
KYSELYLOMAKE: FSD3030 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014: EHDOKKAIDEN VASTAUK-
SET HELSINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

QUESTIONNAIRE: FSD3030 EUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS 2014: CANDIDATE

RESPONSES TO HELSINGIN SANOMAT CANDIDATE SELECTOR

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 sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

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



1. Suomen jäsenyys EU:ssa on hyvä asia. 

2. Europarlamentilla on liian vähän valtaa 

3. Suomessa tulisi järjestää kansanäänestys EU-jäsenyyden ehdoista samaan tapaan kuin 

Britanniassa aiotaan tehdä. 

4. Suomen komissaari pitäisi valita suoralla kansanvaalilla. 

5. Suomen olisi parasta laatia pitkän ajan suunnitelma ja irrottautua eurosta. 

6. Suomi maksaa liikaa EU-jäsenmaksua. 

7. Maatalouden tukemista EU:n varoin pitäisi vähentää. 

8. EU:n ei pidä asettaa sitovia ilmastomääräyksiä uusituvalle energialle. Pelkkä 

kasvihuonekaasujen vähennystavoite riittää. 

9. Jos työllisyyttä halutaan parantaa, eurooppalaisilla työmarkkinoilla pitää lisätä joustoja. 

10. Kreikalle ei pidä enää myöntää yhtään tukilainoja, vaikka maa uhkaisi ajautua 

maksukyvyttömyyteen. 

11. EU:n pitää rajoittaa muuttoa EU-alueelle. 

12. Suomalaisten pitää saada terveydenhoitoa missä tahansa EU-maassa, vaikka se 

tarkoittaa että vastaavasti EU-kansalaiset saavat tulla hoitoon Suomeen. 

13. Geenimuunneltuja ruokakasveja pitäisi saada kasvattaa EU:ssa nykyistä vapaammin. 

14. EU:n pitää kieltää kännyköiden roaming- eli verkkovierailumaksut, jolloin EU:n 

sisäisissä puheluissa olisi sama hinta kaikkialle, vaikka samalla tämä heikentäisi 

operaattorien kykyä investoida nopeampiin verkkoyhteyksiin. 

15. Jäsenmaiden pitäisi voida rajoittaa työttömyysturvan tai lapsilisän kaltaiset etuudet 

vain oman maan kansalaisille. 

16. Venäläisille tulisi antaa viisumivapaus EU-maihin. 

17. EU:n tulisi pitkällä tähtäimellä pyrkiä eroon Venäjältä toimitetusta energiasta. 

18. Turkkia ei pidä ottaa EU:n jäseneksi, vaikka se täyttäisikin jäsenkriteerit. 

19. EU:n kannattaa luoda joukoistaan selvemmin yhteinen armeija eikä pitää kansallisesti 

rahoitettuja joukkoja erikseen joka maassa. 



20. Suomen tulisi liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi. 

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin 

heteropareilla. 

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista 

kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. 

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista 

parempia. 

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan 

politiikalle. 

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi 

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja 

sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. 

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa 

voidaan palkita. 

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita 

julkiselle taloudelle. 

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin 

kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. 

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa 

luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. 

 


