
KYSELYLOMAKE: FSD3251 KUNTAVAALITUTKIMUS 2017

QUESTIONNAIRE: FSD3251 FINNISH MUNICIPAL ELECTION STUDY 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/
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ESIMERKKI 1.

Millainen sää mielestänne ensi kesänä tulee olemaan?

erittäin hyvä

X hyvä
keskinkertainen
melko huono
huono

ESIMERKKI 2.

Kuinka pitkä olette? Merkitkää senttimetrin tarkkuudella.

  cm1  6  5

OHJEET VASTAAJALLE

Kysymyksiin vastaaminen:

X Lukekaa kysymys huolellisesti ennen vastaamista.

X Rastittakaa kuulakärkikynällä sopiva vaihtoehto tai kirjoittakaa kysytty tieto sille 
varattuun tilaan. Älkää mielellään käyttäkö lyijykynää.

X Mikäli teette merkintöjä vastausruutuun, johon ette ole niitä tarkoittanut, pyydämme että 
mustaatte koko ruudun.

X Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla vain yksi, parhaiten sopiva vaihtoehto, ellei kysymyksen 
kohdalla erikseen mainita, että vaihtoehtoja voi valita useita. 

X
Eräiden kysymysten kohdalla on täydentäviä vastaamisohjeita.
Muistakaa vastata kaikkiin kysymyksiin – merkitkää myös kieltävä vastaus näkyviin joko 
rastittamalla vaihtoehto ”ei” tai merkitsemällä ”0” vastaukselle varattuun tilaan. 

HUOM! Parissa kysymyksessä vastaus kirjoitetaan lyhyesti sille varattuun tilaan.
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HUOM! Seuraavissa kysymyksissä omalla kunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa olit äänioikeutettu 
vuoden 2017 kuntavaaleissa.

1. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?
Hyvin kiinnostunut
Jonkin verran kiinnostunut
Vain vähän kiinnostunut
En lainkaan kiinnostunut
En osaa sanoa

2. Kuinka kiinnostunut olit kuntavaaleissa…
Hyvin 

kiinnos-
tunut

Jonkin 
verran kiin-
nostunut

Vain vähän 
kiinnos-

tunut

En lainkaan 
kiinnos-

tunut
En osaa 
sanoa

Puolueiden valtakunnan tason 
kampanjoinnista

Puolueiden kampanjoinnista omassa 
kunnassasi

Ehdokkaiden kampanjoinnista omassa 
kunnassasi

3. Kuinka paljon seurasit vaalikampanjointia ja muuta kuntavaaliviestintää seuraavista tietolähteistä?

Erittäin 
paljon

Melko 
paljon

En 
kovinkaan 

paljon
En 

lainkaan
En osaa 
sanoa

Alueen suurimmat sanomalehdet 
verkkopalveluineen

Iltapäivälehdet verkkopalveluineen

Ilmaisjakelulehdet verkkopalveluineen

TV-kanavien valtakunnalliset uutis- ja 
ajankohtaislähetykset

TV-kanavien alueelliset uutis- ja 
ajankohtaislähetykset

Valtakunnallisten radiokanavien 
lähetykset

Alueellisten radiokanavien lähetykset

YLEn vaalikone

Muut vaalikoneet

TV- ja radiokanavien muut 
verkkosivustot ja -palvelut

Sosiaalinen media internetissä

Puolueiden ja ehdokkaiden vaali-
ilmoittelu ja muu mainonta mediassa 
Puolueiden ja ehdokkaiden lähettämät 
kampanjaviestit: esitteet, tekstiviestit, 
sähköpostit ja pikaviestit (esim. 
WhatsApp) 
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4. Kuinka paljon käytit seuraavia tietolähteitä kuntavaaleista ja niiden vaalikampanjoista?

Erittäin 
paljon

Melko 
paljon

En kovin-
kaan paljon

En 
lainkaan

En osaa 
sanoa

Puolueiden ja ehdokkaiden 
vaalitilaisuudet

Ehdokkaiden tapaaminen kasvotusten 
vaalikampanjan aikana

Puolueiden ja ehdokkaiden 
vaalisivustot internetissä

Sukulaisilta, ystäviltä ja tuttavilta 
saadut tiedot

5. Mikä oli sinulle tärkein asiakysymys kuntavaaleissa?

6. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ja vaaliteemat olivat sinulle kuntavaaleissa?

Ratkaise-
van tärkeä

Hyvin 
tärkeä

Melko 
tärkeä

Ei 
kovinkaan 

tärkeä

Ei 
lainkaan 
tärkeä

En osaa 
sanoa

Työllisyys ja valtion taloudellinen 
tilanne

Minulle tärkeät kuntapalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakenteen uudistus eli 
Sote-uudistus

Maakuntauudistus

Puolueiden kuntavaalitavoitteet 
omassa kunnassani

Kuntani ehdokkaiden ajamat 
tavoitteet

7. Kuntavaaleissa käsiteltiin valtakunnallisia ja paikallisia/alueellisia asioita. Kuinka paljon nämä 
kaksi näkökulmaa kiinnostivat sinua?

Erittäin 
paljon

Melko 
paljon

Jonkin 
verran

Ei 
kovinkaan 

paljon
Ei 

lainkaan
En osaa 
sanoa

Paikalliset tai alueelliset asiat 

Valtakunnalliset asiat

8. Kuinka paljon nämä kaksi näkökulmaa mielestäsi painottuivat tiedotusvälineissä?
Paikalliset asiat painottuivat selvästi enemmän 
Paikalliset asiat painottuivat jonkin verran enemmän 
Paikalliset ja valtakunnalliset asiat painottuivat suurin piirtein yhtä paljon
Valtakunnalliset asiat painottuivat jonkin verran enemmän 
Valtakunnalliset asiat painottuivat selvästi enemmän
En osaa sanoa
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9. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Täysin 
samaa 
mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin 
eri mieltä

En osaa 
sanoa

Minulla ei ole mitään sananvaltaa 
siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta 
päättävät
Puolueiden kautta kansalaisten 
mielipiteet tulevat päätöksenteossa 
huomioon otetuiksi
On jokaisen oma asia, käyttääkö hän 
vaaleissa äänioikeuttaan vai ei
Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset 
pitäisi entistä useammin päättää 
kansanäänestyksellä
Pidän äänestämässä käyntiä 
kansalaisvelvollisuutena
Poliitikot eivät välitä tavallisten 
ihmisten mielipiteistä
Joskus politiikka vaikuttaa niin 
monimutkaiselta, että en oikein 
ymmärrä, mitä on tekeillä
Puolueet ovat kiinnostuneita 
pelkästään ihmisten äänistä, eivät 
heidän mielipiteistään
On yhdentekevää, mitkä puolueet ovat 
hallituksessa, harjoitettava politiikka ei 
siitä muutu

10. Mitä mieltä olet seuraavista kuntapolitiikkaa koskevista väittämistä?
Täysin 
samaa 
mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin eri 
mieltä

En osaa 
sanoa

Mielestäni ymmärrän melko hyvin 
tärkeitä kunnallispoliittisia kysymyksiä
Poliittinen päätösvalta on 
kotikunnassani keskittynyt aivan liian 
harvoille henkilöille
Voin vaikuttaa oman kuntani asioihin 
äänestämällä kuntavaaleissa
Minulla ei ole mitään sananvaltaa 
siihen, mitä kunnan-/kaupunginhallitus 
ja –valtuusto päättävät
On ainakin yksi puolue, joka ajaa 
minun etuani kunnallispolitiikassa
Kuntademokratia toimii omassa 
kunnassani hyvin 
Kuntavaalien tuloksilla ei ole nykyään 
paljonkaan merkitystä kunnassani 
harjoitettavan politiikan kannalta
Kunnan-/kaupunginvaltuutetut 
menettävät yleensä pian valituksi 
tultuaan kosketuksen äänestäjiin
Kotikuntani kunnallispoliitikkoihin voi 
yleensä ottaen luottaa
Kuntavaalit eivät ole yhtä tärkeät vaalit 
kuin eduskuntavaalit
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11. Kuinka tärkeää seuraaviin kuntapalveluihin vaikuttaminen on sinulle?

Erittäin 
tärkeää

Melko 
tärkeää

Ei 
kovinkaan 

tärkeää
Ei lainkaan 

tärkeää
En osaa 
sanoa

Lasten päivähoito

Koulutus

Joukkoliikenne

Ympäristönsuojelu

Kaavoitus

Kirjastot

Terveydenhuolto 

Vanhustenhuolto

Kulttuuripalvelut

Asuntopalvelut

Sosiaalipalvelut

Työllisyyden hoito

Urheilu- ja liikuntapalvelut

Katujen ja teiden kunnossapito ja 
valaistus

Yritys- ja elinkeinoelämän tukeminen

Viher- ja virkistysalueiden 
kunnossapito

12. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yleensä ottaen demokratian toimivuuteen Suomessa?
Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa

13. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet Juha Sipilän johtaman hallituksen toimintaan?
Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa

14. Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka läheiseksi itsellesi koet oman kuntasi, jossa olet 
äänioikeutettu?

Ei lainkaan läheinen Erittäin läheinen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En osaa sanoa 
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15. Kuntien tehtävät muuttuvat Sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Mitä mieltä olet 
seuraavista väitteistä?

Täysin 
samaa 
mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Täysin eri 
mieltä

En osaa 
sanoa

Sote-uudistus on välttämätön tasa-
arvon lisäämiseksi terveyspalveluiden 
saatavuudessa  
Sote-uudistuksen valinnanvapausperi-
aate ei tule omalla kohdallani kohenta-
maan terveyspalvelujen saatavuutta  
Tuleva maakuntauudistus vahvistaa 
alueellista demokratiaa
Maakuntauudistuksesta ei ole minulle 
mitään hyötyä

16. Mitä seuraavista olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana (eli huhtikuusta 2013 
alkaen) vaikuttaaksesi oman kuntasi asioihin?

Olen tehnyt 
viimeksi 

kuluneiden 
neljän 

vuoden 
aikana

Olen 
tehnyt mutta 
en viimeksi 
kuluneiden 

neljän vuoden 
aikana

En ole 
tehnyt 

koskaan

En 
osaa/halua 

sanoa

Yhteydenotto kunnan viranhaltijaan

Yhdistyksen kautta osallistuminen

Vetoomuksen allekirjoittaminen 

Yhteydenotto kunnan luottamushenkilöön

Yleisönosastokirjoituksen kirjoittaminen 

Valituksen, oikaisuvaatimuksen tekeminen 

Puoluetoimintaan osallistuminen

Kuntalaisaloitteen tekeminen 
Päiväkodin, koulun tms. vanhempainiltaan 
osallistuminen 
Talkootyöhön osallistuminen 

Kunnanosa-/kylätoimintaan osallistuminen 
Rahananto paikalliseen kysymykseen 
liittyvään kampanjaan
Asiakas-/käyttäjäkyselyyn vastaaminen

Palautteen antaminen palveluista
Kunnan järjestämään keskustelutilaisuuteen 
osallistuminen
Kaavoitukseen liittyvien osallistumiskeinojen 
käyttäminen 
Sosiaalisen median kautta vaikuttaminen 
kunnan asioihin 
Rahan lahjoittaminen ehdokkaan kampanjaan 
vuoden 2017 kuntavaaleissa 
Osallistuminen kuntavaaleihin ehdokkaana
Osallistuminen ehdokkaan tukiryhmään 
vuoden 2017 kuntavaaleissa 
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17. Jos haluaisit lähiaikoina vaikuttaa omassa kunnassasi johonkin itsellesi tärkeään asiaan, 
kuinka mieluisia seuraavat keinot olisivat sinulle?

Erittäin 
mieluinen

Melko 
mieluinen

Ei 
kovinkaan 
mieluinen

Ei lainkaan 
mieluinen

En osaa 
sanoa

Mielipiteeni kirjoittaminen 
sanomalehteen tai median 
verkkopalveluihin  

Mielipiteeni ilmaiseminen 
sosiaalisessa mediassa

Mielipiteeni ilmaisu kokouksissa tai 
muissa julkisissa tilanteissa, joissa on 
läsnä poliitikkoja tai virkamiehiä

Henkilökohtainen yhteydenotto 
päätöksentekijään puhelimitse, 
sähköpostilla tai muulla tavoin
Terveisten tai viestin lähettäminen 
päätöksentekijöille jonkun sellaisen 
ihmisen kautta, joka tuntee oikean 
poliitikon tai virkamiehen
Jokin muu keino, mikä?

______________________________

18. Katsotko yleensä olevasi lähellä jotakin poliittista puoluetta?
Kyllä (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 19)
En (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 22)
En osaa tai halua sanoa (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 22)

19. Vastaa kysymykseen vain, jos katsot olevasi lähellä jotakin poliittista puoluetta
Kuinka läheiseksi koet tämän puolueen?

Erittäin läheiseksi
Melko läheiseksi
En kovinkaan läheiseksi
En osaa sanoa

20. Vastaa kysymykseen vain, jos katsot olevasi lähellä jotakin poliittista puoluetta
Minkä seuraavista puolueista koet itsellesi läheisimmäksi?

Kansallinen Kokoomus
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Perussuomalaiset
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Vihreä liitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit
Jonkin muun puolueen, minkä? ______________________________________________________
En osaa sanoa
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21. Vastaa kysymykseen vain, jos katsot olevasi lähellä jotakin poliittista puoluetta
Missä määrin seuraavat ovat vaikuttaneet siihen, että koet olevasi lähellä mainitsemaasi puoluetta?

Hyvin 
paljon

Melko 
paljon

Jonkin 
verran

Ei 
lainkaan

En osaa 
sanoa

Puolueen nykyinen puheenjohtaja

Puolueen kansanedustajat 
vaalipiirissäni 

Puolueen edustajat omassa 
kunnassani

Puolueen edustamat arvot, aatteet ja 
ideologiat

Puolueen ajamat asiat valtakunnan 
politiikassa

Puolueen ajamat asiat omassa 
kunnassani

Puolueen vaikutusmahdollisuudet 
omassa kunnassani

Ainakin jompikumpi vanhemmistani on 
kannattanut samaa puoluetta

Ystävä- ja tuttavapiirini

Puolue ajaa sen ammattiryhmän etua, 
johon itse kuulun

22. Oletko poliittisen puolueen jäsen?
En ole koskaan ollut minkään poliittisen puolueen jäsen
Olen jäsen ja toimin aktiivisesti
Olen jäsen, mutta en toimi aktiivisesti
En ole jäsen, mutta olen ollut aikaisemmin
En osaa/ halua sanoa

23. Missä kunnallisissa luottamustehtävissä toimit tai olet toiminut? (ota huomioon myös 
varajäsenyydet)

Toimin 
tällä 

hetkellä

Olen 
toiminut 
mutta en

 toimi enää

En ole 
toiminut 
koskaan

En 
osaa/halua 

sanoa

Kunnan-/kaupunginhallitus

Kunnan-/kaupunginvaltuusto 

Lautakunta

Johtokunta

Kuntayhtymä

Kunnan yhtiö/liikelaitos
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24. Nykyisin monet jättävät syystä tai toisesta äänestämättä vaaleissa. Jätitkö kuntavaaleissa 
tällä kertaa äänestämättä vai kävitkö äänestämässä?

Jätin tällä kertaa äänestämättä (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 25)
Kävin äänestämässä (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 27)
En osaa / halua sanoa (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 38)

VASTAA KYSYMYKSIIN 25-26 VAIN JOS JÄTIT TÄLLÄ KERTAA ÄÄNESTÄMÄTTÄ,   
MUUT SIIRTYVÄT SUORAAN KYSYMYKSEEN 27.

25. Seuraavaksi luetellaan erilaisia äänestämättä jättämisen syitä. Missä määrin seuraavat syyt 
vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa?

Oli tärkeä 
syy

Vaikutti 
jonkin verran

Ei 
vaikuttanut

En osaa 
sanoa

Minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa 
puoluetta

Minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa 
ehdokasta

En voinut käydä äänestämässä työesteen tai 
matkan vuoksi

En voinut käydä äänestämässä sairauden tai 
vamman vuoksi

En muistanut käydä äänestämässä

En vain viitsinyt käydä äänestämässä

En katsonut äänestämisestä olevan itselleni 
mitään hyötyä

Mielestäni yksi ääni ei olisi merkinnyt mitään 
vaalien lopputuloksen kannalta

Tunnen epäluottamusta poliitikkoja ja yleensä 
politiikkaa kohtaan

Halusin protestoida politiikkaa ja poliitikkoja 
kohtaan

Politiikka ei kiinnosta minua ja äänestäminen 
on minulle yhdentekevää

Minulla ei ollut riittävästi tietoa 
äänestyspäätökseni tueksi

Puolueet eivät erottuneet toisistaan

Puolue, jota olisin näissä vaaleissa 
äänestänyt, oli eri mieltä kanssani tärkeistä 
asiakysymyksistä

Kannattamallani puolueella on liian vähän 
vaikutusvaltaa kunnassani

26. Kuinka itsestään selvää äänestämättä jättäminen oli sinulle?
Itsestään selvää
Äänestämässä käynti kävi kyllä mielessä, mutta en harkinnut sitä vakavasti
Harkitsin vakavasti myös äänestämässä käyntiä
En osaa sanoa
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VASTAA KYSYMYKSIIN 27-37 VAIN, JOS KÄVIT ÄÄNESTÄMÄSSÄ,      
MUUT JATKAVAT SUORAAN KYSYMYKSESTÄ 38.

27. Äänestitkö ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä?
Kävin äänestämässä ennakkoon 
Kävin äänestämässä varsinaisena vaalipäivänä
En osaa sanoa

28. Minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta äänestit nyt käydyissä kuntavaaleissa 2017?
Kansallinen Kokoomus Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Suomen Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset Jokin muu puolue
Suomen Keskusta Sitoutumattomien valitsijayhdistys
Vasemmistoliitto Äänestin tyhjää
Vihreä liitto En osaa/halua sanoa

29. Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi juuri käydyissä 
vuoden 2017 kuntavaaleissa?

Ratkaise-
vasti

Melko 
paljon

Jonkin 
verran

Ei 
lainkaan

En osaa 
sanoa

Puolueen edustajien esiintyminen 
television vaaliohjelmissa
Puolue ajaa sen ammattiryhmän etua, 
johon itse kuulun

Puolueella on hyvä puheenjohtaja

Puolueen arvomaailma

Puolueella on hyvä linja monissa 
viime aikoina esillä olleissa 
valtakunnallisissa kysymyksissä
Puolueella on päteviä henkilöitä 
hoitamaan maassa harjoitettavaa 
politiikkaa
Puolueen toiminta edellisen 
vaalikauden aikana

Puolueen onnistunut vaalikampanja

Perheenjäseneni äänesti tai äänestivät 
kyseistä puoluetta
Ystäväni äänesti tai äänestivät 
kyseistä puoluetta
Vaalikoneen tai vaalikoneiden antamat 
suositukset

Puolueen vahva asema kunnassani

Puolueella on hyvä linja monissa 
minulle tärkeissä paikallisissa 
kysymyksissä kunnassani
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30. Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit?

Ratkaise-
vasti

Melko 
paljon

Jonkin 
verran

Ei 
lainkaan

En osaa 
sanoa

Ehdokkaan ikä

Ehdokkaan sukupuoli

Ehdokkaan koulutus

Ehdokas on samalta alueelta kuin itse 
olen

Ehdokkaan aiempi kokemus 
politiikasta

Ehdokkaan luotettavuus

Ehdokkaan kyvykkyys hoitaa asioita

Ehdokkaan ulkoinen olemus ja tyyli

Ehdokkaan puhetaidot ja 
esiintymistaidot

Ehdokas oli entuudestaan tuttu 
julkisuudesta

Ehdokkaan näkemykset ja kannanotot

Ehdokkaan puoluekanta

Ehdokas edustaa 
maahanmuuttajaväestöä

Ehdokkaan vaalikampanja ja 
vaalimainokset

Ehdokkaan mahdollisuudet tulla 
valituksi

Ehdokkaan vaalirahoituksen avoimuus

Ehdokkaan vastaukset Internetin 
vaalikoneissa

Ehdokkaan tai hänen puolueensa 
näkyvyys Internetissä tai sosiaalisessa 
mediassa

Perheenjäseneni äänesti tai äänestivät 
kyseistä ehdokasta

Ystäväni äänestivät tai äänesti 
kyseistä ehdokasta

31. Kumpi asia oli sinulle loppujen lopuksi tärkeämpi äänestäessäsi vuoden 2017 
kuntavaaleissa, puolue vai ehdokas?

Puolue
Ehdokas
En osaa sanoa
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32. Miten seuraavat perusteet kuvaavat omaa puolue- ja ehdokasvalintaasi kuntavaaleissa?
Kuvaa 
erittäin 
hyvin

Kuvaa 
melko 
hyvin

Ei kuvaa 
kovinkaan 

hyvin

Ei kuvaa 
sitä 

lainkaan
En osaa 
sanoa

Äänestämäni puolue oli minulle 
omassa kunnassani ainoa kunnon 
vaihtoehto 

Valitsin ensin puolueen ja vasta sitten 
ehdokkaan

Olisin äänestänyt omaa ehdokastani, 
vaikka hän olisi ollut minkä tahansa 
puolueen ehdokkaana 

Olisin äänestänyt omaa ehdokastani 
myös toisen, minulle kelvollisen 
puolueen ehdokkaana 

Olisin aivan hyvin voinut äänestää jota 
kuta toista ehdokasta siitä puolueesta, 
jota äänestin

Äänestysratkaisuni perustui paljolti 
mielipiteisiini valtakunnan tason 
politiikasta   

Halusin näpäyttää hallitusta tai 
hallituspuoluetta

Valitsin puolueen kuntavaaleissa 
paljolti siksi, että luotan sen 
puheenjohtajaan

Äänestämäni ehdokas oli niin sanotusti 
”oman kylän mies tai nainen”

33. Äänestitkö nyt käydyissä vaaleissa omaa sukupuoltasi olevaa ehdokasta?
Kyllä
En
En osaa sanoa

34. Minkä ikäistä ehdokasta äänestit?
Äänestin suurin piirtein ikäistäni ehdokasta
Äänestin selvästi itseäni nuorempaa ehdokasta
Äänestin selvästi itseäni vanhempaa ehdokasta
En osaa sanoa

35. Millä tavalla tunsit ehdokkaan, jota äänestit?
Tunsin ehdokkaan henkilökohtaisesti
Ystäväni, tuttavani tai sukulaiseni tunsi ehdokkaan henkilökohtaisesti
Tunsin ehdokkaan tiedotusvälineiden perusteella jo ennen vaalikampanjaa
Äänestin ehdokasta hänen vaalikampanjansa perusteella
Valitsin ehdokkaan tuntematta häntä tarkemmin
En osaa sanoa
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36. Missä vaiheessa päätit puolueen, jonka ehdokasta äänestit?
Samana päivänä kun kävin äänestämässä
Joitakin päiviä ennen äänestämistäni
Noin viikkoa kahta ennen äänestämistäni
Noin kuukautta kahta ennen äänestämistäni
Päätös oli selvä jo viime vuoden puolella
Äänestän kaikissa kuntavaaleissa aina samaa puoluetta
En osaa sanoa

37. Missä vaiheessa päätit ehdokkaan, jota äänestit?
Samana päivänä kun kävin äänestämässä
Joitakin päiviä ennen äänestämistäni
Noin viikkoa kahta ennen äänestämistäni
Noin kuukautta kahta ennen äänestämistäni
Päätös oli selvä jo viime vuoden puolella
En osaa sanoa

38. Entä äänestitkö runsaat neljä vuotta sitten vuoden 2012 kuntavaaleissa?
Kyllä (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 39)
En (Siirry suoraan kysymykseen 41)
Minulla ei ollut äänioikeutta edellisissä kuntavaaleissa (Siirry suoraan kysymykseen 41)
En osaa / halua sanoa (Siirry suoraan kysymykseen 41)

VASTAA KYSYMYKSIIN 39 ja 40 VAIN, JOS ÄÄNESTIT 2012 KUNTAVAALEISSA,    
MUUT SIIRTYVÄT SUORAAN KYSYMYKSEEN  41.

39. Minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta äänestit vuoden 2012 kuntavaaleissa?
Kansallinen Kokoomus
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Perussuomalaiset
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
Vihreä liitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit
Jokin muu puolue
Sitoutumattomien valitsijayhdistys
Äänestin tyhjää
En osaa / halua sanoa

40. Äänestitkö samaa ehdokasta vuosien 2012 ja 2017 kuntavaaleissa?
Kyllä
En
En äänestänyt 2017 kuntavaaleissa
En osaa sanoa
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LOPUKSI MUUTAMIA TAUSTAKYSYMYKSIÄ AINEISTON TILASTOLLISTA ANALYYSIÄ VARTEN.

41. Syntymävuotesi  

42. Sukupuolesi
Mies
Nainen
Ei vastausta

43. Kotikuntasi _____________________________________       
(kunta, jossa olit äänioikeutettu juuri käydyissä kuntavaaleissa)

44. Kuinka monta vuotta olet asunut nykyisessä kotikunnassasi tai siihen liittyneessä kunnassa 

Yhteensä noin ________ vuotta

En osaa sanoa

45. Mikä on korkein suorittamasi kouluaste tai tutkinto?
Peruskoululuokat 1-6, kansakoulu
Peruskoululuokat 7-9,10, keskikoulu
Lyhyt ammatillinen koulutus (ammattikoulu, -kurssi)
Opistotason ammatillinen tutkinto
Ylioppilastutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava
Yliopistotutkinto
Tieteellinen jatkotutkinto
Ei koulutusta
En osaa / halua sanoa

46. Siviilisäätysi?
Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
Leski
Eronnut tai asumuserossa
Naimaton
Avoliitossa
Muu
En osaa sanoa/ halua sanoa
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47. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii elämäntilanteeseesi?
Kokopäivätyössä (vähintään 32 tuntia viikossa)
Puolipäivätyössä (15–31 tuntia viikossa)
Osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa)
Työtön tai lomautettu
Opiskelija tai koululainen
Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella
Hoidan kotitaloutta
Eläkkeellä sairauden tai vamman vuoksi
Varusmies- tai siviilipalveluksessa
Vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla
Omaishoitaja
Muu, mikä? _____________________________________________________________________
En osaa / halua sanoa

48. Ammattiryhmä, johon katsot lähinnä kuuluvasi?
Maatalousyrittäjä
Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Eläkeläinen
Koululainen, opiskelija
Kotiäiti tai –isä
Työtön
Muu
En osaa sanoa

VAIN TYÖSSÄ TOISEN PALVELUKSESSA OLEVAT VASTAAVAT KYSYMYKSEEN 49,   
MUUT SIIRTYVÄT SUORAAN KYSYMYKSEEN  50

49. Jos olet työssä, millä sektorilla työskentelet?
En ole työssä
Valtio
Kunta tai kuntayhtymä
Seurakunta
Yritys, jossa kunnalla tai valtiolla on merkittävä omistusosuus
Yksityinen yritys
Niin kutsuttu kolmas sektori (esimerkiksi voittoa tuottamaton järjestö)
Jokin muu
En osaa sanoa
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50. Kuulutko jäsenenä johonkin ammattiliittoon tai yrittäjäjärjestöön ja jos kuulut, kuinka 
aktiivisesti toimit siinä?

Kuulun, mutta en osallistu toimintaan (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 51)
Kuulun ja osallistun toimintaan vähän (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 51)
Kuulun ja osallistun toimintaan paljon (Vastaa seuraavaksi kysymykseen 51)
En kuulu (Siirry suoraan kysymykseen 53)
En osaa / halua sanoa (Siirry suoraan kysymykseen 53)

VAIN AMMATTILIITTOJEN JA YRITTÄJÄRJESTÖN JÄSENET VASTAAVAT KYSYMYKSIIN 51-52 
MUUT SIIRTYVÄT SUORAAN KYSYMYKSEEN 53

51. Mihin seuraavista keskusjärjestöistä ammattiliittosi tai järjestösi kuuluu?
SAK 
STTK 
Akava 
MTK 
Suomen Yrittäjät
Jokin muu, mikä? ________________________________________________________________
Ei mihinkään keskusjärjestöön
En osaa sanoa

52. Mihin ammattiliittoon tai yrittäjäjärjestöön kuulut?

53. Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi?
Työväenluokkaan 
Alempaan keskiluokkaan 
Keskiluokkaan 
Ylempään keskiluokkaan 
Yläluokkaan 
En mihinkään luokkaan
En osaa sanoa

54. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä 
(=bruttotulot) mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet?

___________ euroa vuodessa

55. Kuinka monta henkeä kotitaloudessasi asuu?   Yhteensä: ________ henkilöä

56. Heistä on 7–17-vuotiaita lapsia tai nuoria: ________ henkilöä

57. Heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia: ________ henkilöä
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58. Mikä on äidinkielesi?
Suomi
Ruotsi
Muu, mikä? _____________________________________________________________________

59. Oletko ollut työttömänä viimeisten 12 kuukauden aikana?
En
Kyllä
En osaa / halua sanoa

60. Kuinka monta kuukautta olit työttömänä viimeisen 12 kuukauden aikana? ________ kuukautta

61. Asutko…?
Suuren kaupungin keskustassa (yli 100 000 asukasta)
Pienemmän kaupungin keskustassa (alle 100 000 asukasta)
Esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä
Kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa
Maaseudun haja-asutusalueella
En osaa / halua sanoa

62. Opiskeletko tai käytkö vakinaisesti työssä toisella paikkakunnalla kuin siinä kunnassa, jossa 
olet äänioikeutettu? (voit vastata useamman kuin yhden vastauksen)

Kyllä, opiskelen toisella paikkakunnalla
Kyllä, käyn vakinaisesti työssä toisella paikkakunnalla
En käy vakinaisesti työssä enkä opiskele toisella paikkakunnalla
En osaa / halua sanoa

KIITOS VASTAUKSISTASI!



 
 
     
 
         (projektinumero 220108200) 
ARVONTALIPUKE 
 
Arvontalipuke ja lomake tullaan käsittelemään erillisinä. Lomakkeen ja arvontalipukkeen 
tietoja ei yhdistetä missään vaiheessa. Ilmoitamme arvonnan voittajalle 
henkilökohtaisesti.   
 
 
Nimi:___________________________________ 
 
Osoite:________________________________ 
 
Postinumero:_____________________________  
 
Postitoimipaikka:__________________________ 
 
Puhelinnumero:___________________________ 
 
 
 

Nimi: _______________________________________________________________________________

Osoite: ______________________________________________________________________________

Postinumero: _________________________________________________________________________

Postitoimipaikka: ______________________________________________________________________

Puhelinnumero: _______________________________________________________________________




