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Hyvä aikuisopiskelija!
 

Tämän kyselyn tarkoituksena on koota aikuisopiskelijoiden kokemuksia 
aikuisopiskelusta ja sen hyödyistä. Kysely on tarkoitettu omaehtoisesti 
vapaan sivistystyön piirissä viime lukuvuoden (syksy 2011 – kevät ja kesä 
2012) aikana opiskelleille aikuisille. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat 
esimerkiksi kansalaisopistot, kansanopistot ja opintokeskukset. Opiskelu 
voi olla myös järjestöjen tai yhdistysten tai osallistujien itsensä organi-
soimaa harrastustavoitteista tai yleissivistävää opiskelua. Kyseessä on 
yleensä vapaa-aikana tapahtuva opiskelu, joka ei liity ainakaan suoraan 
ammattitaidon kehittämiseen.
 
Kysely liittyy BeLL-projektiin (Benefits of Lifelong Learning), joka toteu-
tetaan EU-tuella kymmenessä eri maassa. Tutkimuksessa vertaillaan ai-
kuisopiskelua ja sen hyötyjä eri maissa. 

Tuloksia voidaan käyttää aikuisten opiskelumahdollisuuksien kehittä-
misessä ja aikuisten oppimista koskevan tiedon lisäämisessä. Osallis-
tumisesi ja kokemuksesi ovat siten erityisen arvokkaita. Kaikki tulokset 
käsitellään ja raportoidaan nimettöminä ja luottamuksella siten, ettei yk-
sittäistä vastaaja voi tunnistaa.

Lomakkeen täyttämiseen on hyvä varata aikaa noin 20 minuuttia. 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta tai tästä lomakkeesta, ota yhteyt-
tä:

Prof. Jyri Manninen
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Itä-Suomen yliopisto
PL 111 (Tulliportinkatu 1)
80101 Joensuu
jyri.manninen@uef.fi
puh. 050-3815359



Sivu 1

BeLL Kysely

1.1 Kysely on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat osallistuneet viimeisten noin 12 kuukauden aikana 
vapaan sivistystyön opintoihin. Kuinka monelle vapaan sivistystyön kurssille olet osallistunut 
viimeisten 12 kuukauden aikana?

  ► Vastaa kysymyksiin kirjoittamalla X tilannettasi parhaiten kuvaavan vastausvaihtoehdon numeron koh-
dalle [X]

[  ]  yhdelle
[  ]  kahdelle 
[  ]  kolmelle 
[  ]  useammalle
[  ]  en ole osallistunut yhdellekään 

1.2 Kirjoita alle näiden vapaan sivistystyön kurssiesi nimet, aiheet ja kokonaiskestot tunteina 
(korkeintaan 3 kurssia).

  ► Katso esimerkki taulukon ensimmäisellä rivillä.

Kurssin nimi Kurssin aihe
Kokonais-

kesto 
tunteina

Esimerkki: Improvisaatiota aloittelijoille          Näyttelemisen perustaitoja 70

Kurssi 1

Kurssi 2

Kurssi 3

1.3 Mikä tai mitkä seuraavista koulutusorganisaatioista järjestivät kyseiset kurssit? 

  ► Voit valita useita vaihtoehtoja.

[  ]  Kansalais- tai työväenopisto 
[  ]  Kansanopisto
[  ]  Opintokeskus tai järjestö/yhdistys opintokeskuksen tuella
[  ]  Kesäyliopisto
[  ]  Liikunnan oppilaitos, urheiluopisto 
[  ]  Kurssi oli itse järjestetty 
[  ]  Muu, mikä:: ______________________________________________
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Muistele nyt edellä kuvaamiasi vapaan sivistystyön kursseja, ja vastaa seuraaviin kysymyksiin tämän 
edellisen lukuvuoden aikana tapahtuneen osallistumisesi ja opiskelukokemustesi pohjalta mahdollisim-
man tarkkaan ja laajasti.

2.1 Minkälaisia välittömiä seurauksia ja vaikutuksia kursseille osallistumisella on ollut sinulle? 

2.2 Mitä muita seurauksia, pitkän aikavälin vaikutuksia tai muutoksia olet huomannut? 
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2.3.1 Muistele taas edellä kuvaamiasi noin 12 viime kuukauden aikana käymiäsi vapaan sivistystyön 
piiriin luettavia kursseja. Arvioi, ovatko nämä kurssit saaneet aikaan muutoksia elämässäsi alla 
kuvatuissa asioissa. Käytä asteikkoa:
paljon vähemmän (- - -) vähemmän (- -) hieman vähemmän (-) ei muutosta (0) hieman enemmän (+) enemmän (++) paljon enemmän (+++)

  ► Jos laitoit erehdyksessä X:n väärään lokeroon, kirjoita X uudelleen oikeaan paikkaan ja ympyröi se, eli: 

- - - - - - o + ++ +++ 
1.  Voin hyvin työssäni nykyään

2.  Olen motivoitunut opiskelemaan

3.  Olen mukana verkostoissa (ystävät,   
kollegat jne.)

4.  Toimin aktiivisesti lähialueeni hyväksi

5.  Pyrin noudattamaan terveitä elämäntapoja

6.  Kokonaisuuden huomioiden olen onnellinen

7.  Olen valmis muuttamaan työn perässä

8.  Näen aikuisopiskelun tärkeänä 
mahdollisuutena

9.  Arvostan muiden ihmisten näkemyksiä

10.  Minulla on mahdollisuus parantaa 
tulotasoani

11.  Arvostan muiden ihmisten kulttuureja

12.  Luotan omaan oppimiskykyyni

13.  Minulla on vaihtoehtoisia työ- ja 
uravaihtoehtoja

14.  Luotan päätöksentekijöihin

15.  Olen tyytyväinen elämääni

16.  Olen kiinnostunut politiikasta

17.  Olen tyytyväinen fyysiseen terveydentilaani

18.  Tiedän, miten saan ääneni kuulumaan 
ryhmässä

19.  Kannustan myös muita opiskelemaan

20.  Luotan yleensä muihin ihmisiin

21.  Voisin osallistua vapaaehtoistoimintaan

22.  Tapaan muita ihmisiä

23.  Kiinnitän huomiota terveyteeni
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JOS sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia: 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan kysymykseen.

Käytä asteikkoa:
paljon vähemmän (- - -) vähemmän (- -) hieman vähemmän (-) ei muutosta (0) hieman enemmän (+) enemmän (++) paljon enemmän (+++)

- - -  - - - o + ++ +++
24.  Luotan kykyihini toimia vanhempana

25.  Tuen lasteni opiskelua

KAIKKI: arvioi vielä, onko seuraavissa asioissa tapahtunut muutosta käymiesi kurssien 
vaikutuksesta: 

en käytä 
lainkaan - - - - - - o + ++ +++

26.  Poltan tupakkaa…

27.  Käytän alkoholia… 

2.3.2 Arvioi, onko osallistumisesi vapaan sivistystyön opintoihin viimeisten 12 kuukauden aikana 
vaikuttanut alla kuvattuihin asioihin. Lue väittämät huolellisesti ja valitse omalla kohdallasi 
mahdollisesti tapahtunutta muutosta parhaiten kuvaava vaihtoehto, käyttäen asteikkoa:
paljon vähemmän (- - -) vähemmän (- -) hieman vähemmän (-) ei muutosta (0) hieman enemmän (+) enemmän (++) paljon enemmän (+++)

- - - - - - o + ++ +++
28.  Kun teen suunnitelmia, olen varma että 

pystyn myös toteuttamaan ne

29.  Tiedän, mitä haluan elämältäni

30.  Uskon, että pystyn itse määräämään 
elämäni suuntaa

31.  Tunnen, että minulla on mahdollisuuksia 
vaikuttaa minulle tapahtuviin asioihin

32.  Minun on helppo keskittyä tavoitteisiini ja 
saavuttaa päämääräni

33.  Luotan siihen, että pystyn toimimaan 
tehokkaasti yllättävissä tilanteissa

34.  Jos joku vastustaa minua, löydän keinot 
joilla saan tahtoni läpi

35.  Suhtaudun myönteisesti elämään
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2.3.3 Arvioi, oletko seuraavien väittämän kanssa samaa vai eri mieltä. Käytä nyt asteikkoa (1) täysin 
eri mieltä – (6) täysin samaa mieltä.

täysin eri 
mieltä

(1)

eri mieltä

(2)

hieman eri 
mieltä

(3)

hieman 
samaa 
mieltä

(4)

samaa 
mieltä

(5)

täysin sa-
maa mieltä

(6)

36.  Minun olisi vaikea 
muuttaa mitään pahoista 
tavoistani

37.  En koskaan kadu 
päätöksiäni

38.  Olen hyvin varma 
ratkaisuissani

39.  Kun olen päättänyt jotain, 
muut pystyvät harvoin 
muuttamaan mielipidettäni

2.4 Muistele nyt vapaan sivistystyön opiskelukokemuksiasi viimeisten 12 kuukauden ajalta. 
Arvioi, kuinka tärkeä rooli seuraavilla opiskelutilanteeseen liittyvillä tekijöillä oli edellä kuvaamiesi 
vaikutusten syntymisessä? Käytä asteikkoa: (1) ei lainkaan tärkeä - (5) hyvin tärkeä.

ei lainkaan 
tärkeä

(1)

vain hiukan

(2)

melko tärkeä

(3)

tärkeä

(4)

hyvin tärkeä

(5)

Opettaja henkilönä

Opetusmenetelmät

Muut ryhmän opiskelijat

Ryhmätyöskentely

Kurssin sisältö/aihe

Mahdollisuus tehdä jotain 
omilla käsilläni 

Henkilökohtainen tuki ja 
ohjaus

Oivallus, että voin oppia 
uusia asioita

Mahdollisuus olla ryhmän 
aktiivinen jäsen 

2.5 Kerro 1-2 esimerkkiä, millä tavalla nämä tekijät olivat tärkeitä aikaisemmin kuvaamiesi 
seurausten ja vaikutusten syntymiselle? 
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Lopuksi kysymme vielä muutamia taustatietoja:

3.1 Sukupuoli: 
[  ]  mies    [  ]  nainen

3.2 Ikä vuosina: ____  (esimerkiksi: 43)

3.3 Mikä on ylin suorittamasi tutkinto? 

[  ]  Ei perus- tai kansakoulututkintoa 
[  ]  Peruskoulu tai kansakoulu 
[  ]  Lukio (oppikoulu) tai ammattikoulu 
[  ]  Opistotason tutkinto 
[  ]  Yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto 
[  ]  Muu, mikä: __________________________

3.4 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?

[  ]  Työssä päätoimisesti
[  ]  Työssä osa-aikaisesti
[  ]  Yrittäjä tai toiminimi
[  ]  Kodin-, lasten tai omaishoito
[  ]  Päätoiminen opiskelija
[  ]  Osa-aikainen opiskelija 
[  ]  Eläkkeellä 
[  ]  Työtön 
[  ]  Muu, mikä: ____________

3.5 Mitä ammattia tai tehtävää hoidat tai olet hoitanut viimeksi? Kuvaile tarkasti, esimerkiksi   
“automyyjä”, ei pelkästään “myyjä“:   

3.6 Mikä seuraavista kuvaa tilannettasi parhaiten:

[  ] Olen Suomen kansalainen
[  ] Olen jonkun toisen eurooppalaisen maan kansalainen
[  ] Olen Euroopan ulkopuolisen maan kansalainen

3.7 Onko äidinkielesi suomi?
[  ]  kyllä      [  ]  ei
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4. Haluaisitko sanoa vielä jotain muuta opiskelusta ja sen vaikutuksista, tai antaa palautetta 
lomakkeesta?

Kiitos arvokkaista vastauksistasi!

Haluaisitko osallistua tutkimukseen liittyvään haastatteluun, jos sinut valitaan sellaiseen?

[  ] kyllä       [  ]  ei

Jos kyllä, ilmoita nimesi ja yhteystiedot:

Nimi: _______________________________________________________________________

e-mail tai puhelinnumero:  __________________________________________________

Lomakkeelle antamasi vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä yhdistetä henkilötietoihisi.


