Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)

OPISKELIJAPROFIILITUTKIMUS
LOPPURAPORTTI

“

Tutkimus osoittaa
opiskelijastereotypiat
vanhentuneiksi.

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijaprofiilia eli heidän taustoja ja elämäntilannetta. Tutkimuksella pyrittiin saamaan kattava poikkileikkaus siitä,
millaisia opiskelijoita UEFin kandidaatti- ja maisteriohjelmissa opiskelee. Tätä kautta ylioppilaskunnan
toimintaa ja palveluita voidaan kehittää vastaamaan entistä paremmin tämän päivän opiskelijoiden
tarpeisiin.

Tutkimuksen toteutus
• Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Itä-Suomen yliopistossa kevätlukukaudella 2020 läsnä olevat
kandidaatti- ja maisteriohjelmia suorittavat opiskelijat.
• Sähköinen kyselylomake lähetettiin sähköpostitse 2000:lle UEFin perustutkinto-opiskelijalle.
Tutkimuksen otos poimittiin Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteristä satunnaisotannalla.
• Kyselyn vastausaika oli 21.4.–3.5.2020. Kyselyyn vastaaminen kesti noin 10 minuuttia.
• Kyselyyn vastasi yhteensä 574 opiskelijaa (vastausprosentti 28,7).
• Tutkimuksen tuotti Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) ja
toteutti ISYYn korkeakouluharjoittelija Riina Tykkyläinen.

–

Tutkimuksen aihealueet
Kyselylomake sisälsi yhteensä 46 kysymystä neljästä eri aihealueesta:

1. Taustatiedot ja opinnot
- Opiskelijoiden taustaa kartoittavat
demografiset kysymykset
- Opinnot ja opiskelu

3. Toimeentulo ja työskentely
- Työskentely opintojen ohella
- Pääasiallinen tulolähde
- Opintolainan nostaminen
- Kokemus omasta toimeentulosta

2. Asuminen, perhe ja sosiaaliset
verkostot
-Lapset
-Asuminen
-Sosiaaliset verkostot, ystävät ja
yksinäisyys

4. Ajankäyttö ja aktiivisuus
- Ajankäyttö ja vapaa-ajankäyttö
- Ainejärjestön jäsenyys ja järjestötoiminta
- Vaihto-opiskelu ja harjoittelu

- ISYYn toimintaan ja palveluihin
liittyvät kysymykset
- Yliopisto-opiskelijoille suunnatut palvelut:
tietoisuus palveluista ja palvelujen käyttäminen
- Sosiaalisen median käyttäminen
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1. TAUSTATIEDOT JA OPINNOT
1.1. Vastaajien perustiedot
Suurin osa (73%) kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli naisia. Naisten todellinen osuus UEFin
tutkinto-opiskelijoista oli lukuvuonna 2019–2020 64 prosenttia, joten naiset ovat vastanneet kyselyyn
hieman miehiä enemmän.
Vastaajien keski-iäksi muodostui 27,1 vuotta. Noin puolet vastaajista (48,1%) olivat iältään 19–24-vuotiaita.
Vastaajista 31,2 prosenttia oli 25–30-vuotiaita ja 19,5 prosenttia 31-vuotiaita tai vanhempia.
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista valtaosa suoritti kotimaista tutkintoa (95,5%) ja opiskeli päätoimisesti
(94,6%). Alemman (50,5%) ja ylemmän (49,3%) korkeakoulututkinnon suorittajien kesken opiskelijat
jakautuivat hyvin tasaisesti.

Sukupuoli (n=571), ikä (n=567), tutkinnon tyyppi (n=570), parhaillaan suoritettava tutkinto (n=573) ja opintojen pää/sivutoimisuus (n=572).

Kyselyyn vastanneista enemmistö (24,9%) oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita.
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Vastaajien jakautuminen opiskelukampuksen ja tiedekunnan mukaan.

Vastaajien jakautuminen koulutusalan mukaan.

Sukupuolijakauma tiedekunnittain
Kyselyyn vastanneiden tiedekunnittainen sukupuolijakauma vastaa suhteellisen hyvin UEFin tiedekuntien
todellista sukupuolijakaumaa, vaikka naisten osuus onkin vastaajien keskuudessa todellista suurempi.
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa on kuitenkin todellisuudessa enemmän miesopiskelijoita,
joten sen osalta kyselyn sukupuolijakauma on vääristynyt.

N=571, p-arvo 0,000.
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Keski-ikä ja mediaani-ikä opintojen aloitusvuoden mukaan

N=540.

Vastaajien mediaani-ikä kunakin opintojen aloitusvuonna

N=540.

1.2. Koulutustausta ja vanhempien koulutus
Suurimmalla osalla vastaajista (69,3%) korkein ennen yliopisto-opintoja suoritettu tutkinto on ylioppilastutkinto. 18,1 prosenttia vastaajista on suorittanut ennen nykyisiä yliopisto-opintoja alemman korkeakoulututkinnon.

N=573.

Korkein vanhempien suorittama tutkinto on kyselyyn vastanneiden
opiskelijoiden keskuudessa tyypillisesti ylempi (31%) tai
alempi (21,1%) korkeakoulututkinto.

N=572.

Vanhempien koulutustaustalla ei ole
tilastollisten testien perusteella
yhteyttä opiskelijoiden sijoittumiseen
tiedekunnittain. Vanhempien koulutustausta ei vaikuta tilastollisesti
merkitsevästi myöskään opiskelijoiden
toimeentulokokemuksiin tai
opintolainan nostamiseen.
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Taustalla ylempi korkeakoulututkinto: sijoittuminen tutkinnon ja tiedekunnan mukaan
Ylemmän korkeakoulututkinnon ennen nykyisiä yliopisto-opintoja suorittaneet opiskelijat suorittavat tyypillisimmin (82,9%) ylempää korkeakoulututkintoa. Suurin osa (37,1%) ylemmän korkeakoulututkinnon jo aiemmin
suorittaneista vastaajista opiskelee yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Parhaillaan suoritettava tutkinto (n=35), p-arvo 0,000, tiedekunta (n=35), p-arvo 0,006.

1.3. Opintojen eteneminen
Suurin osa (73,4%) kyselyyn vastanneista opiskelijoista kokee opintojensa
edenneen tavoiteajan mukaisesti tai tavoiteaikaa nopeammin.

Kokemus opintojen etenemisestä opiskelukampuksen mukaan
Opintojen koetaan edenneen tavoiteajan mukaisesti tyypillisimmin Kuopiossa
ja tavoiteaikaa nopeammin tai tavoiteaikaa hitaammin tyypillisimmin Joensuussa.

N=569, p-arvo 0,002.
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Kokemus opintojen etenemisestä tiedekunnittain
Opintojen koetaan edenneen tavoiteaikaa nopeammin tyypillisesti yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnassa (14,4%) ja tavoiteaikaa hitaammin luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa (41,3%).

N=568, p-arvo 0,000.

Kokemus opintojen etenemisestä
lapsimäärän mukaan
Lapsia omaavat opiskelijat kokevat opintojensa
edenneen useammin tavoiteaikaa hitaammin tai
tavoiteaikaa nopeammin verrattuna niihin
opiskelijoihin, joilla ei ole lapsia.

N=569, p-arvo 0,008.

Opintojen eteneminen ja työskentely
Työssäkäyvät opiskelijat kokevat opintojensa
edenneen tyypillisemmin tavoiteaikaa hitaammin
tai tavoiteaikaa nopeammin verrattuna niihin
opiskelijoihin, jotka eivät käy töissä.

N=570, p-arvo 0,003.

Opintojen ohella työskentely vaikuttaa kokemukseen opintojen hitaammasta
etenemisestä vasta kun töitä tehdään yli 15 tuntia viikossa.

En (n=363), p-arvo 0,003.

Kyllä (n=207), p-arvo 0,041.

7

1.4. Kontakti- ja etäopetus
Vastaajista 68,5 prosenttia suorittaa suurimman osan opinnoistaan tyypillisesti kontaktiopetuksessa ja 31,4
prosenttia verkossa tai etänä. Suurin osa (61,7%) opiskelijoista kokee, että opintoihin sisältyy sopiva määrä
sekä kontakti- että etäopetusta. 21,1 prosenttia haluaisi kuitenkin suorittaa opintojaan enemmän verkossa tai
etänä. Enemmän kontaktiopetusta haluaisi 17,2 prosenttia vastaajista.

N=574.

Kontakti- ja etäopetus parhaillaan suoritettavan tutkinnon mukaan. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat tekevät opintojaan enemmän verkossa tai etänä (36,9%) alemman korkeakoulututkinnon
suorittajiin nähden (25,9%).

N=572, p-arvo 0,004.

Kontakti- ja etäopetus tiedekunnittain. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta yli puolet
(53,1%) on vastannut suorittavansa suurimman osan opinnoistaan verkossa tai etänä. Kontaktiopetuksessa
opintoja suoritetaan eniten terveystieteiden tiedekunnassa (84,7%), jossa tehdään myös vähiten verkko- tai
etäopintoja (15,3%).

N=570, p-arvo 0,000.
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Ajatukset kontakti- ja etäopetuksesta tiedekunnan, opintojen suoritusmuodon ja lapsimäärän
mukaan
Opintoihin haluttaisi enemmän kontaktiopetusta tyypillisimmin filosofisessa tiedekunnassa (26,8%). Lisää
verkko- ja etäopetusta toivotaan tyypillisimmin luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa (28,3%).
Kaikkein tyytyväisimpiä kontakti- ja etäopetuksen määrään ollaan terveystieteiden tiedekunnassa: 74,4
prosenttia opiskelijoista on vastannut, että opintoihin sisältyy sopiva määrä sekä kontakti- että etäopetusta.

N=571, p-arvo 0,000.

18,3 prosenttia niistä, jotka suorittavat suurimman osan opinnoistaan kontaktiopetuksessa, haluaisi suorittaa
opintoja enemmän verkossa tai etänä.
28,9 prosenttia niistä, jotka suorittavat suurimman osan opinnoistaan verkossa tai etänä, haluaisi suorittaa
opintoja enemmän kontaktiopetuksessa.

N=573, p-arvo 0,000.

Opiskelijat, joilla on lapsia, toivoisivat opintoihin
lisää verkko- ja etäopetusta useammin (34,8%)
verrattuna opiskelijoihin, joilla ei ole
lapsia (19,3%).

N=573, p-arvo 0,007.
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2. ASUMINEN, PERHE JA SOSIAALISET VERKOSTOT

2.1. Asuminen ja perhe
11,5 prosentilla kyselyyn vastanneista opiskelijoista on lapsia.
Tyypillisimmin opiskelijat asuvat yksityisessä tai kaupungin
vuokra-asunnossa (47,7%). Opiskelijoille suunnatussa vuokra-asunnossa
asuu 32,1 prosenttia vastaajista ja omistusasunnossa 14,3 prosenttia
vastaajista. Suurin osa opiskelijoista asuu yksin (49,3%), mutta myös
puolison kanssa asuminen on yleistä (25,6%).

N=571.
N=573.

Vastaajista 83,4 prosenttia asuu opiskelupaikkakunnalla, kun taas 16 prosenttia opiskelupaikkakunnan
ulkopuolella. Suurin osa vastaajista (59,4%) ei ole kuitenkaan asunut nykyisellä opiskelupaikkakunnalla tai
sen naapurikunnassa ennen yliopisto-opintojen aloittamista.
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Suurin osa (61,7%) niistä, jotka asuvat parhaillaan jonkun kanssa, on asunut opiskelupaikkakunnalla tai sen
naapurikunnassa jo ennen yliopisto-opintojen aloittamista. Yksin asuvista suurin osa (61,4%) on puolestaan
muuttanut opiskelupaikkakunnalle muualta.

N=480, p-arvo 0,000.

Asumismuoto opiskelukampuksen ja suoritettavan tutkinnon mukaan
Joensuun kampuksella opiskelevat vastaajat (42,7%)
asuvat Kuopion kampuksella opiskeleviin (23,9%)
verrattuna tyypillisemmin opiskelijoille
suunnatussa vuokra-asunnossa.
Suurin osa (60,6%) Kuopion kampuksella
opiskelevista vastaajista asuu yksityisessä
tai kaupungin vuokra-asunnossa.

N=539, p-arvo 0,000.

Alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat
asuvat tyypillisemmin opiskelija-asunnossa (39,9%)
ylempää korkeakoulututkintoa suorittaviin
verrattuna (28,1%).

N=540, p-arvo 0,001.

2.2. Sosiaaliset verkostot
Hieman yli puolella (51,6%) kyselyyn vastanneista
opiskelijoista ei ole ollut opiskelupaikkakunnalla
lainkaan sosiaalista verkostoa ennen yliopistoopintojen aloittamista.
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Yksinäisyyttä kokee joskus tai usein
yhteensä 45,8 prosenttia opiskelijoista.
54 prosenttia vastaajista ei koe olevansa
yksinäinen.

Yhden tai useamman läheisen ystävän kokee
saaneensa yliopisto-opintojen kautta 75,4
prosenttia vastaajista. 24,4 prosenttia
vastaajista ei koe saaneensa opintojen kautta
yhtään läheistä ystävää.

Yksinäisyys tarkasteltuna sen mukaan, asuuko vastaaja yksin vai jonkun kanssa.
Yksin asuvat kokevat useammin yksinäisyyttä verrattuna niihin, jotka asuvat jonkun kanssa.

N=570, p-arvo 0,000.

Yliopisto-opintojen kautta saadut läheiset ystävät ja ikä
31-vuotiaat tai vanhemmat vastaajat eivät koe saaneensa opintojensa aikana niin usein läheisiä ystäviä kuin
19–24-vuotiaat tai 25–30-vuotiaat.

N=567, p-arvo 0,000.

Opintojen aloitusvuosi ei vaikuta tilastollisten testien perusteella siihen,
onko yliopisto-opintojen kautta saatu läheisiä ystäviä.
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Yliopisto-opintojen kautta saadut läheiset ystävät ja opintojen pääasiallinen suoritusmuoto
Suurin osa (36,3%) niistä, jotka eivät ole saaneet yliopisto-opintojen kautta
lainkaan läheisiä ystäviä, suorittaa opinnot tyypillisesti verkossa tai etänä.

N=572, p-arvo 0,000.

Opintojen pääasiallisella suoritusmuodolla ei kuitenkaan ole tilastollisten testien perusteella yhteyttä
siihen, kokeeko opiskelija olevansa yksinäinen. Opiskelijoiden sosiaalinen verkosto ei siis koostu ainoastaan
yliopisto-opintojen kautta saaduista ystävistä.

Yksinäisyys ja työnteko
Vähiten yksinäisyyttä kokevat ne, jotka
käyttävät viikoittain paljon tai erittäin
paljon aikaa työntekoon.

N=568, p-arvo 0,005.

Yksinäisyys ja yliopisto-opintojen kautta
saadut läheiset ystävät
Yksinäisyyttä kokevat useimmiten (62,9%) ne,
jotka eivät ole saaneet opintojen kautta yhtään
läheistä ystävää. Yksinäisyyttä kokee kuitenkin
myös 40,4 prosenttia niistä, jotka ovat saaneet
opintojen kautta yhden tai useamman läheisen
ystävän.

N=573, p-arvo 0,000.
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3. TOIMEENTULO JA TYÖSKENTELY
3.1. Opinnot ja työskentely
34,5 prosenttia kyselyyn vastanneista opiskelijoista työskentelee opintojensa ohella (loma-ajat pois lukien).
1,6 prosenttia opiskelijoista työllistää itse itsensä tai toimii yrittäjänä.

Jos opintojen ohella työskennellään, töitä tehdään tyypillisimmin yli 30 tuntia viikossa (29%) tai 5–15 tuntia
viikossa (28,5%). 50,9 prosenttia työssäkäyvistä vastaajista tekee opintojen ohella oman alan töitä. 43,8
prosenttia vastaajista työskentelee alalla, joka ei liity omiin opintoihin.

N=207, n=208. Taulukoista on poistettu vaihtoehto “valitse tämä, jos et työskentele opintojesi ohella”.

Opintojen ohella oman alan töitä tekevät tyypillisimmin (66,7%) yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
sekä terveystieteiden (58,5%) tiedekunnan opiskelijat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden sekä filosofisen
tiedekunnan opiskelijoille on tyypillisintä tehdä opintojen ohella töitä, jotka eivät liity omaan opiskelualaan.

N=196, p-arvo 0,002.
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Opiskelun ja työnteon välinen suhde. Suurin osa vastaajista (35,9%) opiskelee päätoimisesti ja työskentelee
satunnaisesti loma-aikoina. 31,4 prosenttia vastaajista opiskelee päätoimisesti käymättä lainkaan töissä.

N=570.

Opintojen ohella työskentely iän mukaan tarkasteltuna
31-vuotiaat ja vanhemmat opiskelijat työskentelevät opintojen
ohella huomattavasti useammin verrattuna heitä nuorempiin opiskelijoihin.

N=567, p-arvo 0,000.

Työskentely parhaillaan suoritettavan tutkinnon ja tiedekunnan mukaan
Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat
opiskelijat työskentelevät opintojen ohella
useammin (42%) verrattuna alempaa
korkeakoulututkintoa suorittaviin
opiskelijoihin (30,3%).

N=573, p-arvo 0,004.

Tyypillisimmin opintojen ohella työskentelevät yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan (48,8%) ja
filosofisen tiedekunnan (38,6%) opiskelijat.

N=571, p-arvo 0,000.

Työskentely aiemman koulutuksen mukaan
Korkeakoulututkinnon ennen nykyisiä yliopistoopintoja suorittaneet opiskelijat työskentelevät
opintojensa ohella useammin verrattuna niihin,
jotka ovat tulleet yliopistoon toisen asteen
tutkinnon tai ylioppilastutkinnon pohjalta.
N=570, p-arvo 0,000.
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3.2. Toimeentulo
Pääasiallinen tulolähde on vastaajien keskuudessa tyypillisesti (67,4%) opintoraha, asumistuki, opintolaina
ja/tai stipendi. Palkkatulot tai yrittäjätulot on pääasiallisena tulolähteenä 21,4 prosentilla vastaajista.

N=573.

Pääasiallinen tulolähde parhaillaan suoritettavan tutkinnon mukaan. Palkka- tai yrittäjätulot on
pääasiallisena tulolähteenä tyypillisemmin ylempää korkeakoulututkintoa suorittavilla opiskelijoilla.

N=510, p-arvo 0,000.

Suurin osa opiskelijoista kokee toimeentulonsa
hyväksi tai erittäin hyväksi (52,9%). Huonoksi tai
erittäin huonoksi toimeentulonsa kokee
11,2 prosenttia vastaajista.

Opiskelijoiden toimeentulokokemuksissa ei
löydy tilastollisesti merkitseviä eroja
kampuksen, tiedekunnan tai parhaillaan
suoritettavan tutkinnon (ylempi/alempi
korkeakoulututkinto) suhteen tarkasteltuna.
Kampus, tiedekunta ja suoritettava tutkinto
eivät siis vaikuta opiskelijan kokemuksiin
omasta toimeentulosta. Myöskään
vanhempien koulutustaustalla tai
opintolainan nostamisella ei ole
tilastollisten testien perusteella vaikutusta
opiskelijoiden toimeentulokokemuksiin.
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3.3. Opintolaina
Nykyisten opintojensa aikana opintolainaa on nostanut 66 prosenttia opiskelijoista. Yleisin käyttötarkoitus
opintolainalle on toimeentulon turvaaminen (59,3%). Opintolainan nostamatta jättäminen johtuu useimmiten siitä, ettei lainalle nähdä olevan taloudellista tarvetta (51,8%).

N=378. Taulukosta on poistettu vaihtoehto “valitse tämä, jos et ole nostanut opintolainaa
nykyisten opintojesi aikana”.

N=191. Taulukosta on poistettu vaihtoehto “valitse tämä, jos et
ole nostanut opintolainaa nykyisten opintojesi aikana”.

Opintolainan nostaminen iän, aiemman koulutuksen ja tiedekunnan mukaan
Opintolainaa nykyisten opintojen aikana nostaneet opiskelijat
ovat iältään hieman nuorempia verrattuna niihin, jotka eivät
ole nostaneet opintolainaa.
N=567, p-arvo 0,000.

N=570, p-arvo 0,000.

N=571, p-arvo 0,007.

Opintolainan pääasiallisessa käyttötarkoituksessa ei ole
tilastollisesti merkitseviä eroja eri tiedekuntien välillä.

Suurin osa (61,2%) korkeakoulututkinnon jo
aiemmin suorittaneista vastaajista ei ole nostanut opintolainaa nykyisten opintojen aikana.
Tyypillisimmin opintolainaa ovat
nostaneet nykyisten opintojen
aikana terveystieteiden tiedekunnan opiskelijat (72%). Opintolaina
on nostamatta tyypillisimmin
luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekunnan opiskelijoilla (48,9%).
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Opintolainan nostaminen ja työskentely
Yli 15 tuntia viikossa opintojensa ohella työskentelevät vastaajat eivät nosta opintolainaa yhtä usein verrattuna niihin, jotka työskentelevät viikoittain tätä vähemmän tai ei lainkaan.

En (n=366), p-arvo 0,045.

Kyllä (n=207), p-arvo 0,000.

Opintolainan käyttötarkoitus asumismuodon mukaan
Suurin osa (64,5%) opintolainaa toimeentulon turvaamiseen käyttävistä opiskelijoista asuu yksityisessä tai
kaupungin vuokra-asunnossa. Opintolainaa käyttävät elintason parantamiseen tyypillisesti (35,7%) omistusasunnossa asuvat opiskelijat. Opintolainaa sijoittamiseen tai säästämiseen käyttävistä opiskelijoista suurin
osa (30,3%) asuu opiskelija-asunnossa.

N=364, p-arvo 0,009.
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4. AJANKÄYTTÖ JA AKTIIVISUUS
4.1. Ajankäyttö
Eniten aikaa käytetään viikoittain opiskeluun (62% erittäin paljon tai paljon)
ja vapaa-aikaan (44,9% erittäin paljon tai paljon).

4.2. Vapaa-ajankäyttö
Suurin osa vastaajista viettää vapaa-ajallaan
aikaa ystävien kanssa viikoittain (50,9%) ja
perheen kanssa kuukausittain (38,2%).

Opiskelijatapahtumissa tai -bileissä käydään tyypillisesti harvoin tai ei koskaan (61%). Suurin osa vastaajista
juhlii myös muuten kuin opiskelijatapahtumissa harvoin tai ei koskaan (76,2%).
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Kulttuuri- tai urheilutapahtumissa käydään
tyypillisesti harvoin tai ei koskaan (67,4%).
Liikuntaa harrastaa viikoittain tai päivittäin
yhteensä 86 prosenttia vastaajista, joista
päivittäin liikuntaa harrastavien osuus
on 39,7 prosenttia.

Kirjoja lukee vapaa-ajallaan viikoittain tai
päivittäin 33,7 prosenttia vastaajista.
Luonnossa viettää aikaa viikoittain tai päivittäin
57,9 prosenttia vastaajista.

Tietokone-, video-, rooli- tai lautapelejä
pelaa viikoittain tai päivittäin 30,8 prosenttia
vastaajista. Taide- tai käsityöharrastuksen
parissa viettää aikaa viikoittain tai päivittäin
32 prosenttia vastaajista.

Vapaa-ajankäyttö sen mukaan,
kenen kanssa asuu
Yksin asuvat viettävät vapaa-ajallaan useammin aikaa
ystäviensä kanssa verrattuna niihin, jotka asuvat
jonkun kanssa.

N=570, p-arvo 0,000.

Ne, jotka asuvat jonkun kanssa, viettävät
useammin vapaa-aikaa perheensä kanssa
yksin asuviin verrattuna.

N=567, p-arvo 0,000.

Yksin asuvat käyvät opiskelijatapahtumissa
useammin kuin ne, jotka asuvat jonkun kanssa.

N=567, p-arvo 0,000.
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4.3. Järjestötoiminta, vaihto-opiskelu ja harjoittelu
Järjestötoimintaan on opintojensa aikana osallistunut 38 prosenttia opiskelijoista. 10,6 prosenttia opiskelijoista aikoo tai haluaisi osallistua järjestötoimintaan. Suurin osa (51%) ei ole osallistunut järjestötoimintaan.

Vastaajat, jotka aikovat tai haluaisivat osallistua
järjestötoimintaan, ovat iältään keskimäärin 27,8-vuotiaita.
Suurin osa heistä on ensimmäisen vuoden opiskelijoita,
mutta myös toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat aikovat
tai haluaisivat osallistua järjestötoimintaan useammin kuin
aiemmin opintonsa aloittaneet vastaajat.

Järjestötoimintaan osallistuminen ja lapset. Lapsia omaavat
vastaajat eivät tyypillisesti ole osallistuneet opintojensa
aikana järjestötoimintaan. Heistä 12,3 prosenttia kuitenkin
aikoo tai haluaisin osallistua järjestötoimintaan ja 10,8
prosenttia on jo osallistunut järjestötoimintaan.
N=571, p-arvo 0,000.

Vaihto-opiskelu- tai harjoittelujakson ulkomailla on suorittanut 8,7 prosenttia opiskelijoista. Suurin osa
opiskelijoista (67,6%) ei kuitenkaan ole suorittanut ulkomailla vaihtoa tai harjoittelua. Tutkintoon sisällytettävän harjoittelujakson suorittaneita on vastaajista 32,9 prosenttia. 28,9 prosenttia opiskelijoista aikoo tai
haluaisi suorittaa harjoittelujakson. 37,8 prosenttia vastaajista ei ole suorittanut harjoittelujaksoa.
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Vaihto-opiskelu tai harjoittelu ulkomailla
opintojen aloitusvuoden mukaan

N=544, p-arvo 0,000.

Vaihto-opiskelu tai harjoittelu ulkomailla ja lapset
Yksikään vastaaja, jolla on lapsia, ei ole suorittanut opintojensa aikana vaihto- tai harjoittelujaksoa ulkomailla. Lapsia omaavista vastaajista 18,5 prosenttia kuitenkin aikoo tai haluaisi suorittaa vaihto- tai harjoittelujakson.

N=571, p-arvo 0,010.

Tutkintoon sisällytettävän harjoittelujakson suorittaminen opintojen aloitusvuoden mukaan
Suurin osa tutkintoon sisällytettävän harjoittelujakson suorittaneista vastaajista on viidennen vuoden
opiskelijoita (59,8%). Ensimmäisen vuoden opiskelijoista harjoittelujakson on suorittanut 13,3 prosenttia.
41,3 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista ei aio tai halua suorittaa harjoittelua.
Tutkintoon sisällytettävän harjoittelujakson
suorittaminen tiedekunnittain

N=544, p-arvo 0,000.

N=570, p-arvo 0,000.

Tyypillisesti harjoittelujakson ovat suorittaneet
filosofisen tiedekunnan (50,0%) ja
terveystieteiden tiedekunnan (37,2%) opiskelijat.
Harjoittelua eivät ole tyypillisesti suorittaneet luonnontieteiden ja metsätieteiden
(51,1%) sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
(48,8%) tiedekunnan
opiskelijat.
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4.4. ISYYn toiminta ja palvelut
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 57,1 prosenttia vastasi äänestäneensä tai aikovansa äänestää ISYYn
edustajistovaaleissa. Vuonna 2019 edustajistovaalien äänestysprosentti oli 27,5. Näin ollen opiskelijaprofiilikyselyyn vastanneet opiskelijat ovat todennäköisemmin niitä, jotka äänestävät myös ISYYn edustajistovaaleissa.
Edustajistovaaleissa äänestäminen ja ikä.

N=567, p-arvo 0,000.

Edustajistovaaleissa äänestäminen ja järjestötoiminta.
Järjestötoimintaan opintojensa aikana osallistuneet äänestävät
todennäköisemmin edustajistovaaleissa verrattuna niihin, jotka
eivät ole osallistuneet järjestötoimintaan.

N=572, p-arvo 0,000.

10,3 prosenttia kyselyyn vastanneista
opiskelijoista on osallistunut opintojensa
aikana ISYYn kerhotoimintaan.

Opintojen aloitusvuosi ei vaikuta tilastollisesti merkitsevästi
edustajistovaaleissa äänestämiseen.

ISYYn uutiskirjettä luetaan tyypillisimmin joskus
(58,2%). 24,2 prosenttia opiskelijoista lukee
uutiskirjeen viikoittain ja 17,4 prosenttia ei lue
uutiskirjettä koskaan.
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Suurin osa vastaajista (52,1%) on jokseenkin tietoinen ISYYn
tarjoamista edunvalvontapalveluista. 32,6 prosenttia vastaajista
ei ole juurikaan tietoisia edunvalvontapalveluista. Tietoisia ISYYn
edunvalvontapalveluista on 15 prosenttia vastaajista.

4.5. Opiskelijoille suunnatut palvelut
Opiskelijoille suunnatut palvelut: tietoisuus palveluista

Yliopisto-opiskelijoille suunnatuista
palveluista tietoisimpia ollaan
sykkeestä (96,2%), opparista (90,1%)
sekä opintopsykologista (77,9%).
Vähiten tietoisia ollaan kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista (48,8%),
oppilaitospastorista (51%) ja ura- ja
rekrytointipalveluista (56,3%).

Opiskelijoille suunnatut palvelut: palvelujen käyttäminen

Suurin osa vastaajista on käyttänyt
YTHS:n palveluja toisinaan (39,7%).
Vaikka opparista ollaan vastaajien
keskuudessa hyvin tietoisia, suurin
osa on käyttänyt sitä opintojensa
aikana vain muutaman kerran (29,4%)
tai ei lainkaan (32,4%).
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Sykkeen liikuntapalveluja käytetään
tyypillisesti joko viikoittain (25,3%) tai ei
lainkaan (40,6%). Opintopsykologin palveluja
suurin osa opiskelijoista ei ole käyttänyt
lainkaan (89,7%). 7 prosenttia vastaajista on
käyttänyt opintopsykologin palveluja
muutaman kerran ja 2,1 prosenttia toisinaan.

Suurin osa opiskelijoista ei ole käyttänyt
lainkaan oppilaitospastorin palveluja
(96,5%), ura- ja rekrytointipalveluja (93,7%)
tai kansainvälisiä liikkuvuuspalveluja
(89,4%) opintojensa aikana.

4.6. Sosiaalinen media
Sosiaalisen median alustoista vastaajien keskuudessa käytetyimpiä ovat Instagram (70,1% usein tai päivittäin)
Facebook (67,1% usein tai päivittäin) ja YouTube (63% usein tai päivittäin). Vähiten käytettyjä sosiaalisen
median alustoja ovat Twitter (77% en koskaan tai harvoin), LinkedIn (76,7% en koskaan tai harvoin), Yammer
(50% en koskaan tai harvoin) ja Tuudo (47,2% en koskaan tai harvoin).
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Sosiaalisen median käyttö iän mukaan

Kyselyyn vastanneiden keskimääräiset iät eroavat sen mukaan,
kuinka usein he käyttävät Instagramia, YouTubea ja Tuudoa.
Nuoremmat vastaajat käyttävät kyseisiä sosiaalisen median
alustoja vanhempia vastaajia useammin.

N=567, p-arvo 0,000.

Vastaajien keskimääräisessä iässä ei ole huomattavaa tai tilastollisesti merkitsevää
eroa muiden sosiaalisen median alustojen käytön suhteen tarkasteltuna.

Sosiaalisen median käyttö opintojen aloitusvuoden mukaan
Instagramin ja Tuudon käytössä on eroja opintojen aloitusvuoden mukaan tarkasteltuna. Kaikkein useimmin
Instagramia ja Tuudoa käyttävät ensimmäisen vuoden opiskelijat.

N=545, p-arvo 0,000.

N=545, p-arvo 0,000.

Muiden sosiaalisen median alustojen käytössä ei ole tilastollisesti merkitseviä
eroja opintojen aloitusvuoden mukaan tarkasteltuna.
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