
KYSELYLOMAKE: FSD3187 KEHITYSYHTEISTYÖTUTKIMUS 2017

QUESTIONNAIRE: FSD3187 DEVELOPMENT COOPERATION SURVEY 2017

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/
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KYSYMYSLOMAKE                  2.5.2017 
 
 

Kansalaisten mielipiteet kehitysyhteistyöstä 2017 

 
 
JOHDANTO: Seuraavat kysymykset koskevat kehitysyhteistyötä. 
 

1. Mitä Teille tulee mieleen kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta? 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) Erittäin tärkeää 
b) Melko tärkeää 
c) Melko vähämerkityksistä  
d) Yhdentekevää 
e) Ei osaa sanoa  
 

3. Kuinka hyvin seuraava väittämä vastaa käsitystänne? Suomen kehitysyhteistyö on 
tehokasta, ja sillä saadaan aikaan tuloksia.  

 
a) Erittäin hyvin 
b) Melko hyvin 
c) Melko huonosti 
d) Erittäin huonosti 
e) Ei osaa sanoa 

 
4. Miten kehitysyhteistyö ja -politiikka hyödyttävät mielestänne Suomea? 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 voidaan hillitä ilmastonmuutosta. 
b) Kehitysyhteistyön avulla voidaan edistää Suomen turvallisuutta. 
c) Kehitysyhteistyö lisää Suomen kansainvälistä vaikutusvaltaa. 
d) Vakaa ja tasa-arvoinen maailma on suomalaisten etu. 
e) Kehitysyhteistyö luo markkinoita, työtä ja yhteyksiä. 
f) Kriisien ehkäiseminen on halvempaa kuin niiden hoitaminen. 
g) Kehitysyhteistyö lisää myös suomalaisten osaamista. 
h) En koe Suomen hyötyvän kehitysyhteistyöstä. 
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5. Oletteko kuullut YK:n uusista kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda 2030)? 

 
a) En 
b) 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 toimeenpanoon ja globaalin kumppanuuden vahvempi tukeminen. 
 
Ei osaa sanoa 
 
 
 
8.  Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että kehitysmaiden 
yksityinen sektori vahvistuu. Kehitysmaiden yksityisen sektorin vahvistumista tuetaan 
kehitysyhteistyövaroin. 

Kuinka tärkeänä pidätte tukea kehitysmaiden yksityissektorille? 
 
a) Erittäin tärkeänä 
b) Melko tärkeänä 
c) Melko vähämerkityksisenä  
d) Yhdentekevänä  
e) EOS 
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9. Suomi tukee kehitysmaiden yksityisen sektorin kehittymistä ja työpaikkojen syntyä muun 
muassa julkisen kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin kautta.  

 
Valitkaa seuraavista 1-2 tavoitetta, joita pidätte tärkeimpinä: 
a) Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
b) Työpaikkojen luominen 
c) Puhtaan teknologian edistäminen 
d) Metsäkadon hillitseminen  
e) Ruokaturva ja maatalouden kehittäminen 
f) Rahoituspalveluiden, kuten pankkitilien ja lainojen, ulottaminen kehitysmaiden pienyrityksille 
 

 
10. Mikä seuraavista väittämistä parhaiten kuvastaa näkemystänne kehitysyhteistyöstä ja 
sen merkityksestä köyhien maiden ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa ja köyhyyden 
vähentämisessä? 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 
g) Ei osaa sanoa 

 
11. Suomen kehityspolitiikan ykköstavoite on naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman 
vahvistuminen. 
Mitkä kaksi asiaa ovat mielestänne tässä tärkeimmät? 
 

a) Pääsy koulutukseen ja ammattiopetukseen 
b) Pääsy terveyspalveluihin mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveys 
c) Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskevaan poliittiseen päätöksentekoon 
d) Osallistuminen taloudelliseen toimintaan kuten yrityksen perustaminen 
e) Väkivallan ja hyväksikäytön lopettaminen 
 
 
12. Eriarvoisuus lisääntyy sekä globaalisti että maiden sisällä. 

Valitse 1-3 tärkeintä tapaa, joilla Suomi voi vähentää globaalia eriarvoisuutta: 
 
a) vastaanottaa pakolaisia ja antaa humanitaarista apua 
b) tukea kehitysmaiden veronkantokykyä ja edistää globaalia verovastuullisuutta 
c) tukea kehitysavulla köyhimpiä maita 
d) tukea kehitysmaiden yksityissektorin vahvistumista ja työpaikkojen syntymistä  
e) rahoittaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista 
f) kehittää kansainvälisen kaupan pelisääntöjä ja edistää yritysvastuuta 
g) edistää naisten ja tyttöjen asemaa ja oikeuksia 
 
 
13. 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 
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14. Suomen antamalla kehitysavulla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.  
 

Täysin samaa mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Ei samaa eikä eri mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
 
 

OSA III: SUOMEN KEHITYSYHTEISTYÖ: KOHDENTUMINEN JA TULOKSET 
 
 
15. 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  
 
16. Humanitaarinen tilanne on maailmassa ennätyksellisen heikko. YK:n mukaan 160 
miljoonaa ihmistä tarvitsi humanitaarista apua viime vuonna. 

 
Mitä humanitaarisella avulla pitäisi ensisijaisesti tukea? Valitse 1-3 tärkeintä 
a) haavoittuvien erityisryhmien, kuten vammaisten auttaminen 
b) naisten ja tyttöjen fyysinen ja henkinen suojelu 
c) lasten ja nuorten pääsy kouluun ja ammattikoulutukseen 
d) pakolaisten työntekomahdollisuuksien parantaminen 
e) välitön hätäapu: ruoka, vesi ja suoja 
f) jälleenrakennuksen nopea käynnistyminen kriisitilanteessa 
g) kriisien ja katastrofien ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen 
 
 
17. Alla on lueteltu Suomen kehitysyhteistyön toimintamuotoja. Laittakaa ne 

tärkeysjärjestykseen aloittaen siitä, jota pidätte tärkeimpänä. NÄYTÄ KORTTI 

( Asettelu korteilla niin, että selitykset ovat omalla rivillään pienempänä) 
 
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 
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OSA IV:  KEHITYSYHTEISTYÖN MÄÄRÄRAHAT 
 
 
18. Paljonko Suomi arvionne mukaan käyttää kehitysapuun vuonna 2017? Valitkaa yksi 
seuraavista vaihtoehdoista. NÄYTÄ KORTTI   
 

a) 0,1 % bruttokansantulosta 
b) 0,25 % bruttokansantulosta 
c) 0,40 % bruttokansantulosta 
d) 0,55 % bruttokansantulosta 
e) 0,70 % bruttokansantulosta 
f) En osaa sanoa 

 
[Oikea vastaus: 0,40 % bruttokansantulosta. HAASTATTELIJA, KOODAA OIKEA VASTAUS 
OIKEAKSI, ÄLÄ AUTA VASTAAJAA] 
 
19. Paljonko Suomi arvionne mukaan suunnittelee käyttävänsä käyttää kehitysapuun 
vuonna 2017? Valitkaa yksi seuraavista vaihtoehdoista. NÄYTÄ KORTTI   

 
g) 150 miljoonaa euroa 
h) 360 miljoonaa euroa 
i) 520 miljoonaa euroa 
j) 880 miljoonaa euroa 
k) 1,1 miljardia euroa 
l) 2,0 miljardia euroa  
m) En osaa sanoa 

 
 
[Oikea vastaus: 880 miljoonaa euroa. HAASTATTELIJA, KOODAA OIKEA VASTAUS OIKEAKSI, 
ÄLÄ AUTA VASTAAJAA] 
 

20. Pitäisikö Suomen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa…  

a) Lisätä kehitysyhteistyömäärärahoja  
b) Vähentää kehitysyhteistyömäärärahoja 
c) Pitää kehitysyhteistyömäärärahat ennallaan 
d) En osaa sanoa. 

 
 
OSA V: KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ SAATAVA TIETO JA OMA OSALLISTUMINEN 
 
21a. Onko mielestänne Suomessa saatavilla riittävästi tietoa kehitysyhteistyöstä ja 
kehitysmaista?  

 
a) Kyllä 
b) Ei 

 
 
21b. Kuinka kiinnostunut olet kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön liittyvästä tiedosta? 

 
 a) Erittäin kiinnostunut 
 b) Melko kiinnostunut 
 c) Vähän kiinnostunut 
 d) En ollenkaan kiinnostunut 
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22. Mistä olette saanut tietoa kehityskysymyksistä? Valitkaa 1–3 tärkeintä tietolähdettä. 

NÄYTÄ KORTTI  
 

1) Aikakauslehdistä 
2) Internetistä  
3) Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter, jne.) 
4) Kansalaisjärjestöiltä 
5) Kehitysmaakaupoista tai muutoin kehitysmaiden oloja tukevista tuotteista 
6) Kirjoista 
7) Omalta tuttavapiiriltä 
8) Omilta matkoilta 
9) Opinnoista 
10) Puhetilaisuuksista, seminaareista, näyttelyistä ja muista tapahtumista 
11) Radiosta  
12) Sanomalehdistä  
13) Televisiosta  
14) Työpaikalta 
15) Ulkoministeriön julkaisuista tai tapahtumista  
16) Muualta, mistä? 
17) En mistään  
18) Eos 

 
22b. JOS 19 A= 1, 2, 10, 11, 12: Vastasitte, että olette saanut tietoa tiedotusvälineistä tai 
internetistä.  Voitteko kertoa tarkemmin mistä? AVOIN 

 
 
 
23. 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 
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24. Millä tavoin uskotte voivanne yksittäisenä ihmisenä auttaa kehitysmaita? Valitkaa 1–3 
tärkeintä tapaa. NÄYTÄ KORTTI  

 
a) Lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen. 
b) Maksamalla veroja, joista osa menee valtion antamaan kehitysapuun. 
c) Matkailemalla kehitysmaissa. 
d) Osallistumalla kehitysmaiden hyväksi toimivien järjestöjen tai ryhmien toimintaan. 
e) Ostamalla Reilun kaupan tuotteita. 
f) Tekemällä vapaaehtoistyötä kehitysmaissa. 
g) Tukemalla kehitysmaiden pienyrittäjiä antamalla mikroluottoja internetin välityksellä 
h) Tukemalla kummilasta kehitysmaassa. 
i) Tukemalla yhteiskunnallisesti vastuullista yritys- ja sijoitustoimintaa. 
j) Vaikuttamalla päättäjiin. 
k) Muulla tavalla, miten?  
l) En usko pystyväni auttamaan yksityishenkilönä 

 
24b. Millä edellä mainituista tavoista olette kuluneen vuoden aikana itse osallistunut 
kehitysmaiden tai kehitysmaissa asuvien ihmisten tukemiseen? 
 

NÄYTÄ KORTTI  
 

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

 
25.  Jos saisitte itse päättää yhden kehitysyhteistyön kohteen, mikä se olisi? (AVOIN) 
 

 
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 


