K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD2355 Deliberative Discussion on Nuclear Power 2006
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/

ENKÄT

Konfidentiell

I punkterna 1-15 presenteras olika påståenden gällande sakfrågor. Välj vid varje
fråga det alternativ som Ni anser vara det rätta.
1. Med vilken av följande energikällor producerades mest ström i Finland 2005?
Kol
Vattenkraft
Kärnkraft
Naturgas
Vet ej
2. Hur många kärnkraftverk är för tillfället i bruk i Finland?
2
3
4
5
Vet ej
3. Vad menas med parlamentariskt styre?
Folkvälde
Att riksdagen har regeringens förtroende
Att regeringen har riksdagens förtroende
Att regeringen har presidentens förtroende
Vet ej
4. Till vilken finländsk kommuns område sökte bolaget Cogema (Areva) år 2005
inmutningsrätt för att kartlägga möjligheterna att bryta uran?
Askola
Euraåminne
Parkano
Tervola
Vet ej
5. Vem av följande personer är finansminister i Finlands nuvarande regering?
Antti Kalliomäki
Eero Heinäluoma
Kimmo Sasi
Liisa Hyssälä
Vet ej

6. Hur stor andel utgör kärnenergin av hela världsproduktionen av elektricitet?
16 %
25 %
39 %
60 %
Vet ej
7. Vilken av följande energikällor klassas av EU som förnybar?
Torv
Vattenkraft
Kärnkraft
Naturgas
Vet ej
8. I vilket av följande länder bryts uran som används i finländska kärnkraftverk?
Frankrike
Sverige
Finlands
Ryssland
Vet ej
9. Vilket av följande är, sett till antalet platser i riksdagen, Finlands för tillfället
näststörsta parti?
Centern
Samlingspartiet
SDP
Vänsterförbundet
Vet ej
10. Var har man bestämt sig för att förvara det kärnavfall som produceras av
finländska kärnkraftverk?
Det skall lagras i Ryssland
Det skall lagras i Finland
Det skall delvis lagras i Finland och delvis i Ryssland
Det har inte ännu tagits ett slutligt beslut om var det skall placeras
Vet ej

11. Vilket beslutsorgan i Finland fäller avgörandet då ett principbeslut om
utbyggnaden av kärnkraft tas?
Riksdagen
Handels- och industriministeriet
Strålsäkerhetscentralen
Statsrådet (regeringen)
Vet ej
12. Vilket av följande länder är en permanent medlem i Förenta Nationernas
säkerhetsråd?
Japan
Kanada
Tyskland
Ryssland
Vet ej
13. Vilket år exploderade kärnreaktorn i Tjernobyl, i det område som tillhör dagens
Ukraina?
1979
1982
1986
1990
Vet ej
14. I vilket av följande länder har det anordnats en folkomröstning om kärnkraft?
Frankrike
Sverige
Tyskland (fd. förbundrepubliken)
Danmark
Vet ej
15. Vem får enligt gällande lagstiftning rösta i finländska riksdagsval?
Alla i Finland lagligt bosatta personer som uppnått myndig ålder.
Alla finländska medborgare som har uppnått myndig ålder.
Endast de finländska medborgare som är bosatta i Finland och har
uppnått myndig ålder.
Endast i Finland bosatta skattebetalare som har uppnått myndig ålder.
Vet ej

