MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?
Raportti syksyn 2012 kyselystä

Nyyti ry — Opiskelijoiden tukikeskus
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1. JOHDANTO

Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintaa. Nyytin toiminta
perustuu tutkittuun tietoon opiskelijoiden tarpeista.
Syksyllä 2012 Nyyti toteutti kyselyn, jolla selvitettiin, miten uudet opiskelijat ovat
sopeutuneet korkeakoulumaailmaan ja miten he ovat löytäneet oman paikkansa
opiskelijaelämässä. Samalla Nyyti halusi tulla opiskelijoille tutuksi tahona, joka välittää ja
on kiinnostunut heidän elämästään.
Tämä kysely ja sen tulokset ovat osin vertailukelpoisia vuoden 2011 kyselyn kanssa. Nyt
mukana

olivat

uusien

yliopisto-opiskelijoiden

lisäksi

myös

uudet

ammattikorkeakouluopiskelijat. Kysymyksiä muokattiin ja avoimia kysymyksiä oli aiempaa
vähemmän. Kyselyn toteutuksessa ja tulosten raportoinnissa käytettiin tällä kertaa
sähköisten aineistojen keräämiseen tarkoitettua ZEF-järjestelmää.
Kyselyyn saattoi osallistua Nyytin verkkosivuilla 28.8–30.9.2012. Sivustolla kävi tänä
aikana 5255 henkilöä joista 3151 (60 %) vastasi kyselyyn kokonaisuudessaan.
Kysymykset liittyivät asuinpaikkakunnan muutokseen, opiskelupaikkaan, tuutorointiin ja
opiskelijajärjestöjen toimintaan. Kysyttiin myös alkoholinkäytöstä opiskelijaelämässä ja
suhtautumisesta alkoholittomiin tapahtumiin. Vastaajat kertoivat, mistä he olivat saaneet
tiedon kyselystä ja kuulleet Nyytistä. Myös taustatietoja tiedusteltiin: vastaajan sukupuoli,
ikä, opiskelupaikkakunta ja koulutusala. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvinnut vastata ja
vaihtoehtona kaikissa kohdissa oli myös: ”En osaa sanoa”.
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2. TULOKSET

2.1 Vastaajien taustatiedot

Kyselyn näki 5255 henkilöä, joista vastaamisen aloitti 3778 eli 71,9 prosenttia. Kyselyn
teki loppuun asti 3151 (60 %) ja keskeytti 627 (11,9 %). Kaikista sivustolla vierailleista
1477 henkeä (28,1 %) ei osallistunut kyselyyn lainkaan.
Vastaajista 2261 (69,8 %) oli naisia ja 979 (30,2 %) miehiä. Kaikki eivät ilmoittaneet
sukupuoltaan tai tehneet kyselyä loppuun asti. Siksi sukupuolen ilmoittaneiden
yhteenlaskettu määrä ei ole sama kuin vastanneiden määrä.
Lähes puolet vastanneista (42,8 %) oli iältään 20–22 -vuotiaita. Neljännes (24,2
%) oli 19-vuotiaita tai sitä nuorempia, ja yli 30-vuotiaita oli 10,4 %. Pienin
ikäryhmä olivat 28–30 -vuotiaat. Vastaajien lukumäärä nousi aiemmasta hieman
ja miesten osuus kasvoi. Osallistuneiden keski-ikä pysyi suunnilleen samana.
Taulukko 1. Vastaajien ikä

Kyselyyn vastanneista 20,9 % ilmoitti opiskelupaikkakunnakseen Helsingin. Toiseksi
yleisin opiskelupaikkakunta oli Tampere (14,1 %), kolmanneksi Jyväskylä (9,2 %) ja
neljänneksi Turku (9,1 %). Yliopistokaupungit ja pääkaupunkiseutu olivat edellisen
kyselyn tavoin yleisimmät opiskelukaupungit. Yli 500 vastaajaa opiskeli pienemmillä
paikkakunnilla.
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Enemmistö (61,1 %) ilmoitti opiskelevansa yliopistossa. Ammattikorkeakoulussa
opiskeli 37,6 % ja loput muualla, kuten ammattikoulussa tai lukiossa.
Taulukko 2. Opiskelupaikka

2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi opiskelupaikka

Ensiksi kysyttiin: ”Oletko muuttanut toiselle paikkakunnalle opintojesi takia?”. Yli puolet
(56,7 %) vastasi myöntävästi. Seuraavaksi kysyttiin, miltä asuinpaikkakunnan muutos on
tuntunut. Useimpien mielestä muutos on tuntunut mukavalta (65,7 %). Melkein yhtä moni
(58,4 %) piti muutosta myös jännittävänä. Avoimissa vastauksissa, joita saatiin 142 kpl,
kerrottiin, että asuinpaikan muutos tuntui yksinäiseltä, virkistävältä, mielenkiintoiselta,
haikealta ja/tai hämmentävältä. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin vuonna 2011.
Taulukko 3. Miltä asuinpaikan muutos on tuntunut
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2.3 Tuutoritoiminnan ja opiskelijajärjestöjen merkitys
Kyselyssä seurasi seitsemän väittämää, joihin oli mahdollista vastata liukuvalla asteikolla
”eri mieltä – samaa mieltä” tai ”en osaa sanoa”.
Ensimmäiset kolme väittämää koskivat tuutoritoimintaa. Tuutoritoimintaa pidettiin
hyödyllisenä ja kannustavana. Se koettiin tärkeäksi myös uusien kontaktien luomisessa.
Kuudentena väittämänä esitettiin: ”Opiskelijajärjestöjen toiminta vaikuttaa kiinnostavalta”.
Vastauksissa oli huomattavasti muita enemmän hajontaa, vaikka useimmat olivat myös
tästä samaa mieltä. Enemmistön mielestä vastaanotto opiskelupaikassa on ollut hyvä.
Taulukko 4. Opiskelijajärjestöt ja tuutoritoiminta

Väittämät:
3. Tuutoritoiminta on mielestäni hyödyllistä.
4. Tuutoritoiminta on mielestäni kannustavaa.
5. Tuutoritoiminta on mielestäni tärkeää
uusien kontaktien luomisessa.
6. Opiskelijajärjestöjen toiminta vaikuttaa
kiinnostavalta.
7. Minut on otettu hyvin vastaan
opiskelupaikassani.

2.4 Alkoholittomia tapahtumia lisää

Väittämät kahdeksan ja yhdeksän koskivat alkoholin käyttöä ja siihen suhtautumista
opiskelijaelämässä. Enemmistö (53,8 %) oli sitä mieltä, että alkoholia käytetään liikaa ja
58 % toivoi enemmän alkoholittomia tapahtumia. Tässä kohdin vastauksissa on
enemmän hajontaa ja erimielisyyttä kuin muissa väittämissä. Vuoden 2011 kyselyssä
72 % koki, että alkoholia käytetään runsaasti tai erittäin runsaasti ja 53 % toivoi
enemmän alkoholittomia tapahtumia.
Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että alkoholia käytetään opiskelija-elämässä
edelleen runsaasti ja yhä suurempi enemmistö toivoo lisää alkoholittomia tapahtumia.
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Taulukko 5. Alkoholin käyttö opiskelijaelämässä ja tapahtumissa
Väittämät:
8. Alkoholia käytetään opiskelijaelämässä
liikaa.
9. Toivon, että alkoholittomia tapahtumia
järjestettäisiin enemmän.

2.5 Uusien opiskelijoiden kysely ja Nyytin toiminta

Valtaosa vastanneista oli kuullut kyselystä internetin välityksellä. Yli puolet - 1726
henkilöä (52,7 %) - oli saanut tiedon kyselystä opiskelijajärjestön sähköpostilistalta,
viikkotiedotteesta tms. Tietoa tuli myös tuutoreilta (15,8 %) ja korkeakoulun intra-, ekstratai nettisivuilta (11,1 %). ”Jostain muualta” -vaihtoehtoon tuli kommentteja yli 200; niiden
mukaan tietoa oli saatu esimerkiksi facebookista ja sähköpostitse.
Nyytin toiminnasta oli saatu eniten tietoa opiskelijajärjestön sähköpostilistalta (17,8 %).
Merkittävää on, että reilu kolmannes (33,6 %) ei ollut aikaisemmin kuullut Nyytistä.
HaliCard, tuutorit ja erilaiset esittelytilaisuudet mainittiin myös tiedon lähteinä.
Syksyn 2011 kyselyssä enemmistö (64 %) kyselyyn vastanneista ei ollut kuullut Nyytin
palveluista opintojensa alkuvaiheessa; esitteet ja HaliCardit mainittiin tärkeimmiksi
tiedonlähteiksi.
Tulosten perusteella voidaan olettaa, että monipuolistunut tiedottaminen ja markkinointi
internetin ja facebookin välityksellä on tavoittanut opiskelijat entistä paremmin. Eikä sovi
unohtaa, että Nyytin markkinoinnin ja tiedonvälittämisen kannalta opiskelijajärjestöt ovat
avainasemassa.
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Taulukko 6. Mistä sait tiedon kyselystä
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3. ARVIOINTIA JA JATKOPOHDINTAA

Taustamuuttujat, kuten sukupuoli, ikä ja opiskelupaikka, eivät arvioinnin kannalta
vaikuttaneet merkittävästi tuloksiin. Ilmeni kuitenkin, että miehet ovat muuttaneet vähän
naisia useammin toiselle paikkakunnalle opiskelemaan ja heidän vastauksissaan
väittämään, että alkoholia käytetään opiskelijaelämässä liikaa, on enemmän hajontaa.
Opiskelijajärjestöjen toiminta ei heistä vaikuta yhtä kiinnostavalta, ja Nyytin toiminnasta
miehet ovat kuulleet vähemmän kuin naiset.
Nuoret opiskelijat ovat muuttaneet opintojensa vuoksi uudelle paikkakunnalle vanhempia
useammin. Nuoret myös kokevat muuton, uusien opintojen alun ja kaiken siihen liittyvän
useammin jännittävänä. Nuorten opiskelijoiden suhtautuminen alkoholin käyttöön
opiskelijatapahtumissa on myönteisempää kuin vanhempien. Nuoret miehet (alle 19vuotiaat)

olivat

muita

useammin

eri

mieltä

siitä,

että

alkoholia

käytetään

opiskelijaelämässä liikaa.
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksissa väittämään, että alkoholia käytetään
opiskelijaelämässä

liikaa,

on

enemmän

hajontaa

kuin

yliopisto-opiskelijoiden

vastauksissa. Kuitenkin myös ammattikorkeakouluissa toivotaan lisää alkoholittomia
tapahtumia. Alkoholinkäyttö on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe,
sillä edellisen kyselyn tavoin tulokset osoittavat, että opiskelijakulttuurissa alkoholilla on
merkittävä osa ja sosiaalinen paine alkoholin käyttöön on opiskelijaelämässä voimakasta.
Kyselyn arvioinnissa ja tulosten raportoinnissa on huomioitava tilastollisen harhan
mahdollisuus, mikä näkyy erityisesti prosenttiosuuksia laskettaessa. Raportti ja tulokset
perustuvat ZEFin tuottamiin absoluuttisiin tilastollisiin keskiarvoihin ja prosenttilukuihin.
Raportissa ei ole huomioitu vastausten yksilöllisyyttä ja suhteellista jakautumista, mikä
voi tuottaa erilaisia tuloksia.
Kyselyn luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava kysymysten muotoilun vaikutus
tuloksiin. Esimerkiksi kysymykset tuutoritoiminnasta ovat melko samansuuntaisia, mikä
näkyy myös vastauksissa. Kysymys opiskelijajärjestöstä sen sijaan tuottaa enemmän
hajontaa. Väittämät, kuten: ”Alkoholia käytetään opiskelijaelämässä liikaa” ja: ”Toivon,
että alkoholittomia tapahtumia järjestettäisiin enemmän”, ovat jonkin verran johdattelevia
ja normittavia. Toisaalta aiemmat tulokset osoittavat alkoholinkäytön merkittävyyden
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opiskelijaelämässä, joten väitteiden esittäminen on perusteltua.
Tämä kysely vahvistaa vuoden 2011 Uusien opiskelijoiden kyselyn tuloksia,
mutta ei juuri tuota uutta tietoa.
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4. LÄHTEET
Nyyti ry, 2012. ”Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä” – Raportti kyselystä uusille
opiskelijoille.

