
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta

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:

FSD1023 Parties and Local Democracy 1996 : Electors

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/



Puolueet, vaalit ja kunnallishallinto 1996-1997/
Valitsijakysely / Suomen Gallup Oy / yhdistetty aineisto

<LN0> Lomakenumero

<SURVEY> Omnibus-kierroksen numero
+--+--+--+--+--+--+ 2

<DUUNI> Työnumero
+--+--+--+--+--+--+ 3

<SEX> Sukupuoli

Nainen ....................................................................4 1
Mies .........................................................................2

<IKA> Minkä ikäinen olette?
+--+--+ 5

<P_KOULU> Mikä on peruskoulutuksenne? (TAUSTATIETOKORTTI)

Kansakoulu tai vähemmän, kansalaiskoulu ..................................6 1
Keskikoulu tai peruskoulu ....................................................2
Ylioppilastutkinto ...........................................................3
Joku muu ....................................................................4

<AMM-K0UL> Entä mikä on ammatillinen koulutuksenne? (TAUSTATIETOKORTTI)

Ei ammatillista koulutusta ................................................7 1
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa saatu koulutus .............2
Ammattikoulu, teknillinenkoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava ............3
Opistotasoinen koulutus ......................................................4
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto ...........................................5
Joku muu, mikä?

____________________________________________________________________________________6

<TULOT> Mihin näistä tuloluokista taloutenne kuuluu, kun kaikkien talouden jäsenten tulot lasketaan
yhteen veroja vähentämättä? Vastatkaa sen mukaan, kumpi on Teille helpompi vastata eli joko
vuosi- tai kuukausitulo. Sanokaa vain numero kortilta.(TAUSTATIETOKORTTI)

Alle 60.000...........alle 5.000............................................8 1
60.001- 90.000........5.001- 7.500.............................................2
90.001-120.000........7.501-10.000.............................................3
120.001-150.000.......10.001-12.500............................................4
150.001-180.000.......12.501-15.000............................................5
180.001-210.000 ......15.001-17.500............................................6
210.001-240.000.......17.501-20.000............................................7
240.001-270.000.......20.001-22.500............................................8
270.001-300.000 ......22.501-25.000............................................9
Yli 300.000 ..........Yli 25.000...............................................10

Ei vastausta ............................................11

<PERHE_1> Kuinka monta yli 16-vuotiasta henkilöä kuuluu talouteenne itsenne mukaan lukien?

+--+--+ 9

<PERHE_2> Entä kuinka monta alle 16-vuotiasta lasta talouteenne kuuluu?

+--+--+ 10

<PERHE_3> Kuinka monta alle 7-vuotiasta lasta kuuluu talouteenne?

+--+--+ 11
<PERHE_4> Yhteensä perheenjäseniä:

+--+--+ 12



<EVAIHE> Mihin elinvaiheeseen kuulutte, sanokaa vain numero kortilta? (TAUSTATIETOKORTTI)

Naimaton, asuu vanhempien luona............................................13 1
Yksin, alle 35-vuotias ........................................................2
Yksin, yli 35-vuotias..........................................................3
Naimisissa/avopari, ei lapsia..................................................4
Naimisissa/avopari, on lapsia..................................................5
Yksinhuoltaja/aikuinen, asuu lasten kanssa.....................................6
Pariskunta, lapset eivät asu kotona............................................7

<AMM_l> Mihin näistä ammattiryhmistä taloutenne päähenkilö eli eniten ansaitseva kuuluu?
(TAUSTATIETOKORTTI)

Maataloustyönantaja, maatalousyksityisyrittäjä.............................14 1
Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä...........................................2
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa, ylempi toimihenkilö..................3
Alempi toimihenkilö............................................................4
Työntekijä.....................................................................5
Eläkeläinen....................................................................6
Opiskelija/Koululainen.........................................................7
Muut...........................................................................8

<AMM_2> (JOS PÄÄHENKILÖ ELÄKELÄINEN) Mikä oli entinen ammatti?

Maataloustyönantaja, maatalousyksityisyrittäjä 15 1
Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä...........................................2
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa, ylempi toimihenkilö..................3
Alempi toimihenkilö............................................................4
Työntekijä.....................................................................5
Eläkeläinen....................................................................6
Opiskelija/Koululainen.........................................................7
Muut...........................................................................8

<AMM_3> Mihin näistä ammattiryhmistä Te itse kuulutte? (JOS VASTAAJA PÄÄHENKILÖ, SAMA
KUIN KOHDASSA a) tai b))

Maataloustyönantaja, maatalousyksityisyrittäjä .............................16 1
Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä............................................2
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa, ylempi toimihenkilö ..................3
Alempi toimihenkilö.............................................................4
Työntekijä......................................................................5
Eläkeläinen.....................................................................6
Opiskelija/Koululainen..........................................................7
Muut............................................................................8

<ONKO> Oletteko tällä hetkellä kokopäivätyössä, osa-aikatyössä, työttömänä, lomautettuna vai
jostakin muusta syystä työelämän ulkopuolella?

Kokopäivätyössä.............................................................17 1
Osa-aikatyössä..................................................................2
Työtön..........................................................................3
Lomautettu......................................................................4
Työelämän ulkopuolella..........................................................5

<OSTOT> Kuka Teillä päättää taloutenne elintarvikeostoista?

Vastaaja....................................................................18 1
Muu kuin vastaaja...............................................................2
Vastaaja ja joku/jotkut muut yhdessä ...........................................3

<KUNTA> Paikkakuntatyyppi:

Pääkaupunkiseutu ...........................................................19 1
Turku, Tampere..................................................................2
Muu kaupunki....................................................................3
Maaseututaajama.................................................................4
Avoin maaseutu..................................................................5



<POSTI> Haastateltavan asuinpaikkakunnan postinumero
+--+--+--+--+ 20

<KK> Kuntakoodi
+--+--+--+ 21

<LAANI> Asuinlääni
+--+--+ 22

<ASUU> LÄÄNI

Uudenmaan...................................................................23 1
Turun ja Porin..................................................................2
Hämeen..........................................................................3
Kymen...........................................................................4
Mikkelin........................................................................5
Kuopion.........................................................................6
Keski-Suomen....................................................................7
Vaasan..........................................................................8
Pohjois-Karjalan................................................................9
Oulun...........................................................................10
Lapin...........................................................................11

<ALU1> Missä osassa Suomea asuu?

ETELÄ-SUOMI.................................................................24 1
KESKI-SUOMI.....................................................................2
POHJOIS-SUOMI...................................................................3

<WT> Painokerroin
+--+--+--+--+--+--+ 25

<EKUNTA> Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te
äänestäisitte? (RENGASTAKAA OIKEAN VAIHTOEHDON NUMERO)

SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)...................................26 1
KESK (Suomen Keskusta)..........................................................2
KOK (Kansallinen Kokoomus)......................................................3
VAS (Vasemmistoliitto)..........................................................4
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue..................................................5
VIHR (Vihreä liitto)............................................................6
SKL (Suomen Kristillinen Liitto)................................................7
NUOR (Nuorsuomalainen Puolue)...................................................8
Perussuomalaiset (ent. Suomen Maaseudun puolue, SMP)............................9
LKP (Liberaalinen Kansanpuolue).................................................10
NAISP (Naisten Puolue)..........................................................11
VSL (Vapaan Suomen Liitto)......................................................12
SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue)................................................13
EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla)................................................14
EKO (Ekologinen Puolue).........................................................15
LLP (Luonnonlain Puolue)........................................................16
YVP (Yhteisvastuu puolue) ......................................................17
Kommunistinen Työväen Puolue....................................................18
Joku muu puolue tai ryhmittymä..................................................19
En äänestäisi...................................................................20
En osaa sanoa...................................................................21
En halua sanoa..................................................................22



<EKUNTA2> Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänes
täisitte TOISSIJAISESTI? (siis jotakin muuta puoluetta kuin edellisessä kysymyksessä 1.)
(RENGASTAKAA OIKEAN VAIHTOEHDON NUMERO)

SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)..................................27 1
KESK (Suomen Keskusta..........................................................2
KOK (Kansallinen Kokoomus).....................................................3
VAS (Vasemmistoliitto).........................................................4
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue)................................................5
VIHR (Vihreä liitto)...........................................................6
SKL (Suomen Kristillinen Liitto)...............................................7
NUOR (Nuorsuomalainen Puolue)..................................................8
Perussuomalaiset (ent. Suomen Maaseudun puolue, SMP)...........................9
LKP (Liberaalinen Kansanpuolue)................................................10
NAISP (Naisten Puolue).........................................................11
VSL (Vapaan Suomen Liitto).....................................................12
SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue)...............................................13
EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla)...............................................14
EKO (Ekologinen Puolue)........................................................15
LLP (Luonnonlain Puolue).......................................................16
YVP (Yhteisvastuu puolue)......................................................17
Kommunistinen Työväen Puolue...................................................18
Joku muu puolue tai ryhmittymä.................................................19
En äänestäisi..................................................................20
En osaa sanoa..................................................................21
En halua sanoa.................................................................22

<EKUNTA3> Mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestitte lokakuussa järjestetyissä
kunnallisvaaleissa?

SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)..................................28 1
KESK (Suomen Keskusta).........................................................2
KOK (Kansallinen Kokoomus).....................................................3
VAS (Vasemmistoliitto).........................................................4
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue)................................................5
VIHR (Vihreä liitto)...........................................................6
SKL (Suomen Kristillinen Liitto)...............................................7
NUOR (Nuorsuomalainen Puolue)..................................................8
Perussuomalaiset (ent. Suomen Maaseudun puolue,SMP)............................9
LKP (Liberaalinen Kansanpuolue)................................................10
NAISP (Naisten Puolue).........................................................11
VSL (Vapaan Suomen Liitto).....................................................12
SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue)...............................................13
EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla)...............................................14
EKO (Ekologinen Puolue)........................................................15
LU (Luonnonlain Puolue)........................................................16
YVP (Yhteisvastuu puolue)......................................................17
Kommunistinen Työväen Puolue...................................................18
Joku muu puolue tai ryhmittymä.................................................19
En äänestänyt..................................................................20
En osaa sanoa..................................................................21
En halua sanoa.................................................................22

<A1> Nykyinen kunnallislaki sallii kansanäänestysten käytön kunnallisessa päätöksenteossa. Onko
kunnallisen kansanäänestyksen tulos lain mukaan päätöksentekijöitä lopullisesti sitova vai
vain neuvoa-antava?

Lopullisesti sitova .......................................................29 1
Neuvoa antava .................................................................2
Ei osaa sanoa .................................................................3



<A2> Mitkä ovat hiljattain käytyjen kunnallisvaalien tulosten perusteella suuruusjärjestyksessä
kaksi suurinta poliittista puoluetta tai ryhmittymää kotikuntanne kunnan/kaupunginvaltuustos
sa? SUURIN:

SDP .......................................................................30 1
KESK ..........................................................................2
KOK ...........................................................................3
VAS ...........................................................................4
RKP ...........................................................................5
VIHR ..........................................................................6
Joku muu ......................................................................7
Ei osaa sanoa .................................................................8

<A2_2> Toiseksi suurin:

SDP .......................................................................31 1
KESK...........................................................................2
KOK............................................................................3
VAS............................................................................4
RKP............................................................................5
VIHR...........................................................................6
Joku muu.......................................................................7
Ei osaa sanoa..................................................................8

<A3> Mitkä puolueet ovat mukana maamme nykyisessä hallituksessa?

SDP........................................................................32 1
KESK...........................................................................2
KOK............................................................................3
VAS............................................................................4
RKP............................................................................5
VIHR...........................................................................6
SKL............................................................................7
NUSU...........................................................................8
Perussuomalainen puolue........................................................9
Joku muu.......................................................................10

<A4_1> Tiedättekö, kuinka monta prosenttia kotikuntanne kunnallisveroäyri on tällä hetkellä?

Kyllä......................................................................33 1
Ei ............................................................................2

<A4_2> Arvio kunnallisveroäyristä
+--+--+--+--+ 34

TÄSTÄ ALKAVAT PERÄVAUNUN, 141412,KYSYMYKSET

<K1A> Kuinka kiinnostunut olette kunnallispolitiikasta?

Hyvin kiinnostunut........................................................35 1
Jonkin verran kiinnostunut....................................................2
Vain vähän kiinnostunut.......................................................3
En ollenkaan kiinnostunut.....................................................4
En osaa sanoa.................................................................5

<K1B> Kuinka kiinnostunut olette yleensä politiikasta?

Hyvin kiinnostunut........................................................36 1
Jonkin verran kiinnostunut....................................................2
Vain vähän kiinnostunut.......................................................3
En ollenkaan kiinnostunut.....................................................4
En osaa sanoa.................................................................5



Kuinka usein olette viimeisten kahden vuoden aikana...

Usein ..................................................................37 1
Joskus ......................................................................2
Harvoin ....................................................................3
En lainkaan ...............................................................4

<K2_1> Keskustellut politiikasta omien perheenjäsenten, työkavereiden tai muiden tuttujen kanssa
<K2_2> Keskustellut politiikasta jonkun puoluejäsenen kanssa
<K2_3> Pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että ihmisten asenteet tulisivat politiikalle myönteisemmiksi
<K2_4> Kirjoittanut lehtien yleisönosastoihin politiikkaa koskevista asioista
<K2_5> Ottanut henkilökohtaisesti yhteyttä virkamiehiin itsellenne tärkeissä poliittisissa

kysymyksissä
<K2_6> Ottanut henkilökohtaisesti yhteyttä luottamustehtävissä toimiviin poliitikkoihin itsellenne

tärkeissä poliittisissa kysymyksissä
<K2_7> Allekirjoittanut erilaisia vetoomuksia tai adresseja

<K3> Oletteko tällä hetkellä tai oletteko joskus ollut jonkin poliittisen puolueen jäsen?

Olen tällä hetkellä jonkin puolueen jäsen....................................44 1
Olen ollut jäsen, mutta en ole tällä hetkellä....................................2
En ole koskaan ollut minkään puolueen jäsen......................................3

<K4A> Onko Teitä koskaan pyydetty liittymään jonkin puolueen jäseneksi?

Ei ole koskaan pyydetty......................................................45 1
Kyllä, seuraavan tai seuraavien puolueiden jäseneksi.............................2

<K4B> Minkä puolueen tai puolueiden jäseneksi Teitä on pyydetty?

Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP....................................46 1
Suomen Keskusta - KESK (aiemmin Maalaisliitto)...................................2
Kansallinen Kokoomus - KOK.......................................................3
Vasemmistoliitto - VAS...........................................................4
Ruotsalainen kansanpuolue - RKP..................................................5
Vihreä Liitto - VIHR.............................................................6
Suomen Kristillinen Liitto - SKL.................................................7
Nuorsuomalainen puolue - NUSU....................................................8
Suomen Maaseudun Puolue (nyk. Perussuomalainen Puolue)...........................9
Liberaalinen Kansanpuolue – LKP..................................................10
Joku muu.........................................................................11

<K4C_1> Minä vuosikymmenenä pyydettiin SDP:hen?
+--+--+ 47

<K4C_2> Minä vuosikymmenenä pyydettiin Suomen Keskustaan?
+--+--+ 48

<K4C_3> Minä vuosikymmenenä pyydettiin Kokoomukseen?
+---+---+ 49

<K4C_4> Minä vuosikymmenenä pyydettiin Vasemmistoliittoon?
+---+---+ 50

<K4C_5> Minä vuosikymmenenä pyydettiin RKP:hen?
+---+---+ 51

<K4C_6> Minä vuosikymmenenä pyydettiin Vihreään Liittoon?
+---+---+ 52

<K4C_7> Minä vuosikymmenenä pyydettiin SKL:ään?
+---+---+ 53

<K4C_8> Minä vuosikymmenenä pyydettiin Nuorsuomalaisiin?
+---+---+ 54

<K4C_9> Minä vuosikymmenenä pyydettiin SMP:hen?
+---+---+ 55

<K4C_10> Minä vuosikymmenenä pyydettiin LKP:hen?
+---+---+ 56

<K4C_11> Minä vuosikymmenenä pyydettiin johonkin muuhun puolueeseen?
+---+---+ 57



<K5> Jos joku nyt pyytäisi Teitä liittymään itsellenne mieluisimman puolueen jäseneksi, kuinka
varmasti liittyisitte tai jättäisitte liittymättä sen jäseneksi? (HUOM Puoluejäsenet vastaavat
ikään kuin eivät olisi puoluejäseniä, ja heitä pyydettäisiin nyt liittymään puolueeseen.)

Varmasti liittyisin.........................................................58 1
Luultavasti liittyisin..........................................................2
Luultavasti en liittyisi........................................................3
Varmasti en liittyisi...........................................................4
En osaa sanoa...................................................................5

Jos Teidän pitäisi ottaa jossakin Teille tärkeässä asiassa yhteyttä oman kuntanne politiikkoihin
tai virkamiehiin, kuinka mieluisia seuraavat keinot olisivat kohdallanne?

Erittäin mieluinen .........................................................59 1
Melko mieluinen.................................................................2
Ei kovinkaan mieluinen..........................................................3
Ei lainkaan mieluinen...........................................................4
Ei osaa sanoa...................................................................5

<K6_1> Henkilökohtaisen viestin lähettäminen jonkun sellaisen ihmisen kautta, joka tuntee kyseisen
poliitikon tai virkamiehen

<K6_2> Henkilökohtaiset terveiset epävirallisissa, ennalta suunnittelemattomissa tilanteissa
(esim. kadulla tms.)

<K6_3> Henkilökohtaisesti sovittu tapaaminen
<K6_4> Henkilökohtainen yhteydenotto puhelimitse
<K6_5> Henkilökohtainen kirjallinen yhteydenotto (kirjeet, fax, sähköposti)
<K6_6> Mielipiteen ilmaisu kokouksissa tai muissa julkisissa tilanteissa,joissa on läsnä

poliitikkoja tai virkamiehiä
<K6_7> Mielipiteen kirjoittaminen sanomalehteen tai sen ilmaisu muun tiedotusvälineen kautta

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

Erittäin paljon.............................................................66 1
Melko paljon....................................................................2
Vaikea sanoa....................................................................3
Melko vähän.....................................................................4
Erittäin vähän..................................................................5

<K7_1> Valtuutetut itse
<K7_2> Kunnan johtavat viranhaltijat
<K7_3> Keskeiset tiedotusvälineet
<K7_4> Te itse

Erittäin paljon.............................................................69 1
Melko paljon ...................................................................2
Vaikea sanoa ...................................................................3
Melko vähän.....................................................................4
Erittäin vähän .................................................................5



Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Täysin samaa mieltä.........................................................70 1
Jokseenkin samaa mieltä.........................................................2
Vaikea sanoa....................................................................3
Jokseenkin eri mieltä...........................................................4
Täysin eri mieltä...............................................................5

<K8_1> Jokainen, joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan kotikuntansa asioihin
<K8_2> Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä kunnallispoliittisia kysymyksiä
<K8_3> Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä kunnan-/kaupunginhallitus ja -valtuusto

päättävät
<K8_4> On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani kunnallispolitiikassa
<K8_5> Puolueet ovat kunnallispolitiikassa kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivät

heidän mielipiteistään
<K8_6> Kunnallisvaalien tuloksilla ei ole nykyään paljonkaan merkitystä kunnassani harjoitettavan

politiikan kannalta
<K8_7> Virkamiesvalta ei ole kotikunnassani esteenä valtuuston kautta välittyvälle

edustukselliselle demokratialle
<K8_8> Kunnan-/kaupunginvaltuutetut menettävät yleensä pian valituksi tultuaan kosketuksen

äänestäjiin
<K8_9> Kotikuntani kunnallispoliitikkoihin voi yleensä ottaen luottaa
<K8_10> Poliittinen päätösvalta on kotikunnassani keskittynyt aivan liian harvoille henkilöille

AJATELLAAN SITTEN POLITIIKKAA YLEENSÄ, EI PELKÄSTÄÄN KUNNALLISPOLITIIKKAA. MITÄ MIELTÄ OLETTE
TALLÖIN SEURAAVISTA VÄITTEISTÄ?

Täysin samaa mieltä.........................................................80 1
Jokseenkin samaa mieltä ........................................................2
Vaikea sanoa....................................................................3
Jokseenkin eri mieltä...........................................................4
Täysin eri mieltä...............................................................5

<K8_11> Jokainen joka haluaa pystyy kyllä vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin.
<K8_12> Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä
<K8_13> Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät
<K8_14> On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani
<K8_15> Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivät heidän mielipiteistään
<K8_16> Maassamme harjoitettavan politiikan kannalta vaalien tuloksilla ei ole nykyään ole

paljonkaan merkitystä
<K8_17> Suomessa virkamiesvalta ei ole esteenä vaaleissa välittyvälle edustukselliselle

demokratialle
<K8_18> Valitut kansanedustajat menettävät yleensä pian valituksi tultuaan kosketuksen äänestäjiin
<K8_19> Poliitikkoihin voi yleensä ottaen luottaa
<K8_20> Poliittinen päätösvalta on yhteiskunnassamme keskittynyt aivan liian harvoille henkilöille

<K9> Missä määrin arvelette valtiovallan vaikuttavan siihen, millaisia päätöksiä kuntien
viranomaiset kuntalaisten olojen kehittämiseksi tekevät?

Erittäin paljon ............................................................90 1
Melko paljon ................................................................2
Melko vähän ................................................................3
Ei lainkaan ....................................................................4
En osaa sanoa ................................................................5

Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että kunnanvaltuusto vastaa koostumukseltaan äänioikeutettua väestöä
seuraavien tekijöiden suhteen?

Erittäin tärkeä .........................................................91 1
Melko tärkeä.................................................................2
Vaikea sanoa.................................................................3
Ei kovinkaan tärkeä..........................................................4
Ei lainkaan tärkeä...........................................................5

<K10_1> Eri sukupuolien tasapuolinen edustavuus
<K10_2> Eri ikäryhmien tasapuolinen edustavuus
<K10_3> Eri ammattiryhmien tasapuolinen edustavuus
<K10_4> Eri asteisesti koulutettujen henkilöiden tasapuolinen edustavuus



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

<K11A_1> Lasten päivähoito
<KI1A_2> Koulutoimi
<K11A_3> Joukkoliikennepalvelut
<KI1A_4> Ympäristönsuojelu
<KIIA_5> Kirjastotoimi
<K11A_6> Terveyskeskuspalvelut
<K11A_7> Vanhusten huolto
<KI1A_8> Kulttuuripalvelut
<KIIA_9> Asuntotuotannon tukeminen
<K11A_10> Toimeentulotuki
<KIIA_11> Työllisyyden hoito
<KI1A_12> Urheilu- ja liikuntapalvelut
<K11A_13> Katujen kunnostus ja katuvalaistus
<K11A_14> Yritys- ja elinkeinotoiminnan tukeminen
<K11A_15> Viher- ja virkistysalueiden kunnossapito

<K11B> Enintään viisi sellaista asiaa, joita kunnassa pitäisi erityisesti kehittää

Lasten päivähoito ........................................................110 1
Koulutoimi.....................................................................2
Joukkoliikennepalvelut.........................................................3
Ympäristönsuojelu..............................................................4
Kirjastotoimi..................................................................5
Terveyskeskuspalvelut..........................................................6
Vanhusten huolto...............................................................7
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

Kuinka hyvinä pidätte seuraavia keinoja kunnallisen demokratian kehittämisessä? Arvioikaa kutakin
nimenomaan oman kuntanne nykytilanteen kannalta.

Erittäin hyvä keino.......................................................111 1
Melko hyvä keino...............................................................2
Vaikea sanoa...................................................................3
Ei kovin hyvä keino............................................................4
Ei lainkaan hyvä keino.........................................................5

<K12_1> Alueellisen hallinnon, esim. kunnanosahallinnon kehittäminen
<K12_2> Aloiteoikeuden käytön kehittäminen
<K12_3> Kunnalliset kansanäänestykset
<K12_4> Kunnalliset mielipidetiedustelut
<K12_5> Kuulemistilaisuudet
<K12_6> Muut keskustelu- ja tiedotustilaisuudet
<K12_7> Luottamusmiesvallan vahvistaminen virkamiesvallan kustannuksella
<K12_8> Kunnan-/kaupunginjohtajan valinnan siirtäminen valtuustolta suoraan kuntalaisille
<K12_9> Kunnan johtavien virkamiesten määräaikaistamisen lisääminen
<K12_10>Puolueiden paikallisjärjestötoiminnan kehittäminen



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

Erittäin hyvä keino.......................................................121 1
Melko hyvä keino...............................................................2
Vaikea sanoa...................................................................3
Ei kovin hyvä keino............................................................4
Ei lainkaan hyvä keino.........................................................5

<K13_1> Kuntien lukumäärän vähentäminen pakkoliitoksin
<K13_2> Kuntien vapaaehtoisen yhteistyön lisääminen
<K13_3> Tulosvastuuajattelun vahvistaminen
<K13_4> Kunnallisten palvelujen yksityistäminen
<K13_5> Virkamies- ja asiantuntijavallan lisääminen luottamusmiesten kustannuksella
<K13_6> Kunnan johtavien virkamiesten määräaikaistamisen lisääminen

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

Erittäin paljon ..........................................................127 1
Melko paljon...................................................................2
Vaikea sanoa...................................................................3
Melko vähän....................................................................4
Erittäin vähän.................................................................5

<K14_1> Kunnan-/kaupunginvaltuusto
<K14_2> Kunnan-/kaupunginhallitus
<K14_3> Lautakunnat ja johtokunnat
<K14_4> Kunnan-/kaupunginjohtaja
<K14_5> Kunnan viranhaltijat yleensä
<K14_6> Pankit
<KI4_7> Teollisuus- ja muut yritykset
<K14_8> Paikalliset valtion viranomaiset
<K14_9> Puolueiden paikallisjärjestöt
<K14_10>Ammattiyhdistykset
<K14_11>Yrittäjäjärjestöt
<K14_12>Maataloustuottajajärjestöt
<K14_13>Asukasyhdistykset/kylätoimikunnat
<K14_14>Alueelliset/paikalliset lehdet
<K14_15>Kuntalaiset yleensä

<K15> Mikä käsitys Teillä on nykyisestä Paavo Lipposen johtamasta hallituksesta? Oletteko
hallituksen toimintaan...

Erittäin tyytyväinen........................................................142 1
Melko tyytyväinen................................................................2
Melko tyytymätön.................................................................3
Erittäin tyytymätön..............................................................4
En osaa sanoa....................................................................5

A) Maassamme käytiin hiljattain kunnallisvaalit. Arvioikaa kouluarvosanalla 4-10 sitä, kuinka
paljon eri tiedotusvälineet mielestänne välittivät tietoa kunnallisasioista vaalikampanjan aikana?

<K16A_1>Tiedotusvälineen yleensä
+--+--+ 143

<K16A_2>Alueen suurin sanomalehti
+--+--+ 144

<K16A_3>Alueen/kunnan muut tilattavat lehdet
+--+--+ 145

<K16A_4>Ilmaisjakelulehdet
+--+--+ 146

<K16A_5>YLEn valtakunnalliset ja alueradiolähetykset
+--+--+ 147

<K16A_6>Paikallisradio/-radiot
+--+--+ 148

<K16A_7>Valtakunnalliset TV-lähetykset
+--+--+ 149

<K16A_8>Kaapeli-/paikallistelevisio
+--+--+ 150



Entä kuinka puolueettomasti eri tiedotusvälineet mielestänne välittivät tietoa kunnallisasioista
Vaalikampanjan aikana?

<K16B_1>Tiedotusvälineen yleensä
+--+--+ 151

<K16B_2>Alueen suurin sanomalehti
+--+--+ 152

<K16B_3>Alueen/kunnan muut tilattavat lehdet
+--+--+ 153

<K16B_4>Ilmaisjakelulehdet
+--+--+ 154

<K16B_5>YLEn valtakunnalliset ja alueradiolähetykset
+--+--+ 155

<K16B_6>Paikallisradio/-radiot
+--+--+ 156

<K16B_7>Valtakunnalliset TV-lähetykset
+--+--+ 157

<K16B_8>Kaapeli-/paikallistelevisio
+--+--+ 158

<K17> Useat äänioikeutetut eivät käyttäneet äänioikeuttaan tämän syksyn kunnallisvaaleissa.
Kävittekö Te äänestämässä vai jätittekö äänestämättä kunnallisvaaleissa?

Kävin äänestämässä...........................................................159 1
En käynyt äänestämässä............................................................2

<K18> Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista tärkeysjärjestyksessä kaksi tärkeintä. Kävin
äänestämässä, koska...

TÄRKEIN SYY

Halusin vaikuttaa itselleni tärkeiden tavoitteiden toteutumiseen
kunnallisessa päätöksenteossa ..............................................160 1
Äänestämässä käynti on mielestäni kansalaisvelvollisuus .........................2
Halusin vaikuttaa tietyn puolueen/ehdokkaan menestymiseen vaaleissa .............3
Äänestämässä käynti on minulle tapa .............................................4
En osaa sanoa ...................................................................5

<K18_B> TOISEKSI TÄRKEIN SYY ÄÄNESTÄMISEEN

Halusin vaikuttaa itselleni tärkeiden tavoitteiden toteutumiseen
kunnallisessa päätöksenteossa ..............................................161 1
Äänestämässä käynti on mielestäni kansalaisvelvollisuus .........................2
Halusin vaikuttaa tietyn puolueen/ehdokkaan menestymiseen vaaleissa .............3
Äänestämässä käynti on minulle tapa .............................................4
En osaa sanoa ...................................................................5

Edustaako kunnallisvaaleissa äänestämänne ehdokas ...

<K19_1> a)samaa sukupuolta kuin Te

Kyllä ......................................................................162 1
Ei ..............................................................................2
En osaa/halua sanoa .............................................................3

<K19_2> b)suurin piirtein itsenne ikäistä väestöä

Kyllä ......................................................................163 1
Ei ..............................................................................2
En osaa/halua sanoa .............................................................3

<K19_3> c)samaa ammattiryhmää kuin Te

Kyllä ......................................................................164 1
Ei ..............................................................................2
En osaa/halua sanoa .............................................................3



Kuinka suuressa määrin kunnallisvaalien ehdokasvalintanne perustui siihen, että äänestämänne
ehdokas oli juuri ...

<K20_1> Oman sukupuolenne edustaja

Erittäin suuressa määrin...................................................165 1
Melko suuressa määrin...........................................................2
Vaikea sanoa....................................................................3
Ei kovinkaan suuressa määrin....................................................4
Ei lainkaan ..................................................................5

<K20_2> Oman ikäryhmänne edustaja

Erittäin suuressa määrin...................................................166 1
Melko suuressa määrin...........................................................2
Vaikea sanoa....................................................................3
Ei kovinkaan suuressa määrin ...................................................4
Ei lainkaan ....................................................................5

<K20_3> Oman ammattiryhmänne edustaja

Erittäin suuressa määrin...................................................167 1
Melko suuressa määrin...........................................................2
Vaikea sanoa....................................................................3
Ei kovinkaan suuressa määrin....................................................4
Ei lainkaan ....................................................................5

<K21> Kuinka hyvin tunsitte kunnallisvaaliehdokkaan, jota äänestitte?

Tunnen hänet henkilökohtaisesti............................................168 1
Ystäväni, tuttavani tai sukulaiseni tuntee hänet henkilökohtaisesti.............2
Tunsin ehdokkaan toimintaa tiedotusvälineiden perusteella jo ennen ehdokkaan
vaalimainontaa..................................................................3
Äänestin ehdokasta vaalimainonnan perusteella...................................4
Valitsin ehdokkaan tuntematta häntä tarkemmin...................................5
En osaa sanoa...................................................................6

<K22> Jos ajatellaan äänestyspäätöstänne kunnallisvaaleissa kokonaisuudessaan, niin kumpi asia oli
Teille loppujen lopuksi tärkeämpi äänestämisessänne: puolue vai ehdokas?

Puolue.....................................................................169 1
Ehdokas.........................................................................2
En osaa sanoa...................................................................3

Kuinka tärkeitä seuraavat syyt olivat puoluevalinnallenne kunnallisvaaleissa?

Vaikutti ratkaisevasti......................................................170 1
Vaikutti paljon..................................................................2
Vaikea sanoa.....................................................................3
Vaikutti jonkin verran...........................................................4
Ei vaikuttanut lainkaan..........................................................5

<K23_1> Puolueen toiminta kuluvan vaalikauden aikana valtakunnallisessa politiikassa
<K23_2> Puolueella on hyvä puheenjohtaja
<K23_3> Puolueen linja Euroopan Unionia koskevissa kysymyksissä
<K23_4> Puolueen yleinen aatteellinen linja
<K23_5> Puolueen luotettavuus
<K23_6> Puolueen toiminta kunnallispolitiikassa vaalikaudella 1993-1996
<K23_7> Puolueen ajamat yksittäiset tavoitteet kunnallispolitiikassa
<K23_8> Puolueella oli hyviä ehdokkaita
<K23_9> Puolueen hyvä vaalikampanja
<K24_1> Ehdokkaan toiminta kunnallispolitiikassa vaalikauden 1993-1996 aikana
<K24_2> Ehdokkaan aikaisempi kokemus kunnallispolitiikassa tai muussa politiikassa
<K24_3> Ehdokkaan poliittinen vakaumus
<K24_4> Ehdokkaan luotettavuus
<K24_5> Ehdokkaan kyky hoitaa tehokkaasti asioita
<K24_6> Ehdokkaan linja Euroopan Unionia koskevissa kysymyksissä
<K24_7> Ehdokkaan hyvä vaalikampanja
<K24_8> Ehdokkaan ajamat yksittäiset tavoitteet kunnallispolitiikassa



Kuinka paljon seuraavia kunnallisia palveluita ja tehtäviä koskevilla mielipiteillänne oli
mielestänne vaikutusta omaan äänestyspäätökseenne kunnallisvaaleissa?

Erittäin paljon ............................................................187 1
Melko paljon ....................................................................2
Vaikea sanoa ....................................................................3
Melko vähän ....................................................................4
Ei lainkaan .....................................................................5

<K25_1> Lasten päivähoito
<K25_2> Koulutoimi
<K25_3> Joukkoliikennepalvelut
<K25_4> Ympäristönsuojelu
<K25_5> Kirjastotoimi
<K25_6> Terveyskeskuspalvelut
<K25_7> Vanhusten huolto
<K25_8> Kulttuuripalvelut
<K25_9> Asuntotuotannon tukeminen
<K25_10>Toimeentulotuki
<K25_11>Työllisyyden hoito
<K25_12>Urheilu- ja liikuntapalvelut
<K25_13>Katujen kunnostus ja katuvalaistus
<K25_14>Yritys-ja elinkeinoelämän tukeminen
<K25_15>Viher-ja virkistysalueiden kunnossapito

Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämättä jättämiseenne kunnallisvaaleissa? Jätin
äänestämättä, koska...

Oli tärkeä syy ..............................................................202 1
Vaikutti jonkin verran ...........................................................2
Ei vaikuttanut lainkaan ..........................................................3
En osaa sanoa ...................................................................4

<K26_1> Minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa ehdokasta
<K26_2> Minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa puoluetta
<K26_3> Olin estynyt äänestämään matkan, sairauden, korkean iän, työesteen, tms. vuoksi
<K26_4> En vain viitsinyt käydä äänestämässä
<K26_5> En katsonut äänestämisestä olevan itselleni mitään hyötyä
<K2@_6> Mielestäni yksi ääni ei olisi merkinnyt mitään vaalien lopputulokseen
<K26_7> Tunnen epäluottamusta poliitikkoja ja yleensä politiikkaa kohtaan
<K26_8> Halusin protestoida politiikkaa ja poliitikkoja vastaan
<K26_9> Politiikka ei kiinnosta minua ja äänestäminen on minulle yhdentekevää
<K26_10>En löytänyt sopivaa ehdokasta eurovaaleissa.

<K27A> Kun ei ajatella erityisesti vaaleissa äänestämistä, niin katsotteko ylipäänsä kannattavanne
tällä hetkellä jotakin poliittista puoluetta?

Kyllä .....................................................................212 1
En..............................................................................2
En osaa sanoa ..................................................................3

<K27B> Mitä puoluetta kannatatte?

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue - SDP...............................213 1
Suomen Keskusta - KESK........................................................2
Kansallinen Kokoomus - KOK....................................................3
Vasemmistoliitto - VAS........................................................4
Ruotsalainen kansanpuolue - RKP...............................................5
Vihreä Liitto - VIHR..........................................................6
Suomen Kristillinen Liitto - SKL..............................................7
Nuorsuomalainen Puolue - NUSU.................................................8
Perussuomalainen Puolue - PS..................................................9
Joku muu puolue...............................................................10
Ei halua sanoa................................................................11



Arvioikaa vielä kunnallisvaalien vaalikampanjaa ja aikaisempia tietojanne vaalien puolueista ja
ehdokkaista. Kuinka riittävästi seuraavat kanavat mielestänne tarjosivat Teille tietoa puolueiden
ja ehdokkaiden ajamista tavoitteista omien päätöstenne tueksi?

Täysin riittävästi ....................................................214 1
Melko riittävästi ..........................................................2
Vaikea sanoa ..............................................................3
Melko riittämättömästi ...................................................4
Täysin riittämättömästi ..................................................5

<K28_1> Tiedotusvälineiden uutis- ja ajankohtaistiedot
<K28_2> Puolueita koskeva mainonta
<K28_3> Ehdokasmainonta
<K28_4> Omat aikaisemmat tietoni puolueista
<K28_5> Omat aikaisemmat tietoni ehdokkaista

<K29> Sukupuoli (perävaunu)

Mies.....................................................................219 1
Nainen........................................................................2

<K30> Ikä (perävaunu)

<K31> Ammattiryhmä,johon katsotte lähinnä kuuluvanne

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa..................................221 1
Ylempi toimihenkilö............................................................2
Alempi toimihenkilö............................................................3
Työntekijä.....................................................................4
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja ....................................5
Maatalousyrittäjä..............................................................6
Opiskelija.....................................................................7
Eläkeläinen....................................................................8
Kotiäiti/-rouva tai koti-isä...................................................9
Työtön.........................................................................10
Jokin muu .....................................................................11

<K32> Ammatillinen koulutus

Ei ammatillista koulutusta................................................222 1
Ammattikurssi tai muu lyhyt ammattikoulutus....................................2
Koulutasoinen ammattikoulutus, ammattikoulu tms................................3
Opistotasoinen ammattikoulutus ................................................4
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto.............................................5

<K33> Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa työnantajaanne? Oletteko työssä ...

Yksityisellä sektorilla...................................................223 1
Julkisella sektorilla valtion tai srk:n palveluksessa..........................2
Julkisella sektorilla kunnan tai kuntainliiton palveluksessa...................3
En ole tällä hetkellä työelämässä..............................................4

<MATCH> Omnibus-datan ja perävaunun yhdistämiseen käytetty tunnus eli 1no,sp ja ikä

+--+--+--+--+--+--+ 224


