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KYSELYLOMAKE

Luottamuksellinen

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? (1-19)

1 Suomeen tulisi rakentaa kuudes ydinvoimala.
2 Kivihiilen käyttöä Suomen energiantuotannossa tulisi lisätä.
3 Puun ja muun bioenergian käyttöä Suomen energiantuotannossa
tulisi lisätä.
4 Sähkön tuontia muista maista Suomeen tulisi lisätä.
5 Turpeen käyttöä Suomen energiantuotannossa tulisi lisätä.
6 Tuulivoiman käyttöä Suomen energiantuotannossa tulisi lisätä.
7 Ydinvoiman käyttöä Suomen energiantuotannossa tulisi lisätä.
8 Sähkön säästämiseen kannustamisen tulisi olla yksi keskeinen keino
suomalaisessa energiapolitiikassa.
9 Energian kulutusta on vähennettävä ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi.
10 Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä on lisättävä
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
11 Ydinvoiman käyttöä on lisättävä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
12 Ydinvoimaonnettomuuden mahdollisuus on merkittävä
ydinvoimaan liittyvä riski.
13 Ydinvoiman tuotantoon tarvittavan uraanin louhinnasta aiheutuu
vakavia haittoja.
14 Ydinjätteiden varastointiin liittyy merkittäviä riskejä.
15 Ydinvoiman käyttöön Suomessa ei liity merkittäviä riskejä.
16 Uraanin louhinta Suomessa tulisi sallia.
17 Kuudennen ydinvoimalan rakentamisesta tulisi järjestää
kansanäänestys Suomessa.
18 Suomalaiset säästäisivät sähköä, jos sähköstä olisi pula ja kansalaisia
kehotettaisiin säästämään sähköä.
19 Säästäisin itse sähköä, jos sähköstä olisi pula ja kansalaisia
kehotettaisiin säästämään sähköä.

Täysin
samaa
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Osittain
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En
osaa
sanoa

20 Mitä mieltä olette ydinvoiman tulevaisuudesta Suomessa seuraavan
kymmenen vuoden aikana? Laittakaa paremmuusjärjestykseen (1, 2, 3) seuraavat
vaihtoehdot (1 = paras, 2, 3 = huonoin).
Ydinvoimaloita tulisi rakentaa
lisää

Ydinvoimaloiden määrä tulisi
säilyttää nykyisellään

Ydinvoimasta tulisi
luopua.

21 Miten varma olette edellisestä järjestyksestä?
Varma

Melko varma

Melko epävarma

Epävarma

22 Miten kiinnostunut olette energiapolitiikasta?
Erittäin
kiinnostunut

Melko
kiinnostunut

Melko vähän
kiinnostunut

En lainkaan
kiinnostunut

En osaa
sanoa

Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Jos tunnette jonkin asian
edistämisen todella tärkeäksi, miten olette toiminut tai voisitte toimia? (23-31)
Olen
tehnyt

23 Äänestää vaaleissa.
24 Kirjoittaa yleisönosastoon.
25 Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä
asiassa.
26 Kirjoittaa nimenne vetoomuksiin.
27 Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon.
28 Osallistua rauhanomaiseen mielenosoitukseen.
29 Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan
laittomaan toimintaan.
30 Osallistua sellaisiin mielenosoituksiin, joissa aiemmin on ilmennyt
väkivaltaisuutta.
31 Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien edistämiseksi.
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En ole tehnyt,
mutta saattaisin
tehdä

En tekisi
missään
tapauksessa

En
osaa
sanoa

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia järjestöjä, joiden toiminnassa ihmiset ovat mukana. (32-40)
a) Oletteko jollain tavalla mukana seuraavan tyyppisissä järjestöissä.
b) Merkitkää myös, oletteko lahjoittanut rahaa järjestöjen toimintaan. Tavallisia jäsenmaksuja ei
lasketa lahjoituksiksi.
a. toimintaan osallistuminen
b. lahjoittanut
rahaa
En ole
jäsen

Olen
vain jäsen

Olen jäsen
ja mukana
toiminnassa

Kyllä

32 Urheiluseura, ulkoiluseura, mukaan luettuina metsästys- ja
kalastusseurat?
33 Kulttuuri- tai harrastusjärjestö?
34 Kylä- tai kaupunginosayhdistys?
35 Ammattiliitto tai –yhdistys?
36 Humanitaariseen apuun, ihmisoikeuksiin, vähemmistöihin tai
maahanmuuttajiin liittyvä järjestö?
37 Ympäristöjärjestö, rauhanjärjestö tai eläinten oikeuksiin
liittyvä järjestö?
38 Uskonnollinen järjestö?
39 Poliittinen puolue?
40 Jokin muu vapaaehtoisjärjestö,
joka ei ole tullut mainituksi,
Mikä? __________________________________

Alla on poliittiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? (41-53)
Täysin
samaa
mieltä

41 Äänestämällä voi vaikuttaa asioihin.
42 Poliitikkojen tekemillä päätöksillä ei ole mitään vaikutusta
omaan elämääni.
43 Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan
yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen.
44 On jokaisen oma asia, käyttääkö hän vaaleissa äänioikeuttaan vai
ei.
45 Joskus politiikka on niin monimutkaista, että tavallinen ihminen
ei oikeastaan ymmärrä, mitä siinä tapahtuu.
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Osittain
samaa
mieltä

Osittain
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

En
osaa
sanoa

Täysin
samaa
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Osittain
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

46 Tavallinen kansalainen ei voi vaikuttaa politiikkaan.
47 Tiedän enemmän politiikasta ja hallinnosta kuin useimmat
kansalaiset.
48 Globalisoituvassa maailmassa Suomen hallitus ei voi paljoakaan
vaikuttaa siihen, mitä Suomessa tapahtuu.
49 Harjoitetun politiikan kannalta ei ole paljoakaan väliä, mitkä
puolueet ovat Suomen hallituksessa.
50 Kansanäänestysten käyttöä suomalaisessa päätöksenteossa tulisi
lisätä.
51 Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin
muut hallitusmuodot.
52 Olen tyytyväinen tapaan, jolla Suomen nykyinen hallitus hoitaa
tehtäviään.
53 Demokratia toimii Suomessa kaiken kaikkiaan hyvin.

54 Katsotteko olevanne lähellä jotain poliittista puoluetta? Mitä puoluetta?
Kansallinen Kokoomus (KOK)
Perussuomalaiset (PS)
Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP)
Suomen Keskusta (KESK)
Suomen Kristillisdemokraatit (Kd)
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)
Vasemmistoliitto (VAS)
Vihreä Liitto (VIHR)
Jokin muu puolue
En katso olevani lähellä mitään poliittista
puoluetta
En osaa sanoa
55 Kuinka kiinnostunut olette politiikasta?
Erittäin
kiinnostunut

Melko
kiinnostunut

Melko vähän
kiinnostunut
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En lainkaan
kiinnostunut

En osaa sanoa

En
osaa
sanoa

56 Aiotteko äänestää vuoden 2007 eduskuntavaaleissa?
Kyllä, äänestän
Kyllä, melko
En usko
Ei, olen varma
varmasti
varmasti
äänestäväni
että en äänestä

En osaa sanoa

Seuraavassa on joukko ihmisiä koskevia väittämiä. Oletteko täysin samaa mieltä, osittain samaa
mieltä, osittain eri mieltä vai täysin eri mieltä väittämien kanssa? (57-64)
Täysin
samaa
mieltä

Osittain
samaa
mieltä

Osittain
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

57 Suurin osa ihmisistä on pohjimmiltaan hyviä ja kilttejä.
58 On turvallisinta olettaa, että kaikilla ihmisillä on pahoja
aikomuksia, jotka tulevat esiin tilaisuuden tullen.
59 Rehellisyys on paras tapa toimia kaikissa tilanteissa.
60 Valehtelemiselle ei ole olemassa mitään veruketta.
61 Jokainen, joka luottaa sokeasti johonkin toiseen, kerjää itselleen
hankaluuksia.
62 Yleisesti ottaen ihmiset eivät työskentele tehokkaasti, jos heitä ei
pakoteta siihen.
63 Yleisesti ottaen suurimpaan osaan ihmisistä voi luottaa.
64 Menen luovuttamaan verta seuraavan kuuden kuukauden
kuluessa. (Jättäkää vastaamatta, jos teitä ei hyväksytä luovuttajaksi.)

Miten paljon luotatte seuraaviin suomalaisiin instituutioihin? (65-68)
Erittäin paljon

Melko paljon

65 Eduskunta
66 Oikeuslaitos
67 Poliisi
68 Poliitikot
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Melko
vähän

Erittäin
vähän

En osaa
sanoa

En
osaa
sanoa

Mitä mieltä olette seuraavista KANSALAISKESKUSTELUA
koskevista kysymyksistä? (69-74)

69 Ydinvoimaa koskeva kantani muuttui kansalaiskeskustelun aikana.
70 Energiapolitiikkaa koskevat näkemykseni muuttuivat
kansalaiskeskustelun aikana.
71 Energia-asioita koskevat tietoni lisääntyivät kansalaiskeskustelun
aikana.
72 Valmiuteni osallistua poliittisen tai kansalaistoimintaan kasvoi
kansalaiskeskustelun aikana.
73 Osallistuisin mielelläni uudelleen samantyyppiseen tilaisuuteen.
74 Poliittisessa päätöksenteossa tulisi käyttää kansalaiskeskustelun
tyyppisiä muotoja.
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samaa
mieltä

Osittain
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Osittain
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eri mieltä
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