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Nuorten politiikka 2009
Arvoisa opiskelija!
Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää, mitä nuoret ymmärtävät sanalla ”politiikka”.
Kyselyssä ei testata tietojasi tai taitojasi, vaan ensisijaisesti meitä kiinnostaa Sinun suhteesi
politiikkaan.
Sinulta ei tulla kysymään mitään sellaisia tietoja, jotka myöhemmin mahdollistaisivat
Sinun henkilöllisyytesi selvittämisen. Vastauksesi tullaan käsittelemään ehdottoman
luottamuksellisesti eikä yksittäisistä vastauksista luovuteta tietoja ulkopuolisille.
Vastauksistasi ei myöskään tulla luovuttamaan mitään tietoja omalle opettajallesi eikä
oppilaitoksesi muulle henkilökunnalle.
Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen sekä
yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kehittämisessä. Sinun vastauksellasi on tärkeä merkitys
todenmukaisen kuvan saamiseksi nuorten yhteiskunnallisista kasvuympäristöistä.
Yhteistyöstä ja ajastasi kiittäen!

Kimmo Elo
Valt.tri, hankkeen vastuullinen johtaja

© Turun yliopisto / valtio-opin laitos
Hankkeen vastuullinen johtaja:
VTT Kimmo Elo
Turun yliopisto / valtio-opin laitos
S-posti: kimmo.elo@utu.fi
Puh. (02) 333 5389

Lauri Rapeli
PM, hankekoordinaattori

TT1. Sukupuoli:
 Mies

 Nainen

TT2. Syntymävuosi:
Seuraavat 7 kysymystä (kysymykset 3-9) liittyvät lapsuudenkotiisi, jossa olet asunut joko koko ajan
tai pääosin ikävuotesi 10-15.
L1. Kuinka kauan lapsuudenkodissasi oli sinä aikana Internet-yhteys?
 Ei Internet-yhteyttä

 Alle 1 vuoden

 1-3 vuotta

 Yli 3 vuotta

L2. Kuinka säännöllisesti lapsuudenkodissasi oli tapana lukea sanomalehteä?
□
□
□
□

Päivittäin
Muutaman kerran viikossa
Muutaman kerran kuukaudessa
Ei koskaan

L3. Kuinka monta kirjaa arvioit lapsuudenkodissasi olleen?
□
□
□
□
□
□

Ei yhtään
1-10
11-50
51-100
101-200
Yli 200

L4. Millainen koulutus vanhemmillasi on?
Äiti

Isä

Vain peruskoulu





Vain ylioppilas





Ammattikoulu





Korkeakoulu (ml. ammattikorkeakoulu)





Yliopisto





En osaa sanoa





Ei äitiä tai isää





L5. Kuinka usein tai harvoin lapsuudenkodissasi oli tapana keskustella politiikasta ja
yhteiskunnallisista asioista?
□
□
□
□
□

Hyvin usein
Melko usein
Melko harvoin
Hyvin harvoin
Ei koskaan

L6. Onko vanhemmillasi tapana äänestää vaaleissa?
Äiti

Isä

Kyllä





Ei





En tiedä





Ei äitiä tai isää





L7. Kuinka varmana pidät, että itse äänestät jossakin seuraavista vaaleista täytettyäsi 18
vuotta?
Äänestän
varmasti

Äänestän melko
varmasti

Jätän melko
varmasti
äänestämättä

Jätän varmasti
äänestämättä

Kunnallisvaalit









Eduskuntavaalit









Presidentinvaalit









Euroopan parlamentin vaalit









OP1. Kuinka monta kurssia olet nykyisessä oppilaitoksessasi tähän mennessä opiskellut
historiaa ja/tai yhteiskuntaoppia?
Yhteensä

kurssia.

OP2. Oletko aikeissa opiskella vielä lisäkursseja historiaa ja/tai yhteiskuntaoppia? Kuinka
monta kurssia?
□ Kyllä,
kurssia
□ Haluaisin, mutta lisäkursseja ei ole tarjolla
□ En aio opiskella lisää
OP3. Seuraavassa on lueteltu joukko aihealueita. Kuinka tärkeää tai tarpeetonta Sinusta olisi
saada niistä enemmän tietoa kuin tähänastisessa opetuksessa olet saanut?
Erittäin
tärkeää

Melko
tärkeää

Melko
Täysin
tarpeetonta tarpeetonta

Suomen historia









Maailmanhistoria









Euroopan unioni (EU)









Suomen päivänpolitiikka









Kansainvälinen politiikka









Oikeusjärjestelmä









Taloustieto









OP4. Miten usein keskustelet politiikasta ja/tai yhteiskunnallisista tapahtumista...
Päivittäin

Viikoittain

Kuukausittain Harvemmin En koskaan

...isäsi kanssa











...äitisi kanssa











...oppitunneilla











...kavereiden kanssa











...Internetissä











(esim. nettiyhteisössä tai
keskustelupalstoilla)

PA1. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat käsityksiisi politiikasta ja yhteiskunnallisista
asioista?
Erittäin paljon Melko paljon

Ei kovinkaan
paljon

Ei lainkaan

Vanhempien mielipiteet









Kavereiden mielipiteet









Koulu/oppilaitos









Sanomalehdet









Televisio









Internet









(esim. nettiyhteisöt, keskustelupalstat)

PA2. Kuinka kiinnostunut politiikasta...
Erittäin
Jonkin verran Vain vähän
kiinnostunut kiinnostunut kiinnostunut

Ei lainkaan
kiinnostunut

...olet Sinä itse?









...ovat lähimmät kaverisi/ystäväsi?









...ovat opiskelutoverisi keskimäärin?









...on isäsi?









...on äitisi?









PA3. Kuinka suureksi tai vähäiseksi arvioit seuraavien tekijöiden vaikutuksen siihen,
millaiseksi oma elämäsi Suomessa muodostuu?
Erittäin
suuri

Melko
suuri

Melko
vähäinen











Kotimainen talouselämä











Kansalaisjärjestöt











Maailmantalous











Euroopan unioni (EU)











Kotimaiset poliittiset päätöksentekijät

Erittäin
Ei
vähäinen vaikutusta

(hallitus, eduskunta, kunnanvaltuusto jne.)

(esim. Greenpeace, ATTAC)

PA4. Lisäisivätkö vai vähentäisivätkö seuraavat asiat omaa kiinnostustasi politiikkaa
kohtaan?
Lisäisi
paljon

Lisäisi
jonkin
verran

Ei lisäisi Vähentäisi Vähentäisi
eikä
jonkin
paljon
vähentäisi
verran

Mediassa kerrottaisiin enemmän
politiikan asiakysymyksistä











Kotonani puhuttaisiin enemmän
politiikasta











Koulussa opetettaisiin nykyistä
enemmän yhteiskuntaoppia











Minulla olisi paremmat mahdollisuudet
osallistua politiikkaan











Oppilaitokseni järjestäisi
mahdollisuuksia tavata politiikassa
toimivia ihmisiä











Minulla olisi riittävästi tietoa
ymmärtää, mitä politiikassa tapahtuu











Politiikassa olisi mukana
mielenkiintoisia persoonia











Suomessa järjestettäisiin enemmän
kansanäänestyksiä











Politiikkojen yksityiselämä olisi
vähemmän esillä mediassa











PA5. Kenelle ensisijaisesti kuuluu päätösvalta seuraavissa asioissa? Voit valita myös useita
vaihtoehtoja.
Presidentti

Eduskunta

Kunta

EU

Uuden koulun rakentaminen









Opintorahan korottaminen









Valtiontaloudesta päättäminen









Maan hallituksen nimittäminen









Lakien säätäminen









Suomen NATO-jäsenyydestä
päättäminen









PA6. Seuraavassa on lueteltu erilaisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita.
Mikä vaikuttamiskeino soveltuisi mielestäsi parhaiten tavoitteen saavuttamiseksi? (Voit
valita useita vaihtoehtoja)

Äänestäminen
vaaleissa

KansalaisYhteydenotto
aktivismi
Mielipidepäätöksen(esim.
kirjoituksen Mielenosoitekijään
ostoboikotit, kirjoittamitukseen
(esim.
Nettiadressin
kadun-/
nen sanoma- osallistupoliitikko,
allekirjoittalonvaltaus)
lehteen
minen
virkamies)
taminen

Uimahallin
uudistaminen













Pääministerin
valintaan
vaikuttaminen













Historiallisesti
arvokkaan
rakennuksen
purkamisen
vastustaminen













Maahanmuuttoa
koskevan
mielipiteen
ilmaiseminen













Kunnanvaltuuston
kokoonpanoon
vaikuttaminen













Kysymysosio päättyy tähän. Kiitos tähänastisista vastauksistasi!

Lopuksi pyydämme Sinua kirjoittamaan lyhyen esseen otsikolla:
Minun politiikkakäsitykseni:
Mitä minulle tulee mieleen sanasta ”politiikka”

Tilaa esseellesi on varattu seuraavat kaksi sivua. Otsikon teeman lisäksi voit pohtia
esimerkiksi seuraavia seikkoja:
•
•
•

Mikä on minun käsitykseni politiikasta?
Millaiseksi koet nuorena ihmisenä politiikan merkityksen omalle elämällesi?
Miksi politiikka kiinnostaa tai ei kiinnosta Sinua?

Kysely päättyy tähän! Kiitokset vastauksistasi!

