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YHTEISKUNTATIETEILIJÄT 
JA KVANTIMENETELMÄT

• Mahdoton yhtälö?
• Vaikeaa, tarpeetonta?
• ”Hain yhteiskuntatieteisiin, koska inhosin matikkaa”
• Internet täynnä menetelmäoppaita ja aineistoja – miten valita 

luotettavimmat?

Toisaalta:
• Työelämävalmiudet
• Opiskelijoiden tutkimuskysymykset usein sellaisia, jotka vaativat numeerisia 

aineistoja ja kvantimenetelmiä



MITEN AINEISTOILLA VOI MADALTAA KYNNYSTÄ?

• Ajankohtaiset, oman alan aineistot antavat numeroille merkityksen ja kytkevät ne teoriaan
• Helppo pääsy internetissä luotettaviin menetelmäoppaisiin (esim. KvantiMOTV)
• Helppo pääsy internetissä luotettaviin aineistoihin tietoarkistojen kautta – ehkäisee epämääräisten 

suoraan ladattavien aineistojen käyttöä – ”portti on oltava, mutta se ei saa olla liian tiukkaan kiinni”
• AILA helpottanut aineiston hankintaa
• Politiikan tutkimuksessa aineistojen esittely jo ensimmäisellä tieteellisen kirjoittamisen kurssilla –

myös aineiston hallinta!



ONGELMIA?

• Embargot – uusimman tutkimusaineiston käyttö opetuksessa (ja omassa 
tutkielmassa) motivoisi, mutta pitkät embargot usein estävät sen

• Opiskelijan tutkielman tutkimuskysymys pitkään usein hahmottamaton, mikä 
vaikeuttaa aineistojen hyödyntämistä

• Kynnys käyttää vieraita aineistoja voi olla suuri, jos perusteet aineistojen 
koodauksesta ei ole tuttua – maltti lukea koodikirjaa puuttuu

• Aineistohallinnan opettaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää – kiusauksena 
käyttää kurssiaineistoa eikä tilata sitä itse (opettajan valvonta)



MUTTA…VOISIMMEKO MYÖS ITSE TUOTTAA AINEISTOJA?

• Vuoden 2015 keväästä alkaen aloitettu tutkimusprojektikurssien perinne valtio-opissa

• Tavoite antaa opiskelijoille kokonaiskuva tutkimusprojektin vaiheista: projektin 
aikatauluttamisesta, osituksesta, resursoinnista, suunnitteluvaiheesta ja kenttätyöstä. 
Opiskelija osaa tehdä relevantit kvantitativiiset analyysit tutkimusaineistosta ja 
raportoida ne julkaistavassa muodossa.

”Mitähän tästä tulee?”



TARU – Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden yhteiskunnalliset
arvot 2015

• 8 opiskelijaa, 2 ohjaajaa (Kestilä-Kekkonen & Westinen)
• Kyselytutkimuksella kartoitettiin Tampereen yliopiston eri alojen 

opiskelijoiden näkemyksiä taloudesta, moraalista ja kansainvälisyydestä. 
Valtion harjoittama sääntely, verotus, tulonjako, seksuaalivähemmistöjen 
oikeudet, EU, maahanmuutto ja kriisimaiden tukeminen olivat kysyttyjen 
asioiden joukossa.

• Kyselyyn vastasi 1023 opiskelijaa. Edustavuus on tutkinto-ohjelmittain hyvä.
• Vaikuttaako opiskelijan opintoala hänen yhteiskunnallisiin näkemyksiinsä ja 

puoluevalintaansa?



TARU – Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden yhteiskunnalliset
arvot 2015

• Opiskelijat suhtautuvat moraaliin melko liberaalisti, tosin lääkäreiksi tai 
kasvatusalalle opiskelevat ovat konservatiivisempia kuin muut. Kaiken 
kaikkiaan opiskelijoiden maailma on avarampi ja kansainvälisempi kuin 
muun väestön.

• Taloudellisissa kysymyksissä koulutusalojen välillä sen sijaan on selkeä 
jako, mikä näkyy myös puoluevalinnassa. Sosiaalitieteet ja humanistiset 
tieteet ovat vasemmistolaisimpia aloja. Kauppatieteet, lääketiede, 
hallintotieteet ja informaatiotieteet ovat puolestaan kaikkein 
oikeistolaisimpia. 



TARU

REFEREE-JULKAISU (JUFO 2)

TARU-projekti (2016) Koulutusalan yhteys yliopisto-opiskelijoiden 
poliittiseen orientaatioon', Politiikka 58(1), 7-26.

ARKISTOITU AINEISTO

Avonius, Marja (Tampereen yliopisto) & Kaunisvaara, Johanna 
(Tampereen yliopisto) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen 
yliopisto) & Koivisto, Tuomas (Tampereen yliopisto) & Leinonen, 
Nelli (Tampereen yliopisto) & Rantala, Ville (Tampereen yliopisto) & 
Ruotsalainen, Taru (Tampereen yliopisto) & Tiihonen, Aino 
(Tampereen yliopisto) & Vahvelainen, Saana (Tampereen yliopisto) 
& Westinen, Jussi (Åbo Akademi): Tampereen yliopiston 
opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015 [sähköinen 
tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-05-31). Yhteiskuntatieteellinen 
tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3092

Näkyvyyttä mediassa: YLE, Aamulehti, Aviisi, Alusta, 
Yliopistouutiset…

http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3092


• 8 opiskelijaa, 4 ohjaajaa (Sipinen, Tiihonen, Kestilä-Kekkonen, Bäck)
• Osa Suomen Akatemian rahoittamaa CONTRE-konsortiohanketta (2015-2019)
• Kyselytutkimuksella kartoitettiin toisen asteen opiskelijoiden poliittisesta 

kiinnittymisestä, kuten kiinnostuksesta politiikkaa kohtaan, suhteesta 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja luottamuksesta päätöksentekijöihin. 

• Aineisto kerättiin huhtikuussa 2016, kyselyyn vastasi 981 henkilöä, joista 65 
prosenttia oli lukiolaisia

• Tampereen kaupungin tutkimuslupa



• Tulokset osoittivat että perheen ja koulun ilmapiirillä tai vastaajan poliittisella 
tietämyksellä ei ole vaikutusta hänen poliittiseen luottamukseensa.

• Sen sijaan vanhempien tulotaso ja tyytyväisyys poliittisen järjestelmän 
suoriutumiseen ovat luottamuksen vahvoja selittäjiä. 

• Huomattavaa on, että lukiolaisten poliittinen että sosiaalinen luottamus on selvästi 
korkeampaa kuin ammattikoululaisten, mikä voi aiheuttaa poliittisen osallistumisen 
eriarvoistumista myöhemmin.



ARVIOITAVANA

POLKU-projekti (2016) Lukiolaiset luottavat lujemmin
Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella. 

AINEISTO ARKISTOITU (embargossa)

SEMINAARI

Tutkimustulosten julkaisu 21.9.2016 seminaarissa

Näkyvyyttä mediassa: Yliopistouutiset, blogikirjoitukset





KIITÄMME

• FSD:n aina ystävällistä, nopeaa ja palveluhenkistä henkilökuntaa!
• Uutta AILA:aa ja sen sujuvaa toimivuutta niin tutkijan kuin opiskelijankin 

näkökulmasta
• Hienoja aineistoja, joita tulee koko ajan lisää
• Selkeitä nettisivuja
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