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This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
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Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

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



 
1. Vuoden 2000 perustuslaki supisti presidentin valtaoikeuksia. Mitä mieltä 
olette väitteestä: "Presidentin valtaoikeuksia pitää edelleen supistaa." 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]täysin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin eri mieltä 
[ ]täysin eri mieltä 
[ ]en osaa sanoa 
 
2. Presidentin toimikausi kestää nykyisin kuusi vuotta. Viime aikoina on 
keskusteltu toimikauden lyhentämisestä neljään vuoteen. Pitäisikö presidentin 
toimikautta mielestänne lyhentää? 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]kyllä 
[ ]ei 
[ ]en osaa sanoa 
 
3. Mitkä ovat mielestänne presidentin tärkeimmät tehtävät? Voitte valita neljä 
vaihtoehtoa. 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
[ ]osallistua pääministerin kanssa EU:n huippukokouksiin 
[ ]huolehtia, että Suomen ääni kuuluu EU:ssa 
[ ]huolehtia Suomen suhteista Venäjään ja Yhdysvaltoihin 
[ ]edistää ulkomaankauppaa 
[ ]käyttää nimitys- ja armahdusoikeutta 
[ ]toimia mielipidejohtajana 
[ ]nostaa keskusteluun yhteiskunnallisia epäkohtia 
[ ]edistää työllisyyttä 
[ ]toimia tasa-arvon edistämiseksi 
[ ]puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa 
[ ]toimia maailmanlaajuisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseksi 
[ ]tehdä maakuntamatkoja ja tavata suomalaisia 
 
 
4. Presidentti nimittää mm. oikeuslaitoksen ylimmät tuomarit, upseerit ja Suomen 
pankin johtokunnan jäsenet. Pitäisikö presidentin nimitysoikeutta 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]kaventaa paljon 
[ ]kaventaa jonkin verran 
[ ]säilyttää nykyisellään 
[ ]laajentaa jonkin verran 
[ ]laajentaa paljon 
[ ]en osaa sanoa 
 
5. Presidentti johtaa perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa 
yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Pitäisikö presidentin roolia 
ulkopolitiikan johtamisessa 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]kaventaa paljon 
[ ]kaventaa jonkin verran 



[ ]säilyttää nykyisellään 
[ ]laajentaa jonkin verran 
[ ]laajentaa paljon 
[ ]en osaa sanoa 
 
6. Presidentti on myös puolustusvoimien ylipäällikkö. Pitääkö tämä presidentin 
valtaoikeus säilyttää? 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]kyllä 
[ ]ei 
[ ]en osaa sanoa 
 
7. Pääministeri ja hallitus vastaavat perustuslain mukaan Suomen EU-
politiikasta. Pääministerin lisäksi myös presidentit ovat osallistuneet lähes 
kaikkiin EU:n huippukokouksiin. Onko nykykäytännöstä maamme EU-asioiden hoidolle 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]selvästi enemmän hyötyä kuin haittaa 
[ ]jonkin verran enemmän hyötyä kuin haittaa 
[ ]yhtä paljon hyötyä kuin haittaa 
[ ]jonkin verran enemmän haittaa kuin hyötyä 
[ ]selvästi enemmän haittaa kuin hyötyä 
[ ]en osaa sanoa 
 
8. Mitkä ovat mielestänne Suomen suurimmat turvallisuusuhat? Voitte valita kolme 
vaihtoehtoa. 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]Suomea uhkaava sota 
[ ]sota Suomen rajojen ulkopuolella 
[ ]terrorismi 
[ ]kansainvälisen rikollisuuden lisääntyminen Suomessa 
[ ]kansainvälisen rikollisuuden lisääntyminen maailmassa 
[ ]uskontojen väliset konfliktit 
[ ]ympäristökatastrofi 
[ ]maailmanlaajuiset kulkutaudit 
[ ]pakolaisuus ja muut suuret muuttovirrat 
[ ]köyhien ja rikkaiden välisen eron kasvaminen maailmassa 
[ ]riippuvuus tuontienergiasta 
[ ]ruokatuotannon loppuminen Suomesta 
[ ]jokin muu 
 
 
9. Mitä mieltä olette väitteestä: "Suomen pitää säilyä sotilaallisesti 
liittoutumattomana." 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]täysin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin eri mieltä 
[ ]täysin eri mieltä 
[ ]en osaa sanoa 
 
 
10. Mitä mieltä olette väitteestä: "Suomen turvallisuusratkaisuksi riittää 
itsenäinen maanpuolustus ja EU-jäsenyys." 



 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]täysin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin eri mieltä 
[ ]täysin eri mieltä 
[ ]en osaa sanoa 
 
11. Mitä mieltä olette väitteestä: "Sotilaallisen liittoutumattomuuden sijaan 
Suomen pitää liittyä Natoon." 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]täysin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin eri mieltä 
[ ]täysin eri mieltä 
[ ]en osaa sanoa 
 
12. Jos Suomi haluaa liittyä Natoon, kuinka tarpeellisena pidätte neuvoa antavan 
kansanäänestyksen järjestämistä ennen lopullista ratkaisua? 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]erittäin tarpeellisena 
[ ]melko tarpeellisena 
[ ]melko tarpeettomana 
[ ]täysin tarpeettomana 
[ ]en osaa sanoa 
 
13. Suomi on mukana EU:n nopean toiminnan joukoissa eli taistelujoukoissa. Mitä 
mieltä olette väitteestä: "Suomalaisten sotilaiden on osallistuttava EU:n 
taistelutehtäviin myös Suomen rajojen ulkopuolella." 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]täysin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin eri mieltä 
[ ]täysin eri mieltä 
[ ]en osaa sanoa 
 
 
14. Euroopan unioni on laajentunut viime vuosina Itä-Eurooppaan, ja jäsenmaita 
on nyt 25. Millä tavoin Suomen tulee mielestänne jatkossa toimia EU:n 
laajentumisen suhteen? 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]pyrkiä laajentamaan unionia viipymättä myös uusilla jäsenmailla 
[x]pyrkiä korkeintaan hitaaseen jäsenmaiden lukumäärän lisäämiseen 
[ ]pyrkiä säilyttämään jäsenmaiden lukumäärä nykyisellään 
[ ]en osaa sanoa 
 
 
15. Viime vuosina lukuisat suomalaiset yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan 
ulkomaille, mikä on merkinnyt tehtaitten lopettamisia ja irtisanomisia Suomessa. 
Missä määrin presidentti voi omalta osaltaan vaikuttaa työpaikkojen säilymiseen 
Suomessa? 
 
Ehdokkaan vastaus 



[ ]erittäin paljon 
[ ]melko paljon 
[ ]melko vähän 
[ ]erittäin vähän 
[ ]ei lainkaan 
[ ]en osaa sanoa 
 
16. Uusista EU-maista tulevien työntekijöiden tuloa Suomeen on rajattu 
poikkeusjärjestelyin vappuun 2006 saakka. Pitäisikö rajoitus 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]purkaa mahdollisimman pian 
[ ]säilyttää nyt voimassa olevan ajan 
[ ]jatkaa rajoitusta vapun 2006 jälkeen 
[ ]en osaa sanoa 
 
17. Millä tavoin suhtaudutte EU:n ulkopuolisen työvoiman pääsyyn Suomeen? 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]rajoituksia pitäisi kiristää paljon 
[ ]rajoituksia pitäisi kiristää jonkin verran 
[ ]rajoituksia pitäisi lieventää jonkin verran 
[ ]rajoituksia pitäisi lieventää paljon 
[ ]rajoitukset pitäisi säilyttää nykyisellään 
[ ]rajoitukset pitäisi poistaa 
[ ]en osaa sanoa 
 
18. Mitkä ovat mielestänne suomalaisen työelämän suurimmat ongelmat? Voitte 
valita kolme vaihtoehtoa. 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]pätkätöiden yleisyys 
[ ]sukupuolten väliset palkkaerot 
[ ]työpaikkojen keskittyminen suuriin asutuskeskuksiin 
[ ]työpaikkojen siirtyminen halvan työvoiman maihin 
[ ]työaikojen joustamattomuus 
[ ]kiristynyt työtahti ja työpaikkojen huono ilmapiiri 
[ ]työuupumus 
[ ]ammattitaitoisen työvoiman puute 
[ ]työkykyisten ihmisten varhainen eläkkeelle jääminen 
[ ]perhevapaiden kustannusten epätasainen jakautuminen 
[ ]työ- ja perhe-elämän yhdistämisen vaikeus 
[ ]yritysten perustamisen hankaluus 
[ ]työmoraalin heikentyminen 
[ ]työehtosopimusten joustamattomuus 
[ ]jokin muu 
 
 
19. Terveydenhuolto on keskeinen osa suomalaisten hyvinvointia. Missä määrin 
presidentin tulee osallistua terveydenhuoltoa koskevaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun? 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]erittäin paljon 
[ ]melko paljon 
[ ]melko vähän 
[ ]erittäin vähän 



[ ]ei lainkaan 
[ ]en osaa sanoa 
 
 
20. Mitkä seuraavista asioista ovat mielestänne terveydenhuollon suurimmat 
ongelmat tällä hetkellä? Voitte valita kolme vaihtoehtoa. 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]pitkät odotusajat julkisen terveydenhuollon hoitoihin 
[ ]julkisen terveydenhuollon tehottomuus 
[ ]yhteistyö julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä ei toimi 
[ ]uusimpien lääkkeiden ja hoitojen kalleus 
[ ]terveyspalveluiden siirtäminen yhä kauemmas käyttäjistä 
[ ]hoitohenkilökunnan vähyys 
[ ]hoitoalan pienet palkat 
[ ]vanhusten koti- ja laitoshoidon puutteet 
[ ]mielenterveyspotilaiden puutteellinen hoito 
[ ]ihmisten piittaamattomuus omasta terveydestään 
[ ]jokin muu 
 
21. Terveydenhuollon kulut kasvavat ja väestö ikääntyy. Elämäntavoilla on yhteys 
terveyteen. Mm. ylipaino, liiallinen alkoholinkäyttö, tupakointi ja 
huumeidenkäyttö ovat yleensä itse aiheutettuja terveysriskejä. Mitä mieltä 
olette väitteestä: "Tietoisia terveysriskejä ottavien kansalaisten pitää maksaa 
itse sairauksiensa hoidosta nykyistä enemmän." 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]täysin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin eri mieltä 
[ ]täysin eri mieltä 
[ ]en osaa sanoa 
 
22. Suomessa valmistellaan parhaillaan lakia hedelmöityshoidoista. Kenelle 
hedelmöityshoitoja pitäisi antaa? Valitkaa seuraavasta listasta kaikki ne 
ryhmät, joille hoitoja pitäisi mielestänne antaa. 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]avioliitossa eläville heteropareille 
[ ]avoliitossa eläville heteropareille 
[ ]yksin eläville naisille 
[ ]parisuhteensa rekisteröineille naispareille 
[ ]myös rekisteröimättömille naispareille 
[ ]parisuhteensa rekisteröineille miespareille kohdunvuokrauksen avulla 
[ ]myös rekisteröimättömille miespareille kohdunvuokrauksen avulla 
[ ]yksin eläville miehille kohdunvuokrauksen avulla 
[ ]ei kenellekään 
 
 
23. Suomeen rakennetaan parhaillaan viidettä ydinvoimalaa. Mitä mieltä olette 
väitteestä: "Suomeen pitää rakentaa lisää ydinvoimaa vielä viidennen 
ydinvoimalan jälkeenkin." 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]täysin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin eri mieltä 



[ ]täysin eri mieltä 
[ ]en osaa sanoa 
 
24. Ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 
Mitä seuraavista keinoista suomalaisten tulee mielestänne ensisijaisesti käyttää 
ympäristönsuojelun edistämiseksi? Voitte valita kolme vaihtoehtoa. 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]suosia joukkoliikennettä 
[ ]välttää lentokoneella matkustamista 
[ ]suosia luonnossa hajoavia pakkausmateriaaleja 
[ ]suosia lähellä tuotettuja elintarvikkeita 
[ ]suosia laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita 
[ ]lajitella jätteet 
[ ]kierrättää tavaroita 
[ ]suosia vastuullisesti ympäristöasioita huolehtivien yritysten tuotteita 
[ ]osallistua kansalaisjärjestöjen toimintaan 
[ ]säästää energiaa 
[ ]suosia ympäristölle ystävällisiä energiamuotoja 
[ ]jokin muu 
 
 
25. Toisen kotimaisen kielen kokeen suorittaminen ylioppilaskirjoituksissa ei 
ole enää pakollista. Mitä mieltä olette väitteestä: "Toisen kotimaisen kielen 
opiskelu Suomen kouluissa peruskoulusta alkaen on muutettava vapaaehtoiseksi." 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]täysin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin samaa mieltä 
[ ]jokseenkin eri mieltä 
[ ]täysin eri mieltä 
[ ]en osaa sanoa 
 
 
26. Tarvitaanko Suomessa presidenttiä? 
 
Ehdokkaan vastaus 
[ ]kyllä 
[ ]ei 
[ ]en osaa sanoa 


