
KYSELYLOMAKE: FSD3173 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULAISTEN POLIITTINEN

ORIENTAATIO 2017

QUESTIONNAIRE: FSD3173 POLITICAL ORIENTATION OF STUDENTS OF TAMPERE UNI-
VERSITY OF APPLIED SCIENCES 2017

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/



SUUNTA - Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden
poliittinen orientaatio

Hei TAMKilainen!

Tässä tutkimuksessa selvitetään, missä määrin koulutusala ja ammatinvalinta vaikuttavat Tampereen
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden poliittisiin ja yhteiskunnallisiin näkemyksiin.

Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijoiden tutkimusprojekti SUUNTA.
Tutkimuksen tulokset julkaistaan keväällä 2017.

Tutkimuksen onnistumisen kannalta jokainen vastaus on erittäin tärkeä, ja kiitämme jo etukäteen siitä, että
olet päättänyt osallistua tutkimukseen. Vastaamiseen kuluu noin 7-10 minuuttia.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksen tulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja
kuvioita, joista ei voi erottaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto
arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä
varten. Arkistoitava aineisto anonymisoidaan.

Arvomme vastanneiden kesken leffalippuja. Jos haluat osallistua niiden arvontaan, jätä yhteystietosi
kyselyn loppussa olevaan sille varattuun kenttään.

Aloita kyselyyn vastaaminen klikkaamalla oikean alakulman Seuraava-painiketta.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat:

Projektin johtaja, politiikan tutkimuksen opiskelija Antti Simi (simi.antti.j@student.uta.fi)
Tutkimuskurssin vastaava opettaja, VTT, Yliopistonlehtori Maria Bäck (maria.back@uta.fi)



Mikä on koulutusyksikkösi Tampereen ammattikorkeakoulussa? 

Ammatillinen opettajankoulutus

Liiketoiminta ja palvelut

Rakentaminen ja ympäristöteknologia

Taide, musiikki ja media

Teollisuusteknologia

Terveys- ja sosiaalipalvelut



Kuinka monetta vuotta opiskelet nykyistä tutkintoasi?

1.

2.

3.

4.

5. tai enemmän



Mitä seuraavista tutkinnoista olet suorittanut loppuun?

Valitse kaikki ne tutkinnot, jotka olet suorittanut loppuun.

Kansakoulu- tai kansalaiskoulututkinto

Peruskoulututkinto

Ammattikoulututkinto tai -kurssi

Ylioppilastutkinto

Kaksoistutkinto (ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto rinnakkain)

Opistotason ammatillinen tutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Yliopisto, alemman asteen tutkinto

Yliopisto, ylemmän asteen tutkinto



Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?

Hyvin kiinnostunut

Jonkin verran kiinnostunut

Vain vähän kiinnostunut

En lainkaan kiinnostunut



Kuinka paljon yhteiskunnalliset asiat ovat esillä...

Usein Joskus Harvoin Ei koskaan

...perheesi kanssa?

...koulussasi?

...ystäviesi kanssa vapaa-ajalla?

...harrastuksissasi?

...käyttämissäsi sosiaalisen median
kanavissa?



Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten omaa elämäntilannettasi?

Olen päätoiminen opiskelija

Opiskelen ja lisäksi työskentelen loma-aikoina

Opiskelen ja lisäksi työskentelen osa-aikaisesti opintojen ohella

Olen päätoiminen työntekijä opiskelemallani alalla

Olen päätoiminen työntekijä muulla kuin opiskelemallani alalla

En tällä hetkellä opiskele enkä ole töissä



Kuinka paljon sinulla on nykyiseen opiskelualaasi liittyvää työkokemusta?

Laske mukaan kokopäivätyön lisäksi kaikki opiskelualaan liittyvä työkokemus kuten harjoittelujaksot,
kesätyöt ja osa-aikaisuudet.

Vuosia: ________________________________

Kuukausia: ________________________________



Kuinka paljon sinulla on muuhun kuin nykyiseen opiskelualaasi liittyvää työkokemusta?

Laske mukaan kokopäivätyön lisäksi kaikki työkokemuksesi mukaanlukien harjoittelujaksot, kesätyöt ja
osa-aikaisuudet.

Vuosia: ________________________________

Kuukausia: ________________________________



Oletetaan, että olet siirtynyt opiskeluista työelämään, ja voit vapaasti valita missä
työskentelet. Minkä seuraavista palveluksessa ensisijaisesti haluaisit työskennellä?

Valtion tai kunnan palveluksessa

Yksityisessä yrityksessä toisen palveluksessa

Omassa yrityksessä tai omalla toiminimellä

Järjestösektorilla

Muualla, missä?
________________________________



Oletko tällä hetkellä tai oletko joskus ollut jonkin ammattiliiton jäsen?

Olen tällä hetkellä opiskelijajäsen

Olen tällä hetkellä varsinainen jäsen

Olen ollut jäsen, mutta en ole jäsen tällä hetkellä

En ole koskaan ollut jäsen



Minkä ammattiliiton?

________________________________



Tunnetko itsesi opiskelemasi ammattialan edustajaksi?

Arvioi kokemustasi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=en lainkaan ja 10=erittäin voimakkaasti.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En lainkaan Erittäin voimakkaasti



Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi?

Työväenluokka

Alempi keskiluokka

Keskiluokka

Ylempi keskiluokka

Yläluokka

Ei mikään luokka



Politiikasta keskusteltaessa puhutaan usein vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan
sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=eniten vasemmalla ja 10=eniten
oikealla?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eniten vasemmalla Eniten oikealla



Koetko olevasi hieman lähempänä jotakin poliittista puoluetta kuin muita puolueita?

Kyllä

En



Mitä puoluetta?

Kansallinen Kokoomus (KOK)

Perussuomalaiset (PS)

Suomen Keskusta (KESK)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vasemmistoliitto (VAS)

Vihreä liitto (VIHR)

Muu puolue tai ryhmä, mikä?
________________________________



Kuinka läheiseksi koet tämän puolueen?

Erittäin läheiseksi

Melko läheiseksi

En kovinkaan läheiseksi

En halua sanoa

En osaa sanoa



Minkä puolueen ehdokasta äänestäisit, jos eduskuntavaalit pidettäisi nyt?

Kansallinen Kokoomus (KOK) En halua sanoa

Perussuomalaiset (PS)

Suomen Keskusta (KESK)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vasemmistoliitto (VAS)

Vihreä liitto (VIHR)

Muu puolue tai ryhmä, mikä?
________________________________

En osaa sanoa



Aiotko äänestää tai oletko jo äänestänyt ennakkoon kuntavaaleissa 2017?

Kyllä, olen jo äänestänyt

Kyllä, aion äänestää

En



Minkä puolueen ehdokasta äänestit tai äänestäisit?

Kansallinen Kokoomus (KOK) En halua sanoa

Perussuomalaiset (PS)

Suomen Keskusta (KESK)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vasemmistoliitto (VAS)

Vihreä liitto (VIHR)

Muu puolue tai ryhmä, mikä?
________________________________

En osaa vielä sanoa



Mitä mieltä olet seuraavista Suomea koskevista väittämistä?

Vastaa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=täysin eri mieltä ja 10=täysin samaa mieltä.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Korkeakouluopetuksen tulisi säilyä
Suomessa maksuttomana

Veroprosentin tulisi olla kaikissa
tuloluokissa sama

Samaa sukupuolta olevien oikeus solmia
avioliitto on mielestäni huono asia

On ihmisestä itsestään kiinni, miten hyvin
hän pärjää elämässään

Monikulttuurisuus uhkaa perinteistä
suomalaista kulttuuria

Julkisia terveyspalveluja ei tulisi ulkoistaa
nykyistä enempää yksityisille tuottajille

Naisella tulee olla oikeus
raskaudenkeskeytykseen syistä
riippumatta

Valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti
syntyperäisten suomalaisten
toimeentulosta



...entä mitä mieltä olet seuraavista Suomea koskevista väittämistä?

Vastaa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=täysin eri mieltä ja 10=täysin samaa mieltä.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ammattien jakautuminen Suomessa
miesten ja naisten ammatteihin on
ongelma

Nykyisen kaltaista hyvinvointivaltiota ei
tulisi pyrkiä ylläpitämään, sillä se on
taloudellisesti kestämätöntä

Väkivaltarikoksista annettuja tuomioita
tulisi kiristää tuntuvasti

Kannabiksen käytön ja hallussapidon
rangaistavuudesta luopuminen olisi hyvä
asia

Nollatuntisopimukset ovat erittäin hyvä
tapa tuoda joustavuutta työmarkkinoille

Turvapaikanhakijoiden
vastaanottokeskuksen sijoittaminen
naapurustooni olisi mielestäni hyvä asia

Opiskelijoiden tulisi rahoittaa opiskelunsa
nykyistä enemmän opintolainalla

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen
tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle,
silloin kun nämä kaksi ovat keskenään
ristiriidassa



Seuraavaksi luetellaan joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä näistä
olet tehnyt viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä
näistä saattaisit tehdä?

Olen
tehnyt

En ole tehnyt, mutta
saattaisin tehdä

En tekisi missään
tapauksessa

En osaa
sanoa

Kirjoittaa yleisönosastoon

Ottaa yhteyttä poliittisiin
päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä
asiassa

Kirjoittaa nimeni vetoomuksiin tai
nimenkeräyksiin

Osallistua poliittisen puolueen toimintaan

Osallistua muun yhteiskunnallisen
järjestön toimintaan

Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että
voisin kuluttajana vaikuttaa
yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin

Osallistua boikottiin, maksu- tai
ostolakkoon

Osallistua rauhanomaisiin
mielenosoituksiin

Allekirjoittaa kansalaisaloitteita



Mitä puoluetta äitisi/muu naispuolinen huoltajasi yleensä äänesti tai kannatti kun olit lapsi?

Kansallinen Kokoomus (KOK) En tiedä

Perussuomalaiset (PS) / Suomen Maaseudun
Puolue (SMP)

Minulla ei ollut äitiä/muuta
naispuolista huoltajaa kun olin lapsi

Suomen Keskusta (KESK) / Maalaisliitto (ML)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vasemmistoliitto (VAS)

Vihreä liitto (VIHR)

Muu puolue tai ryhmä, mikä?
________________________________

Ei äänestänyt/kannattanut mitään puoluetta



Mitä puoluetta isäsi/muu miespuolinen huoltajasi yleensä äänesti tai kannatti kun olit lapsi?

Kansallinen Kokoomus (KOK) En tiedä

Perussuomalaiset (PS) / Suomen Maaseudun
Puolue (SMP)

Minulla ei ollut isää/muuta
miespuolista huoltajaa kun olin lapsi

Suomen Keskusta (KESK) / Maalaisliitto (ML)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vasemmistoliitto (VAS)

Vihreä liitto (VIHR)

Muu puolue tai ryhmä, mikä?
________________________________

Ei äänestänyt/kannattanut mitään puoluetta



Kuinka merkittäviä seuraavat tahot ovat olleet poliittisten mielipiteittesi muodostumisessa?

Vastaa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=ei lainkaan merkittävä ja 10=erittäin merkittävä.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ei

koske
minua

Lapsuudenkoti

Koulu tai oppilaitos

Ystäväpiiri

Työpaikat

Järjestö tai poliittinen puolue

Puoliso tai seurustelukumppani

Omat lapset



Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Vastaa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=täysin eri mieltä ja 10=täysin samaa mieltä.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Äänestämällä tavalliset ihmiset voivat
vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon

Joskus politiikka vaikuttaa niin
monimutkaiselta, että en oikein ymmärrä,
mitä on tekeillä

On yhdentekevää, mitkä puolueet ovat
hallituksessa, harjoitettava politiikka ei
siitä muutu

Poliittiset päättäjät ottavat kansalaisten
näkemykset huomioon tehdessään
päätöksiä

Poliitikot eivät välitä tavallisten ihmisten
mielipiteistä



Miten hyvin itse arvioit tuntevasi politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita?

Erittäin hyvin

Melko hyvin

En kovinkaan hyvin

Erittäin heikosti



Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin?

Arvioi kutakin tahoa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=en luota lainkaan ja 10=luotan täysin.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Presidentti

Poliittiset puolueet

Hallitus

Eduskunta

Poliitikot

Euroopan unioni



Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet demokratian toimivuuteen Suomessa?

Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=en lainkaan tyytyväinen ja 10=erittäin
tyytyväinen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En lainkaan tyytyväinen Erittäin tyytyväinen



Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet Suomen taloudelliseen tilanteeseen?

Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=en lainkaan tyytyväinen ja 10=erittäin
tyytyväinen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En lainkaan tyytyväinen Erittäin tyytyväinen



Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet omaan taloudelliseen tilanteeseesi?

Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0=en lainkaan tyytyväinen ja 10=erittäin
tyytyväinen.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En lainkaan tyytyväinen Erittäin tyytyväinen



Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, että ihmisten suhteen ei voi olla liian
varovainen?

Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa 0 tarkoittaa, ettei ihmisten kanssa voi olla liian
varovainen ja 10 sitä, että useimpiin ihmisiin voi luottaa.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ihmisten kanssa ei voi
liian varovainen

Useimpiin ihmisiin
voi luottaa



Lopuksi kysymme joitain taustatietojasi. Tietoja käytetään tilastollisissa analyyseissa, joista ei voi erottaa
yhden ihmisen vastauksia.



Minä vuonna olet syntynyt?

Vuonna ________________________________



Mikä on sukupuolesi?

Mies

Nainen

Muu

En halua sanoa



Mikä on nykyinen asuinpaikkasi?

Suuren kaupungin keskusta (yli 100 000 asukasta)

Pienen kaupungin keskusta (alle 100 000 asukasta)

Kaupunkilähiö

Kuntakeskus

Taajama

Maaseutu



Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa sitä paikkaa, josta koet olevasi ensisijaisesti
kotoisin?

Suuren kaupungin keskusta (yli 100 000 asukasta)

Pienen kaupungin keskusta (alle 100 000 asukasta)

Kaupunkilähiö

Kuntakeskus

Taajama

Maaseutu



Mikä on asumismuotosi?

Omistusasunto

Vuokra-asunto

Vanhempien luona

Vanhempien tai sukulaisten omistama asunto

Osaomistus tai asumisoikeus



Mikä on siviilisäätysi?

Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

Naimaton

Parisuhteessa tai avoliitossa

Eronnut

Leski



Kuinka uskonnollisena pidät itseäsi?

En lainkaan uskonnollisena

En kovinkaan uskonnollisena

Jonkin verran uskonnollisena

Hyvin uskonnollisena

En halua sanoa



Kuulutko johonkin seuraavista kirkkokunnista tai uskonnollisista yhteisöistä?

En kuulu
Jokin muu, mikä?

________________________________

Evankelisluterilainen kirkko

Muu protestanttinen suuntaus

Ortodoksinen kirkko

Katolinen kirkko

Helluntailaisuus

Vapaakirkko

Jehovan todistajat

Juutalaisuus

Islam



Mikä on äidinkielesi?

Suomi

Ruotsi

Muu, mikä?
________________________________



Voit jättää halutessasi palautetta kyselyn tekijöille

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Jos haluat osallistua leffalippujen arvontaan, jätä alle sähköpostiosoitteesi.
Otamme yhteyttä voittajiin henkilökohtaisesti. Nimeäsi tai sähköpostiosoitettasi ei anneta
kenellekään ulkopuoliselle eikä liitetä antamiisi vastauksiin.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


