
KYSELYLOMAKE: FSD3280 KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2017: KOTIMAANKIELISET

QUESTIONNAIRE: FSD3280 FINNISH MUNICIPAL ELECTION CANDIDATES 2017: FINNISH

AND SWEDISH SPEAKERS

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/



 

 

  
 
 

 

Tutkimus vuoden 2017 kuntavaalien ehdokkaista 
 
 
Arvoisa kuntavaaliehdokas! 
 
 
Tässä tutkimuksessa kartoitetaan vuoden 2017 kuntavaalien ehdokkaiden yhteiskunnallista taus-
taa, motiiveja lähteä ehdolle sekä ehdolle asettumisen kannalta tärkeitä voimavaroja. 
 
Tutkimus tehdään Tampereen yliopistossa ja sitä rahoittaa oikeusministeriö. Oikeusministeriö jul-
kistaa tutkimuksen ensimmäiset tulokset vuoden 2017 aikana. 
 
Tutkimusotokseen valittujen ehdokkaiden tiedot on poimittu oikeusministeriön ehdokasrekisteristä 
ja väestötietojärjestelmästä. Tutkimuksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että kaikki tutkimus-
otokseen valitut ehdokkaat vastaavat kyselyyn. Osallistumisesi varmistaa, että tutkimustulokset an-
tavat mahdollisimman kattavan kuvan ehdokkaana olosta kuntavaaleissa. 
 
Julkaistavat tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita, eikä niistä voi erottaa yksit-
täisen henkilön vastauksia. Valmis aineisto tallennetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. En-
nen aineiston luovuttamista kaikki yksittäistä vastaajaa koskevat tunnistetiedot poistetaan. 
  
Pyydämme sinua täyttämään internetissä olevan sähköisen kyselylomakkeen 7.4.2017 mennessä. 
Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 20–30 minuuttia. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi 
tai englanniksi. 
 
 
Kyselylomakkeeseen pääset kirjoittamalla internetissä osoitekenttään:  

goo.gl/e5dRD6 

 
Jos et voi täyttää lomaketta sähköisesti, otathan meihin yhteyttä, niin toimitamme sinulle postitse 
paperisen vastauslomakkeen ja palautuskuoren. 
 
 
Yhteistyöstä etukäteen kiittäen 
 
 
 
 
Elina Kestilä-Kekkonen     Sami Borg 
Professori (vt.)      Dosentti, tutkija 
 
 
Lisätiedot 
 
Professori (vt.) Elina Kestilä-Kekkonen 
Tutkija Josefina Sipinen 



 

 

  
 
 

 

Candidate Survey of the Municipal Elections 2017 
 

 
Dear candidate in the municipal elections! 
 
This survey is being conducted to chart candidates’ social backgrounds, motives to stand for election 
and important resources when standing for election.  
 
This study is conducted at the University of Tampere and funded by the Ministry of Justice. The first 
results of the study will be released during 2017 by the Ministry of Justice.  
 
The contact information of the candidates in this research sample was collected from the candidate 
register of the Ministry of Justice and the population information system. For the study to be suc-
cessful, it is very important that all the candidates selected for the research sample respond to the 
questionnaire. By participating, you help us ensure that the results of the study represent all candi-
dates as comprehensively as possible. 
 
All results of the study will be represented in statistical tables and charts and therefore individual 
candidate’s responses cannot be identified. After the data has been collected and analyzed, it will 
be archived at the Finnish Social Science Data Archive (FSD). Before archiving, all personally iden-
tifiable information of individual respondents will be deleted.   
 
We kindly ask you to fill in an electronic form by April 7th 2017. Responding to this questionnaire 
will take about 20–30 minutes. You can answer the questions either in Finnish, Swedish or English.   
 
 

You can respond to the questionnaire via the following link: goo.gl/e5dRD6 

 
 

Please contact us if you cannot fill in the electronic questionnaire. We will mail you a paper form 
with a return envelope.    
 
 
Thank you in advance for your cooperation! 
 
 
 
 
 
Elina Kestilä-Kekkonen     Sami Borg 
Professor (acting)      Docent, researcher 
 
 
More information 
 
Professor (acting) Elina Kestilä-Kekkonen 
Researcher Josefina Sipinen 



Tutkimus vuoden 2017 kuntavaalien ehdokkaista 

Arvoisa kuntavaaliehdokas! 

Tässä kyselyssä kartoitetaan vuoden 2017 kuntavaalien ehdokkaiden yhteiskunnallista taustaa, 

motiiveja lähteä ehdolle sekä ehdolle asettumisen kannalta tärkeitä voimavaroja. 

Tutkimus tehdään Tampereen yliopistossa ja sitä rahoittaa oikeusministeriö. Oikeusministeriö 

julkistaa tutkimuksen ensimmäiset tulokset vuoden 2017 aikana. 

Tutkimuksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että kaikki tutkimusotokseen valitut ehdokkaat 

vastaavat kyselyyn. Julkaistavat tutkimustulokset ovat tilastomuotoisia taulukoita ja kuvioita, eikä 

niistä voi erottaa yksittäisen henkilön vastauksia.  

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 20–30 minuuttia. Kun olet täyttänyt kyselylomakkeen, 

pyydämme sinua postittamaan sen tämän lomakkeen kanssa tulleessa vastauskuoressa. 

Vastauskuoren postimaksu on maksettu valmiiksi. 

Lisätiedot 

Professori (vt.) Elina Kestilä-Kekkonen 

Väitöskirjatutkija Josefina Sipinen 



 

 

 

.     

     

     

     

     

     



 

 

1. Päätitkö asettua ehdolle ensi sijassa omasta aloitteestasi, vai siksi, että joku henkilö tai ryhmä 

kannusti sinua asettumaan ehdolle näissä kuntavaaleissa? 

 

 Asetuin ehdolle ensi sijassa omasta aloitteestani 

 Asetuin ehdolle ensi sijassa toisen henkilön tai ryhmän kannustamana 

 

2. Missä määrin seuraavat tahot kannustivat sinua asettumaan ehdokkaaksi näissä vaaleissa? 

 Ei lainkaan Melko vähän Jonkin verran Melko paljon Hyvin paljon 

Ystävät, tuttavat      

Avo/aviopuoliso      

Muut perheenjäsenet      

Muut sukulaiset      

Ammattijärjestö      
Elinkeinoelämän 

järjestöt tai 

yrittäjäjärjestöt 
     

Puolueen 

kunnallistason johto 
     

Puolueen 

jäsen/jäsenet 
     

Puolueen nuoriso-, 

nais- tai 

seniorijärjestöt 
     

Muut järjestöt      

Oma työnantaja      
Vapaa-ajan 

harrastusryhmät 
     

Muu, mikä? 

_________________ 
     

 

 

3. Oletko puolueen vai valitsijayhdistyksen listalla ehdokkaana? 

 

 Olen puolueen listalla ehdokkaana 

 Olen valitsijayhdistyksen listalla ehdokkaana 
 

Mikäli olet ehdokkaana valitsijayhdistyksen listalla, siirry kysymykseen 7.  

 

  



 

 

4. Minkä puolueen listalla olet ehdokkaana? 

 

 Kansallinen Kokoomus 

 Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue 

 Suomen Keskusta 

 Perussuomalaiset 

 Vihreä liitto 

 Vasemmistoliitto 

 Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue 

 Suomen Kristillisdemokraatit 

 Suomen Kommunistinen Puolue 

 Kommunistinen Työväenpuolue - 
Rauhan ja Sosialismin puolesta 

 Liberaalipuolue - Vapaus valita 

 Piraattipuolue 

 Suomen Eläinoikeuspuolue 

 Kansalaispuolue 

 Feministinen puolue 

 Itsenäisyyspuolue 

 

5. Oletko kyseisen puolueen jäsen? 

 Olen 

 En ole 
 

6. Minä vuonna liityit puolueen jäseneksi? Merkitse vuosiluku numeroina (vvvv). 

 
Vuonna ____________ 

7. Ovatko muut tahot pyytäneet sinua ehdokkaakseen näissä kuntavaaleissa? 

 Kyllä, jokin toinen puolue tai valitsijayhdistys, mikä/mitkä? ___________________________ 

 Eivät ole 
 

8. Mitä ajattelet läpimenostasi näissä kuntavaaleissa? 

 Olen lähes varma, että tulen valituksi 

 Olen melko varma, että tulen valituksi 

 Olen melko varma, että en tule valituksi 

 Olen lähes varma, että en tule valituksi 
 

9. Miten arvioit seuraavien tekijöiden merkitystä sille, että päätit asettua ehdolle näissä 

kuntavaaleissa? 

 
Ei lainkaan 

tärkeää 

Vain vähän 

tärkeää 

Jokseenkin 

tärkeää 

Melko 

tärkeää 

Hyvin 

tärkeää 

Halu auttaa ihmisiä      

Halu tehdä työtä 

puolueeni/valitsijayhdistykseni 

puolesta 
     

Kansalaisvelvollisuuden 

täyttäminen 
     

Halu viedä eteenpäin 

edustamani yhteiskuntaryhmän 

tavoitteita 
     



 

 

 

 

Ei lainkaan 

tärkeää 

 

Vain vähän 

tärkeää 

 

Jokseenkin 

tärkeää 

 

Melko 

tärkeää 

 

Hyvin 

tärkeää 

Työelämässä tarvittavien 

taitojen ja/tai kokemuksen 

hankkiminen 
     

Kouliintuminen vaativampiin 

poliittisiin tehtäviin 
     

Puolueen tai ryhmän poliittisten 

arvojen toteuttaminen 
     

Puolueen tai ryhmän 

vaalimenestys näissä 

kuntavaaleissa 
     

Halu vaikuttaa jonkin 

yksittäisen asian ratkaisuun 

kunnassa 
     

Halu vaikuttaa useiden 

asioiden ratkaisuun kunnassa 
     

Halu saada puolueen 

ehdokaslista täyteen 
     

Lautakuntapaikan tai muun 

luottamustehtävän saaminen 
     

Jokin muu asia, mikä? 

_________________________ 
     

 

10. Miten helpoiksi tai vaikeiksi arvioit seuraavia kuntavaaleihin ja kunnanvaltuutetun tehtävien 

hoitoon liittyviä asioita omalla kohdallasi? 

 

 
Hyvin 

vaikeaa 

Melko 

vaikeaa 

Ei vaikeaa 

eikä helppoa 

Melko 

helppoa 

Hyvin 

helppoa 

Päätös asettua ehdolle 

kuntavaaleissa 
     

Sopivan puolueen 

valitseminen 
     

Oman perhe-elämän ja 

luottamustehtävien 

yhteensovittaminen 
     

Oman työn ja 

luottamustehtävien 

yhteensovittaminen 
     

Oman vapaa-ajan ja 

luottamustehtävien 

yhteensovittaminen 
     

Luottamustehtävän hoitoon 

tarvittavien tietojen 

omaksuminen 
     

Vaalikampanjointiin 

tarvittavien varojen 

hankkiminen 
     



 

 

11. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi 

asteikolla, jossa nolla tarkoittaa eniten vasemmalla ja kymmenen eniten oikealla? 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eniten vasemmalla Eniten oikealla 

 

12. Kuinka merkittävinä pidät seuraavia tahoja poliittisten mielipiteidesi muodostumisessa? 

 
Ei lainkaan 

merkittävänä 

Vain vähän 

merkittävänä 

Jokseenkin 

merkittävänä 

Erittäin 

merkittävänä 

Ei koske 

minua 

Lapsuudenkoti      

Koulu tai oppilaitos      

Työpaikat      

Ystäväpiiri      

Sukulaiset      

Puoliso      

Omat lapset      

Tiedostusvälineet      

Sosiaalinen media      

 

13. Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä 

olet näistä ehdotuksista? Käytä vastaamisessa asteikkoa nollasta kymmeneen (0-10), jossa nolla 

tarkoittaa ”erittäin huono ehdotus”, viisi ”ei hyvä eikä huono ehdotus” ja kymmenen ”erittäin hyvä 

ehdotus”. 

 
Erittäin huono 

ehdotus 
     

Erittäin hyvä 

ehdotus 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suomi, jossa on enemmän 

lakia ja järjestystä 
           

Suomi, jossa vahvistetaan 

perinteisen ydinperheen 

asemaa 
           

Suomi, jossa 

maahanmuutto on 

laajamittaisempaa 
           

Suomi, jossa on 

pienemmät tuloerot 
           



 

 

 
Erittäin huono 

ehdotus 
    

Erittäin hyvä 

ehdotus 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Euroopan unioniin 

vähemmän sitoutunut 

Suomi 
           

Suomi, jossa tuotetaan 

enemmän energiaa 

ydinvoimalla 
           

Suomi, jossa on nykyistä 

vähemmän kuntia 
           

Ympäristöystävällisempi 

Suomi, vaikka se 

tarkoittaisi alhaista 

talouskasvua tai ei kasvua 

ollenkaan 

           

 

14. Entä mitä mieltä olet lisäksi seuraavista Suomen tulevaisuuden suuntaa koskevista 

ehdotuksista? Käytä vastaamisessa asteikkoa nollasta kymmeneen (0-10), jossa nolla tarkoittaa 

”erittäin huono ehdotus”, viisi ”ei hyvä eikä huono ehdotus” ja kymmenen ”erittäin hyvä ehdotus”. 

 
Erittäin huono 

ehdotus 
     

Erittäin hyvä 

ehdotus 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suomi, jossa on enemmän 

yksityisyrittäjyyttä ja 

markkinataloutta 
           

Monikulttuurinen Suomi, 

jossa suhtaudutaan 

suvaitsevaisesti muista 

maista tuleviin ihmisiin 

           

Suomi, jossa kristilliset 

arvot ovat suuremmassa 

roolissa 
           

Suomi, jossa on 

pienemmät kehityserot eri 

alueiden välillä 
           

Suomi, jossa kielellisten ja 

kulttuuristen vähem-

mistöjen erityisasema 

otetaan huomioon 

           

Suomi, jossa miehet ja 

naiset ovat keskenään 

tasa-arvoisempia 
           

Suomi, jossa on pienempi 

julkinen sektori 
           

Suomi, jossa vahvis-

tetaan seksuaalisten 

vähemmistöjen oikeuksia 
           

Suomi, jossa on 

alhaisempi verotus 
           



 

 

15. On erilaisia näkemyksiä siitä, keitä valtuutetun ensisijaisesti tulisi edustaa. Keitä itse katsot 

ensisijaisesti edustavasi? 

 

 Omia äänestäjiäni kunnassa 

 Puolueeni tai ryhmittymäni äänestäjiä kunnassa 

 Kotikuntani kaikkia asukkaita 

 Tietyn väestöryhmän jäseniä 
 

16. Mitä ryhmiä katsot erityisesti edustavasi ehdokkaana? Mainitse tärkeysjärjestyksessä enintään viisi 

tärkeintä. 

 

 

 

 

 

17. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yleensä ottaen demokratian toimivuuteen... 

 
Erittäin 

tyytymätön 

Melko 

tyytymätön 

En 

tyytymätön 

enkä 

tyytyväinen 

Melko 

tyytyväinen 

Erittäin 

tyytyväinen 

…Suomessa?      

…kotikunnassasi?      

 

 

18. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, että ihmisten suhteen ei voi olla liian 

varovainen? Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla 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  

olla liian varovainen 

                               Useimpiin ihmisiin  

voi luottaa 

 

19. Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Arvioi kutakin tahoa asteikolla nollasta 

kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettet luota ollenkaan ja 10 sitä, että luotat täysin. 

 
En luota  

ollenkaan 
     

Luotan  

täysin 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oman kotikuntani korkein 

johto 
           

Muut kotikuntani johtavat 

viranhaltijat 
           



 

 

 
En luota 

ollenkaan 
       

Luotan 

täysin 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kotikuntani palveluista 

vastaavat viranhaltijat 
           

Nykyiset kunnanvaltuutetut 

ja varavaltuutetut 
           

Poliittiset puolueet            

Suomen hallitus            

Tiedotusvälineet            

 

 

20. Kuinka monta tuntia keskimäärin käytät tai aiot käyttää viikossa vaalikampanjointiin viimeisten 

neljän kampanjaviikon aikana? 

 

                     _______ tuntia viikossa 

 

 

21. Mikä on paras arviosi oman ehdokaskampanjasi budjetin suuruudesta? Arvioi oman 

ehdokaskampanjasi kuluja siten, että et laske mukaan puolueen perimää ehdokasmaksua. Jos olet 

mukana useamman ehdokkaan yhteiskampanjassa, esitä arviosi niistä kuluista, jotka itse käytät 

kampanjaan. 

 

 0 euroa 

 1–50 euroa 

 51–100 euroa 

 101–200 euroa 

 201–500 euroa 

 501–800 euroa 

 801–1000 euroa 

 1001–2500 euroa 

 2501–5000 euroa 

 5001–7500 euroa 

 7501–10 000 euroa 

 Yli 10 000 euroa 
 

 

Mikäli ehdokaskampanjasi budjetti on 0 euroa, siirry kysymykseen 24. 

 

 

22. Mikä osuus oman ehdokaskampanjasi kuluista tulee puolueeltasi, muilta tukijoilta, ja omasta 

rahoituksestasi? 

Oma rahoitus ________ % 

Puolueen osuus ________ % 

Muiden tukijoiden osuus ________ % 

Yhteensä      100  % 

 

 



 

 

23. Mihin seuraavista käytät rahaa omassa ehdokaskampanjassasi? 

 

 Vaalimainonta sanoma-, ilmaisjakelu- ja/tai aikakauslehdissä 

 Oman vaalivideon tekeminen  

 Vaalimainonta radiossa 

 Vaalimainonta televisiossa 

 Vaalimainonta omilla kotisivuilla tai blogissa 

 Vaalimainonta sosiaalisessa mediassa 

 Ulkomainonta (mainoskyltit, siltabanderollit tms.) 

 Vaalilehtien, esitteiden ja/tai muun materiaalin painaminen 

 Ulkopuolinen mainonnan suunnittelu 

 Vaalitilaisuudet 

24. Onko sinulla oma henkilökohtainen tukiryhmä vaalikampanjaasi varten? 

 On 

 Ei ole 

Mikäli sinulla ei ole henkilökohtaista tukiryhmää, siirry kysymykseen 26. 

25. Kuinka monta henkilöä tukiryhmääsi kuuluu? 

 

_________ henkilöä 

 

26. Oletko aiemmin ollut ehdokkaana tai tullut valituksi kunta-, eduskunta-, seurakunta- tai 

osuuskuntavaaleissa? 

 Olen ollut ehdokkaana ja tullut valituksi 

 Olen ollut ehdokkaana, mutta en ole tullut valituksi 

 En ole ollut aiemmin ehdokkaana 
 

Mikäli olet ollut aiemmin ehdokkaana ja tullut valituksi, vastaa seuraaviin kysymyksiin normaalisti. 

 

Mikäli olet ollut aiemmin ehdokkaana, mutta et ole tullut valituksi, vastaa kysymykseen 27 normaalisti, ja 

siirry sen jälkeen kysymykseen 29. 

 

Mikäli et ole ollut aiemmin ehdokkaana, siirry suoraan kysymykseen 29. 

 

 

27. Kuinka monta kertaa (noin) olet ollut ehdokkaana seuraavissa vaaleissa ennen näitä vuoden 

2017 kuntavaaleja? 

 

Olen aiemmin ollut ehdokkaana kuntavaaleissa   _________ kertaa. 

Olen aiemmin ollut ehdokkaana eduskuntavaaleissa  _________ kertaa. 

Olen aiemmin ollut ehdokkaana seurakuntavaaleissa  _________ kertaa. 

Olen aiemmin ollut ehdokkaana osuuskuntavaaleissa  _________ kertaa. 



 

 

28. Kuinka monta kertaa (noin) olet tullut valituksi seuraavissa vaaleissa? 

 

Olen aiemmin tullut valituksi kuntavaaleissa   _________ kertaa. 

Olen aiemmin tullut valituksi eduskuntavaaleissa   _________ kertaa. 

Olen aiemmin tullut valituksi seurakuntavaaleissa   _________ kertaa. 

Olen aiemmin tullut valituksi osuuskuntavaaleissa  _________ kertaa. 

 

29. Toimitko tai oletko toiminut seuraavissa kunnallisissa luottamustehtävissä? 

 

 

 

En ole 

koskaan 

toiminut 

Olen toiminut, 

en toimi tällä 

hetkellä 

Toimin tällä 

hetkellä 

Kunnanvaltuutettuna tai varajäsenenä    

Kunnanhallituksen jäsenenä tai varajäsenenä    

Lautakunnan/lautakuntien jäsenenä tai 

varajäsenenä 
   

Johtokunnan/johtokuntien jäsenenä tai 

varajäsenenä 
   

Kuntayhtymän jäsenenä tai varajäsenenä    

Kunnan yhtiön/liikelaitoksen hallituksen 

jäsenenä tai varajäsenenä 
   

Muussa kunnallisessa luottamustehtävässä    

 

 

30. Jos toimit tällä hetkellä jossakin/joissakin edellä mainituista kunnallisista luottamustehtävistä, 

kuinka monta tuntia viikossa käytät niiden hoitoon? Arvioi käyttämiäsi tunteja keskimäärin. Älä 

laske mukaan loma-aikoja. 

 

________ tuntia viikossa 

 

31. Kuinka paljon arvioit seuraavien tekijöiden vaikuttaneen siihen, että puolue/valitsijayhdistys 

valitsi sinut kuntavaaliehdokkaaksi? 

 Ei lainkaan 
Melko 

vähän 

Jonkin 

verran 

Melko 

paljon 

Hyvin 

paljon 

Ammatillinen kokemukseni      

Asemani puolueen sisällä      

Panokseni vaali-/puoluetyöhön      



 

 

 Ei lainkaan 
Melko 

vähän 

Jonkin 

verran 

Melko 

paljon 

Hyvin 

paljon 

Pätevyyteni poliittisissa 

asiakysymyksissä 
     

Edustan läheisesti jotakin 

yhteiskunnallista ryhmää 
     

Edustan vahvasti puolueemme 

arvoja ja poliittista kuvaa 
     

Minulla on kattava paikallinen 

tuttavaverkosto 
     

Puolue tarvitsi ehdokkaita      

Tunnettuuteni paikkakunnalla      

 

32. Toimitko tai oletko toiminut joissakin seuraavista yhdistyksistä tai järjestöistä? 

 

 

En ole koskaan 

toiminut 

Olen toiminut, 

mutta en toimi 

tällä hetkellä 

Toimin tällä 

hetkellä 

Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö    

Ammattiyhdistys tai -järjestö    

Kylä- tai kaupunginosayhdistys    

Asukasyhdistys    

Liikunta- tai urheiluseura/-järjestö    

Kulttuurijärjestö    

Nuoriso- tai opiskelijajärjestö    

Maanpuolustusjärjestö    

Eläkeläisjärjestö    

Ympäristöjärjestö    

Hyväntekeväisyysjärjestö    

Maahanmuuttajajärjestö    

Poliittinen järjestö tai puolue    

Uskonnollinen järjestö    

Vanhempainyhdistys (koulu, päiväkoti tms.)    

Muu yhdistys, mikä? 

______________________________________ 
   

 

 



 

 

33. Onko sinulla lähipiirissäsi joku, joka pyytäessäsi… 

Valitse kaikki ne henkilöt, joiden puoleen voit kääntyä, jos/kun tarvitset apua seuraavissa 

vaalikampanjaan liittyvissä asioissa. Jos esimerkiksi voit kääntyä sekä puolison, ystävän että tuttavan 

puoleen, valitse kaikki kolme vaihtoehtoa. 

 

Joku 

puolue-

organi-

saatiosta 

Oma 

puoliso, 

lapsi tai 

vanhempi 

Muu 

sukulainen 
Työtoveri Ystävä Tuttava 

Ei 

ketään 

 

Auttaa sinua 

vaalikampanjasi 

organisoinnissa (vastaa 

esim. aikataulusta, 

budjetista tai 

tukiryhmään kuuluvien 

vapaaehtoisten 

koordinoinnista) 

       

Ylläpitää Facebook- tai 

Twitter-tiliäsi, kotisivuasi 

tai blogiasi puolestasi 
       

Lahjoittaa rahaa 

vaalikampanjaasi varten  
       

Auttaa sinua 

suunnittelemaan 

vaalikampanjasi 

sisältöä 

       

Houkuttelee 

vaalitapahtumissa/-

kojuilla ja/tai kaduilla 

ym. kuntalaisia 

antamaan äänensä juuri 

sinulle 

       

Kannustaa sinua 

jaksamaan ja tukee 

sinua henkisesti 
       

Tekee kotitöitä ja/tai 

hoitaa lapsiasi sillä 

aikaa kun itse osallistut 

vaali- ja 

kampanjatyöhön 

       

 

  



 

 

Lopuksi kysymme joitain taustatietojasi. Tietoja käytetään tilastollisissa analyyseissa, joista 

yksittäisten vastaajien antamia tietoja ei voi tunnistaa. 

 

34. Missä kunnassa olet ehdokkaana? 

 

_________________________________________ 

 

35. Mikä on ehdokasnumerosi? 

Ehdokasnumeroni on ___________ 

 

36. Mikä on sukupuolesi? 

 

 Nainen 

 Mies 

 Muu 
 

 

37. Minä vuonna olet syntynyt? Merkitse vuosiluku numeroina (vvvv). 

 

Vuonna ____________ 

 

 

38. Mikä on korkein suorittamasi kouluaste tai tutkinto? 

 

 Peruskoululuokat 1–6, kansakoulu 

 Peruskoululuokat 7–9, keskikoulu 

 Lyhyt ammatillinen koulutus (ammattikoulu, -kurssi) 

 Opistotason ammatillinen tutkinto 

 Ylioppilastutkinto 

 Ammattikorkeakoulututkinto 

 Yliopistotutkinto 

 Tieteellinen jatkotutkinto 
 

39. Mikä on siviilisäätysi? 

 

 Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 

 Leski 

 Eronnut tai asumuserossa 

 Naimaton 

 Avoliitossa 

 Muu 
 

 



 

 

40. Kuinka… 

…monta henkilöä kotitaloudessasi asuu yhteensä? __________ henkilöä 

…moni heistä on 7–17-vuotiaita lapsia tai nuoria? __________ henkilöä 

…moni heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia? __________ henkilöä 

 

41. Kuinka monta vuotta (noin) olet asunut kunnassa, jossa olet nyt ehdolla? Laske mukaan kaikki 

vuodet, jotka olet asunut kunnassa. Asumisen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. 

 

_________ vuotta 

 

42. 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 
 

43. Mikä on ammattiasemasi tällä hetkellä? Jos olet tilapäisesti pois ansiotyöstä äitiys-, isyys- tai muun 

loman, palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa tavanomaisen työtilanteesi 

mukaan. 

 

 Johtava asema 

 Ylempi toimihenkilö 

 Alempi toimihenkilö 

 Työntekijä 

 Yrittäjä 

 Maatalousyrittäjä 

 Opiskelija 

 Hoidan lapsia/kotia/omaisia 

 Työtön/lomautettu 

 Eläkeläinen 

 Muu, mikä? _______________________ 
 

44. Millä sektorilla työskentelet nyt tai työskentelit viimeksi? 

 

 Valtio 

 Kunta tai kuntayhtymä 

 Seurakunta 

 Yksityinen yritys 

 Yritys, jossa kunnalla tai valtiolla on merkittävä omistusosuus 

 Niin kutsuttu kolmas sektori (esimerkiksi voittoa tuottamaton järjestö) 

 En ole ollut työelämässä  



 

 

45. Kuulutko jäsenenä johonkin ammattiliittoon? 

 

 Kyllä 

 En 
 

Jos et kuulu mihinkään ammattiliittoon, siirry kysymykseen 48. 

 

46. Mihin seuraavista ammatillisista keskusjärjestöistä ammattiliittosi kuuluu? 

 

 SAK 

 STTK 

 Akava 

 MTK 

 Ei mihinkään keskusjärjestöön 

 En osaa sanoa 
 

47. Mihin ammattiliittoon kuulut? 

 

________________________________________________________ 

 

48. Kuinka suuret ovat keskimäärin omat vuositulosi veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan 

lukien pääomatulot ja kaikki sosiaalietuudet? 

 

_____________ euroa 

 

49. Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi? 

 

 Työväenluokkaan 

 Alempaan keskiluokkaan 

 Keskiluokkaan 

 Ylempään keskiluokkaan 

 Yläluokkaan 

 En mihinkään luokkaan 
 

50. Kuulutko johonkin uskontokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön? 

 

 Kyllä  

 En 
 

Jos et kuulu mihinkään uskontokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön, siirry kysymykseen 52. 

 

 

 



 

 

 

 

51. Mihin uskontokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön kuulut? 

 

 Evankelisluterilainen kirkko 

 Muu protestanttinen suuntaus 

 Ortodoksinen kirkko 

 Katolinen kirkko 

 Helluntailaisuus 

 Vapaakirkko 

 Jehovan todistajat 

 Juutalaisuus 

 Islam 

 Jokin muu, mikä? ________________________ 
 

52. Kuinka uskonnollisena pidät itseäsi? 

 

 En lainkaan uskonnollisena 

 En kovinkaan uskonnollisena 

 Jonkin verran uskonnollisena 

 Hyvin uskonnollisena 

 

 

Kyselyn päätteeksi voit vielä halutessasi jättää palautetta kyselyn tekijöille:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 

Oikeusministeriö julkaisee tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia vuoden 2017 aikana. 


