
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1022 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : puoluejäsenet

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD1022 Parties and Local Democracy 1996 : Party Members

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



________________________________________________________________________________________________________

Kysely puolueiden jäsenille

Puolueet, vaalit ja kunnallishallinto Lomake 3 - 1: SDPn jäsenet
________________________________________________________________________________________________________

Pyydämme Teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen. Rengastakaa sen vaihtoehdon numero, joka vastaa Teidän
henkilökohtaista mielipidettänne tai kirjoittakaa lyhyt vastauksenne sille varattuun tilaan.
________________________________________________________________________________________________________

1. Minä vuonna liityitte puolueenne jäseneksi? Liityin (noin) vuonna 19___
________________________________________________________________________________________________________

2. Kuinka tärkeitä seuraavat syyt olivat päätöksellenne liittyä puolueen jäseneksi?

Erittäin Melko Vaikea Ei kovin Ei lainkaan
tärkeä tärkeä sanoa tärkeä tärkeä

Aatteelliset syyt 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5
"Kodin perintö" ´ 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5
Yleinen poliittinen kiinnostus 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5
Jäsenyyden tuoma mahdollinen henkilökohtainen hyöty 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5
Halu vaikuttaa poliittisiin päätöksiin 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5
Tietyn ehdokkaan vaalityön tukiryhmätoiminta 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5
Tiedonsaanti poliittisista kysymyksistä 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5
Minua pyydettiin jäseneksi 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5
Jokin muu syy, mikä? ___________________________ 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5

________________________________________________________________________________________________________

3a. Kuinka usein paikallisyhdistyksenne on ko- 3b. Kuinka usein samana aikana itse osallistuitte
koontunut tietonne mukaan viimeksi kuluneen paikallisyhdistyksenne kokouksiin?
vuoden aikana?

Kokouksia pidettiin (noin) ______ kertaa Osallistuin kokouksiin (noin) ______ kertaa
________________________________________________________________________________________________________

4. Kuinka usein olette kahden viime vuoden aikana osallistunut seuraaviin puoluetoiminnan ja muun poliit-
tisen osallistumisen muotoihin?

Usein Jos- Har- En lain-
kus voin kaan

Keskustellut politiikasta perheenjäsenten, työkavereiden tai tuttujen kanssa 1 .... 2 .... 3 .... 4
Keskustellut politiikasta itsellenne entuudestaan tuntemattomien kanssa 1 .... 2 .... 3 .... 4
Pyrkinyt vaikutt. siihen, että asenteet tulisivat politiikalle myönteisemmiksi 1 .....2 .... 3 .... 4
Kirjoittanut lehtien yleisönosastoihin politiikkaa koskevista asioista 1 .... 2 .... 3 .... 4
Ottanut yhteyttä virkamiehiin itsellenne tärkeissä poliittisissa kysymyksissä 1 .... 2 .... 3 .... 4
Ottanut yht. luottamustehtävissä toimiviin poliitikkoihin its. tärk.
pol. kysym. 1 .... 2 .... 3 .... 4
Allekirjoittanut erilaisia vetoomuksia tai adresseja 1 .... 2 .... 3 .... 4
Ilmaissut mielipiteitänne puolueen paikallistason kokouksissa 1 .... 2 .... 3 .... 4
Toiminut kunnallisvaalityössä 1 .... 2 .... 3 .... 4
Toiminut eduskuntavaalityössä 1 .... 2 .... 3 .... 4

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

5. A) Missä luottamustehtävissä toimitte tai olette toiminut?(varajäsenyyksiä ei huomioida; asteikkol-3)

B) Entä missä tehtävissä olisitte kiinnostunut toimimaan? Rengastakaa oikeanpuoleisesta pystysarak-
keesta kaikki ne tehtävät (1 - 16), joissa ette toimi nyt, mutta jotka kiinnostaisivat Teitä.

Toimin Olen toi- En ole Olen
tällä hetkel- minut, toimi- kiinnostu-
lä/viime mutta en nut kos- nut toimi-
vaaleissa toimi nyt kaan maan

Valtakunnallisen tason luottamustehtävät puoluejärjestössä 1 ...... 2 ...... 3 1

Piiritason luottamustehtävät puoluejärjestössä 1 ...... 2 ...... 3 2

Kunnallisjärjestö-/paikallisyhdistystason luottamustehtävät 1 ...... 2 ...... 3 3

Kunnan-/kaupunginhallituksen jäsenyys 1 ...... 2 ...... 3 4

Kunnan-/kaupunginvaltuuston jäsenyys 1 ...... 2 ...... 3 5

Kunnallisten lauta-/toimikuntien jäsenyys 1 ...... 2 ...... 3 6

Puolueen naisjärjestön jäsenyys 1 ...... 2 ...... 3 7

Puolueen nuorisojärjestön jäsenyys 1 ...... 2 ...... 3 8

Kuittuurialan järjestöjen luottamustehtävät 1 ...... 2 ...... 3 9

Kirkolliset luottamustehtävät 1 ...... 2 ...... 3 10

Ammatillisten järjestöjen luottamustehtävät 1 ...... 2 ...... 3 11

Urheiluseurojen luottamustehtävät 1 ...... 2 ...... 3 12

Muiden harrastejärjestöjen luottamustehtävät 1 ...... 2 ...... 3 13

Luottamustehtävät ns. kansalaisjärjestötoiminnassa 1 ...... 2 ...... 3 14

Kunnallisvaaliehdokkuus 1 ...... 2 ...... 3 15

Eduskuntavaaliehdokkuus 1 ...... 2 ...... 3 16

Presidentin valitsijamiesvaalien ehdokkuus 1 ...... 2 ...... 3

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

6a. Mitä mieltä olette seuraavista kunnallispolitiikkaa koskevista väitteistä?

Täysin Jokseen- Vai- Jokseen- Täysin
samaa kin samaa kea kin eri eri
mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

....................................................................................................
Jokainen, joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan kotikuntansa
asioihin 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................
Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä kunnallispo-
liittisia kysymyksiä 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................
Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä kunnan-/kaupun-
ginhallitus ja -valtuusto päättävät 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
.......................... .........................................................................
On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani
kunnallispoitiikassa 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................
Puolueet ovat kunnallispolitiikassa kiinnostuneita vain ihmisten
antamista äänistä, eivät heidän mielipiteistään 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................
Kunnallisvaalien tuloksilla ei ole nykyään paljonkaan merkitystä
kunnassani harjoitettavan politiikan kannalta 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................
Virkamiesvalta ei ole kotikunnassani esteenä valtuuston kautta
välittyvälle edustukselliselle demokratialle 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................
Kunnan-/kaupunginvaltuutetut menettävät yleensä pian vali-
tuksi tultuaan kosketuksen äänestäjiin 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................
Kotikuntani kunnallispoliitikkoihin voi yleensä ottaen luottaa 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................
Poliittinen päätösvalta on kotikunnassani keskittynyt aivan
liian harvoille henkilöille 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
....................................................................................................

________________________________________________________________________________________________________

6b. Entä jos ajatellaan politiikkaa yleensä,ei pelkästään kunnallispolitiikkaa? Mitä mieltä silloin
olette seuraavista väitteistä?

Täysin Jokseen- Vai- Jokseen- Täysin
samaa kin samaa kea kin eri eri
mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä

Jokainen, joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan yhteiskunnan
asioihin 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä poliittisia
kysymyksiä 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus
ja eduskunta päättävät 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä,
eivät heidän mielipiteistään 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
Maassamme harjoitettavan politiikan kannalta vaalien tuloksilla
ei nykyään ole paljonkaan merkitystä 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
Suomessa virkamiesvalta ei ole esteenä vaaleissa välittyvälle
edustukselliselle demokratialle 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
Kansanedustajat menettävät yleensä pian valituksi tultuaan
kosketuksen äänestäjiin 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
Poliitikkoihin voi yleensä ottaen luottaa 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
...................................................................................................
Poliittinen päätösvalta on yhteiskunnassamme keskittynyt aivan
liian harvoille henkilöille 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

7. Kuinka paljon seuraavat tahot mielestänne arvostavat kunnan-/kaupunginvaltuutettujen työtä omassa
kunnassanne?

Erittäin Melko Vaikea Melko Erittäin
paljon paljon sanoa vähän vähän

Valtuutetut itse 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Kunnan johtavat viranhaltijat 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Keskeiset tiedotusvälineet 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Kuntalaiset 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Te itse 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5

________________________________________________________________________________________________________

8. Kuinka suuressa määrin katsotte itse olevanne omassa puolueessanne sen ryhmän puolestapuhuja, johon
oman taustanne puolesta kuulutte?

Erittäin Melko Vai- En kovin En
suuressa suuressa kea suuressa lain-
määrin määrin sanoa määrin kaan

Oman sukupuoleni edustaja 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Oman ikäryhmäni edustaja 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Oman ammattiryhmäni edustaja 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5

________________________________________________________________________________________________________

9. Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että kunnanvaltuusto vastaa koostumukseltaan kunnan äänioikeutettua väes-
töä seuraavien tekijöiden suhteen?

Erittäin Melko Vaikea Ei kovin Ei lainkaan
tärkeä tärkeä sanoa tärkeä tärkeä

Eri sukupuolten tasapuolinen edustavuus 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Eri ikäryhmien tasapuolinen edustavuus 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Eri ammattiryhmien tasapuolinen edustavuus 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5
Eri asteisesti koulutettujen henkilöiden tasapuol. edustavuus 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5

________________________________________________________________________________________________________

10. Seuraavassa on lueteltu joukko kunnan tehtäviä ja palveluita. Arvioikaa niitä kahdella tapaa oheisten
erillisten ohjeiden (A ja B) mukaisesti.

A) B)
Hoidettu Pitäisi
kunnassa kehittää

Lasten päivähoito ____ 1

A) Koulutoimi ____ 2 B)
Antakaa kullekin Rengastakaa
kouluarvosana (4-10) Joukkoliikennepalvelut ____ 3 oikeanpuoleises-
sen mukaan, kuinka ta sarakkeesta
hyvin kyseinen asia Ympäristönsuojelu ____ 4 enintään viisi
on mielestänne ny- sellaista asiaa,
kyisin hoidettu kun- Kirjastotoimi ____ 5 joita Teidän mie-
nassanne. lestänne pitäisi

Terveyskeskuspalvelut ____ 6 erityisesti kehit-
tää kunnassan-

Vanhusten huolto ____ 7 ne.

Kulttuuripalvelut ____ 8

Asuntotuotannon tukeminen ____ 9

Toimeentulotuki ____ 10

Työllisyyden hoito ____ 11

Urheilu- ja liikuntapalvelut ____ 12

Katujen kunnostus ja katuvalaistus ____ 13

Yritys- ja elinkeinotoiminnan tukeminen ____ 14

Viher- ja virkistysalueiden kunnossapito ____ 15

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

11. Kuinka hyvinä pidätte seuraavia keinoja kunnallisen demokratian kehittämisessä? Arvioikaa kutakin ni-
menomaan oman kuntanne nykytilanteen kannalta.

Erittäin Melko Vai- Ei kovin Ei lain-
hyvä hyvä kea hyvä kaan
keino keino sanoa keino hyvä

Alueellisen hallinnon, esim. kunnanosahallinnon kehittäminen 1......2......3......4......5
Aloiteoikeuden käytön kehittäminen 1......2......3......4......5
Kunnalliset kansanäänestykset 1......2......3......4......5
Kunnalliset mielipidetiedustelut 1......2......3......4......5
Kuulemistilaisuudet 1......2......3......4......5
Muut keskustelu- ja tiedotustilaisuudet 1......2......3......4......5
Luottamusmiesvallan vahvistaminen virkamiesvallan kustannuksella 1......2......3......4......5
Kunnan-/kaup.johtajan valinnan siirtäminen suoraan kuntalaisille 1......2......3......4......5
Kunnan johtavien virkamiesten määräaikaistamisen lisääminen 1......2......3......4......5
Puolueiden paikallisjärjestötoiminnan kehittäminen 1......2......3......4......5

________________________________________________________________________________________________________

12. Kuinka hyvinä pidätte seuraavia keinoja kunnallisen palvelutuotannon -ja päätöksenteon tehokkuuden
kehittämisessä?

Erittäin Melko Vai- Ei kovin Ei lain-
hyvä hyvä kea hyvä kaan
keino keino sanoa keino hyvä

Kuntien lukumäärän vähentäminen pakkoliitoksin 1......2......3......4......5
Kuntien vapaaehtoisen yhteistyön lisääminen 1......2......3......4......5
Tulosvastuuajattelun vahvistaminen 1......2......3......4......5
Kunnallisten palvelujen yksityistäminen 1......2......3......4......5
Virkamies- ja asiantuntijavallan lisääminen luottamusmiesten kust.1......2......3......4......5
Kunnan johtavien virkamiesten määräaikaistamisen lisääminen 1......2......3......4......5

________________________________________________________________________________________________________

13. Missä määrin seuraavilla tahoilla on mielestänne tosiasiallista vaikutusvaltaa kotikuntanne asioista
päätettäessä?

Erittäin Melko Vaikea Melko Erittäin
paljon paljon sanoa vähän vähän

Kunnan-/kaupunginvaltuusto 1......2......3......4......5
Kunnan-/kaupunginhallitus 1......2......3......4......5
Lautakunnat ja johtokunnat 1......2......3......4......5
Kunnan-/kaupunginjohtaja 1......2......3......4......5
Kunnan viranhaltijat yleensä 1......2......3......4......5
Pankit 1......2......3......4......5
Teollisuus- ja muut yritykset 1......2......3......4......5
Paikalliset valtion viranomaiset 1......2......3......4......5
Puolueiden paikallisjärjestöt 1......2......3......4......5
Ammattiyhdistykset 1......2......3......4......5
Yrittäjäjärjestöt 1......2......3......4......5
Maataloustuottajajärjestöt 1......2......3......4......5
Asukasyhdistykset/kylätoimikunnat 1......2......3......4......5
Alueelliset/paikalliset lehdet 1......2......3......4......5
Kuntalaiset yleensä 1......2......3......4......5

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

14. Kunnallisvaaleissa puolueiden ehdokaslistoilla oli 1 Erittäin tarpeellisena
sitoutumattomia ehdokkaita, jotka eivät olleet puo- 2 Melko tarpeellisena
lueen jäseniä. Kuinka tarpeellisena pidätte sitä, että 3 En kovin tarpeellisena
puolueessanne edellytettäisiin tällaisilta ehdokkailta 4 En lainkaan tarpeellisena
selvää sitoumusta puolueen ajamiin aatteisiin ja asia- 5 En osaa sanoa
kysymyksiin?

________________________________________________________________________________________________________

15. Kuinka paljon hyötyä tai haittaa kunnallisten lautakuntien ja lautakuntapaikkojen lukumäärän vähentymi-
sestä on mielestänne ollut seuraaviin asioihin kotikunnassanne?

Pal- Jonkin Ei hyö- Jonkin Pal- En
jon verran tyä eikä verran jon osaa
hyötyä hyötyä haittaa haittaa haittaa sanoa

Kunnallishallinnon tehokkuus 1 ...... 2...... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6
Kunnallishallinnon demokraattisuus 1 ...... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6
Tiedonsaanti kunnallispoliitt. asioista omassa puolueessa 1 ...... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6
Kiinnostus hakeutua kunnallisvaaliehdokkaaksi 1 ...... 2 ..... 3 ...... 4 ..... 5 ...... 6

________________________________________________________________________________________________________

16. Kuinka aktiivisena puoluejäsenenä pidätte itseänne tällä hetkellä ja millainen on mielestänne nykyisin
oman paikallisyhdistyksenne toiminta-aktiivisuus?

Erittäin Melko Vai- Ei kovin Ei lain-
aktii- aktii- kea aktii- kaan ak-
vinen vinen sanoa vinen tiivinen

Oma jäsenaktiivisuus 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5
Oman paikallisyhdistyksen toiminta-aktiivisuus 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5

________________________________________________________________________________________________________

17. Onko oma/paikallisyhdistyksenne aktiivisuus muuttunut jollakin tavoin viime vuosina? Entä millaisena
näette näiden asioiden tulevan kehityksen?

Lisään- Lisäänty- Ei Vähenty- Vähen- En
VIIME AIKOJEN KEHITYS: tynyt nyt jonkin muu- nyt jon- tynyt osaa

paljon verran tosta kin verr. paljon sanoa

Oma jäsenaktiivisuus 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 ...... 6
Paikallisyhdistyksen toiminta-aktiivisuus 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4 ...... 5 ...... 6

Lisään- Lisään- Ei Vähen- Vähen- En
ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ: tyy tyy jonkin muu- tyy jon- tyy osaa

paljon verran tosta kin verr. paljon sanoa

Oma jäsenaktiivisuus 1 ...... 2 ...... 3 ....... 4 ...... 5 ...... 6
Paikallisyhdistyksen toiminta-aktiivisuus 1 ...... 2 ...... 3 ....... 4 ...... 5 ...... 6

________________________________________________________________________________________________________

18. Onko Euroopan unionia koskevia asioita mielestänne käsitelty viime aikoina puoluenne eri
järjestötasoilla sopivasti, liian paljon vaiko liian vähän?

Sopi- Liian Liian En osaa
vasti paljon vähän sanoa

Omassa paikallisyhdistyksessä 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4
Kunnallisjärjestössä 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4
Puolueessa yleensä 1 ...... 2 ...... 3 ...... 4

________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________

VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT AINEISTON TILASTOLLISTA RYHMITTELYÄ VARTEN

Sukupuoli Ikä ______ vuotta
1 Mies
2 Nainen

Ammatillinen koulutus
Ammattiryhmä, johon katsotte lä-
hinnä kuuluvanne 1 Ei ammatillista koulutusta

2 Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
1 Johtavassa asemassa toisen palv. 3 Koulutasoinen ammattik., ammattikoulu tms.
2 Ylempi toimihenkilö 4 Opistotasoinen ammattikoulutus
3 Alempi toimihenkilö 5 Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
4 Työntekijä
5 Yrittäjä tai yksit. ammatinharjoittaja
6 Maatalousyrittäjä Työnantajan tyyppi, oletteko työssä
7 Opiskelija
8 Eläkeläinen 1 Yksityisellä sektorilla
9 Kotiäiti/-rouva tai koti-isä 2 Julkisella sektorilla valtion tai srk:n palv.

10 Työtön 3 Julkisella sektorilla kunnan tai kuntainliiton p.
11 Muu 4 En ole tällä hetkellä työelämässä

Nykyinen kotikuntanne_ _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________

KOMMENTTEJA? Kaikki mielipiteet puoluejäsenyydestä, kunnallispolitiikkaan osallistumisesta sekä
tästä tutkimuksesta ovat tervetulleita ja arvokkaita.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

SUURKIITOS VASTAUKSISTANNE!

Palauttakaa tämä lomake oheisessa kirjekuoressa.


