
EUROSTUDENT VII kyselylomake      

1 Opiskelun taustatiedot      
   

1.1 Opiskeletko aktiivisesti tällä lukukaudella Suomessa?     

Valitse yksi vaihtoehto.       

( )  Kyllä, suomalaisessa yliopistossa       

( )  Kyllä, suomalaisessa ammattikorkeakoulussa     

( )  Ei, opiskelen tilapäisesti ulkomaisessa korkeakoulussa Suomen ulkopuolella (esim. Erasmus-ohjelmassa)  

( )  Ei, pidän tällä hetkellä taukoa opiskelusta (virallisesti tai epävirallisesti)     

( )  Ei, olen keskeyttänyt opinnot        

( )  En, olen jo valmistunut  

       

jos 1.0=EI > loppu      

      

1.4a  

Jos 1.3=1  

Valitse seuraavista ammattikorkeakoulu, jossa opiskelet:     

Jos opiskelet useammassa oppilaitoksessa, vastaa pääasiallisten opintojesi mukaan (viimeisin joista olet tehnyt suorituksia).   

 

1.4b 

Jos 1.3=2         

Valitse seuraavista yliopisto, jossa opiskelet:      

Jos opiskelet useammassa oppilaitoksessa, vastaa pääasiallisten opintojesi mukaan (viimeisin joista olet tehnyt suorituksia).  

     

      

1.5 Mitä tutkintoa suoritat parhaillaan?      

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

kohdissa.       

Pääasialliset opinnot=Ne korkeakouluopinnot joissa olet viimeksi tehnyt opintosuorituksia.    

Valitse yksi vaihtoehto.       

Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa (kandi)      

Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa (maisteri, ml. lääketieteen lisensiaatti)    

Ammattikorkeakoulututkinto, päivätoteutus 

Ammattikorkeakoulututkinto, monimuotototeutus 

Ammatillinen opettajankoulutus       

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto       

Lisensiaatin/tohtorin tutkinto   

 

Jos 1.5 =5 > loppu     

 

 1.7 Mitä alaa opiskelet?   

Kasvatusalat (opetus ja varhaiskasvatus, musiikkipedagogi, tanssinopettaja AMK) 

Humanistiset ja taidealat (myös kielet) 

Yhteiskunnalliset alat (yhteiskuntatieteet, kansantaloustiede, kirjasto- ja informaatiotieteet AMK) 

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet (myös hallintotieteet) 

Luonnontieteet (fysiikka, matematiikka, biologia, ympäristösuunnittelija (AMK)) 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)  

Tekniikan alat (muut kuin tieto- ja viestintätekniikan sekä liikenne- ja kuljetusalan insinööriohjelmat) 

Maa- ja metsätalousalat (myös eläinlääketiede) 

Terveys- ja hyvinvointialat (myös lääketiede, farmasia, terveystieteiden monialaiset koulutusohjelmat) 

Palvelualat (myös liikenne- ja kuljetusalan insinööriohjelmat, turvallisuusala, matkailu)   

  

 

  



FI1 Oletko aikeissa suorittaa nyt opiskelemasi tutkinnon valmiiksi? Valitse vaihtoehdoista parhaiten tilanteeseesi sopiva: 

 

Kyllä 

En, sillä hankin opiskelupaikan suorittaakseni vain tietyn osan tutkinnosta 

En, sillä opiskelu ei vastannut odotuksiani 

En, sillä aion siirtyä opiskelemaan muualle  

En, henkilökohtaisista tai muista syistä johtuen 

 

 

Jos FI1 = 1 

FI2 Arvioi, kuinka pitkän ajan olet aktiivisesti kaiken kaikkiaan opiskellut korkeakoulussa siinä vaiheessa, kun valmistut.  

Poislukien esim. äitiyslomat, työssäolojaksot, asevelvollisuus ym.     

   vuotta  ja kuukautta  

        

Opiskeluaikasi aloituksesta valmistumiseen noin ______________________ ______________________ 

 

 

Jos 1.5=2,4 

 

1.8 Missä maassa suoritit loppuun alemman tutkinnon (esim. kandidaatintutkinnon), jonka pohjalta jatkat nyt ylempää 

korkeakoulututkintoa?      

       

Suomessa         

Muualla,       

En ole suorittanut alempaa korkeakoulututkintoa       

 

Jos 1.8=2 

1.8b 

Valitse maa, jossa suoritit loppuun alemman tutkintosi: 

[pudotusvalikko] 

 

Jos 1.3=2,4 

   

1.9 Kuinka pian edellisen tutkinnon suorittamisen jälkeen aloit suorittaa tämänhetkistä ylempää korkeakoulututkintoa? 

(Tarkoitetaan esim. kandidaatin tutkinnon ja maisterin tutkinnon välinen aika, AMK-tutkinnon ja ylemmän AMK-tutkinnon välinen 

aika)        

Alle vuoden kuluessa        

Vuoden - kahden kuluessa        

Yli kaksi vuotta edellisen tutkinnon jälkeen      

        

FI3 Paljonko uskot saavasi palkkaa bruttona (ennen verojen vähentämistä) vuoden kuluttua valmistumisestasi? 

 

Arvio kuukausipalkasta _________ euroa kuukaudessa     

    

 

FI4 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 opiskelemalleni alalle 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 Opiskelun taustatiedot – hakeutuminen     

        

2.1  Onko sinulla toisen asteen tutkinto (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto)?

   

 

Kyllä, suoritin sen Suomessa        

Kyllä, suoritin sen muualla kuin Suomessa        

Ei ole        

      

Jos 2.1=1,2 

 

2.2 Suorititko toiseen asteen tutkintosi nuorille suunnatussa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa?  

Kyllä, lukiossa  

Kyllä, ammatillisessa koulutuksessa 

(Kyllä, yhdistelmätutkintona) 

Ei, suoritin sen muulla tavoin (esim. aikuislukio, aikuisille suunnatut ammatilliset opinnot, oppisopimus) 

        

Jos 2.0=3 

     

2.3 Missä olet viimeksi käynyt koulua:      

        

Suomessa         

Ulkomailla        

      

Jos 2.1=1,2  

    

2.4 Kuinka pian toisen asteen opintojesi lopettamisen jälkeen aloitit korkeakouluopinnot ensimmäistä kertaa?  

      

Toisen asteen opinnot=lukio, ammatilliset opinnot      

Mikäli olet opiskellut useammassa toisen asteen koulutusohjelmassa, laske aika ensimmäisen koulutusohjelman päättämisestä lähtien, 

(riippumatta siitä saitko tutkinnon valmiiksi). 

Mikäli olet aloittanut useammat korkeakouluopinnot Suomessa tai ulkomailla, laske aika ensimmäisten korkeakouluopintojesi 

aloittamiseen.       

      

vuoden kuluessa         

1-2 vuoden kuluttua        

yli kahden vuoden kuluttua        

 

FI5 Valitse viimeksi suorittamasi tutkinto tai oppimäärä:    

    

Ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä       

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto      

Kaksoistutkinto (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto samanaikaisesti suoritettuna)     

Ammattikorkeakoulututkinto        

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto       

Alempi korkeakoulututkinto yliopistosta       

Ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta       

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto        

Ulkomainen tutkinto        

Muu tutkinto (esim. opistoasteen tutkinto)      

 

2.5 Milloin pääsit ensimmäisen kerran sisään korkeakouluun?     

 

Vuosi ja kuukausi       

      

      

2.6 Milloin aloitit nykyisessä (pääasiallisessa) koulutusohjelmassasi?   

  

Vuosi ja kuukausi   

 

FI6a Oletko osallistunut valmennuskurssille? 

 

Kyllä 

En 

 

Jos FI9A = 1 



FI6b Liittyikö valmennuskurssi nykyisen tutkinto-ohjelmasi sisäänpääsyyn?  

 

Nykyiseen koulutusohjelmaani 

Johonkin muuhun       

      

FI7 Missä määrin seuraavat asiat olivat sinulle tärkeitä, kun hait korkeakoulutukseen? 

 

a) Minulle on tärkeää, että koulutukseni on hyödyksi myös muiden hyvinvoinnin tukemisessa.  

b) Korkeakoulutus tarjoaa minulle mahdollisuuden kehittää itseäni. 

c) Vanhempani pettyvät minuun, jos en suorita korkeakoulututkintoa. 

d) Korkeakoulutus on minulle keino paremman aseman saavuttamiseksi yhteiskunnassa. 

e) En koe saavani korkeakoulutuksesta mitään erityistä, mutta se on muita vaihtoehtoja parempi. 

f) Haluan vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen 

g) Olen aina tiennyt haluavani opiskella valitsemaani alaa 

 

 

2.7 Luettiinko aikaisempi työkokemuksesi hyväksesi, kun hait korkeakouluun ensimmäistä kertaa Suomessa? 

 

     

Voit valita useamman vaihtoehdon       

 

Minulla ei ollut aikaisempaa työkokemusta 

Ei, aikaisempi työkokemukseni ei vaikuttanut hakuprosessiin 

[Jos 2.1=3] Kyllä, sain työkokemuksella korvattua hakukelpoisuuteni puutteen (toisen asteen tutkinto suorittamatta)  

Kyllä, työkokemukseni huomioitiin hakuvaiheessa (työkokemuspisteet, työkokemusvaatimus YAMK-opintoihin) 

Aloitin korkeakouluopintoni muualla kuin Suomessa 

 

        

2.8 Oletko saanut joitain osia tällä hetkellä opiskelemastasi tutkinnosta korvattua aikaisemmin hankitulla osaamisella tai 

työkokemuksella? 

 

Ota huomioon mikä tahansa aikaisempi työkokemus, kurssit, itseopiskelu, vapaaehtoistyö tms, jonka perusteella sinun on tarvinnut 

tehdä vähemmän kuin koulutusohjelmassasi muuten. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäisten kurssien hyväksi lukeminen, ylimääräiset 

opintopisteet sekä tutkintoon kuuluvan harjoittelun tai opinnäytetyön osan korvaaminen.  

 

Kyllä, työkokemuksella hankitulla osaamisella 

Kyllä, koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitulla osaamisella (esim. työväenopiston kurssit, itseopiskelu, vapaaehtoistyö) 

Kyllä, muilla aikaisemmilla opinnoilla 

En 

 
FI8 Mikä vaihtoehto parhaiten kuvaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen lopputulosta kannaltasi? 

    

Sain hyväksiluettua/tunnustettua kaiken tai lähes kaiken hakemastani      

Sain hyväksiluettua/tunnustettua noin kolme neljäsosaa hakemastani      

Sain hyväksiluettua/tunnustettua puolet hakemastani       

Sain hyväksiluettua/tunnustettua neljäsosan hakemastani tai vähemmän   
 

2.9 Olitko ansiotyössä ennen kuin aloitit korkeakouluopinnot ensimmäistä kertaa?    

Laske mukaan myös oppisopimus tai palkallinen harjoittelu.      

Asepalvelusta tai siviilipalvelusta ei lasketa ansiotyöksi.    

        

Kyllä, työskentelin säännöllisesti vähintään 20 tuntia viikossa vähintään yhden vuoden ajan.    

Kyllä, työskentelin säännöllisesti alle 20 tuntia viikossa vähintään yhden vuoden ajan.     

Kyllä, olin ansiotyössä alle vuoden.       

En ollut ansiotyössä ennen korkeakouluopintojani.      

        

Jos 2.9 = 1, 2, 3 

      

2.10 Kuinka läheisesti opintoja edeltävä työsi liittyi nykyiseen koulutusohjelmaasi? 

 

Ajattele työssäkäyntiäsi ajalta ennen ensimmäisten korkeakouluopintojesi alkua. 

 

1 Hyvin läheisesti – 5 Ei lainkaan  

 

  



FI9 Oletko käyttänyt mahdollisuutta opiskella joustavasti hyödyntämällä muiden suomalaisten korkeakoulujen opetustarjontaa 

(JOO-opinnot)? 

 

Kyllä 

En 

 

Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttivat päätökseesi hyödyntää/ olla hyödyntämättä muiden suomalaisten korkeakoulujen 

opetustarjontaa? 

Jos kyllä Jos ei 

Toisen korkeakoulun opetustarjonta on täydentänyt 

tutkintoani 

Muiden korkeakoulujen tarjonta ei ole ollut tutkintoni 

kannalta hyödyllistä 

Oman korkeakouluni opetustarjonta on ollut riittämätöntä Oman korkeakouluni opetustarjonta on ollut riittävää 

Koulutusohjelmassani kannustettiin sisällyttämään tutkintoon 

muiden korkeakoulujen opintoja 

Tutkintooni ei ole mahdollista sisällyttää muissa 

korkeakouluissa suoritettuja opintoja 

Minun oli helppo selvittää muiden korkeakoulujen 

opiskelumahdollisuuksia 

Minun oli vaikea saada tietoa muiden korkeakoulujen 

opiskelumahdollisuuksista 

Opiskelu toisen korkeakoulun opetuksessa oli helppo 

järjestää käytännössä 

Opiskelu toisen korkeakoulun opetuksessa olisi ollut vaikea 

järjestää käytännössä 

Oma elämäntilanteeni (perhe, asuminen, työssäkäynti) 

mahdollisti joustavan opiskelun toisessa korkeakoulussa 

Oma elämäntilanteeni (työssäkäynti, asuminen, perhe) ei 

olisi mahdollistanut opiskelua toisessa korkeakoulussa 

   

        

3 Opiskelun olosuhteet      

        

3.1 Kun ajattelet meneillään olevaa kevätlukukautta, onko jokin seuraavista vaikeuttanut tämänhetkisen pääasiallisen tutkintosi 

opintojen etenemistä? 

 

Kyllä, opintojen vaativuus tai niihin liittyvä työmäärä (vaikea koe, tutkielma, essee tai niiden määrä) 

Kyllä, ongelmat opetusjärjestelyissä (kurssien huono aikataulutus, opetus- tai opiskelutilojen riittämättömyys, läsnäolopakko luennoilla) 

Kyllä, ongelmat opintohallinnossa (kurssiarvosanojen viivästyminen, opintojen hyväksilukuun tai kurssi-ilmoittautumiseen liittyvät 

ongelmat) 

Kyllä, johtuen muista opiskeluun liittyvistä syistä 

Kyllä, toimeentulo-ongelma 

Kyllä, työssäkäynti 

Kyllä, lastenhoidon järjestäminen tai lapsen saaminen 

Kyllä, terveydelliset syyt 

Kyllä, puutteellinen opiskelumotivaatio 

Kyllä, muu henkilökohtainen syy 

Ei mikään 

 

    

3.2 Arvioi seuraavia väitteitä koskien tämänhetkistä pääasiallista koulutusohjelmaasi: 

 

Täysin samaa mieltä – joissain määrin samaa mieltä – ei samaa eikä eri mieltä – eri mieltä – Täysin eri mieltä  

 

a. Olen yleensä saanut rakentavaa palautetta suoriutumisestani opetushenkilöstöltä 

b. Opetushenkilöstö on motivoinut minua tekemään parhaani 

c. Opetushenkilöstö on ollut erittäin hyvä selittämään asioita 

 

3.3 Mitä mieltä olet seuraavista nykyistä koulutusohjelmaasi kuvaavista väittämistä? 

 

Täysin samaa mieltä – joissain määrin samaa mieltä – ei samaa eikä eri mieltä – eri mieltä – Täysin eri mieltä  

 

b. Tulen hyvin toimeen koulutusohjelmani opetushenkilöstön kanssa 

c. Opetushenkilöstö on kiinnostunut kuulemaan opiskelijoiden mielipiteitä 

d. Tunnen paljon opiskelutovereita, joiden kanssa voin vaihtaa ajatuksia koulutusalaani koskien 

d. Minulla on paljon kontakteja kanssaopiskelijoihin 

 

 



3.4 Kuinka monta tuntia viikossa käytät arviosi mukaan ohjattuun ja itsenäiseen opiskeluun tyypillisenä viikkona kuluvalla 

kevätlukukaudella? 

 

Yritä muistella, kuinka monta tuntia käytät aikaa päivittäin opiskeluun viikonloppu mukaan lukien. 

Merkitse ”0” kohtaan, jolloin et käytä tavallisesti aikaa kyseiseen toimintaan. Jos opetusta ei ole viikoittain (esim. kahdeksan tunnin 

seminaari, joka järjestetään kolmena päivänä/lukukausi), jaa aika kaikkien viikonpäivien kesken. Huom! Älä laske mukaan palkallista 

harjoittelua, sillä se luetaan ansiotyöksi! 

 

MA TI KE TO PE LA SU 

 

A Ohjattu opiskelu (luennot, oppitunnit, seminaarit, laboratoriotyöskentely, koulutusohjelmasi etäluennot) 

B Itsenäinen opiskelu (valmistautuminen, lukeminen, kirjalliset tehtävät, palkaton harjoittelu tms.) 

 

3.5 Ajattele opiskeluun ja ansiotyöhön käyttämääsi aikaa tällä kevätlukukaudella. Haluaisitko käyttää enemmän, saman verran 

vai vähemmän aikaa seuraaviin asioihin? 

 

Jos et ole tällä hetkellä ansiotyössä: merkitse, haluaisitko käyttää yhtä paljon (=ei lainkaan) tai enemmän (jonkin verran) aikaa 

ansiotyöhön. 

 

Haluaisin käyttää vähemmän aikaa – Haluan käyttää yhtä paljon aikaa kuin nyt – Haluaisin käyttää enemmän aikaa 

 

a. Aikaa ohjattuun opiskeluun 

b. Aikaa itsenäiseen opiskeluun 

c. Aikaa ansiotyöhön 

 

3.6 Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien opiskeluasi kuvaavien väittämien kanssa? 

 

Täysin samaa mieltä – joissain määrin samaa mieltä – ei samaa eikä eri mieltä – eri mieltä – Täysin eri mieltä  

 

a. Minulle oli usein vaikea tietää, kuinka paljon minulta odotettiin nykyisessä koulutusohjelmassani.  

b. Suosittelisin nykyistä koulutusohjelmaani muille. 

c. Minusta tuntuu usein siltä, ettei korkeakoulu ole oikea paikka minulle.  

d. Minulle oli alusta asti selvää, että tulisin jonain päivänä opiskelemaan korkeakoulussa. 

e. Harkitsen vakavasti alan vaihtoa. 

f. Harkitsen vakavasti kokonaan keskeyttäväni korkeakouluopintoni. 

 

 

 

3.7 Kuinka tyytyväinen olet opiskelijana saamaasi tukeen? 

 

 

1 Täysin riittävä –- 5 Ei ollenkaan riittävä TAI En tarvitse/halua tukea 

 

a. Opiskelun tukipalvelut (esim. tutorointi, akateeminen kirjoittaminen, valmentavat opinnot, mentorointi)  

b. Opiskelu- ja oppimistilojen tarjonta (esim. kirjasto, tietokoneluokat, työpisteet) 

c. Tuki opiskelun ja työssäkäynnin yhteensovittamiseen 

d. Tuki opiskelun ja perheen yhteensovittamiseen 

e. Tuki valmistautumisessa työelämään valmistumisen jälkeen 

 

  



3.8 Verrattuna opiskelutovereihisi, kuinka arvioit suoriutuneesi opinnoistasi nykyisessä koulutusohjelmassasi? 

 

Kaiken kaikkiaan suoriutumiseni on ollut… 

 

1 Paljon paremmin 

2 Joissain määrin paremmin 

3 Yhtä hyvin 

4 Joissain määrin heikommin 

5 Paljon heikommin 

 

 

3.9 Oman näkemyksesi mukaan, kuinka hyvin nykyinen koulutusohjelmasi valmistaa sinua työmarkkinoille? 

 

1 erittäin hyvin – 5 erittäin heikosti   en osaa sanoa 

 

Työmarkkinoille Suomessa 

Kansainvälisille työmarkkinoille 

 

  

 

4 Opiskelijan arki  

  

4.1 Missä asut lukukauden aikana (maanantaista perjantaihin)?    

        

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? ______________________________________________    

        

        

4.2 / FI10 Mikä on asumismuotosi?     

        

Vuokralla opiskelija-asunnossa (opiskelija-asunto- tai muiden säätiöiden hallinnoima)  

Opiskelija-asuntolassa      

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? ______________________________________________    

        

Jos 3.1=1  

     

4.3 Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin seikkoihin nykyisessä asunnossasi?    

Erittäin tyytyväinen-Melko tyytyväinen-En tyytyväinen enkä tyytymätön-Melko tyytymätön-Erittäin tyytymätön 

      

Hinta  

Sijainti    

Yleiskunto    

Matkustusaika asunnolta korkeakoululle     

   

 

4.4 Kuinka kauan matka asunnostasi oppilaitokseen kestää tyypillisenä päivänä kuluvalla kevätlukukaudella? 

 

Kodilla tarkoitetaan asuinpaikkaasi lukukauden aikana (maanantaista perjantaihin) 

 

Yhteen suuntaan keskimäärin _____ minuuttia 

      

 

 

 

 

 



4.5 Käytkö ansiotyössä tämän kevätlukukauden aikana?     

Myös palkallinen harjoittelu sekä yrittäjyys lasketaan mukaan.    

       

  

Kyllä, käyn töissä koko kevätlukukauden       

Kyllä, käyn töissä silloin tällöin kevätlukukauden aikana      

En käy töissä tämän kevätlukukauden aikana 

 

Jos 4.5=1,2  

    

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

   

 Tuntia viikossa      

      

Ansiotyö ______________________     

       

   

Jos 4.5=1,2 

 

4.7 Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat tilannettasi ?     

Vastaa koskien tätä kevätlukukautta.     

        

Kuvaa erittäin hyvin – Ei kuvaa lainkaan (likert) 

       

a. Käyn töissä rahoittaakseni elämiseni      

b. Käyn töissä saadakseni työkokemusta      

c. Ilman ansiotyötä minulla ei olisi varaa opiskella     

d. Käyn töissä, koska minun on tuettava taloudellisesti muita (lapsia, puolisoa, vanhempia ym.) 

e. Käyn töissä, jotta minulla olisi varaa tehdä sellaisia hankintoja, joita en muuten tekisi 

        

Jos 4.5=1,2 

    

4.8 Miten läheisesti ansiotyösi liittyy koulutusohjelmasi sisältöön?     

Vastaa koskien ansiotyötäsi tällä kevätlukukaudella.     

        

Hyvin läheisesti         

2 

3 

4 

Ei lainkaan         

 

Jos 4.5=1,2  

    

4.9 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä tilannettasi?    

        

Olen ensisijaisesti opiskelija ja teen töitä opiskeluni ohessa      

Olen ensisijaisesti ansiotyössä ja opiskelen ansiotyöni ohessa  

 

4.10 Oletko tehnyt ansiotyötä kesällä tai muina loma-aikoina viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 

  

Myös palkallinen harjoittelu lasketaan mukaan.      

      

Kyllä         

En ole 

 

  



Jos 4.5 = 1,2 

4.11 Minkälaista taloudellista tukea saat säännönmukaisesti perheeltäsi ja/tai puolisoltasi? 

 

 

Käteisenä tai tilisiirtona saamasi tuki tarkoittaa mitä tahansa, jolla rahoitat opiskelua tai muita elinkustannuksiasi 

 

Maksetuilla laskuilla voidaan kattaa mitä tahansa seuraavista: vuokra, sähkölasku, lämmitys, lukukausimaksut, puhelinlaskut, 

tilausmaksut, julkinen liikenne tai muut vastaavat laskut 

 

Muulla taloudellisella tuella tarkoitetaan sellaista taloudellista tukea, jonka saat rahan asemasta tavarana tai hyödykkeinä (esimerkiksi 

ilmainen asuminen, ruoka, puhelin, auton käyttö tai muut hyödykkeet). 

 

Ole hyvä ja merkitse kaikki soveltuvat kohdat. 

 

a. Säännöllistä rahallista tukea (tilisiirrot tai käteinen) 

b. Säännöllistä laskujen maksamista puolestani (myös 

lukukausimaksut) 

c. Muuta säännöllistä taloudellista tukea (esimerkiksi ruokaa, 

ilmainen asuminen, vaatteita, puhelin, auton käyttö) 

 

Vanhemmiltani, sisaruksiltani tai muilta sukulaisilta 

Puolisoltani 

En saa tämän kaltaista tukea perheeltäni tai puolisoltani 

 

4.12 Maksaako joku muu säännöllisesti laskujasi tai saatko taloudellista tukea hyödykkeinä joltain muulta kuin perheeltäsi tai 

puolisoltasi? 

 

Ole hyvä ja merkitse kaikki soveltuvat kohdat. 

a. Säännöllistä laskujen maksamista puolestani (myös 

lukukausimaksut) 

b. Muuta säännöllistä taloudellista tukea hyödykkeinä 

(esimerkiksi ruokaa, ilmainen asuminen, vaatteita, puhelin, 

auton käyttö) 

 

Työnantajani 

Joku muu henkilö tai yhteisö (EI Kela, sosiaalitoimi) 

Ei 

 

4.13 Saatko opintotukea, apurahaa tai muuta julkista tukea opintoihisi tällä kevätlukukaudella? 

Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Kyllä, opintotukea 

Kyllä, opintotuen huoltajakorotusta 

Kyllä, yleistä asumistukea 

Kyllä, opintolainaa 

Kyllä, tuki korkeakoululta (apuraha, harjoittelutuki, stipendi) 

Kyllä, muu suomalainen apuraha tai stipendi  

Kyllä, ulkomainen apuraha, stipendi tai opintolaina 

En 

 

4.14 Rahoitatko opiskelu- tai elinkustannuksiasi tällä kevätlukukaudella (osittain) säästöillä (esimerkiksi ansiotyöstä saaduilla)? 

 

Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Kyllä, ansiotyöstä saamillani säästöillä (esimerkiksi kesätyöt) 

Kyllä, muilla säästöillä 

En 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.15 Onko sinulla kevätlukukauden aikana vielä muita tulonlähteitä? 

 

Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Kyllä, julkisista lähteistä (esimerkiksi lapsilisä, eläke, työmarkkina- tai toimeentulotuki) 

Kyllä, ei-takaisinperittävää tuloa yksityisistä lähteistä (esim. pääomatulot, vuokratulo, lahjat, omaisuuden myynti) 

Kyllä, takaisinperittävää tuloa yksityisistä lähteistä (esim. pankkilaina tai yksityishenkilöltä saatu laina) 

Ei 
 

FI11 Oletko joutunut rajoittamaan 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 ja 20op/lukuvuosi)      

Kyllä, jotta tukiaika riittäisi tutkinnon suorittamiseen       

Kyllä, muista syistä        

FI12 Aiotko ottaa tai oletko ottanut opintolainaa nykyisten korkeakouluopintojesi aikana?  

        

Kyllä         

En         

En tiedä vielä         

Jos FI12=1  

    

FI13 Arvioi paljonko aiot kaikkiaan ottaa opintolainaa nykyisten korkeakouluopintojesi aikana?    

Laske mukaan jo mahdollinen nostamasi laina ja se jonka olet aikeissa vielä ottaa    

EUR      

 Lainamäärä yhteensä ______________________    

Jos FI12=1 

 

FI14 Oletko nostanut opintolainaa tämän lukuvuoden aikana?     

Kyllä Suomesta         

Kyllä ulkomailta         

En 

 

Jos FI14=1,2 

FI15 Mitkä seuraavista syistä ovat vaikuttaneet siihen, että olet nostanut opintolainaa:  

  

Voit valita useita       

      

Opintolainan matala korkotaso        

Opintolainan kohtuulliset takaisinmaksuehdot       

Opintolainan markkinointi        

Opintolainavähennys tai opintolainahyvitys       

Oman alan kohtuulliset työllisyysnäkymät       

Toimeentulon kannalta välttämättömien juoksevien menojen rahoittaminen     

Yllättävien menojen rahoittaminen        

Opintorahan ja asumistuen riittämättömyys       

Omien työtulojen vähäisyys        

Perheen taloudellisen tuen vähäisyys       

     

Jos FI1=4 

     

FI15 Mainitsit, että opintolainavähennys vaikutti siihen, että nostit opintolainaa.  

Mikä seuraavista vaikutti opintolainasi nostamiseen?    

        

Mahdollisuus saada opintolainahyvitys (koskee 1.8.2014 tai sen jälkeen opintonsa ensimmäisen kerran aloittaneita)   

Mahdollisuus saada opintolainavähennys (koskee 1.8.2005 lähtien, mutta ENNEN 1.8.2014 korkeakouluopintonsa ensimmäisen kerran 

aloittaneita)         

Minulla ei ole oikeutta opintolainavähennykseen tai opintolainahyvitykseen, (esim. koska olen aloittanut opintoni ENNEN 1.8.2005) 

 

 

 

  



4.16 Kuinka paljon rahaa sinulla on keskimäärin käytettävissä kuukaudessa seuraavista lähteistä tällä kevätlukukaudella? 

 

”Käytettävissäsi oleva” tarkoittaa mistä tahansa saamaasi rahaa, joka on tarkoitettu kuukausimenoihisi. Muiden maksamia laskuja ei 

lasketa mukaan, koska tämä raha ei ole suoraan käytettävissäsi. 

 

Ole hyvä ja pyri arvioimaan kuukaudessa käytettävissä oleva tulo keskimäärin, vaikka et saisikaan kyseistä tuloa joka kuukausi. 

 

Vanhemmilta tai sukulaisilta saatu tuki käteisenä tai tilisiirtoina 

Puolisolta saatu tuki käteisenä tai tilisiirtoina 

Opintotuki (sisältäen mahdollisen huoltajakorotuksen) 

Asumistuki 

Apuraha tai stipendi (esimerkiksi säätiöltä) 

Opintolaina 

Muualta kuin Suomesta saatava opintotuki, apuraha tai stipendi  

Ansiotyö kevätlukukauden aikana 

Säästöt aikaisemmasta työssäkäynnistä, joilla rahoitan elämistä ja opiskelua kuukausittain 

Muut säästöt, joilla rahoitan elämistä ja opiskelua kuukausittain 

Muut julkiset sosiaalietuudet (esim. lapsilisä, toimeentulotuki) 

Muu ei-takaisinperittävä tulo yksityisistä lähteistä (elatusapu, pääomatulo, perinnöt, lahjat) 

Muu takaisinperittävä tulo yksityisistä lähteistä (lainat yksityisiltä) 

 

Yhteensä (ohjelma laskee automaattisesti) 

  



4.17 Paljonko sinulla kuluu keskimäärin rahaa seuraaviin tällä kevätlukukaudella? 

Jos 4.11.1.2=1 tai 4.11.2.2=1 tai 4.12.1.1=1 tai 4.12.2.1=1 tai 4.11.1.3=1 tai 4.11.2.3=1 tai 0.1.2=1 tai 4.12.2.2=1  

Vastasit yllä, että joku maksaa säännöllisesti puolestasi laskuja ja/tai että saat säännöllisesti luontoisetuja: Ole hyvä ja arvioi näiden 

määrä toiseen sarakkeeseen (muiden maksamien laskujen ja luontoisetujen arvon summa). 

 

Jos 4.11.1.3=1 tai 4.1.1=1 

Ole hyvä ja arvioi niiden kustannusten määrä, joita vanhempasi maksavat ylimääräistä sinusta, esimerkiksi ruuasta. Jos vanhempasi 

maksaisivat samasta asunnosta ilman, että asuisit heidän kanssaan, heidän maksamansa vuokra tai vastike eivät kasva (jolloin vastataan 

0), mutta muut asumiskustannukset (esimerkiksi sähkölasku) voivat kasvaa. 

Jos 4.11.2.3=1 and 4.1.2=1 

Ole hyvä ja arvioi ensimmäiseen sarakkeeseen vain itse maksamasi summa ja toiseen sarakkeeseen se, mitä puolisosi maksaa oman 

osuutensa lisäksi. Jos esimerkiksi jaatte pariskuntana asumiskustannuksenne tasan, kirjoita itse maksamasi osuus ensimmäiseen ja 0 

toiseen sarakkeeseen. Jos taas puolisosi maksaa kaikki asumiskustannuksenne, merkitse ensimmäiseen sarakkeeseen 0 ja toiseen hänen 

sinun puolestasi maksama osuus. 

Jos sinulla on taloudellisia huollettavia (esimerkiksi lapset, puoliso, vanhemmat), laske heidät mukaan maksamiisi kustannuksiin (jos 

maksat oman ja lapsesi ruokamenot, merkitse nämä yhteensä). Lukukaudella tarkoitetaan vuoden ensimmäisiä kuutta kuukautta. Merkitse 

0 sellaisiin kustannuksiin, joita sinulla ei ollut. 

Lukukausi =6 kuukautta. 

a. Opiskelukustannukset kevätlukukaudella (=6 kuukautta)  

 Maksan itse Muut maksavat puolestani 

Lukukausimaksu 

 

  

Ylioppilas- tai opiskelijakunnan jäsenyys sekä 

muut opiskelijajärjestöjen jäsenmaksut 

 

  

 

b. Säännölliset kuukausittaiset (1kk) kustannukset kevätlukukaudella  

 Maksan itse Muut maksavat puolestani 

Asumiskustannukset (minulle kuuluva osa) pitäen sisällään 

vuokran, lyhennyksen, vastikkeet, sähkö ja vesilaskun 

  

Ruoka    

Liikenne    

Viestintä (puhelin, nettiliittymä)    

Terveydenhoito (sairausvakuutus, asiakasmaksut)  

 

  

Lastenhoito    

Velan lyhennykset (pl. asuntolaina)    

Vapaa-aika (harrastukset)    

Muut säännölliset elinkustannukset (vaatteet, hygienia, 

tupakka, lemmikit, vakuutukset pl. sairausvakuutus) 

  

Muut opiskeluun liittyvät menot (kirjat, valmennuskurssit, 

kopiomaksut, muiden kurssien maksut) 

  

Yhteensä (ohjelma laskee automaattisesti)   

 

 
      

  



4.18 Miten paljon sinulla on taloudellisia vaikeuksia tällä hetkellä?    

        

Erittäin paljon vaikeuksia       

Melko paljon vaikeuksia       

Jonkin verran vaikeuksia       

Melko vähän vaikeuksia       

Ei lainkaan vaikeuksia 

 

 

4.19 Mikäli kohdallesi osuisi ennakoimaton 600 euron kustannus, pystyisitkö selviytymään siitä itse? 

 

Kyllä, pystyisin maksamaan itse 

Kyllä, joku auttaisi minua maksamaan puolestani (vanhemmat, puoliso, sukulaiset) 

En pystyisi maksamaan itse eikä kukaan maksaisi puolestani 

 

     

4.20 Oletko tehnyt harjoittelujaksoa (vähintään viikon mittaista) sen jälkeen, kun aloitit korkeakouluopintosi Suomessa?  

 
Harjoittelujaksolla tarkoitetaan käytännön kokemuksen hankkimista työelämästä. 
 

Kyllä, yhden tai useamman harjoittelun Suomessa 

Kyllä, yhden tai useamman harjoittelun muualla 

En 

 

4.21 Oliko viimeisin harjoittelujaksosi Suomessa 

 

tutkintooni kuuluva pakollinen osa 

vapaaehtoinen (ei pakollinen osa tutkinto-ohjelmaani) 

  

 

4.22 Oliko viimeisin harjoittelujaksosi Suomessa palkallinen vai palkaton? 

 

Palkallinen 

Palkaton 

 

 

4.23 Oliko viimeisin harjoittelujaksosi ulkomailla  

 

tutkintooni kuuluva pakollinen osa 

vapaaehtoinen (ei pakollinen osa tutkinto-ohjelmaani) 

 

 

4.22 Oliko viimeisin harjoittelujaksosi Suomessa palkallinen vai palkaton? 

 

Palkallinen 

Palkaton 

 

Seuraavat kysymykset koskevat viimeisintä harjoittelujaksoasi ulkomailla. 
 

 

4.25 Missä maassa teit ulkomaisen harjoittelujaksosi ja kuinka pitkä se oli?  

 

Maa     Pudotusvalikko 

Harjoittelujakson pituus kuukausissa ____________ 

 

Jos 4.20=2  

 

4.26 Minkä ohjelman kautta ulkomaanjaksosi järjestyi?    

        

Erasmus (+) 

Muu EU-ohjelma       

Muu ohjelma (tähän esimerkkejä suomalaisista)      

Itsenäisesti, muun kuin vaihto-ohjelman kautta  

 

  



4.27 Mitä tutkintoa olit suorittamassa Suomessa, kun olit ulkomaanjaksolla?    

Jos olet opiskellut ulkomailla useammin kuin kerran, anna tiedot viimeisimmästä ulkomaanopiskelustasi.  

    

Voit valita useita.        

 

Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa       

Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa       

Ammattikorkeakoulututkinto        

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto       

Lisensiaatin/tohtorin tutkinto  

 

4.28 Saitko harjoittelujaksostasi opintopisteitä? 

 

Kyllä 

En  

En tiedä (vielä) 

 

5 Opiskelijaliikkuvuus 

 

5.1 Oletko osana opintojasi osallistunut johonkin seuraavista sen jälkeen, kun aloitit korkeakouluopintosi Suomessa? 

 

Jos 4.2 =2 

 

Oletko ulkomailla suoritetun harjoittelun lisäksi osallistunut osana opintojasi johonkin seuraavista sen jälkeen, kun aloitit 

korkeakouluopintosi Suomessa? 

 

Opiskelijavaihtojakso ulkomailla  

Muu opintoihin liittyvä jakso ulkomailla, vähintään 3 kuukautta 

Muu opintoihin liittyvä jakso ulkomailla, alle 3 kuukautta 

Ei opintoihin liittyviä jaksoja ulkomailla 

 

   

Jos 5.1 ≠ 1 

        

5.2 Ajatellen opintojaksoja ulkomailla yleisesti: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omia aikomuksiasi? 

 

Olen jo tehnyt järjestelyjä ulkomaan jaksoa varten 

En ole vielä tehnyt järjestelyjä, mutta olen aikeissa lähteä 

En ole aikeissa lähteä ulkomaille opintoihini liittyen 

 

Seuraavat kysymykset koskevat opiskelujaksoasi ulkomailla. Jos olet tehnyt useamman ulkomaan jakson, ajattele niistä 

viimeisintä.      

     

Jos 5.1=1 

      

5.3 Missä maassa olit ulkomaan jaksolla viimeksi ja miten pitkään?    

Kesto kuukausina  Maan nimi (nykyinen)     

 

5.4 Minkä ohjelman kautta ulkomaanjaksosi järjestyi? 

 

Erasmus (+) 

Muu EU-ohjelma 

Muu ohjelma (esim Nordplus, KILROY) 

Itsenäisesti, muun kuin vaihto-ohjelman kautta 

 

 

5.5. Mitä tutkintoa olit suorittamassa Suomessa, kun olit ulkomaanjaksolla?  

Jos olet opiskellut ulkomailla useammin kuin kerran, anna tiedot viimeisimmästä ulkomaanopiskelustasi. 

 

Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa       

Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa       

Ammattikorkeakoulututkinto        

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto       

Lisensiaatin/tohtorin tutkinto   



Jos 5.1=1  

   

5.6 Hyväksyttiinkö ulkomailla suorittamasi opintosuoritukset ja arvosanat osaksi tutkintoasi Suomessa? 

       

Kyllä, kaikki opintopisteet hyväksyttiin       

Kyllä, vain osa hyväksyttiin        

Ei, opintopisteitä ei hyväksytty        

En suorittanut opintopisteitä ulkomailla       

En tiedä (vielä)         

En ollut aikonutkaan saada hyväksiluettavia opintopisteitä 

 

Jos 5.1=1  

     

5.7 Mitä seuraavista rahoitusmuodoista käytit ulkomaanjaksoasi varten?    

Mikä näistä oli pääasiallinen rahoitusmuoto?     

        

Huomioi kaikki ulkomaanopiskelun kustannukset (kuten matkakulut kohdemaahan ja oppilaitoksen lukukausi- ja ilmoittautumismaksut). 

 

Merkitse kaikki käyttämäsi rahoituslähteet (yksi tai useampi) ja merkitse lisäksi näistä pääasiallisin (yksi vaihtoehto). 

       

   

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-apuraha tai laina 

Muu 

 

KAKSI ERILLISTÄ KYSYMYSTÄ 

    

5.8 Missä määrin seuraavat seikat vaikeuttavat mielestäsi opiskeluja ulkomailla?   

        

Jos olet ollut ulkomaanjaksolla, vastaa kokemustesi pohjalta.  

Jos et ole (vielä) opiskellut ulkomailla, kuvaile missä määrin seuraavat tekijät estävät sinua tällä hetkellä lähtemästä.  

       

Vaikeuttaa 

erittäin paljon-melko paljon-jonkin verran-vähän-ei lainkaan    

   

a. Riittämätön vieraan kielen taito  

b. Oman korkeakoulun antama puutteellinen tieto     

c. Erossa olo puolisosta tai lapsistani 

d. Erossa olo ystävistäni tai vanhemmistani  

e. Ylimääräiset taloudelliset kustannukset      

f. Työpaikan menettäminen     

g. Motivaation puute     

h. Vähäinen hyöty opinnoille kotimaassa      

i. Vaikeudet sisällyttää ulkomaan opinnot suomalaisten opintojeni vaatimuksiini.  

j. Vaikeudet ulkomaisten opintosuoritusten hyväksymisessä 

k. Kohdemaan maahantulosäädöksiin liittyvät ongelmat (viisumi, oleskelulupa) 

l. Rajoitukset liikkuvuusohjelmiin pääsyssä (lähtö- tai kohdekorkeakoulu) 

m. Terveydentila 

        

 

  



5b Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden suunnitelmat 

MK1 Mitkä seuraavista tekijöistä kuvaavat motiivejasi tulla opiskelemaan Suomeen? (valitse kaikki, jotka kuvaavat 

tilannettasi) 

a. Suomen koulutusjärjestelmän hyvä maine  

b. Nykyisen korkeakouluni hyvä maine tai laatu 

c. Nykyisen koulutusohjelmani maine tai laatu  

d. Nykyisen koulutusohjelmani professorien, opetus- tai tutkimushenkilöstön maine  

e. Halu työskennellä Suomessa valmistumisen jälkeen  

f. Henkilökohtaiset suhteet – Puolisoni tai kumppanini asuu tai on muuttamassa Suomeen  

g. Aikaisemmat opinnot tai opiskelijavaihtokokemukset Suomessa  

h. Aikaisempi matkustuskokemus Suomessa  

i. Aikaisempi työkokemus Suomessa  

j. Muu syy  

MK2  Olitko aikeissa jäädä Suomeen jo siinä vaiheessa, kun saavuit tänne opiskelemaan?  

a. Kyllä  

b. En  

c. En ollut varma  

MK3 Valmistumisesi jälkeen oletko nyt aikeissa…  

a. Palata takaisin kotimaahasi 

b. Muuttaa jonnekin muualle kuin kotimaahasi  

c. Jäädä asumaan toistaiseksi Suomeen 

d. En tiedä vielä tai en ole päättänyt  

MK6 Vaikuttiko jokin seuraavista tekijöistä siihen, että muutit mieltäsi ja päätit jäädä valmistumisesi jälkeen Suomeen? (valitse 

tilannettasi parhaiten kuvaava väite)  

a. Työllistymismahdollisuudet alallani Suomessa  

b. Nykyinen työpaikkani Suomessa  

c. Suomalainen elämäntyyli  

d. Nautin suomalaisesta kulttuurista ja tapahtumista  

e. Suomalainen yhteiskunta sopii minulle  

f. Henkilökohtaiset suhteet – Perhe tai läheiseni asuvat Suomessa 

i. Muu  

MK7 Ajateltaessa Suomen hallituksen mahdollisuuksia vaikuttaa haluusi jäädä ja työskennellä Suomessa; Olisiko seuraavilla 

politiikkatoimilla mielestäsi vaikutusta siihen, että kaltaistesi opiskelijat haluaisivat jäädä Suomeen?  

a. Viisumi- ja oleskelulupia koskevat politiikkatoimet  

b. Talouskasvua ja työpaikkojen luomista kannustava politiikka 

c. Työmarkkinapolitiikka: Esimerkiksi maahanmuuttajille räätälöidyt työllistymiskoulutukset 

d. Kielipolitiikka 

e. Hyvinvointipolitiikka (etuusjärjestelmät, terveys- ja hyvinvointipalvelut)  

f. Korkeakoulutuksen kansainvälistymistä edistävä politiikka   

g. Yhteiskunnan avoimuutta edistävä politiikka 

 

  



6 Taustatiedot       

 

6.1 Minä vuonna olet syntynyt?  

 

Ole hyvä ja merkitse syntymäpäiväsi kuukausi ja vuosi 

  

Kuukausi ______ Vuosi ________    

 

6.2 Sukupuolesi 

 

Nainen 

Mies 

Muu 

En voi tai halua vastata (tai: En halua luokitella itseäni yllä oleviin luokkiin) 

 

    

6.4 Missä maassa sinä ja vanhempasi/huoltajasi olette syntyneet? 

 

Huomaa, että kysymyksellä tarkoitetaan tämänhetkisiä valtionrajoja. 

 

  Pudotusvalikko En osaa sanoa 

Sinä   

Äitisi/huoltajasi 

Isäsi/huoltajasi       

     

6.5 Onko sinulla ja vanhemmillasi/huoltajillasi Suomen kansalaisuus? 

 

  Kyllä Ei En tiedä 

Sinä 

Äitisi/huoltajasi 

Isäsi/huoltajasi 

   

 

6.7 Kuinka monessa kielessä (mukaan lukien äidinkielesi) arvioit kirjalliset ja suulliset taitosi (erittäin) hyviksi? 

        

Yhdessä kielessä         

Kahdessa kielessä        

Kolmessa kielessä        

Neljässä kielessä         

Useammassa kuin neljässä kielessä       

   

6.8 Onko sinulla lapsia?       

 

Kyllä, montako?        

Ei        

      

jos 6.8=1 

     

6.9 Minkä ikäinen on nuorin lapsesi?     

  

Jos lapsesi on alle 1-vuotias, merkitse 0   

        

6.10 Onko sinulla fyysistä vammaa, vaivaa, toimintarajoitetta tai pitkäaikaisia terveysongelmia?   

Pitkäaikainen terveysongelma tarkoittaa terveysongelmaa, joka on kestänyt tai joka todennäköisesti kestää vähintään 6 

kuukautta.       

     

Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.     

        

Krooniset sairaudet        

Mielenterveysongelmat        

Liikuntarajoite         

Aistivamma (näkö tai kuulo)        

Oppimisvaikeus (ADHD, lukihäiriö)       

Muu pitkäaikainen terveysongelma, toimintarajoite tai vaiva      

Ei mitään näistä         



 

Jos 6.10≠7  

 

Seuraavat kysymykset koskevat opiskelijoita, joilla on jokin opintojen etenemiseen vaikuttava terveyden ja/tai 

toimintakyvyn rajoite tai muu pitkäaikainen sairaus. 

 

Pitääksemme vastattavan tekstin lyhyenä, käytämme sanaa ”haitta” kuvaamaan kaikki terveydellisiä ja toimintakyvyn 

rajoitteita. Toivomme, että ymmärrät ratkaisumme, vaikka käyttäisitkin tilanteesi kuvaamiseen itse toisenlaista termiä.  
 

  

6.11. Onko haittasi sellainen, jonka muut huomaavat helposti? 

 

Kyllä, muut ihmiset huomaavat haittani heti minut tavatessaan, että minulla on terveydellinen haitta 

Kyllä, muut ihmiset huomaavat ennemmin tai myöhemmin, että minulla on terveydellinen haitta 

Ei, terveyshaittani ei ole suoraan huomattavissa 
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6.12 Missä määrin mainitut haitat :     

 

Rajoittavat merkittävästi – Rajoittavat, mutta ei merkittävästi – Eivät rajoita lainkaan   

    

a. rajoittavat sinua tekemästä asioita joita ihmiset yleensä tekevät 

b. rajoittavat opintojasi 

        

Jos 6.10≠7  

   

6.13 Jos ajattelet sitä, millä tavoin vamma, vaiva, toimintarajoite tai muu pitkäaikainen terveysongelma rajoittaa opiskeluasi: 

Arvioi missä määrin yhteiskunta ja oppilaitoksesi auttavat sinua selviytymään näistä rajoitteista?  

       

    

1  Täysin riittävästi      

  

2        

3        

4        

5 Ei lainkaan riittävästi       

En tarvitse tai halua tukea      

       

        

  



7 Lopuksi vielä muutama kysymys perhetaustastasi.     
        

Kysymykset koskevat äitiäsi ja isääsi, tai niitä henkilöitä jotka ovat olleet sinulle vanhempina, esimerkiksi huoltajat, 

isovanhemmat, isä- tai äitipuoli, kasvattivanhemmat jne.    

        

7.1 Mikä on korkein koulutustaso, jonka isäsi ja äitisi tai huoltajasi ovat suorittaneet?  

       

  

Äiti/huoltaja / Isä/huoltaja       

Peruskoulu tai kansakoulu      

Lukio      

Ammatillinen tutkinto      

Opistotutkinto        

Alempi korkeakoulututkinto yliopistossa      

Ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa      

AMK- tutkinto        

Ylempi AMK- tutkinto       

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto       

En tiedä/ Ei koske minua      

       

      

7.2 Kuinka hyvin toimeentulevia vanhempasi mielestäsi taloudellisesti ovat verrattuna muihin perheisiin? 

  

Jos vanhempasi tai huoltajasi eivät ole enää elossa, arvioi heidän viimeisin taloudellinen tilanteensa. 

Jos vanhempasi tai huoltajasi ovat eronneet, ole hyvä ja arvioi, kuinka hyvä heidän taloudellinen tilanteensa on keskimäärin. 

       

  

Erittäin hyvin toimeentulevia       

Melko hyvin toimeentulevia       

Keskitasoisesti toimeen tulevia      

Melko huonosti toimeentulevia       

Erittäin huonosti toimeentulevia      

   

 


