYliopistossa
24. Missä ammattikorkeakoulussa / yliopistossa? Valitse listalta korkeakoulusi, sillä nimelläkuin se oli saadessasi opinto-oikeuden

Listaus yo:t Listaus amk:t
25. Jos opiskelit tai opiskelet jossain muussa ammattikorkeakoulussa, niin missä?Jos opiskelit tai opiskelet jossain muussa yliopistossa, niin missä?
26. Mikä oli tai on pääaineesi tai tutkintonimikkeesi toisissa korkeakouluopinnoissasi?
27. Minä vuonna aloitit toisissa korkeakouluopinnoissasi? 1975 tai aiemmin – 2018
28. Millä tavoin sait opinto-oikeutesi toisiin korkeakouluopintoihisi?1 Pääsykokeen perusteella2 Ylioppilastodistuksen perusteella3 Pääsykokeella + ylioppilastodistuksella4 Avoimen yliopiston väylää pitkin tai suorittamalla sisäänpääsyyn tarvittavat opinnot5 Siirtohaulla6 Haulla maisteriopintoihin7 Jollakin muulla tavalla, millä?
29. Kuinka monta kertaa hait toisiin korkeakouluopintoihisi? 1 – 6 tai enemmän

Seuraavaksi esitetään erilaisia väittämiä liittyen syihin toisen opinto-oikeuden hankkimiselle. Arvioikuinka tärkeitä esitetyt syyt olivat omalla kohdallasi.



30. Kuinka tärkeitä seuraavat opintoihin ja alaan liittyvät syyt olivat sille, että hankit toisenopinto-oikeuden korkeakouluopintoihin?
1 Ei lainkaan tärkeä – 5 Erittäin tärkeä, Ei koske minua
Keksin vasta opintojen aikana mitä todella haluaisin opiskella tai millä alalla työskennelläHalusin hakea uudelleen koulutukseen, johon en alkujaan päässytOpintojen sisältö ei vastannut odotuksianiEnsimmäiset opintoni tuntuivat liian vaikeiltaEnsimmäinen alavalintani ei tuntunut omaltaHalusin suuntautua alan sisällä uudelleenSoveltumattomuus ensimmäiseksi opiskelemalleni alalleLöysin kiinnostavamman alan opiskellessani eri oppiaineitaAlani muuttui enkä ollut enää siihen tyytyväinenKoin yliopistotutkinnon tuovan lisäarvoa ammattikorkeakoulututkinnon rinnalleJoo-opinnot olivat joustamattomiaSiirtoväylä ei toiminut, oli helpompaa hakea opiskelemaan päävalinnan kauttaAiemmat opintosuoritukseni estivät minua hyödyntämästä avointa väylääHain, koska sisäänpääsy oli helppoaToisen opiskelupaikan myötä oli helpompaa päästä haluamiini opintoihin esim. tietyillekursseilleTutkinto-opiskelijoilla oli laajempi mahdollisuus valita kiinnostavia opintojaKoin opiskelupaikkani ilmapiirin ikäväksi enkä halunnut jäädäEn kokenut kuuluvani joukkoon aiemmissa korkeakouluopinnoissani

31. Entä kuinka tärkeitä seuraavat työelämään ja työllistymiseen liittyvät syyt olivat?
1 Ei lainkaan tärkeä – 5 Erittäin tärkeä, Ei koske minua

Opiskelut mahdollistivat tauon työelämästäEn kokenut pärjääväni työmarkkinoilla vain yhdellä tutkinnolla, koska muutkin tekevätmonia tutkintojaTyötilanne omalla alallani heikkeniOpinnot mahdollistivat suuntautumisen uudelle työuralleTäydennyskoulutus oli halvempaa tutkinto-opiskelijana kuin muuallaHalusin edetä urallani eikä se ollut vanhoilla opinnoillani enää mahdollista – tuli ”seinävastaan”Halusin parantaa työllistymismahdollisuuksiani hankkimalla ”oikean ammatin”Olin mieluummin opiskelija kuin työtönOpiskelut antoivat muodollisen kelpoisuuden haluamalleni alalle / työtehtäviinJäin työttömäksi, joten aloin kouluttautua uudelleenHuomasin, että työllistyminen ensin valitsemalleni alalle oli vaikeaa, ja päätin hakeavarmemmin työllistävälle alalleHalusin kehittää ammattitaitoaniKorkeakoulujen täydennyskoulutus mahdollisuudet olivat muita paremmatKiristynyt kilpailu työmarkkinoilla
32. Entä kuinka tärkeitä seuraavat perheeseen, asumiseen ja muuten omaan elämääsi liittyvätsyyt olivat?

1 Ei lainkaan tärkeä – 5 Erittäin tärkeä, Ei koske minua
Halusin vaihtaa kaupunkia elämäntilanteeni vuoksi, vaikka olinkin oikealla alalla



Opiskeltuani korkeakoulussa huomasin pärjääväni opinnoissa paremmin kuin mihin olin aiemminuskonut pystyväni, joten hakeuduin itseäni enemmän kiinnostavalle alalleOpiskelijastatuksella oli mahdollista säilyttää tai saada takaisin opiskelijaedutKoin vahvaa kutsumusta hakeutua alalle tai ammattiinOlen aina nauttinut opiskelustaOlin valmis muuttamaan toiselle paikkakunnalle kotipaikkakunnaltaniMonet eri alat ovat kiinnostaneet minuaKunnianhimoni ajoi minua eteenpäin opinnoissaniHalusin opiskelemaan samalle paikkakunnalle, missä kumppani asui tai jonne hän muuttiOlen antanut elämän kuljettaa ja tehdyt spontaanisti valintoja suunnittelematta liikoja etukäteenElämäntilanteeni salli opintojen jatkamisen
33. Oliko sinulla sellaisia syitä toisiin korkeakouluopintoihin hakeutumiselle, joita ei edellä vieläkäsitelty? Millaisia?
34. Oletko suorittanut tutkinnon toisista korkeakouluopinnoistasi?EnKyllä, minä vuonna? ________________
35. Jos olet, niin minkä tutkinnonAlemman korkeakoulututkinnonAlemman ja ylemmän korkeakoulututkinnonYlemmän korkeakoulututkinnonLisensiaatin tutkinnon (lääketieteen alalta)

Jos et ole, niin onko sinulla aikomusta suorittaa tutkintoa? Kyllä / Ei / En osaa sanoa
Mahdolliset seuraavat korkeakouluopintosi ja ulkomaiset korkeakouluopintosi

36. Onko sinulla ollut useampi kuin kaksi opinto-oikeutta alempiin ja ylempiinkorkeakoulututkintoihin suomalaisissa korkeakouluissa?a. Ei -> HYPPY jatko-opintokysymykseenb. Kyllä, kuinka monta kahden lisäksi? ___________
37. Opiskelitko tai opiskeletko kolmansissa korkeakouluopinnoissasi ammattikorkeakoulussavai yliopistossa?AmmattikorkeakoulussaYliopistossa
38. Missä ammattikorkeakoulussa / yliopistossa? Valitse listalta korkeakoulusi, sillä nimelläkuin se oli saadessasi opinto-oikeuden

Listaus amk:t  Listaus yo:t
39. Jos opiskelit tai opiskelet jossain muussa ammattikorkeakoulussa, niin missä? Jos opiskelittai opiskelet jossain muussa yliopistossa, niin missä?40. Mikä oli tai on pääaineesi tai tutkintonimikkeesi kolmansissa korkeakouluopinnoissasi?
41. Entä minä vuonna aloitit kolmannet korkeakouluopintosi? 1975 tai aiemmin – 2018
42. Opiskelitko tai opiskeletko neljänsissä korkeakouluopinnoissasi ammattikorkeakoulussa vaiyliopistossa?Minulla ei ole neljättä opinto-oikeutta korkeakouluopintoihinAmmattikorkeakoulussa



Yliopistossa
43. Missä ammattikorkeakoulussa / yliopistossa? Valitse listalta korkeakoulusi, sillä nimelläkuin se oli saadessasi opinto-oikeudenListaus amk:t  Listaus yo:t

44. Jos opiskelit tai opiskelet jossain muussa ammattikorkeakoulussa, niin missä?Jos opiskelit tai opiskelet jossain muussa yliopistossa, niin missä?
45. Mikä oli tai on pääaineesi tai tutkintonimikkeesi neljänsissä korkeakouluopinnoissasi?
46. Entä minä vuonna aloitit neljännet korkeakouluopintosi? 1975 tai aiemmin – 2018
47. Millaiset tekijät olivat yhteydessä siihen, että hankit vielä kolmannen tai useamman opinto-oikeuden korkeakouluopintoihin?
48. Oletko suorittanut tutkinnon kolmansista tai useammista korkeakouluopinnoistasi?EnKyllä, minä vuonna? ________________________
49. Jos olet, niin minkä tai mitkä tutkinnot?Alemman korkeakoulututkinnonAlemman ja ylemmän korkeakoulututkinnonYlemmän korkeakoulututkinnonLisensiaatin tutkinnon (lääketieteen alalta)

Jos et ole, niin onko sinulla aikomusta suorittaa tutkintoa? Kyllä / Ei / En osaa sanoa
50. Kuinka monta opintopistettä olet suorittanut kaiken kaikkiaan korkeakouluopintojesi aikana?Arvioi kymmenen (10) opintopisteen tarkkuudella.
51. Onko sinulla ollut tai onko sinulla nyt jatko-opinto-oikeus tohtorintutkintoon?a. Eib. Kyllä, jatko-opintoni ovat keskenc. Kyllä, olen suorittanut lisensiaatin tutkinnon (muu kuin lääketiede)d. Kyllä, olen suorittanut tohtorin tutkinnon
52. Onko sinulla ollut tutkinnonsuoritusoikeus ulkomaisessa korkeakoulussa?a. Eib. Kyllä
53. Jos on, niin minkä tasoiseen tutkintoon?
54. Jos on, niin mikä seuraavista kuvaa parhaiten sitä vaihetta, kun teit tutkintoon tähtääviäopintoja ulkomaisessa korkeakoulussa?a. Ennen suomalaisia korkeakouluopintojanib. Ensimmäisen ja toisen suomalaisen opinto-oikeuteni välissäc. Toisen ja useamman suomalaisen opinto-oikeuteni välissäd. Suomalaisten korkeakouluopintojeni jälkeen

Lopuksi
55. Jos mietit yleisesti korkeakouluopintojasi, niin missä määrin seuraavat asiat olivat sinulletärkeitä, kun hait korkeakoulutukseen?



1 täysin eri mieltä – 7 täysin samaa mieltä
Minulle on tärkeää, että koulutukseni on hyödyksi myös muiden hyvinvoinnin tukemisessa.Korkeakoulutus tarjoaa minulle mahdollisuuden kehittää itseäni.Vanhempani pettyvät minuun, jos en suorita korkeakoulututkintoa.Korkeakoulutus on minulle keino paremman aseman saavuttamiseksi yhteiskunnassa.En koe saavani korkeakoulutuksesta mitään erityistä, mutta se on muita vaihtoehtojaparempi.

Jäikö kyselyssä mielestäsi jotain kysymättä tai onko mielessäsi jotain mitä haluaisit kommentoidaaiheeseen liittyen?  ___________________________________
Annatko suostumuksesi anonymisoidun aineiston luovuttamiseen Yhteiskuntatieteelliseentietoarkistoon sekä muille tutkijoille?Kyllä, annan luvan.En, tietojani saa käyttää vain tässä tutkimuksessa.
Annatko suostumuksesi anonymisoidun aineiston luovuttamiseen SYL:lle?

Kyllä, annan luvan anonymisoitujen vastauksieni luovuttamiseen SYL:lle.En, tietojani ei saa luovuttaa SYL:lle.


