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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

1 Seuraavaksi luettelen joukon kunnallisia palveluita. Jos ajattelette kotikuntaanne, niin kuinka riittäviä tai
riittämättömiä palvelut nähdäksenne ovat niiden tarpeeseen nähden? KORTTI
1 Täysin riittäviä
2 Jokseenkin riittäviä
3 Jokseenkin riittämättömiä
4 Täysin riittämättömiä
5 Ei osaa sanoa
Liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet ja –palvelut
Peruskoulut
Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
Lasten päivähoito
Vanhusten huolto
Toimeentulotuki
Tekniset palvelut (kadut, vesi, viemärit, puhtaanapito jne.)
Terveyspalvelut
Kotikuntanne palvelut kokonaisuudessaan
UUSI2a Kuntien taloudellinen tila on vaikea. Jos kuntien on tarpeellista ja pakko säästää, niin, mistä
seuraavista menokohteista ensisijaisesti? Sanokaa kaksi ensisijaista säästökohdetta. KORTTI
Koulut ja oppilaitokset
Lasten päivähoito
Vanhusten huolto
Toimeentulotuki (ent. sosiaalihuolto)
Terveyspalvelut
Ei osaa sanoa
UUSI2. Jos kuntien on tarpeellista ja pakko säästää, niin, mistä seuraavista menokohteista
ensisijaisesti? Sanokaa kaksi ensisijaista säästökohdetta. KORTTI
Joukkoliikennepalvelut
Asuntotuotannon tukeminen
Liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet ja -palvelut
Kadut, tiet, viher- ja muut virkistysalueet
Kirjastotoimi ja kulttuuripalvelut esim. teatterit
Ympäristönsuojelu
Ei osaa sanoa
UUSI3 Seuraavalla kortilla on asioita, joita monet ihmiset pitävät todellisina yhteiskunnallisina ongelmina. Mitkä
kolme ovat mielestänne sellaisia, joihin tulevan uuden eduskunnan ja hallituksen tulisi puuttua maassamme?
KORTTI
Alkoholin liikakäyttö, päihteet ja tupakointi
Asunnottomuus
Hintojen nousu
Hyvinvointipalvelujen riittämättömyys
Julkisten menojen suuruus
Köyhyys
Maahanmuuttajien määrä
Prostituutio
Rasismi
Rikollisuus
Sukupuolten eriarvoisuus
Tuloerot
Työttömyys
Työuupumus ja loppuunpalaminen
Valtion velka
Verotuksen korkeus
Väestön ikääntyminen
Ympäristön saastuminen
Yrittäjien toimintaedellytykset
Ei mikään näistä
Ei osaa sanoa
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4 Seuraavaksi luettelen joukon kuntia ja yhteiskuntaa koskevia väittämiä. Pyydän Teitä vastaamaan jokaiseen
väittämään sen mukaan oletteko samaa vai eri mieltä väittämän kanssa. KORTTI
1 Täysin samaa mieltä
2 Jokseenkin samaa mieltä
3 Jokseenkin eri mieltä
4 Täysin eri mieltä
5 Ei osaa sanoa
Oma asuinkuntani tulisi liittää yhteen naapurikunnan tai –kuntien kanssa
Puolueet ovat tae siitä, että hallinto toimii kansanvaltaisesti
On poliittisten päättäjien syytä, jos peruspalvelut ovat riittämättömiä tarpeeseen nähden
Jos on pakko, on parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluita
Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoistuminen on omassa kotikunnassani mennyt liian pitkälle
Kunnallisiin palveluihin ja hallintoon kohdistettavat säästöt ovat jälleen tarpeellisia, jotta kuntien taloudellinen tilanne
paranisi
Kaikille pysyvästi maassa asuville tulisi taata tietty perustulo eli kansalaispalkka riippumatta siitä käykö
työssä vai ei
Kunnallisia palvelu- ja käyttömaksuja on porrastettava nykyistä voimakkaammin siten, että hyvätuloiset
maksaisivat palveluista enemmän
Kansalaisilla tulisi olla paremmat mahdollisuudet itse ratkaista haluavatko he verovaroillaan yksityisesti vai julkisesti
tuotettuja sosiaali-, koulutus- ja terveyspalveluita
Asiat hoituvat Suomessa kohtuullisen hyvin ilman minun ääntäni eduskuntavaaleissa
Eduskuntavaalit tarjoavat äänestäjälle todellisen mahdollisuuden muuttaa politiikan suuntaa
Tärkeät kysymykset pitää entistä useammin päättää kansanäänestyksellä
Päättäjien tulee ottaa paremmin huomioon päätöksenteossa kuntalaisten näkemykset muilla keinoin kuin
kansanäänestyksillä esim. nettiäänestyksillä tai mielipidekyselyillä
Ulkomaalaisia työntekijöitä tulisi houkutella Suomeen, jotta peruspalvelut pysytään turvaamaan myös
tulevaisuudessa
Kuntapalveluiden ja palveluita tuottavien työntekijöiden määrän vähentyminen johtavat kuntalaisten
omatoimisuuden lisääntymiseen, haluttiinpa sitä tai ei
Valtion kuntiin kohdistamaa valvontaa pitää lisätä sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kuntien tulee itse saada vapaasti määrätä palveluidensa laatu, määrä ja järjestämisvastuu
Terveydenhuollon rahoitus tulee siirtää yhdelle valtakunnalliselle taholle esim. Kansaneläkelaitokselle
tai jollekin uudelle toimijalle
Peruspalveluiden rahoitus, järjestämisvastuu ja organisointi tulee olla kuntaa suuremmilla alueilla kuten
maakunnilla
Asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja kaupunkimaista
Suomalaiset haluavat asua väljästi, jonka takia asumisen tiivistämisellä ei ole tulevaisuutta
Halutessani minun tulee voida olla useamman kuin yhden kunnan jäsen kaikkine oikeuksineen ja
velvollisuuksineen
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5 Kuntien taloudellinen tilanne on vaikea ja jollakin tavoin talous ja palvelut on turvattava. Entä miten Te
suhtaudutte seuraavaksi lueteltaviin kuntien palveluja, taloutta ja hallintoa koskeviin tavoitteisiin ja keinoihin.
Mitkä kaikki ovat sellaisia, jotka Te hyväksyisitte omassa kunnassanne kuluvan vuosikymmenen aikana?
KORTTI
LUETTELE
Kunnallisveroa korotetaan palvelujen turvaamiseksi
Kunnan lainanottoa lisätään palvelujen turvaamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi
Kunnallisia palveluja karsitaan/vähennetään nykyisestä kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi
Kunnallisia palveluja ulkoistetaan/yksityistetään nykyistä enemmän palvelujen turvaamiseksi
Käyttö-/palvelumaksuja/taksoja korotetaan yleensä palvelujen saatavuuden turvaamiseksi
Kunnan omaisuutta myydään aiempaa suuremmassa määrin kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi
Kunnan palvelupisteitä ja -verkostoa harvennetaan kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja säästöjen
aikaansaamiseksi
Kunnan palvelujen laatutasoa lasketaan peruspalveluiden turvaamiseksi
Rakennus- yms. investointien karsitaan/lykätään säästöjen aikaansaamiseksi
Asuinkuntanne liitetään yhden tai useamman naapurikunnan kanssa yhteen talouden tilan parantamiseksi
Kunnan palveluksessa olevaa henkilöstöä vähennetään irtisanomalla säästöjen aikaansaamiseksi
Henkilöstön palkkoja alennetaan/työaikoja pidennetään säästöjen aikaansaamiseksi
Henkilöstöä lomautetaan tai lomarahoja vaihdetaan vapaaksi säästöjen aikaansaamiseksi
Luottamushenkilöorganisaatiota/ -elimiä karsitaan säästöjen aikaansaamiseksi
Kunnan palveluita järjestetään maakuntatasolla kuntien yhteistyönä säästöjen aikaansaamiseksi ja palveluiden
turvaamiseksi
Kunta palkkaa aiempaa enemmän ulkomaalaisia työntekijöitä palvelutehtäviin työvoimapulan ehkäisemiseksi
Lisätään ihmisten omatoimisuutta ja -vastuita palveluiden käytössä ja lähiomaisten hoitamisessa, jotta kuntien
menot eivät kasvaisi ja peruspalvelut voitaisiin turvata
Ei mitään
Ei osaa sanoa
Ei osaa sanoa
6a Ensi vuoden maaliskuussa järjestetään maassamme eduskuntavaalit.
kansanedustajaehdokkaan
henkilökohtaisia
ominaisuuksia.
Mitkä
kaikki
kansanedustajaehdokkaalla, jota äänestäisitte, tulisi ehdottomasti olla? KORTTI
On korkeasti koulutettu
On runsaasti kokemusta politiikasta
Edustaa ikäisiänne ihmisiä
On samaa sukupuolta kuin te
Toimii aktiivisesti järjestöissä
On entuudestaan tuttu julkisuudesta
On edustava ja tyylikäs
Hyvä esiintymiskyky ja ulosanti
On räväkkä ja aloitteellinen
Pitää aktiivisesti yhteyttä omiin äänestäjiinsä vaalien välillä
On oikea puoluetausta
Hyvä vaalikampanja ja mainonta
Ei mikään näistä
Ei osaa sanoa

Seuraavaksi luettelen erilaisia
niistä
ovat
sellaisia,
joita
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6b Seuraavaksi luettelen uudelleen erilaisia kansanedustajaehdokkaan ominaisuuksia. Mitkä kaikki niistä ovat sellaisia,
joita näkisitte oman kansanedustajaehdokkaanne edustavan? KORTTI
Uskaltaa toimia äänestäjien tahdon vastaisesti ajatellen ratkaisujen vaikutuksia pitkällä tähtäimellä
Puolustaa vähemmistöjen asiaa
Toimii koko valtakunnan etua ajatellen pikemminkin kuin oman alueensa etua ajaen
Kannattaa ympäristö- ja haittaveroja
Suhtautuu myönteisesti EU:hun ja Brysselin päättäjiin
Suhtautuu myönteisesti siihen, että ulkomaalaista työvoimaa muuttaisi lisääntyvässä määrin Suomeen
Kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä
Tukee sitä, että julkisia palveluita siirretään enemmässä määrin yksityisten yritysten ja järjestöjen hoidettavaksi
Tukee yritysten työvoimakustannusten alentamista
Tukee julkisen sektorin menojen karsimista
Kannattaa ankarampia rangaistuksia rikoksista
Tukee julkisen sektorin vahvistamista työllistäjänä ja hyvinvointipalveluiden tarjoajana
Kannattaa vapaiden markkinoiden ja yritystoiminnan sääntelyn lisäämistä nykyisestä
Suhtautuu taloudelliseen globalisaatioon avoimesti ja katsoo sen olevan eduksi myös suomalaisille
Kannattaa Suomen ja USA:n suhteiden tiivistämistä
Kannattaa Suomen ja Venäjän suhteiden tiivistämistä
Kannattaa Suomen ja Kiinan suhteiden tiivistämistä
Ei mitään näistä
Ei osaa sanoa
KANSALAISILLE 18-VUOTIAILLE
7 Minkälaisena äänestäjänä pidätte itseänne eduskuntavaaleissa? KORTTI
Äänestän tietyn yhden puolueen ehdokasta
Äänestän eduskuntavaaleissa vaihtelevasti eri puolueiden ehdokkaita
En yleensä käy eduskuntavaaleissa äänestämässä lainkaan
En osaa sanoa
KAIKILLE
8 Seuraavalla kortilla on lueteltu kaikki eduskuntapuolueet. Luettelen joukon ominaisuuksia ja luonnehdintoja.
Sanokaa jokaisen luettelemani ominaisuuden kohdalla KAIKKI ne puolueet, joihin ominaisuudet sopivat.
KORTTI
1 KESK (Suomen Keskusta)
2 SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
3 KOK (Kansallinen Kokoomus)
4 VAS (Vasemmistoliitto)
5 VIHR (Vihreä Liitto)
6 RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue)
7 KD (Kristillisdemokraatit)
8 PS (Perussuomalaiset)
11 Ei minhinkään
13 Ei osaa sanoa
Hyvä, tehokas ja aikaansaava kunnallisia palveluita koskevissa asioissa
On takertunut liiaksi nykyiseen suomalaiseen kuntajärjestelmään
Esittää järkeviä ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia maamme kuntien kehittämiseksi
Ymmärtää kuntien asukkaiden tarpeita ja pitää heidän puoltaan
On takertunut liian voimakkaasti julkisten palveluiden tukemiseen ja niiden puolustamiseen
Toimii aktiivisesti oman maakuntani elinolojen kehittämiseksi
On löytänyt sopivia ihmisiä kuntien päättäjiksi
On osaava ja yhteistyökykyinen kunta-asioissa
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9 Ajatellaan että eletään vuotta 2020. Kuvitellaan, että hoidon ja kuntoutuksen kustannukset tulisivat
taloudellisesti edullisemmaksi, mikäli hoito tapahtuisi ulkomailla. Jos itse olisit hoidon tai kuntoutuksen
tarpeessa, miten suhtautuisit seuraaviin ehdotuksiin? KORTTI
Varmasti suostuisin
Luultavasti suostuisin
Luultavasti kieltäytyisin
Varmasti kieltäytyisin
Ei osaa sanoa
Ehdotettaisiin leikkaukseen menoa ulkomaille
Ehdotettaisiin kuntoutukseen menoa ulkomaille muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi
Ehdotettaisiin saamaan hoitoa ulkomailla pidemmän ajanjakson tai ajanjaksoja vuodesta

