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Tutkimuksen toteutus:
Tilaaja YLE Uu set

Toteu aja Taloustutkimus Oy

Tiedonkeruun ajankohta 25.11.2021-22.12.2021

Kohde Puolueiden aluevaalikannatus

Tiedonkeruumenetelmä Tietokoneavusteinen 
puhelinhaasta elu

Kohderyhmä: Suomen 18-79 –vuo as väestö pl. 
Ahvenanmaa

Tehdyt haasta elut
- kantansa ilmoi aneet

3154
2129

Kantansa ilmoi aneiden osuus
- paino ama omasta 

aineistosta
- painotetusta aineistosta

67,5 %
67,7 %

Virhemarginaali ± 2,2 %-yksikköä
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Puolueiden aluevaalikannatusarviot  2021-2022
 Kunta

-vaalit
Ek-

vaalit PUOLUEKANNATUSARVIOT 2021

 2021 2019
11-

12/20
21

 % %

SDP 17,7 17,7 18,9

VAS 7,9 8,2 8,1

KOK 21,4 17,0 21,8

KESK 14,9 13,8 15,3

RKP 5,0 4,5 3,9

KD 3,6   3,9 3,0

VIHR 10,6   11,5 7,6

PS 14,5 17,5 17,6

LIIK 1,6 2,3 2,0

MUU 2,8 3,6  1,8



23.12.2021

Puolueiden aluevaalikannatusarviot,  tutkimuksen toteutus 2021
Laskennallisen arvion puolueiden kannatuksesta laa i Taloustutkimus Oy Yle Uu sten toimeksiannosta. 

Tutkimus- ja otantamenetelmä
Tutkimus teh in etokoneavusteisina puhelinhaasta eluina. Haasta elujen kohderyhmänä on aluevaaleissa 2022 äänioikeute u Suomen 
18–79-vuo as väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun o ama a. Helsinki on jäte y otoksen ulkopuolelle, sillä aluevaaleja ei järjestetä 
Helsingissä. Puhelinhaasta elujen otos muodoste in satunnaisotannalla Binode Oy:n Ihmiset-palvelusta. Otokseen tulleille henkilöille 
etsi in puhelinnumerot seuraavassa järjestyksessä:

 ko. henkilön matkapuhelinnumero
 ko. henkilön kiinteä puhelinnumero
 viitehenkilöiden (=samassa taloudessa asuvat täysi-ikäiset) kiinteä puhelinnumero.

Otoksen koko ja vastanneet
Otoksen koko vaihtelee kierroksi ain. Luvut ja vastanneiden osuudet kerrotaan aina kunkin kuukauden yhteydessä.



23.12.2021

Esitetyt kysymykset
Haastateltaville esite in kannatusarvion laskentaa varten kaksi kysymystä: 

 “Minkä puolueen tai ryhmi ymän listalla olevaa ehdokasta Te äänestäisi e, jos aluevaalit olisivat nyt?” 
 “Minkä puolueen tai ryhmi ymän listalla olevaa ehdokasta Te äänes e vuoden 2021 kuntavaaleissa?”

Kannatusarvion laskentatapa, virhemarginaali
Kannatusarvio on laskennallinen tulos näihin kysymyksiin saaduista vastauksista.

 “Äänes n kuntavaaleissa” -tulosta verrataan vastaavien vaalien todelliseen tulokseen. Kullekin puolueelle lasketaan korjauskerroin, jolla viime 
vaaleissa äänestäneiden tulos oikaistaan vaalitulosta vastaavaksi. Näillä kertoimilla korjataan samojen vastaajien “äänestäisin nyt” -tulos.  Tällä 
menetelmällä ”uudet äänet” (ei äänestänyt kv 2021), kertoi puoluekantansa nyt) lisätään puolueiden kannatukseen pienentävällä 
painokertoimella. Tämä kerroin ei ole puoluekohtainen, vaan kaikille puolueille sama.

Kannatusarvion virhemarginaalit ovat 95 prosen n luo amustasolla suurimpien puolueiden osalta ilmoitetaan kunkin jakson yhteydessä.  
Korjauskertoimien ansiosta tulos on kuitenkin käytännössä tarkempi kuin pelkkä lastollinen virhemarginaali osoi aa.

Huom: Syyskuuhun 2016 as  virhemarginaali on ilmoite u kaikista tutkimukseen osallistuneista. Lokakuusta 2016 läh en virhemarginaali 
ilmoitetaan kantansa ilmoi aneista. 


