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KYSYMYSLOMAKE

2.5.2016

Kansalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä 2016
JOHDANTO: Seuraavat kysymykset koskevat kehitysyhteistyötä.
1. Mitä Teidän näkemyksenne mukaan saadaan aikaan kehitysyhteistyöllä? Sanokaa
1–3 asiaa, jotka tulevat ensimmäisinä mieleenne. (AVOIN)

2. Kehitysyhteistyöllä ja laajemmin kehityspolitiikalla tarkoitetaan kansainvälistä
yhteistyötä, joka tähtää kehitysmaiden ihmisten hyvinvoinnin kohentamiseen. Tässä
yhteistyössä Suomen kaltaiset kehittyneet maat ovat tukemassa ja rahoittamassa
köyhien maiden kehitysponnistuksia.
Miten tärkeänä pidätte kehitysyhteistyötä / kehityspolitiikkaa? Onko se,
a)
b)
c)
d)
e)

Erittäin tärkeää
Melko tärkeää
Melko vähämerkityksistä
Yhdentekevää
Ei osaa sanoa

3. Kuinka hyvin seuraava väittämä vastaa käsitystänne? Suomen kehitysyhteistyö on
tehokasta, ja sillä saadaan aikaan tuloksia.
a)
b)
c)
d)
e)

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Melko huonosti
Erittäin huonosti
Ei osaa sanoa

4. Seuraavaksi luettelen kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa sekä kehitysmaita koskevia
väittämiä. Ottakaa jokaiseen väittämään kantaa asteikolla
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
[NÄYTÄ KORTTI]
a) Kehitysyhteistyön avulla miljoonilla ihmisillä on mahdollisuus parempaan.
elämään.
b) Kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia.
c) Hyvinvoivilla mailla kuten Suomella on kyky ja mahdollisuus auttaa.
d) Kehitysyhteistyö lisää Suomen kansainvälistä vaikutusvaltaa.
e) Vakaa, tasa-arvoinen ja turvallinen maailma on suomalaisten etu.
f) Kehitysyhteistyö luo markkinoita, työtä ja yhteyksiä.
g) Kriisien ehkäiseminen on halvempaa kuin niiden hoitaminen.
h) Kehitysyhteistyö lisää myös suomalaisten osaamista.
i) Vastuu muutoksesta on kehitysmailla. Suomi tukee niiden kehitystä.
j) Kehitysyhteistyö on vain yksi väline muutoksen aikaansaamisessa.

5. Oletteko kuullut YK:n uusista kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030)?
a)
b)

En
Kyllä

6. YK:ssa viime syyskuussa hyväksytyt kestävän kehityksen tavoitteet koskevat koko
maailmaa, myös Suomea. Tavoitteita on yhteensä 17, valitkaa niistä 1–3 mielestänne
tärkeintä.
[NÄYTÄ KORTTI]

1. Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
2. Nälän poistaminen, ruokaturvan saavuttaminen, ravitsemuksen parantaminen ja kestävän
maatalouden edistäminen.
3. Terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaiken ikäisille.
4. Kaikille avoimen, tasa-arvoisen sekä laadukkaan koulutuksen takaaminen ja elinikäiset
oppimismahdollisuudet kaikille.
5. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen.
6. Veden saannin ja kestävän käytön sekä sanitaation varmistaminen kaikille.
7. Edullisen, luotettavan, kestävän ja uudenaikaisen energian varmistaminen kaikille.
8. Kaikkia koskevan kestävän talouskasvun, täyden ja tuottavan työllisyyden sekä säällisten
työpaikkojen edistäminen.
9. Kestävän infrastruktuurin rakentaminen, kestävän teollisuuden ja innovaatioiden edistäminen.
10. Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä.
11. Turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
12. Kestävien kulutus- ja tuotantotapojen varmistaminen.
13. Kiireellisten toimenpiteiden tekeminen ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
14. Merten ja meren tarjoamien luonnonvarojen säilyttäminen ja niiden kestävän käytön
edistäminen.
15. Maaekosysteemien suojelu, niiden palauttaminen ennalleen ja kestävän käytön edistäminen,
metsien kestävä käyttö, taistelu aavikoitumista vastaan, maaperän köyhtymisen ja luonnon
monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen.
16. Rauhanomaisten yhteiskuntien edistäminen ja kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin.
Tehokkaiden ja vastuullisten instituutioiden rakentaminen kaikilla tasoilla.
17. Kestävän kehityksen toimeenpanon ja globaalin kumppanuuden vahvempi tukeminen.
Ei osaa sanoa

7. Mikä seuraavista väittämistä parhaiten kuvastaa näkemystänne kehitysyhteistyöstä ja
sen merkityksestä köyhien maiden ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa ja köyhyyden
vähentämiseestä? NÄYTÄ KORTTI
a) Kehitysyhteistyöllä on ratkaiseva merkitys kehitysmaiden nostamisessa pois köyhyydestä.
b) Kehitysyhteistyöllä on vaikutusta, mutta se ei yksin riitä
c) Kehitysyhteistyö voi lievittää välitöntä hätää, mutta sillä ei aikaansaada pysyvää kehitystä
d) Kehitysyhteistyöllä ei ole mainittavaa vaikutusta.
e) Kehitysyhteistyö on haitallista.
f) Ei mikään edellisistä
Ei osaa sanoa

OSA II: KEHITYSYHTEISTYÖ JA PAKOLAISKRIISI
8. Voidaanko Teidän mielestänne kehitysyhteistyöllä ehkäistä pakolaiskriisin syntymistä
vaikuttamalla siihen, että ihmisten ei tarvitsisi lähteä pois kotimaastaan?
Voidaan, merkittävästi
Voidaan jonkin verran
Ei voida juuri lainkaan
Ei osaa sanoa

9. Missä maassa on Teidän tietojenne mukaan tällä hetkellä eniten pakolaisia suhteessa
maan väkilukuun?
[NÄYTÄ VAIHTOEHDOT KORTILLA]
Etiopia
Saksa
Kenia
Ruotsi
Nigeria
Suomi
Libanon
Turkki
Yhdysvallat
[Oikea vastaus: Libanon. HAASTATTELIJA, KOODAA OIKEA VASTAUS OIKEAKSI, ÄLÄ AUTA
VASTAAJAA]

10. Kuinka suuri osa maailman pakolaisista on käsityksenne mukaan kehitysmaissa eli on
paossa joko oman maan rauhallisemmilla alueilla tai toisissa kehitysmaissa?
[NÄYTÄ VAIHTOEHDOT KORTILLA]
Joka kolmas
Joka toinen
Kaksi kolmesta
Neljä viidestä
Ei juuri lainkaan, pakolaiset ovat lähteneet pääosin Eurooppaan ja muille teollistuneille alueille
Ei osaa sanoa

11. Miten voidaan parhaiten vaikuttaa siihen, että ihmisten ei tarvitse lähteä kotimaistaan
pakolaisiksi? Valitkaa seuraavista mielestänne 1–3 tärkeintä keinoa. [NÄYTÄ VAIHTOEHDOT
KORTILLA]

Demokratian ja hyvän hallinnon tukeminen kehitysyhteistyön kautta
Rauhanvälitys
Talouden ja työllisyyden tukeminen kehitysyhteistyön kautta
Humanitaarinen apu
Ruokaturvan ja kestävän maatalouden tukeminen kehitysyhteistyön kautta
Tasa-arvon ja koulutuksen tukeminen kehitysyhteistyön kautta
Salakuljettajien ja muun järjestäytyneen rikollisuuden torjunta
Siviilikriisinhallinta (ei sotilaallinen)
Sotilaallinen väliintulo

Ei mikään edellä mainituista
EOS
OSA IIi: SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖ: KOHDENTUMINEN JA TULOKSET

12. Humanitaarinen apu on osa kehitysyhteistyötä ja sitä kohdennetaan esimerkiksi
luonnononnettomuuksien ja aseellisten konfliktien uhrien auttamiseen. Kuinka tärkeänä
pidätte Suomen antamaa humanitaarista apua?
a) Erittäin tärkeänä
b) Melko tärkeänä
c) Melko vähämerkityksisenä
d) Yhdentekevänä
e) EOS
13. Mitä Suomen kehitysyhteistyöllä viime vuosina saavutetuista tuloksista pidätte pitkällä
tähtäimellä tärkeimpänä? Valitkaa seuraavista yksi.
[NÄYTÄ KORTTI]
1. Suomen tuen ansiosta vuosina 2011–2015 yhteensä 2,4 miljoonaa ihmistä on saanut
käyttöönsä puhdasta vettä ja 2,7 miljoonaa ihmistä kunnollisen käymälän.
2. Suomen ja muiden avunantajien tuki Etiopian opetuksen kehittämiselle on nostanut selvästi
tyttöjen osuutta peruskoulun päättävistä oppilaista. Lähes 92 000 etiopialaisopettajaa on
pätevöitynyt.
3. Vuonna 2014 Suomen tuella luotiin kehitysmaihin noin 36 500 suoraa työpaikkaa.
4. Suomen tuella on vuosina 2013–2015 raivattu Somalimaassa 350 miinakenttää sekä
tuhottu yli 4 300 miinaa ja 247 000 ammusta.
5. Suomi tukee muiden avunantajien kanssa Maailman ruokaohjelmaa, joka toimittaa ruokaapua Syyriaan ja lähialueille. Joulukuussa 2015 ruoka-apua sai alueella 5,5 miljoonaa apua
tarvitsevaa.

14. Alla on lueteltu Suomen kehitysyhteistyön toimintamuotoja. Laittakaa ne
tärkeysjärjestykseen aloittaen siitä, jota pidätte tärkeimpänä. NÄYTÄ KORTTI
a) Euroopan unionin kautta tehtävä kehitysyhteistyö
b) Kahdenvälinen kehitysyhteistyö (Suomen ja tiettyjen kehitysmaiden keskinäisiin
sopimuksiin perustuva yhteistyö)
c) Kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö
d) Monenkeskinen kehitysyhteistyö (esimerkiksi YK-järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten
kuten Maailmanpankin kanssa tehtävä työ)
e) Yksityisen sektorin tukeminen (esimerkiksi suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten
yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen ja kehitysmaissa tapahtuvan yritystoiminnan
tukeminen)
f) Muu, mikä?
g) EOS

OSA IV: KEHITYSYHTEISTYÖN MÄÄRÄRAHAT

15. Paljonko Suomi arvionne mukaan käyttää kehitysapuun vuonna 2016? Valitkaa yksi
seuraavista vaihtoehdoista. NÄYTÄ KORTTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ei yhtään.
0,1 % bruttokansantulosta
0,28 % bruttokansantulosta
0,38 % bruttokansantulosta
0,52 % bruttokansantulosta
0,70 % bruttokansantulosta
En osaa sanoa

[Oikea vastaus: 0,38 % bruttokansantulosta. HAASTATTELIJA, KOODAA OIKEA VASTAUS
OIKEAKSI, ÄLÄ AUTA VASTAAJAA]
16. Paljonko Suomi arvionne mukaan käyttää kehitysapuun vuonna 2016? Valitkaa yksi
seuraavista vaihtoehdoista. NÄYTÄ KORTTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ei yhtään
Noin 115 miljoonaa euroa
Noin 490 miljoonaa euroa
Noin 820 miljoonaa euroa
Noin 1,1 miljardia euroa
Noin 1,7 miljardia euroa
En osaa sanoa

[Oikea vastaus: 820 miljoonaa euroa. HAASTATTELIJA, KOODAA OIKEA VASTAUS OIKEAKSI,
ÄLÄ AUTA VASTAAJAA]

17. Pitäisikö Suomen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa…
a)
b)
c)
d)

Lisätä kehitysyhteistyömäärärahoja
Vähentää kehitysyhteistyömäärärahoja
Pitää kehitysyhteistyömäärärahat ennallaan
En osaa sanoa

.
OSA V: KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ SAATAVA TIETO JA OMA OSALLISTUMINEN
18. Onko mielestänne Suomessa saatavilla riittävästi tietoa kehitysyhteistyöstä ja
kehitysmaista?
a) Kyllä
b) Ei
19. Mistä olette saanut tietoa kehityskysymyksistä? Valitkaa 1–3 tärkeintä tietolähdettä.
NÄYTÄ KORTTI
1)
2)
3)
4)
5)

Aikakauslehdistä
Internetistä
Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter, jne.)
Kansalaisjärjestöiltä
Kirjoista tai opinnoista

6) Omalta tuttavapiiriltä
7) Omilta matkoilta
8) Puhetilaisuuksista, seminaareista, näyttelyistä
9) Radiosta
10) Sanomalehdistä
11) Televisiosta
12) Työpaikalta
13) Ulkoministeriön julkaisuista tai tapahtumista
14) Muualta, mistä?
15) En mistään
16) Eos
19b. JOS 19 A= 1, 2, 10, 11, 12: Vastasitte, että olette saanut tietoa tiedotusvälineistä tai
internetistä. Voitteko kertoa tarkemmin mistä? AVOIN
20. Mistä lähteistä haluaisitte saada lisätietoa kehityspolitiikasta tai kehitysyhteistyöstä?
AVOIN

21. Kuinka luotettavana pidätte seuraavilta tahoilta saamaanne tietoa kehityskysymyksistä?
NÄYTÄ KORTTI
a. Viranomaisten antama tieto
1) Erittäin luotettavaa
2) Melko luotettavaa
3) Ei kovin luotettavaa
4) Erittäin epäluotettavaa
5) En osaa sanoa
b. Kansalaisjärjestöjen antama tieto
1) Erittäin luotettavaa
2) Melko luotettavaa
3) Ei kovin luotettavaa
4) Erittäin epäluotettavaa
5) En osaa sanoa
c. Tiedotusvälineiden antama tieto
1) Erittäin luotettavaa
2) Melko luotettavaa
3) Ei kovin luotettavaa
4) Erittäin epäluotettavaa
5) En osaa sanoa
22. Millä tavoin uskotte voivanne yksittäisenä ihmisenä auttaa kehitysmaita? Valitkaa 1–3
tärkeintä tapaa. NÄYTÄ KORTTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen.
Maksamalla veroja, joista osa menee valtion antamaan kehitysapuun.
Matkailemalla kehitysmaissa.
Osallistumalla kehitysmaiden hyväksi toimivien järjestöjen tai ryhmien toimintaan.
Ostamalla Reilun kaupan tuotteita.
Tekemällä vapaaehtoistyötä kehitysmaissa.
Tukemalla kehitysmaiden pienyrittäjiä antamalla mikroluottoja internetin välityksellä
Tukemalla kummilasta kehitysmaassa.
Tukemalla yhteiskunnallisesti vastuullista yritys- ja sijoitustoimintaa.

j) Vaikuttamalla päättäjiin.
k) Muulla tavalla, miten?
l) En usko pystyväni auttamaan yksityishenkilönä
22b. Millä edellä mainituista tavoista olette kuluneen vuoden aikana itse osallistunut
kehitysmaiden tai kehitysmaissa asuvien ihmisten tukemiseen?
NÄYTÄ KORTTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen.
Maksamalla veroja, joista osa menee valtion antamaan kehitysapuun.
Matkailemalla kehitysmaissa.
Osallistumalla kehitysmaiden hyväksi toimivien järjestöjen tai ryhmien toimintaan.
Ostamalla Reilun kaupan tuotteita.
Tekemällä vapaaehtoistyötä kehitysmaissa.
Tukemalla kehitysmaiden pienyrittäjiä antamalla mikroluottoja internetin välityksellä
Tukemalla kummilasta kehitysmaassa.
Tukemalla yhteiskunnallisesti vastuullista yritys- ja sijoitustoimintaa.
Vaikuttamalla päättäjiin.
Muulla tavalla, miten?

23. Onko Teillä vielä jotain muuta kommentoitavaa kehityspolitiikasta tai kehitysyhteistyötä
koskevasta julkisesta keskustelusta? (AVOIN)

Lopuksi vielä pari kysymystä Suomesta.
24. Suomikin on lähihistoriansa aikana vastaanottanut erimuotoista kehitysapua. Minä
vuonna Suomi arvionne mukaan alkoi antaa rahamääräisesti enemmän kehitysapua kuin
sitä itse sai?
1918
1928
1948
1968
1988
[Oikea vastaus 1968. HAASTATTELIJA, KOODAA OIKEA VASTAUS OIKEAKSI, ÄLÄ AUTA
VASTAAJAA]

25. Itsenäistymisen aikaan Suomi oli monella mittarilla kehitysmaa. Esimerkiksi
lapsikuolleisuus oli korkealla tasolla. Tuhannesta elävänä syntyneestä lapsesta ennen
viidettä syntymäpäiväänsä menehtyi 190. Oliko Suomen lapsikuolleisuuden taso:
a)
b)
c)
d)
e)

Hieman pienempi kuin Afganistanissa nykyisin
Sama kuin Afganistanissa nykyisin
Sama kuin Nigeriassa nykyisin
Sama kuin Somaliassa nykyisin
Selvästi suurempi kuin Somaliassa nykyisin

[Oikea vastaus e) . Selvästi suurempi kuin Somaliassa nykyisin HAASTATTELIJA, KOODAA
OIKEA VASTAUS OIKEAKSI, ÄLÄ AUTA VASTAAJAA]

26. Sitten vielä taustakysymys:
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puoleen listoilla olevaa ehdokasta Te
äänestäisitte?
Keskusta
Kokoomus
Perussuomalaiset
SDP
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
RKP
Kristillisdemokraatit
Jokin muu
En äänestäisi lainkaan
En halua kertoa
En osaa sanoa

