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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan Helsingin yliopiston opiskelijoiden poliittista orientaatiota 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Keskeisinä kiinnostuksen
kohteina ovat opiskelijoiden poliittinen mielipideilmasto sekä aineistosta muodostettavat poliittiset asenneulottuvuudet ja niihin yhteydessä
olevat tekijät vuosina 1968 ja 1974. Pääasiallisena teoreettisena viitekehyksenä tarkasteluissa käytetään poliittisen sosialisaation näkökulmaa.
Lisäksi tutkielmassa pohditaan mannheimilaisen sukupolvinäkökulman soveltuvuutta opiskelijoiden poliittisen orientaation tarkasteluun sekä
poliittisen sosialisaation lähestymistavan ja sukupolvinäkökulman välistä suhdetta.
Aineisto perustuu vuosina 1967, 1968 ja 1974 Helsingin yliopiston opiskelijoille tehtyihin survey-kyselyihin, joista tässä tutkielmassa käytetään
kahden jälkimmäisen vuoden aineistoja. Opiskelijoiden poliittista mielipideilmastoa vuosina 1968 ja 1974 kuvataan suorien jakaumien ja
ristiintaulukoiden avulla ja mielipideilmastoon sisältyvät poliittiset asenneulottuvuudet muodostetaan aineistolähtöisesti eksploratiivisen
faktorianalyysin avulla. Asenneulottuvuuksia tarkastellaan ensin ristiintaulukoilla ja sen jälkeen logistisella regressioanalyysilla. Havaittuja
yhteyksiä pyritään selittämään, tarkentamaan ja täsmentämään elaboraation kautta kiinnittämällä huomiota erityisesti tiedekuntien välisiin
eroihin poliittisessa orientaatiossa.
Helsingin yliopiston opiskelijoiden poliittisen mielipideilmaston havaittiin olleen jonkin verran ideologisesti vasemmistolaisempi vuonna 1974
kuin vuonna 1968, mikä vahvisti aikaisemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. Mielipideilmastosta nousi molempina vuosina kaksi poliittista
asenneulottuvuutta: sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimusten ulottuvuus ja konservatismin ulottuvuus. Sosioekonomisen ja ideologisen
taustan sekä opiskeluaikaan liittyvien tekijöiden havaittiin selittävän osittain tiedekuntien välistä voimakkaan orientaation vaihtelua
asenneulottuvuuksilla. Tiedekuntien väliset erot säilyivät kuitenkin myös kaikki muut selittävät muuttujat vakioituna, joten tiedekunnalla nähtiin
olleen myös muista tekijöistä riippumaton vaikutus opiskelijoiden poliittiseen orientaatioon. Tulokset vahvistivat tässä mielessä tarvetta nähdä
poliittinen sosialisaatio vuorovaikutteisena ja ristiriitaisenakin prosessina, joka käsittää useita eri elämänvaiheita. Lisäksi historiallisen ja
poliittisen kontekstin merkitys näytti olleen tutkimusajankohtina keskeinen. Mannheimilainen sukupolvikeskustelu osoittautui hyödylliseksi
poliittisen sosialisaation näkökulman laajentamisen kannalta. Tulosten perusteella poliittisen sosialisaation viitekehyksen ja mannheimilaisen
sukupolvinäkökulman perustavanlaatuisen vastakkaisuuden todettiinkin olevan jossain määrin näennäinen, kun vastaajien poliittisessa
orientaatiossa havaittiin samanaikaisesti sekä jatkuvuuden että katkoksen elementtejä.
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