
KYSELYLOMAKE: FSD3092 TAMPEREEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN YHTEISKUNNAL-
LISET ARVOT 2015

QUESTIONNAIRE: FSD3092 VALUES OF UNIVERSITY OF TAMPERE STUDENTS 2015

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Osallistu opiskelijoiden arvoja kartoittavaan nettikyselyyn ja voita leffalippuja! 

 

Hei kanssaopiskelija, 

 

Tule mukaan selvittämään, mitä sinun koulutusalasi opiskelijat ajattelevat ajankohtaisista ilmiöistä. Minkä 

alan opiskelijat yhä heiluttavat punalippua? Mikä on Tampereen yliopiston konservatiivisin tutkinto-

ohjelma? Mikä ainejärjestö haluaa pitää Suomen suomalaisilla? 

Kyselytutkimuksen toteuttaa politiikan tutkimuksen opiskelijoiden TARU-projekti (Tampereen yliopiston 

opiskelijat arvoulottuvuuksilla). 

Kyselyssä halutaan selvittää Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnallisia arvoja 2010-luvulla. 

Yliopiston 90-vuotisen historian aikana käsitykset opiskelijoiden poliittisesta orientaatiosta ovat vaihdelleet, 

ja kyselymme tarkoituksena on kartoittaa nykytilanne eri koulutusalojen välillä. 

Kutsumme sinut osallistumaan tutkimukseemme vastaamalla e-lomakkeeseen. Kysely on tarkoitettu 

Tampereen yliopiston opiskelijoille, ja siihen tunnistaudutaan peruspalvelutunnuksella. Kyselyyn 

vastanneiden kesken arvotaan Finnkinon leffalippuja. Peruspalvelutunnus ja muut yksittäisen vastaajan 

tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan ennen aineiston analysointia. Vastaaminen kestää noin 10 

minuuttia. 

Vastaamisesi on projektimme onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. 

Linkki kyselyyn: Elomake. 

Tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan touko-kesäkuussa. 

 

Siispä, 

1.Avaa E-lomake 

2. Täytä se. 

3. Lähetä se. 

4. Nauti keväästä 

5. Lue myöhemmin tulokset 

Lisätietoja: 

Projektin puheenjohtaja: Marja Avonius, Avonius.Marja.E@student.uta.fi 

Vastaava opettaja: Elina Kestilä-Kekkonen, Elina.Kestila-Kekkonen@uta.fi 

Ystävällisin terveisin, 

TARU-projektiryhmän jäsenet: Marja Avonius, Johanna Kaunisvaara, Tuomas Koivisto, Saana Vahvelainen, 

Aino Tiihonen, Taru Ruotsalainen, Nelli Leinonen, Ville Rantala, Elina Kestilä-Kekkonen ja Jussi Westinen 

 

 



MUISTUTUSSÄHKÖPOSTI 

Heipä hei 

Avasimme tiistaina kyselytutkimuslomakkeen koskien Tampereen yliopiston ainejärjestöjen 

sijoittumista poliittisille ristiriitaulottuvuuksille linkki. Jos et ole vielä ehtinyt vastaamaan, voit 

täyttää e-lomakkeen vielä tiistaihin 14. huhtikuuta asti. 

Olemme saaneet kyselyyn runsaasti vastauksia, mutta mahdollisimman tarkkojen tulosten 

saamiseksi toivomme kaikkien vastaavan kyselyyn. 

Terkuin, 

Pottuposse 



TARU -tutkimuksen kyselylomake 
 
MUUTA 
 
Asteikko 0-10. 
 

1. Olen kiinnostunut poliittisista kysymyksistä. 
 

2. Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, etten oikein ymmärrä mitä on 
tekeillä. 
 

3. Voisin osallistua mielenosoitukseen minulle tärkeän asian puolesta. 
 

4. Äänestäminen on ainoa tapa vaikuttaa asioihin. 
 

5. Olen tyytyväinen demokratian toimivuuteen Suomessa. 
 

6. Tunnen epäluottamusta poliitikkoja kohtaan. 
 

7. Äänestämällä tavalliset ihmiset voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. 
 

8. Poliittiset päättäjät ottavat kansalaisten mielipiteet huomioon poliittisessa 
päätöksenteossa. 

 
9. Eduskuntavaalit ovat parhaillaan käynnissä. Jos äänestäisit nyt, mitä puoluetta 

äänestäisit?  
a. Suomen Kansallinen Kokoomus 
b. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
c. Perussuomalaiset 
d. Suomen Keskusta 
e. Vasemmistoliitto 
f. Vihreä liitto 
g. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 
h. Suomen Kristillisdemokraatit 
i. Muutos 2011 
j. Itsenäisyyspuolue 
k. Kommunistinen Työväenpuolue 
l. Köyhien Asialla 
m. Piraattipuolue 
n. Suomen Kommunistinen Puolue 
o. Suomen Työväenpuolue 

 
ASIAKYSYMYKSET 
 
”Mitä mieltä olet seuraavista Suomea koskevista väittämistä asteikolla 0–10, jossa ’0’ 
tarkoittaa täysin eri mieltä ja ’10’ täysin samaa mieltä.” 
 

1. Samaa sukupuolta olevien oikeus solmia avioliitto on hyvä asia  
2. Valtio sääntelee liikaa markkinatalouden toimintaa 



3. On ihmisestä itsestään kiinni, miten hän menestyy elämässään 
4. Suomella on velvollisuus tukea taloudellisesti pulassa olevia EU-maita 
5. Uusia ydinvoimalupia ei tulisi enää myöntää 
6. Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen olisi hyvä asia 
7. Euroopan unionia tulisi kehittää liittovaltion suuntaan 
8. Tuloerot ovat kasvaneet liian suuriksi 
9. Väkivaltarikoksista annettuja tuomioita tulisi kiristää tuntuvasti 
10. Euroopan unionista on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa 
11. Monikulttuurisuus uhkaa perinteistä suomalaista kulttuuria 
12. Suomen tulisi liittyä Natoon  
13. Valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti syntyperäisten suomalaisten toimeentulosta  
14. Opiskelijoiden tulisi rahoittaa opintojaan nykyistä enemmän opintolainalla 
15. Puheet miesten ja naisten välisestä epätasa-arvosta ovat vailla pohjaa 
16. Julkisia terveyspalveluja tulisi yksityistää 
17. Kristillisiä arvoja tulisi puolustaa enemmän yhteiskunnassamme 
18. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijoittaminen naapurustooni olisi 

mielestäni hyvä asia 
19. Nykyinen sosiaaliturva on muutettava perustuloksi 
20. Taloudellisen taantuman aikana kehitysapua tulisi leikata 
21. Nollatyösopimukset tuovat joustavuutta työmarkkinoille 
22. Ruotsin kielen opiskelun tulisi olla vapaaehtoista kaikilla kouluasteilla  
23. Työperäistä maahanmuuttoa tulisi helpottaa Suomen työllisyystilanteesta riippumatta 
24. Talouskasvua on tuettava, vaikka se tapahtuisi ympäristönsuojelun kustannuksella 
25. Suomessa on liian tiukka alkoholilainsäädäntö 
26. Opintotuen tulorajat pitäisi poistaa 
27. Ansiotuloverotusta tulee keventää kaikissa tuloluokissa 
28. Valtiontalouden pelastamiseksi tulee tehdä rajuja leikkauksia 
29. Sodan syttyessä olisin valmis puolustamaan maatani asein 
30. Naisella tulee olla oikeus raskauden keskeytykseen syistä riippumatta 
31. Suomen tulee luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2025 mennessä 
32. Veroprosentin tulisi olla kaikissa tuloluokissa sama 

 
TAUSTAKYSYMYKSET 
 

1. Mikä on sukupuolesi?  
a) mies 
b) nainen 
c) jokin muu 
d) en halua sanoa 

 
2. Minä vuonna olet syntynyt? (syntymävuosi, avoin) 

 
3. Mikä on siviilisäätysi?  

a) naimisissa/rekisteröidyssä parisuhteessa  
b) avoliitossa 
c)  naimaton 
d)  eronnut  
e) leski 

 



4. Mikä on asumismuotosi?  
a) vuokra-asunto 
b)  omistusasunto,  
c) osaomistusasunto,  
d) asumisoikeusasunto 
e) vanhempien luona 
f) muu mikä? 

 
5. Mikä on nykyinen asuinpaikkasi? 

a. Suuren kaupungin keskusta (yli 100 000 asukasta) 
b. Pienen kaupungin keskusta (alle 100 000 asukasta) 
c. Kaupunkilähiö 
d. Kuntakeskus 
e. Taajama 
f. Maaseutu 

 
6. Mikä on asuinpaikka, mistä koet ensisijaisesti olevasi kotoisin?  

a. Suuren kaupungin keskusta (yli 100 000 asukasta) 
b. Pienen kaupungin keskusta (alle 100 000 asukasta) 
c. Kaupunkilähiö 
d. Kuntakeskus 
e. Taajama 
f. Maaseutu 

 
7. Mitä tutkintoa suoritat tällä hetkellä? 

a. kandidaatintutkinto 
b. maisterintutkinto 
c. lääketieteen lisensiaatin tutkinto 
d. tohtorintutkinto 

 
8. Missä tieteenalayksikössä opiskelet? 

a. Biolääketieteellisen teknologian yksikkö (IBT)  
b. Informaatiotieteiden yksikkö (SIS)  
c. Johtamiskorkeakoulu (JKK)  
d. Kasvatustieteiden yksikkö (EDU)  
e. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL)  
f. Lääketieteen yksikkö (MED)  
g. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT)  
h. Terveystieteiden yksikkö (HES)  
i. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (YKY) 

 
9. Mihin seuraavista koulutusalasi kuuluu? 

a. Bioteknologia tai biolääketiede 
b. Tietojenkäsittely 
c. Matematiikka ja tilastotiede 
d. Informaatiotutkimus 
e. Kauppatieteet 
f. Hallintotieteet 
g. Politiikan tutkimus 



h. Kasvatustieteet 
i. Kieli- tai käännöstieteet (englanti, saksa, ranska, suomi, venäjä, pohjoismaiset 

kielet) 
j. Kirjallisuustiede 
k. Lääketiede 
l. Terveystieteet 
m. Journalistiikka ja viestintä 
n. Teatterityö 
o. Historia 
p. Sosiaalitieteet tai sosiaalityö 
q. Filosofia 
r. Logopedia 
s. Psykologia 

 
10. Kuulutko ainejärjestöön? Jos kuulut, mihin? 

a. Avoin kysymys 
 

11. Mikä seuraavista kuvaa elämäntilannettasi ensisijaisesti? 
a. Olen päätoiminen työntekijä 
b. Olen päätoiminen opiskelija 
c. Opiskelen ja lisäksi työskentelen loma-aikoina 
d. Opiskelen ja lisäksi työskentelen osa-aikaisesti 

 
12. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet omaan taloudelliseen tilanteeseesi? 

a. Erittäin tyytyväinen 
b. Melko tyytyväinen 
c. Melko tyytymätön 
d. Erittäin tyytymätön 
e. En osaa sanoa 

 
13. Tiedätkö mitä puoluetta äitisi yleensä äänesti, kun olit lapsi? 

a. Tiedän 
b. En tiedä 
c. Äitini ei käynyt äänestämässä 
d. Minulla ei ole äitiä 

 
14. Jos tiedät, mitä puoluetta? 

a. Suomen Kansallinen Kokoomus 
b. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
c. Perussuomalaiset 
d. Suomen Keskusta 
e. Vasemmistoliitto 
f. Vihreä liitto 
g. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 
h. Suomen Kristillisdemokraatit 
i. Muu, mikä? 

 
15. Tiedätkö mitä puoluetta isäsi yleensä äänesti, kun olit lapsi? 

a. Tiedän 



b. En tiedä 
c. Isäni ei käynyt äänestämässä 
d. Minulla ei ole isää 

 
16. Jos tiedät, mitä puoluetta? 

a. Suomen Kansallinen Kokoomus 
b. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
c. Perussuomalaiset 
d. Suomen Keskusta 
e. Vasemmistoliitto 
f. Vihreä liitto 
g. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 
h. Suomen Kristillisdemokraatit 
i. Muu, mikä? 

 
 



Tampereen yliopiston opiskelijat arvoulottuvuuksilla 
Kyselytutkimus Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnallisista arvoista 
 
7.4.-14.4.2015 
 
 
KYSELYLOMAKE 
 
Seuraavassa esitetään yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevia väittämiä. Arvioi väittämiä asteikolla 
0-10, jossa '0' tarkoittaa TÄYSIN ERI MIELTÄ ja '10' TÄYSIN SAMAA MIELTÄ. 
 
1. Olen kiinnostunut poliittisista kysymyksistä:  

 
2. Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta etten oikein ymmärrä mitä on tekeillä:  

 
3. Voisin osallistua mielenosoitukseen minulle tärkeän asian puolesta :  

 
4. Äänestäminen on ainoa tapa vaikuttaa asioihin :  

 
5. Olen tyytyväinen demokratian toimivuuteen Suomessa:  

 
6. Tunnen epäluottamusta poliitikkoja kohtaan:  

 
7. Äänestämällä tavalliset ihmiset voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon:  

 
8. Poliittiset päättäjät ottavat kansalaisten mielipiteet huomioon poliittisessa päätöksenteossa:  

 
9. Eduskuntavaalit ovat parhaillaan käynnissä. Jos äänestäisit nyt, mitä puoluetta äänestäisit? 

 
10. Mitä mieltä olet seuraavista Suomea koskevista väittämistä? Vastaa asteikoilla 0–10, jossa ’0’ 

tarkoittaa TÄYSIN ERI MIELTÄ ja ’10’ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ. 
 

1. Samaa sukupuolta olevien oikeus solmia avioliitto on hyvä asia:  
 

2. Valtio sääntelee liikaa markkinatalouden toimintaa :  
 

3. On ihmisestä itsestään kiinni miten hän menestyy elämässään:  
 

4. Suomella on velvollisuus tukea taloudellisesti pulassa olevia EU-maita:  
 

5. Uusia ydinvoimalupia ei tulisi enää myöntää:  
 

6. Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen olisi hyvä asia:  
 

7. Euroopan unionia tulisi kehittää liittovaltion suuntaan:  
 

8. Tuloerot ovat kasvaneet liian suuriksi :  
 

9. Väkivaltarikoksista annettuja tuomioita tulisi kiristää tuntuvasti:  
 

10. Euroopan unionista on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa:  
 

11. Monikulttuurisuus uhkaa perinteistä suomalaista kulttuuria:  
 

 



11. Mitä mieltä olet seuraavista Suomea koskevista väittämistä? Vastaa asteikoilla 0–10, jossa ’0’ 
tarkoittaa TÄYSIN ERI MIELTÄ ja ’10’ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ. 

 
1. Suomen tulisi liittyä Natoon:  

 
2. Valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti syntyperäisten suomalaisten toimeentulosta:  

 
3. Opiskelijoiden tulisi rahoittaa opiskelunsa nykyistä enemmän opintolainalla:  

 
4. Puheet naisten ja miesten välisestä epätasa-arvosta ovat vailla pohjaa :  

 
5. Julkisia terveyspalveluja tulisi yksityistää:  

 
6. Kristillisiä arvoja tulisi puolustaa enemmän yhteiskunnassamme:  

 
7. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijoittaminen naapurustooni olisi 

mielestäni hyvä asia:  
 

8. Nykyinen sosiaaliturva on muutettava perustuloksi:  
 

9. Taloudellisen taantuman aikana kehitysapua tulisi leikata :  
 

10. Nollatyösopimukset tuovat joustavuutta työelämään:  
 

11. Ruotsin kielen opiskelun tulisi olla vapaaehtoista kaikilla kouluasteilla:  
 

12. Mitä mieltä olet seuraavista Suomea koskevista väittämistä? Vastaa asteikoilla 0–10, jossa ’0’ 
tarkoittaa TÄYSIN ERI MIELTÄ ja ’10’ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ. 

 
1. Työperäistä maahanmuuttoa tulisi helpottaa Suomen työllisyystilanteesta 

riippumatta:  
 

2. Talouskasvua on tuettava, vaikka se tapahtuisi ympäristönsuojelun kustannuksella:  
 

3. Suomessa on liian tiukka alkoholilainsäädäntö:  
 

4. Sodan syttyessä olisin valmis puolustamaan Suomea asein :  
 

5. Opintotuen tulorajat pitäisi poistaa:  
 

6. Ansiotuloverotusta tulee keventää kaikissa tuloluokissa:  
 

7. Valtiontalouden pelastamiseksi tulee tehdä rajuja leikkauksia:  
 

8. Naisilla tulee olla oikeus raskaudenkeskeytykseen syistä riippumatta:  
 

9. Suomen tulee luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2025 mennessä:  
 

10. Veroprosentin tulisi olla kaikissa tuloluokissa sama:  
 

13. Mikä on sukupuolesi? 
 

14. Mikä on syntymävuotesi? 
 



15. Mikä on siviilisäätysi?  
 

16. Mikä on asumismuotosi?  
 

17. Mistä koet ensisijaisesti olevasi kotoisin?  
 

18. Mikä on nykyinen asuinpaikkasi?  
 

19. Mitä tutkintoa suoritat tällä hetkellä? 
 

20. Missä tieteenalayksikössä opiskelet? 
 

21. Mihin seuraavista koulutusalasi kuuluu? 
 

22. Kuulutko ainejärjestöön? Jos kuulut, mihin? 
 

23. Mikä seuraavista kuvaa elämäntilannettasi ensisijaisesti? 
 

24. Kuinka tyytymätön tai tyytyväinen olet omaan taloudelliseen tilanteeseesi? 
 

25. Tiedätkö mitä puoluetta äitisi yleensä äänesti, kun olit lapsi? 
 

26. Jos tiedät, mitä puoluetta? 
 

27. Tiedätkö mitä puoluetta isäsi yleensä äänesti, kun olit lapsi? 
 

28. Jos tiedät, mitä puoluetta? 
 
29. Kiitos vastauksistasi! Jos haluat antaa palautetta kyselyn tekijöille, voit kirjoittaa sen tähän. 

Vaikka et antaisikaan palautetta, painathan vielä seuraavalle sivulle! 


