
Opiskelijabarometri 2019

Korkeakouluopiskelija, kerro meille opinnoistasi ja niiden yhteydestä arkeesi!
 
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toteuttaa nyt jo neljännen kerran valtakunnallisen
Opiskelijabarometri -tiedonkeruun opiskelijoiden elämästä, opinnoista ja arjesta.Opiskelijabarometrin
tavoitteena on tuottaa tietoa opiskelijoiden opinnoista ja hyvinvoinnista sekä opintoihin kytköksissä olevista
tekijöistä. Tutkitun tiedon avulla voidaan lisätä tietämystä ja ymmärrystä opiskelijoiden moninaisuudesta.
 
Opiskelijabarometri toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa verkostohankkeena,
jossa Otus yhdessä yhteistyötahojen kanssa tuottaa teemallisia tutkimusraportteja tieteelliseen
tutkimukseen, julkiseen keskusteluun sekä korkeakoulujen 
sisäiseen kehittämiseen.
 
Kohderyhmänä Opiskelijabarometrissä ovat kevätlukukaudella 2019 läsnäolevat alempaa sekä ylempää
korkeakoulututkintoa suorittavat yliopisto-opiskelijat ja ammattikorkeakouluissa alempaa
korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Tutkimus koskee näin myös sivutoimisesti opiskelevia tai tämän
lukuvuoden aikana valmistuvia.
 
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja voit vastata kyselyyn anonyymisti. Kaikki vastaukset
käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa tuloksista tai raporteista.
Tutkimusaineistoa käsittelevät Otuksessa hankkeeseen nimetyt tutkijat ja vain tutkimustarkoituksessa.
Tutkittavien niin luvatessa valmis anonymisoitu aineisto luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon
ja muiden tutkijoiden käyttöön. Tutkimuksen tarkemman tietosuojaselosteen voit lukea täältä.
 
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 20-25 minuuttia ja vastaamisaikaa on perjantaihin 19.4. asti. Kaikkien
vastanneiden kesken arvomme 40 kpl S-ryhmän lahjakortteja (á 15 €). Arvontaan jättämiäsi yhteystietoja ei
yhdistetä vastauksiisi.
 
Jos vastaamisesi jälkeen haluatkin poistaa vastauksesi kokonaan, ota yhteyttä Opiskelun ja koulutuksen
tutkimussäätiö Otukseen (tietosuoja@otus.fi). Vastausten poistaminen aineistosta on mahdollista
22.4.2019 asti.
 
Lisätietoja tutkimuksesta:
Tutkija Tina Lauronen (tina.lauronen@otus.fi)

Aloita rastittamalla alla oleva suostumus 

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat tiedot ja suostun tutkimukseen.

Jos opiskelet useampaa samanaikaista korkeakoulututkintoa, vastaa
pääasiallisten opintojesi mukaan kaikissa kyselylomakkeen kohdissa.



TAUSTATIEDOT

1. Mikä seuraavista kuvaa opintojasi parhaiten? Ajattele sitä tutkintoa, jota pidät
pääasiallisena. 

Opiskelen ammattikorkeakoulussa perustutkintoa päivätoteutuksena

Opiskelen ammattikorkeakoulussa perustutkintoa monimuotoisesti

Opiskelen yliopistossa alempaa korkeakoulututkintoa

Opiskelen yliopistossa ylempää korkeakoulututkintoa



2a. Mikä on korkeakoulusi?

Centria ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Oulun Ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia



3a. Mikä on koulutusalasi ammattikorkeakoulussa?

Aineenopettajien koulutus

Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu

Audiovisuaaliset tekniikat ja media

Elektroniikka ja automatiikka

Hiusten ja kauneudenhoitopalvelut

Hoitotyö

Hotelli- ja ravintola-ala

Kasvatusalat, yleiset koulutusohjelmat

Kauppa ja hallinto, monialaiset koulutusohjelmat

Kauppa ja hallinto, yleiset koulutusohjelmat

Kemian tekniikka ja prosessit

Kielten opiskelu

Kirjasto- ja informaatiotieteet

Kone-, energia- ja sähkötekniikka, monialaiset koulutusohjelmat

Kuljetuspalvelut

Kuntoutus

Kuvataiteet

Käsityöalat

Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat

Matkailu, turismi ja vapaa-aika

Mekaniikka ja metalliala

Metsätalous

Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikka

Muoti, sisustussunnittelu ja teollinen muotoilu

Musiikki ja esittävät taiteet

Puutarhanhoito

Rakentaminen ja rakennussuunnittelu

Sosiaalityö ja -ohjaus



3c. Jos vastasit jokin muu koulutusala, niin mitä alaa opiskelet?

2a. Mikä on korkeakoulusi?

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Oulun yliopisto

Svenska handelshögskolan

Taideyliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi



3b. Mikä on koulutusalasi yliopistossa?

Aineenopettajien koulutus

Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu

Biokemia

Biologia

Elektroniikka ja automatiikka

Eläinlääketiede

Farmasia

Filosofia ja etiikka

Fysiikka

Geotieteet

Historia ja arkeologia

Humanistiset alat (paitsi kielet)

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kansantaloustiede

Kasvatustieteet

Kauppa ja hallinto, monialaiset koulutusohjelmat

Kauppa ja hallinto, yleiset koulutusohjelmat

Kemia

Kemian tekniikka ja prosessit

Kielten opiskelu

Kirjallisuus ja kielitiede

Kone-, energia- ja sähkötekniikka, monialaiset koulutusohjelmat

Kuvataiteet

Luokanopettajien koulutus

Luonnontieteet, yleiset koulutusohjelmat

Lääketiede

Maa- ja metsätalousalat, monialaiset koulutusohjelmat

Maa- ja metsätalousalat, yleiset koulutusohjelmat



3d. Jos vastasit jokin muu koulutusala, niin mitä alaa opiskelet?



4a. Millä paikkakunnalla pääasiallinen korkeakoulusi sijaitsee?

Espoo

Helsinki

Hämeenlinna

Joensuu

Jyväskylä

Kajaani

Kemi

Kokkola

Kouvola

Kotka

Kuopio

Lahti

Lappeenranta

Mikkeli

Oulu

Pori

Rauma

Rovaniemi

Seinäjoki

Tampere

Tornio

Turku

Vaasa

Vantaa

Muu



4b. Jos vastasit muu, niin mikä paikkakunta on kyseessä?

5. Mikä on sukupuolesi?

Nainen

Mies

Muu

En halua vastata

6. Syntymävuotesi? (Esim. 1995)

7. Äidinkielesi?

Suomi

Ruotsi

Saame

Venäjä

Muu, mikä?

8. Mikä seuraavista kuvaa itseäsi parhaiten?

Olen suomalainen tutkinto-opiskelija (Suomen kansalaisuus)

Olen ulkomaalainen tutkinto-opiskelija EU/ETA-alueelta (ei Suomen kansalaisuutta)

Olen ulkomaalainen tutkinto-opiskelija EU/ETA-alueen ulkopuolelta (ei Suomen kansalaisuutta)



9a. Onko sinulla huollettavia lapsia?

Ei, minulla ei ole huollettavia

Kyllä, minulla on huollettavia

9b. Jos on, niin montako huollettavaa lasta sinulla on?

10. Koetko kuuluvasi vähemmistöön seuraavien asioiden suhteen? Voit valita niin monta
vaihtoehtoa kuin tilanteesi kuvaaminen vaatii. Jätä vastaamatta, jos kysymys ei koske sinua.

Etninen tausta

Uskonnollinen tai aatteellinen vakaumus

Seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti (kuten homo, lesbo, transihminen tai
intersukupuolinen)

Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Ulkonäkö (ihonväri, pukeutuminen tms.)

Oppimisvaikeudet

Jokin muu vähemmistö

Seuraavat kysymykset koskevat äitiäsi ja isääsi tai niitä henkilöitä, jotka ovat olleet sinulle
vanhempina, esimerkiksi huoltajat, isovanhemmat, isä- tai äitipuoli, adoptiovanhemmat ja
sijaisvanhemmat jne.



11. Mikä on korkein koulutustaso, jonka äitisi, isäsi tai muut vanhempasi ovat suorittaneet?

Äiti

Ei muodollista koulutusta …

Kansa-, keski- tai peruskou…

Ylioppilas …

Ammatillinen tutkinto …

Opistotutkinto …

Ammattikorkeakoulututkinto …

Alempi korkeakoulututkinto …

Ylempi ammattikorkeakoulutu…

Ylempi korkeakoulututkinto …

Yliopiston jatkotutkinto (l…

En tiedä/Ei koske minua …

Isä

Ei muodollista koulutusta …

Kansa-, keski- tai peruskou…

Ylioppilas …

Ammatillinen tutkinto …

Opistotutkinto …

Ammattikorkeakoulututkinto …

Alempi korkeakoulututkinto …

Ylempi ammattikorkeakoulutu…

Ylempi korkeakoulututkinto …

Yliopiston jatkotutkinto (l…

En tiedä/Ei koske minua …

Ei muodollista koulutusta …

Kansa-, keski- tai peruskou…

Ylioppilas …



12. Ajattele aikaa, jolloin olit viimeistä vuotta perus- tai kansakoulussa. Mikä oli tuolloin äitisi,
isäsi tai muiden vanhempiesi ammattiasema?

Äiti

Ylempi toimihenkilö (esim. …

Alempi toimihenkilö (esim. …

Työntekijä (esim. teollisuu…

Maatalousyrittäjä …

Muu yrittäjä …

Työelämän ulkopuolella …

En osaa sanoa …

Ei koske minua …

Isä

Ylempi toimihenkilö (esim. …

Alempi toimihenkilö (esim. …

Työntekijä (esim. teollisuu…

Maatalousyrittäjä …

Muu yrittäjä …

Työelämän ulkopuolella …

En osaa sanoa …

Ei koske minua …

Muu vanhempi

Ylempi toimihenkilö (esim. …

Alempi toimihenkilö (esim. …

Työntekijä (esim. teollisuu…

Maatalousyrittäjä …

Muu yrittäjä …

Työelämän ulkopuolella …

En osaa sanoa …

Ei koske minua …



OPINNOT JA NIIDEN ETENEMINEN

13. Minä vuonna aloitit opintosi nykyisessä koulutuksessasi? Kirjoita numeroina alla olevaan
kenttään.

Nykyisten
opintojeni
aloitusvuosi

14. Siirryitkö nykyiseen koulutukseesi opiskeltuasi ensin jotain toista alaa ja/tai toisessa
korkeakoulussa (yliopisto tai ammattikorkeakoulu)?

En, nykyinen koulutukseni on ensimmäinen, jota opiskelen.

Kyllä, opiskelin aiemmin toista alaa nykyisessä korkeakoulussani. Alani oli

Kyllä, ala oli sama, mutta vaihdoin korkeakoulua. Aiempi korkeakouluni oli

Kyllä, sekä ala että korkeakoulu olivat eri kuin nykyisin. Missä ja mitä opiskelit?

Olin ehtinyt opiskella useissa koulutuksissa ja/tai korkeakouluissa ennen nykyisiä opintojani.

15. Minä vuonna aloitit korkeakouluopintosi ensimmäisen kerran? Kirjoita numeroina alla
olevaan kenttään.

Korkeakou-
luopintojen
aloitusvuosi

16. Valmistuitko eli suorititko korkeakoulututkinnon yhdestä tai useammasta aiemmista
opinnoistasi ennen siirtymistäsi nykyiseen koulutukseesi?

En

Kyllä



17. Missä vaiheessa opintosi (pääasiallinen koulutusohjelmasi) tällä hetkellä ovat?

Kandidaatin tutkinnon tai AMK-perustutkinnon alkuvaiheessa

Kandidaatin tutkinnon tai AMK-perustutkinnon loppuvaiheessa

Maisteriopintojen alkuvaiheessa (kandidaatti suoritettu)

Maisteriopintojen loppuvaiheessa

Erikoistumisopintovaiheessa

18. Onko sinulla useampia tutkinto-oikeuksia?

Yksi opinto-oikeus

Kaksi tai useampia opinto-oikeuksia, opiskelen vain yhtä tutkintoa

Kaksi tai useampia opinto-oikeuksia, opiskelen useaa tutkintoa samanaikaisesti

19. Kuinka hyvin hakuvaiheen ennakkokäsityksesi opintojen sisällöstä on mielestäsi
vastannut todellisuutta?

1 2 3 4 5 6 7

Erittäin huonosti Erittäin hyvin

20. Kuinka tyytyväinen olet opinnoissasi kontaktiopetuksen (läsnäoloa vaativat
opetustilanteet kuten luennot, oppitunnit, seminaarit, ohjatut lukupiirit, laskarit, labratyöt)
määrään?

0 = Kontaktiopetusta on aivan liian vähän 5 = Määrä on sopiva 10 = Aivan liikaa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21. Koetko opiskelevasi oikeaa alaa?

1 2 3 4 5 6 7

En lainkaan Täysin



22. Arvioi seuraavia opiskeluusi liittyviä väittämiä:

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri mieltä

2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Harkitsen toisinaan opintojeni
keskeyttämistä

Olen innoissani opiskelusta

Koen opintoni tulevaisuuteni kannalta
hyödyllisiksi

Opintoni sisältävät riittävästi
työelämässä tarvittavan osaamisen
opetusta

23. Harkitsetko tai oletko jo hakenut opiskelemaan jotain toista alaa ja/tai
koulutukseen nykyisestä koulutuksestasi?

En, aion jatkaa nykyisessä koulutuksessani

En, olen keskeyttänyt tai keskeyttämässä opintoni, enkä ole hakemassa muualle

Kyllä, olen hakemassa toiselle alalle ja/tai koulutukseen

Kyllä, olen jo saanut uuden opiskelupaikan

24. Jos vastasit kyllä, niin mille alalle ja/tai mihin koulutukseen suunnittelet vaihtavasi tai olet
vaihtamassa?



25. Minä vuonna arvioit valmistuvasi siitä tutkinnosta, joka on tämänhetkisen opiskelusi
tavoite? Voit halutessasi antaa vastauksesi niin tarkasti kuin osaat (esim. kevät 2020):

26a. Oletko pitänyt vähintään yhden lukukauden mittaisia taukoja opinnoistasi, joiden aikana
et ole suorittanut yhtään opintoja?

En, olen opiskellut kutakuinkin yhtäjaksoisesti

Kyllä

26b. Kuinka kauan tauot ovat yhteensä kestäneet?

1 lukukauden

2 lukukautta

3 lukukautta

4 lukukautta

5 lukukautta

6 lukukautta tai enemmän



27. Arvioi seuraavia opiskeluasi koskevia kysymyksiä:

En lainkaan
tyytyväinen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Erittäin
tyytyväinen

10

Kuinka tyytyväinen olet
opintojesi etenemiseen
suhteessa omiin
tavoitteisiisi?

Kuinka tyytyväinen olet
omaan oppimiseesi?

Kuinka tyytyväinen olet
omalta oppilaitokseltasi
(tiedekunta, korkeakoulu tai
laitos) saamaasi opetukseen
ja tukeen?



28. Jos opintosi ovat edenneet tavoitteitasi hitaammin, mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät
syyt tähän? Voit valita niin monta vaihtoehtoa, kuin tilanteesi kuvaaminen vaatii

Kurssien pakollinen suoritusjärjestys tai niiden huono aikataulutus

Sairaus tai muu terveydentilaan liittyvä syy

Heikko motivaatio

Opintojen työläys

Kokemus väärästä alasta

Muu syy

Välivuosi opiskelusta

Opintoni ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti

Ylityöläs tai liian vaikea kurssi tai tentti

Toimeentulovaikeudet

Vaihto-opinnot ulkomailla

Puutteellinen ohjaus

Henkilökohtaiset syyt

Aikaa vievä harrastus

Puutteelliset opiskelutaidot

Työssäkäynti

Opiskelu toisella alalla, jolta vaihtanut

Perhe

Pakollinen harjoittelu

Aktiivisuus opiskelijajärjestöissä

Armeija tai siviilipalvelus

Opintotukikuukausien riittämättömyys

Opinnäytetyö



29. Arvioi seuraavia oppilaitostasi koskevia väitteitä:

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri mieltä

2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Opetusjärjestelyt ovat
tarkoituksenmukaiset ja joustavat
(kurssien aikataulutus, opetuksen sijainti,
kurssimateriaalin saatavuus)

Opintosuoritusten arviointi on
oikeudenmukaista ja tasapuolista

Opetushenkilökunta osaa opettaa

Opetetut asiat ovat mielekkäitä

Koen saavani riittävästi palautetta
oppimisestani

Tunnen kuuluvani oman alani
opiskelijoiden yhteisöön

Koen oloni turvalliseksi oppilaitoksessani

OPISKELUTAIDOT JA OPISKELUKYVYN TEHOSTAMINEN

30. Kuinka vaikeaa tai helppoa sinun on selvitä opinnoissasi eteen tulevista merkittävistä
ongelmista?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erittäin vaikeaa Erittäin helppoa



31. Arvioi seuraavia opiskelutaitojasi koskevia väitteitä:

Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri mieltä

2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

Suoriudun hyvin itsenäisistä
opintosuorituksista

Käytän opiskeluun varaamani ajan
mahdollisimman hyvin

Minulla on hyvät tiedonhakutaidot omalla
alallani

Minulla on hyvät opiskeluun tarvittavat
vuorovaikutustaidot

32. Tiedätkö tuttaviesi joukossa jonkun, joka edeltävän 12 kuukauden aikana olisi kokeillut
tai käyttänyt ns. älylääkkeitä eli keskittymiseen tai muistin toimintaan vaikuttavia lääkeaineita
(esim. ADHD-lääkkeitä, muistilääkkeitä, neurologisia lääkkeitä tai muita vastaavia lääkkeitä)
parantaakseen ensisijaisesti omaa älyllistä suorituskykyään ilman, että hänellä on
diagnosoitu kyseistä lääkitystä vaativa sairaus?

En tiedä kenenkään käyttäneen älylääkkeitä

Tiedän yhden henkilön

Tiedän 2-5 henkilöä

Tiedän enemmän kuin 5 henkilöä



33. Mitä mieltä olet seuraavista älylääkkeisiin, eli keskittymiseen tai muistin toimintaan
vaikuttaviin lääkeaineisiin liittyvistä väittämistä?

Täysin
eri mieltä

1

Jokseenkin
eri mieltä

2

Ei samaa
eikä eri
mieltä

3

Jokseenkin
samaa mieltä

4

Täysin
samaa
mieltä

5

Älylääkkeet voivat parantaa
opiskelutuloksia

Älylääkkeet eivät ole terveydelle
haitallisia

Älylääkkeet ovat yleisesti käytössä
opiskelijoiden keskuudessa

Älylääkkeitä on helppo hankkia omaan
käyttöön

Opintosuoritusten parantaminen
lääkkeiden avulla ilman lääkärin
määräystä on täysin hyväksyttävää

34. Oletko itse joskus käyttänyt lääkkeitä ilman lääkärin määräystä parantamaan
opintosuorituksiasi?

En koskaan

Kerran

2–5 kertaa

Useammin kuin 5 kertaa

HYVINVOINTI



35. Alla on esitetty joitakin väittämiä tunteista ja ajatuksista. Merkitse jokaisen väittämän
kohdalla rasti siihen ruutuun, mikä parhaiten kuvaa kokemuksiasi viimeisen kahden viikon
aikana.

(SWEMWBS, The short Warwick-Edinburgh mental well-being scale)

Ei koskaan
1

Harvoin
2

Silloin tällöin
3

Usein
4

Koko ajan
5

Olen tuntenut itseni toiveikkaaksi
tulevaisuuden suhteen

Olen tuntenut itseni hyödylliseksi

Olen tuntenut itseni rentoutuneeksi

Olen käsitellyt ongelmia hyvin

Olen ajatellut selkeästi

Olen tuntenut läheisyyttä toisiin ihmisiin

Olen kyennyt tekemään omia päätöksiä
asioista

36. Oletko viimeisen kahden viikon aikana kokenut itsesi masentuneeksi tai alakuloiseksi?

Kyllä, usein

Kyllä, joissain määrin

En juurikaan

En lainkaan

37. Kuinka paljon olet kuluneen kahden viikon aikana kokenut opintoihisi, töihin tai muuhun
elämään liittyvää stressiä?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En lainkaan Hyvin paljon

38. Mitä yleisesti ottaen ajattelet valmistumisen jälkeisestä tulevaisuudestasi?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tulevaisuuteni
näyttää epävarmalta

Tulevaisuuteni
näyttää valoisalta



39. Onko sinulla jokin opintojen suorittamista vaikeuttava fyysinen tai psyykkinen haitta?

Kyllä, opintoja merkittävästi vaikeuttava

Kyllä, opintoja joissain määrin vaikeuttava

On ollut tilapäinen haitta, joka ei vaikuta enää

Ei

En halua vastata

40. Oletko kokenut korkeakoulussasi seksuaalista häirintää opiskelijoiden tai opettajien
taholta? Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä luonteeltaan
seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan
henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen,
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

En koskaan Satunnaisesti Usein

Toinen tai toiset opiskelijat

Opettaja tai opettajat

Muu henkilökunta

POLITIIKKA JA ARVOT

41. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?

Hyvin kiinnostunut

Melko kiinnostunut

Vain vähän kiinnostunut

En lainkaan kiinnostunut

42. Seuraavaksi on esitetty joukko väittämiä. Mihin sijoittaisit mielipiteesi käyttäen
asteikkoa, jossa 0 tarkoittaa, että olet täysin samaa mieltä vasemmanpuoleisen väittämän, ja
10 oikeanpuoleisen väittämän kanssa?



Tuloerot pitäisi saada pie-
nemmiksi Tarvitsemme suurempia

tuloeroja kannustamaan
yksilöitä ponnistelemaan

Ympäristön suojelu pitäisi
asettaa etusijalle, vaikka
se hidastaisikin talouskas-
vua ja veisi työpaikkoja Talouskasvu ja työpaikko-

jen luominen pitäisi aset-
taa etusijalle, vaikka ym-
päristö kärsiikin siitä jois-
sain määrin

Julkisen vallan pitäisi ottaa
enemmän vastuuta siitä,
että kaikilla on sitä mitä
elämiseen tarvitaan Ihmisten tulisi ottaa enem-

män vastuuta itsestään

Maahanmuutto tekee Suo-
mesta huonomman paikan
asua Maahanmuutto tekee Suo-

mesta paremman paikan
asua

0

0

0

0



Yksityisiä terveyspalvelui-
ta tulisi hyödyntää enem-
män Terveydenhuolto tulisi to-

teuttaa pääosin julkisena
palveluna

Ammattien jakautuminen
naisten ja miesten ammat-
teihin on Suomessa on-
gelma Ammattien jakautuminen

naisten ja miesten ammat-
teihin ei ole Suomessa on-
gelma

Suomen jäsenyys EU:ssa
on huono asia Suomen jäsenyys EU:ssa

on hyvä asia

Mahdollisuuksiin menes-
tyä elämässä vaikuttavat
perhetausta ja yhteiskun-
nan rakenteet Elämässä menestymisen

mahdollisuudet ovat yksi-
löstä itsestä kiinni

Naisten mahdollisuudet
työelämässä ovat yhtä
hyvät kuin miesten Naisten mahdollisuudet

työelämässä ovat selvästi
miehiä heikommat

0

0

0

0

0



43. Politiikasta keskusteltaessa puhutaan usein vasemmistosta ja oikeistosta sekä
liberaaleista ja konservatiiveista. Mihin kohtaan sijoittaisit oman kantasi näillä asteikolla
yleisesti ottaen?
Jos et tunne jaotteluja, voit jättää vastauksen tyhjäksi.

Vasemmisto Oikeisto

Liberaali Konservatiivi

ASUMINEN

44. Mikä seuraavista kuvaa tilannettasi parhaiten meneillään olevan lukukauden aikana?

Asun yksin

Asun kimppakämpässä tai yhteistaloudessa

Asun avopuolison kanssa

Asun aviopuolison/rekisteröiden parisuhteen kumppanin kanssa

Asun yksin lapsen/lasten kanssa

Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa

Asun vanhempieni tai sukulaisten luona

Asun muun huollettavan sukulaisen kanssa

Opiskelutoverin tai muun ystävän luona väliaikaisesti

Olen vailla vakituista asuntoa

Muu, mikä?

45. Mikä on nykyisen asuinpaikkasi postinumero? Kirjoita numeroina alla olevaan kenttään.

Postinumeroni

0

0



46. Oletko muuttanut toiselta paikkakunnalta opiskelemaan nykyisessä korkeakoulussa?
Jos olet, niin mistä maakunnasta?

En ole muuttanut

Ulkomailta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Satakunta

Kanta-Häme

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Ahvenanmaa



47. Millainen on asuntosi?

Vuokra-asunto

Alivuokrattu osa asunnosta

Omistusasunto

Asumisoikeusasunto

Osaomistusasunto

Minulla ei ole vakituista asuntoa

Muu, mikä?

48a. Jos asut vuokralla, niin onko asuntosi...

Opiskelija-asunto

Vanhempiesi tai sukulaistesi omistama asunto

Yksityiseltä henkilöltä vuokrattu asunto

Muu yleishyödylliseltä vuokrattu vuokra-asunto (esim. kaupungin asunnot. nuorisoasunnot)

Muulta ammattimaiselta vuokranantajalta vuokrattu asunto (esim. SATO, Kojamo)

48b. Jos asut omistusasunnossa, millainen on asuntosi omistussuhde?

Omistan asunnon yksin

Puolisoni omistaa asunnon

Omistamme asunnon yhdessä puolisoni kanssa

Vanhempani tai sukulaiseni omistaa asunnon

Muunlainen omistussuhde



49. Millainen asuntosi on tyypiltään?

Yksiö

Kaksio

Kolmio

Neljän tai useamman huoneen asunto

Soluasunto tai kimppakämppä

50. Arvioi nykyisten kuukausittaisten asumismenojesi suuruus 
(sisältäen sähkö-, vesi- ja muut välttämättömät asumismenot).
Kirjoita numeroina alla olevaan kenttään ja huomioi vain oma osuutesi yhteisistä
asumismenoista.

Kuukausittai-
set asumis-
menot euroi-
na

51. Kaikki tekijät huomioon ottaen, kuinka tyytyväinen olet nykyiseen asumiseesi?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erittäin tyytymätön Erittäin tyytyväinen

52. Mikä asuntotyyppi sopisi nykyiseen elämäntilanteeseesi parhaiten? (Vuokra
keskimäärin €/kk opiskelija-asunnoissa)

Alle 20 neliöinen yksiö (350 €/kk)

20–27 neliöinen yksiö (400 €/kk)

Yli 27 neliöinen yksiö (500 €/kk)

Kaksio (600 €/kk)

Kolmio (800 €/kk)

Neljän tai useamman huoneen asunto (950 €/kk)

Huone omalla kylpyhuoneella jaetusta asunnosta (300 €/kk)

Huone jaetusta asunnosta jaetulla kylpyhuoneella (250 €/kk)



53. Jos olisit muuttamassa, mitkä olisivat tärkeimmät kriteerisi asuinalueen valinnalle?
Valitse kolme tärkeintä.

Keskustan läheisyys

Hyvät yhteydet pyörällä

Luonnonläheisyys

Rakentamisen väljyys

Työpaikan läheisyys

Kampuksen läheisyys

Turvallisuus

Hyvät yhteydet kävellen

Alueen julkiset palvelut

Alue on minulle entuudestaan tuttu

Rakennusten ulkonäkö ja mittakaava

Alueen kaupalliset palvelut

Ystävät asuvat lähellä

Alueen aktiivisuus, tapahtumat

Rakentamisen tiiviys

Harrastusmahdollisuudet

Hyvät julkiset liikenneyhteydet

Lapsiystävällisyys

Rauhallisuus

Naapuruston asukkaiden samanhenkisyys

Alueen imago ja maine

Muita opiskelijoita lähellä

Hyvät yhteydet autolla



54a. Mitä seuraavista asumisen yhteistiloja ja oheispalveluita olisit kiinnostunut käyttämään,
vaikka ne nostaisivat asumiskustannuksiasi? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Laatikkopyörä

Kasvihuone

Pakettiautomaatti samassa korttelissa

Opiskelu- ja työskentelytila

Mahdollisuus maalata asunnon seinät

Leffahuone

Viljelymahdollisuus

Grilliterassi

Vuokrattava polkupyörä

Muu

Kuntosali

Vuokrattava kalustepaketti

Sauna

Siivouspalvelut

Musiikkihuone

Yhteiskäyttöiset työkalut

Hyvin varustettu keittiö

Vuokrattava yhteiskäyttöauto

Verstas

Pesulapalvelut

Pyörän huoltotila

54b. Jos vastasit muu, niin mitä?



55. Mistä edellä esitetyistä asumisen yhteistiloista ja oheispalveluista olisit eniten
kiinnostunut?

Grilliterassi

Hyvin varustettu keittiö

Kasvihuone

Kuntosali

Laatikkopyörä

Leffahuone

Mahdollisuus maalata asunnon seinät

Musiikkihuone

Opiskelu- ja työskentelytila

Pakettiautomaatti samassa korttelissa

Pesulapalvelut

Pyörän huoltotila

Sauna

Siivouspalvelut

Verstas

Viljelymahdollisuus

Vuokrattava kalustepaketti

Vuokrattava polkupyörä

Vuokrattava yhteiskäyttöauto

Yhteiskäyttöiset työkalut

Muu

56. Missä määrin seuraavat opiskelija-asumista koskevat väittämät pitävät mielestäsi
paikkansa?



Täysin
eri

mieltä
1

Vahvasti
eri mieltä

2

Eri
mieltä

3

Ei
samaa

eikä
eri

mieltä
4

Samaa
mieltä

5

Vahvasti
samaa
mieltä

6

Täysin
samaa
mieltä

7

En
osaa
sanoa

Opiskelija-asuntojen tarjonta on
monipuolista

Opiskelija-asunnot ovat
hyväkuntoisia

Opiskelija-asunnot sijaitsevat hyvillä
paikoilla

Opiskelija-asunto on helppo saada

Opiskelija-asunnot ovat
kohtuuhintaisia

Opiskelija-asuntojen tarjoajat ovat
luotettavia vuokranantajia

Opiskelija-asuntotarjonnasta löytyy
minulle sopivia asuintovaihtoehtoja

TOIMEENTULO

57. Kuinka paljon sinulla on (nettona) käytettävissäsi rahaa keskimäärin kuukaudessa (tulot,
opintolaina, avustus vanhemmilta, säästöt)? Kirjoita numeroina alla olevaan kenttään. Jos et
osaa tai halua sanoa, voit jättää kentän tyhjäksi.

Kuukausittai-
set nettokäyt-
tövarat euroi-
na

58. Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana?

Tulin hyvin toimeen

Tulin toimeen, kun elin säästäväisesti

Toimeentuloni oli niukkaa ja/tai epävarmaa



59. Ajattele toimeentuloasi seuraavan vuoden aikana. Mistä seuraavista lähteistä tulevan
vuoden toimeentulosi todennäköisesti koostuu?

Opintotuki

Opintotuen huoltajakorotus

Opintolaina

Yleinen asumistuki

Muut sosiaalietuudet (esim. lapsilisä)

Päätoiminen työ

Sivutoiminen työ

Keikka- tai muu epäsäännöllinen työ

Vanhemmilta saatu avustus

Pääomatulot

Yrittäjätulot

Apuraha tai stipendi

60. Miltä opintotukikuukausien riittävyys tällä hetkellä näyttää?

Opintotukikuukauteni eivät lopu kesken.

Opintotukikuukauteni voivat loppua tai ovat loppumassa kesken, mutten ole asiasta huolissani.

Opintotukikuukauteni voivat loppua tai ovat loppumassa kesken. Olen asiasta huolissani.

Tukikuukauteni ovat loppuneet.

En ole koskaan nostanut opintotukea.

TYÖSSÄKÄYNTI



61. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä opiskelutilannettasi?

Opiskelen päätoimisesti

Opiskelen sivutoimisesti

Opiskelen hyvin vähän tai epäsäännöllisesti

En opiskele

62. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä työtilannettasi?

Käyn töissä päätoimisesti

Käyn töissä sivutoimisesti

Käyn töissä keikkaluontoisesti tai muuten harvoin

En käy töissä

63a. Mikä on nykyisen työsuhteesi muoto?

Kokoaikainen jatkuva työsuhde

Kokoaikainen määräaikainen työsuhde

Osa-aikainen jatkuva työsuhde

Osa-aikainen määräaikainen työsuhde

Keikkatyö/freelancer, vaihtelevat työnantajat

Tarvittaessa työhön kutsuttava, sama työnantaja

Työskentely omassa yrityksessä, toiminimellä tai osuuskunnassa

Työskentely kevytyrittäjänä esim. laskutuspalveluiden kautta

Jokin muu, mikä

64a. Kuinka monta tuntia työskentelet tavallisesti normaalin viikon aikana mukaan lukien
kaikki palkalliset ja palkattomat ylityöt? Kirjoita numeroina alla olevaan kenttään.

Tuntia viikos-
sa



65a. Ovatko työtehtäväsi enemmän rutiininomaisia vai luovia?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enimmäkseen
rutiininomaisia

Enimmäkseen
luovia

66a. Arvioi seuraavia työtäsi koskevia kysymyksiä:

Ei lainkaan
1 2 3 4 5 6

Erittäin hyvin
7

Kuinka hyvin nykyiset työtehtäväsi
vastaavat opiskelemaasi alaa?

Kuinka hyvin työsi vaativuustaso vastaa
koulutustasoasi?

63b. Mikä oli viimeisimmän työsuhteesi muoto?

En ole ollut opiskeluaikanani töissä

Kokoaikainen jatkuva työsuhde

Kokoaikainen määräaikainen työsuhde

Osa-aikainen jatkuva työsuhde

Osa-aikainen määräaikainen työsuhde

Keikkatyö/freelancer, vaihtelevat työnantajat

Tarvittaessa työhön kutsuttava, sama työnantaja

Työskentely omassa yrityksessä, toiminimellä tai osuuskunnassa

Työskentely kevytyrittäjänä esim. laskutuspalveluiden kautta

Jokin muu, mikä?



64b. Kuinka monta tuntia työskentelit tavallisesti normaalin viikon aikana mukaan lukien
kaikki palkalliset ja palkattomat ylityöt? Kirjoita numeroina alla olevaan kenttään.

Tuntia viikos-
sa

65b. Olivatko työtehtäväsi viimeisimmässä työssäsi enemmän rutiininomaisia vai luovia?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enimmäkseen
rutiininomaisia

Enimmäkseen
luovia

67. Tasapainoillessasi työn ja opintojen välillä, millä tavoin sinä olet kokenut työn ja
opiskelun yhdistämisen?

Täysin eri
mieltä

1

Osin eri
mieltä

2

Osin samaa
mieltä

3

Täysin samaa
mieltä

4

Työn ja opiskelun yhdistäminen on
aiheuttanut minulle stressiä

Olen harkinnut keskeyttäväni tai
lopettavani opintoni työnteon takia

Koen stressiä opintojeni etenemisen
tahdista

Olen harkinnut lopettavani työnteon
opintojen takia

Olen kieltäytynyt tarjotuista työtunneista
opintojen takia

Olen kieltäytynyt opinnoista työn takia

Olen tyytyväinen opintojeni
etenemistahtiin



68. Työskennellessäsi opintojen ohessa, millä tavoin olet huomannut työkokemuksesi
vaikuttaneen opintoihisi?

Täysin eri
mieltä

1

Osin eri
mieltä

2

Osin samaa
mieltä

3

Täysin samaa
mieltä

4

Olen valikoinut opintojani opiskeluni
kannalta mielekkäämmin

Keskityn paremmin opintoihini

En ehdi suorittaa tarpeeksi opintojani

Motivoidun enemmän opiskeluuni

Sovellan usein työkokemustani
opinnoissani

Töissä opitut asiat ovat vaikuttaneet
positiivisesti opintojeni arvosanoihini

Ymmärrän paremmin opintojani
työkokemukseni ansiosta

Uskallan osallistua opetukseen
aktiivisemmin työkokemukseni ansiosta

Työkokemukseni takia tunnistan alaltani
olennaisia asioita, joita ei opintojen
aikana ole käsitelty

HARJOITTELU

69. Suunnitteletko vaihto-opintoja tai harjoittelujaksoa ulkomailla?

En

Ehkä

Kyllä

Olen jo suorittanut opintoja tai harjoittelun ulkomailla

Olen suorittanut ja haluan lähteä uudestaan



70. Onko harjoittelu pakollisena osana ensisijaista tutkintoasi?

Kyllä

Ei, mutta harjoittelun voi sisällyttää tutkintoon ja siitä saa opintopisteitä

Ei, eikä vapaaehtoisesta harjoittelusta anneta opintopisteitä

En osaa sanoa

71. Mitä mieltä olet seuraavista harjoitteluun liittyvistä väittämistä?

Täysin eri
mieltä

1 2 3 4 5 6

Täysin
samaa
mieltä

7
En osaa
sanoa

Korkeakouluni tarjoaa riittävästi ohjausta
ja työkaluja harjoittelupaikan löytämiseksi

Korkeakoulullani on selkeät säännöt
harjoittelupaikkojen tarjoamisesta ja
valintamenettelystä

Harjoittelun tulisi olla pakollinen osa
korkeakoulututkintoa

Työnantajat suhtautuvat positiivisesti
harjoittelijoihin

Harjoittelut vastaavat opiskelijoiden
tarpeita



72. Valitse seuraavista sinulle kolme tärkeintä harjoitteluun liittyvää tekijää:

Motivoiva ja kiinnostava harjoittelupaikka

Mahdollisuus työllistyä harjoittelupaikkaan myöhemmin

Harjoittelusta saatavan korvauksen suuruus

Työnantajat saavat uusinta tietoa koulutuksen sisällöstä ja laadusta

Uusien verkostojen ja kontaktien luominen

Harjoittelu toimii uusien työntekijöiden rekrytointikanavana

Osaamista ja opintotaustaa vastaavat työtehtävät

Mahdollisuus tehdä opinnäytetyö tai tutkielma harjoittelupaikkaan

Harjoittelupaikan läheinen sijainti

Oman alan työkokemuksen kartuttaminen

Oman ammatti-identiteetin muodostuminen

73. Oletko suorittanut tai halunnut suorittaa korkeakouluharjoittelun osana nykyisiä
korkeakouluopintojasi? Jos suoritat tällä hetkellä harjoittelua, laske se mukaan.

Kyllä, ja olen suorittanut harjoittelun

Kyllä, harjoittelujakso on käynnissä

Kyllä, harjoittelu on sovittu mutta en ole vielä aloittanut harjoittelua

Olisin halunnut, mutta en ole suorittanut

En enkä olisi halunnut

74a. Kuinka monta harjoittelua olet suorittanut?

1

2

3

4

5 tai enemmän



Seuraavissa kysymyksissä keskitytään viimeisimpään harjoitteluusi tai siihen, jota suoritat
parhaillasi. Jos harjoittelujaksosi on vielä kesken, vastaa tähänastisten kokemustesi
perusteella.

75a. Kuinka monta kuukautta harjoittelusi kesti (viimeisin tai meneillään oleva)?

1 kuukauden tai alle

2 kuukautta

3 kuukautta

4 kuukautta

5 kuukautta

6 kuukautta tai enemmän

76a. Suorititko tai suoritatko harjoitteluasi Suomessa vai ulkomailla?

Kotimaassa, enkä edes etsinyt harjoittelupaikkaa ulkomailta

Kotimaassa, mutta etsin harjoittelupaikkaa myös ulkomailta

Ulkomailla, mutta etsin harjoittelupaikkaa myös Suomesta

Ulkomailla, enkä edes etsinyt harjoittelupaikkaa Suomesta

77a. Oliko tai onko harjoittelupaikkasi...

Pieni tai keskisuuri kansainvälinen yritys

Suuri kansainvälinen yritys

Pieni tai keskisuuri suomalainen yritys

Suuri suomalainen yritys

Julkisyhteisö (esim. valtio, kunta, seurakunta)

Koulutussektori (esim. yliopisto, ammattikorkeakoulu)

Muu yhteisö (esim. järjestö, yhdistys, säätiö)

Oma yritys



78a. Oliko sinulla harjoittelupaikassasi nimetty harjoittelun ohjaaja?

Kyllä, nimetty ohjaaja oli läsnä koko harjoittelujaksoni ajan

Kyllä, mutta nimetty ohjaaja ei ollut läsnä koko harjoittelujaksoani

Ei

79a. Mitä seuraavia sopimuksia tai todistuksia harjoittelusta tehtiin?

Harjoittelusopimus

Työsopimus

Työtodistus

80a. Maksettiinko tai maksetaanko harjoittelustasi palkkaa?

Ei

Kyllä, kuinka paljon (kuukaudessa bruttona, oman arviosi mukaan)?

81a. Oliko tai onko harjoittelusta maksettava palkka alalla sovellettavan työehtosopimuksen
mukainen?

Kyllä

Ei

En tiedä

82a. Saitko harjoittelusta opintopisteitä?

En

Kyllä, montako?

En tiedä



83a. Oletko työllistynyt harjoittelupaikkaasi?

Kyllä, työskentelen siellä yhä

Kyllä, mutta en työskentele siellä tällä hetkellä

En, mutta haluaisin työllistyä

En enkä edes haluaisi työllistyä

En osaa sanoa, harjoitteluni on vielä kesken

Jotakin muuta, mitä?



84a. Arvioi seuraavia väittämiä harjoitteluusi liittyen:

Täysin eri
mieltä

1 2 3 4 5 6

Täysin
samaa
mieltä

7
En osaa
sanoa

Harjoittelujakson/-jaksojen pituus oli
riittävä

Harjoittelu on olennainen osa opintojani

Minulle oli jo harjoittelun alussa selvää,
mitkä tulevat olemaan harjoittelun
työnkuva, vaatimukset ja sisältö

Pystyin antamaan ja sain palautetta
harjoittelun aikana

Harjoittelu kehitti osaamistani ja
valmiuksia toimia työelämässä

Pääsin soveltamaan teoriaosaamista ja
taitojani käytännössä

Työnkuvani oli vaihteleva ja monipuolinen

Tunsin olevani tasavertainen
työyhteisön jäsen

Tunsin, että työtäni harjoittelijana
arvostettiin työyhteisössä

Sain luotua suhde- ja kontaktiverkostoja
työelämään

Harjoittelun tavoitteet ja sisältö vastasi
ennakko-odotuksiani

Mielestäni harjoittelu auttaa minua
työllistymään valmistumisen jälkeen ja
edistää urakehitystäni

Harjoittelu on vaikuttanut merkittävästi
ura- ja opintosuunnitelmiini

Harjoittelukokemus muutti käsityksiäni
työelämästä

Löysin harjoittelupaikan helposti



74b. Suoritatko harjoittelusi Suomessa vai ulkomailla?

Kotimaassa, enkä edes etsinyt harjoittelupaikkaa ulkomailta

Kotimaassa, mutta etsin harjoittelupaikkaa myös ulkomailta

Ulkomailla, mutta etsin harjoittelupaikkaa myös Suomesta

Ulkomailla, enkä edes etsinyt harjoittelupaikkaa Suomesta

75b. Onko harjoittelupaikkasi...

Pieni tai keskisuuri kansainvälinen yritys

Suuri kansainvälinen yritys

Pieni tai keskisuuri suomalainen yritys

Suuri suomalainen yritys

Julkisyhteisö (esim. valtio, kunta, seurakunta)

Koulutussektori (esim. yliopisto, ammattikorkeakoulu)

Muu yhteisö (esim. järjestö, yhdistys, säätiö)

Oma yrityksesi

76b. Maksetaanko harjoittelustasi palkkaa?

Ei

Kyllä, kuinka paljon (kuukaudessa bruttona, oman arviosi mukaan)?

77b. Onko harjoittelusta maksettava palkka alalla sovellettavan työehtosopimuksen
mukainen?

Kyllä

Ei

En tiedä



78b. Saatko harjoittelusta opintopisteitä?

En

Kyllä, montako?

En tiedä

74c. Missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet siihen, ettet ole suorittanut
harjoittelua?



Ei lainkaan
vaikutusta

1 2 3 4 5 6
Vaikutti

ratkaisevasti 7

Elämäntilanne (esim. lapset, parisuhde)

Terveydentila

Toimeentuloon liittyvät syyt

Nykyiseen työsuhteeseen liittyvät syyt

Vaikeudet harjoittelun ja muiden opintojen
yhteensovittamisen kanssa

Korkeakoulun käytäntöihin liittyvät syyt

Vaikeudet löytää harjoittelupaikka

Harjoittelutuen saamisen vaikeudet

Kielitaitoon liittyvät syyt

En ole löytänyt kiinnostavaa
harjoittelupaikkaa

Harjoittelupaikoista on kova kilpailu

Toiselle paikkakunnalle muuttaminen
harjoittelupaikan vuoksi

Ulkomaanharjoittelun käytännön
järjestelyt

Harjoittelun palkattomuus

Asuinpaikkakunnan huono
työllisyystilanne

Verkostojen puute

Harjoittelua ei ole pakko tehdä

Tein harjoittelun tai harjoittelut jo
aiemmissa korkeakouluopinnoissani

Harjoittelusta ei saa opintopisteitä



85. Onko jotain mitä haluaisit vielä sanoa korkeakouluharjoitteluihin liittyen?

KOKEMUKSET TYÖSSÄKÄYNNIN JA OPINTOJEN INTEGROINNISTA
OPINTOJEN AIKANA

86. Kokemuksesi mukaan, millä tavoin koulutuksessasi on yleisesti otettu huomioon
seuraavia asioita?

Täysin
eri

mieltä
1

Osin eri mieltä
2

Osin samaa
mieltä

3

Täysin samaa
mieltä

4

Joustetaan, jotta voisin käydä töissä
opintojeni ohella

Arvostetaan opiskelijoiden
työelämäkokemusta

Kehitetään opiskelijoiden mahdollisuuksia
työn ja opiskelun tasapainottamiseen

Kannustetaan suorittamaan opintoja
myös työelämässä (ei harjoittelu)

Pyritään hyödyntämään opiskelijoiden
työelämäkokemuksia heidän
opinnoissaan

Kannustetaan keräämään
työelämäkokemusta opintojen aikana

Työelämäkokemukseni ja työssä opittu
osaamiseni otetaan huomioon opintojani
suunniteltaessa



87. Mieti, onko suurin osa ammattikorkeakoulusi opettajista kokemuksesi mukaan toiminut
seuraavilla tavoilla:

Täysin eri
mieltä

1

Osin eri
mieltä

2

Osin samaa
mieltä

3

Täysin samaa
mieltä

4

Kannustavat minua keräämään
työelämäkokemusta opintojeni aikana

Ottavat opetuksessaan huomioon
työelämäkokemukseni ja työssä opitun
osaamiseni

Kannustavat minua suorittamaan
opintojani myös työelämässä

Antavat rakentavaa palautetta työssä
opitusta osaamisestani ja sen
kehittämisestä

Ehdottavat tarvittaessa joustavia
ratkaisuja opintojeni vauhdittamiseksi
työssä opitun osaamisen vuoksi

Kannustavat minua soveltamaan
työkokemustani opinnoissani

Ottavat työssä opitun osaamiseni
huomioon arvioidessaan minua

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄ



88. Mitä ajattelet valmistumisen jälkeisestä ajasta, kun mietit sitä oman työurasi
näkökulmasta? Arvioi, miten todennäköisiä seuraavat asiat ovat:

Hyvin
epätodennäköistä

1 2 3 4 5 6

Hyvin
todennäköistä

7

Omat työsuhteeni ovat enimmäkseen
pätkätöitä

Löydän mielekästä työtä

Vaihdan alaa

Löydän pysyvän työpaikan

Työskentelen ulkomailla

Työskentelen yrittäjänä

Hakeudun jatko-opintoihin (tohtoriopinnot
tai ylempi amk)

Kehitän osaamistani säännöllisesti

Osaan markkinoida osaamistani ja itseäni
työntekijänä

89. Paljonko uskot saavasi palkkaa bruttona (ennen verojen vähentämistä) kuukaudessa
vuoden kuluttua valmistumisestasi?

Euroa/kk

90. Oletko halukas toimimaan yrittäjänä valmistumisesi jälkeen työurallasi?

Kyllä, yrittäjyys on houkutteleva vaihtoehto

Kyllä, työskentelen jo yrittäjänä

En, vaikka työskentelen tällä hetkellä yrittäjänä

En, yrittäjyys ei houkuta



91a. Mitkä ovat mielestäsi tärkein ja toiseksi tärkein syy sille, että haluat toimia
valmistumisesi jälkeen yrittäjänä?

1

Arvostan yrittäjyyttä …

Hyvä yritysidea …

Mahdollisuus palkitsevaan t…

Mahdollisuus parempaan toim…

Mahdollisuus päättää itsenä…

Mahdollisuus toteuttaa itse…

Perheyrityksen jatkaminen …

Pystyn tarjoamaan koulutuks…

Toimin jo nykyisin yrittäjä…

Työaikojen vapaus …

Vaikeus työllistyä työsuhte…

Yhteiskunnallisten tai glob…

Muu …

2

Arvostan yrittäjyyttä …

Hyvä yritysidea …

Mahdollisuus palkitsevaan t…

Mahdollisuus parempaan toim…

Mahdollisuus päättää itsenä…

Mahdollisuus toteuttaa itse…

Perheyrityksen jatkaminen …

Pystyn tarjoamaan koulutuks…

Toimin jo nykyisin yrittäjä…

Työaikojen vapaus …

Vaikeus työllistyä työsuhte…

Yhteiskunnallisten tai glob…



91b. Jos vastasit muu, niin mikä?

92. Miten haluaisit ensisijaisesti toimia yrittäjänä?

Jatkaen nykyistä yritystäni

Jatkaen perheyritystä

Jatkaen jonkun toisen yritystä

Perustaen uuden yrityksen työllistääkseni vain itseni

Perustaen uuden yrityksen toimiakseni työnantajana

93a. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten ajatuksiasi yrityksesi tai mahdollisen
yrityksesi kasvusta?

Haluaisin kasvattaa yritykseni liikevaihtoa tai henkilöstömäärää voimakkaasti

Haluaisin kasvattaa yritykseni liikevaihtoa tai henkilöstömäärää mahdollisuuksien mukaan

Yrityksen kasvattaminen ei ole tavoitteenani

93b. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten ajatuksiasi yrityksesi tai mahdollisen
yrityksesi kansainvälistymisestä?

Haluaisin toimia pääasiallisesti kansainvälisillä markkinoilla

Haluaisin suunnata toimintaa kotimaan markkinoiden lisäksi ulkomaille

Kansainvälistyminen ei ole tavoitteenani



91c. Kuinka tärkeitä seuraavat syyt ovat sille, ettet halua toimia yrittäjänä?

Ei lainkaan
tärkeä

1 2 3 4

Erittäin
tärkeä

5
En osaa
sanoa

Yrittäjyyteen liittyvät taloudelliset riskit

Koulutus ei anna valmiuksia yrittäjyyteen

Vaikeus saada rahoitusta

Yrittäjien työntekijöitä huonompi
sosiaaliturva

Lähipiiri ei kannusta yrittäjyyteen

Epätietoisuus yrittäjän velvoitteista

Kilpailutilanne toimialalla

Yrittäjän työmäärä

Yritysidean puute



94. Millaisia ajatuksia sinulla on erilaisista yrittäjäverkostoista ja -järjestöistä sekä
yrittäjyyden vaikuttavuudesta?

Täysin eri
mieltä

1 2 3 4 5 6

Täysin
samaa
mieltä

7
En osaa
sanoa

Yrittäjyys on mielestäni keino edistää
yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita

Korkeakouluni sisäiset yrittäjäverkostot
ja yrittäjyysyhteisöt ovat minulle tuttuja

Korkeakoulun ulkopuoliset
yrittäjäverkostot ja yrittäjyysyhteisöt
ovat mielestäni tärkeitä

Osallistun aktiivisesti erilaisten
yrittäjäverkostojen ja yrittäjyysyhteisöjen
toimintaan

Opintoni ovat antaneet minulle hyvät
valmiudet toimia yrittäjänä

Koen korkeakouluni sisäiset
yrittäjäverkostot ja yrittäjyysyhteisöt
tarpeellisiksi

Kaipaisin lisää tietoa korkeakouluni
ulkopuolisista yrittäjäverkostoista ja
-yhteisöistä

Koen yrittäjäjärjestöt tarpeellisina
vaikuttajina, verkottajina ja
palveluntuottajina

Tässä voit halutessasi antaa palautetta kyselystä:



Annatko suostumuksesi anonymisoidun aineiston luovuttamiseen Yhteiskuntatieteelliseen
tietoarkistoon sekä muille tutkijoille?

Kyllä, annan luvan.

En, tietojani saa käyttää vain Opiskelijabarometri 2019 -tiedonkeruuseen liittyvissä tutkimuksissa.

Halutessasi voit jättää yhteystietosi muihin Otuksen toteuttamiin tutkimuksiin osallistumista
varten. Antamasi yhteystiedot säilytetään tietoturvallisesti ja ne hävitetään viimeistään
vuoden 2021 lopussa. Tietoja ei missään vaiheessa luovuteta kolmansille osapuolille tai
käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Nimi:

Sähköposti:

Pääkaupunkiseudun opiskelijoille kohdistetaan tänä keväänä Opiskelijan kaupunki-
tutkimus, joka on pääkaupunkiseudun korkeakoulujen, kaupunkien, HSL:n ja HOASin kanssa
yhteistyössä toteutettava laadukas tiedonkeruu. Tähän kyselytutkimukseen osallistumalla
olet mukana kehittämässä opiskelijoiden arkea, asumista ja liikkumista
pääkaupunkiseudulla.

Minulle saa lähettää Opiskelijabarometriä täydentävän Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen
kyselylomakkeen.


