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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 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/



 

 

 
JOHDANTO: Olen tutkimushaastattelija [NIMI] Taloustutkimuksesta, hyvää 
päivää/iltaa. Olisiko teillä aikaa vastata kyselytutkimukseen, joka käsittelee 
demokratiaa ja sen toteutumista Suomessa? Kysely kestää noin kymmenen 
minuuttia. 
 
 
Seuraavaksi luettelen demokratiaan liittyviä väittämiä. Vastatkaa jokaiseen 
väittämään, oletteko siitä 
 
- Täysin samaa mieltä 
 
- Osittain samaa mieltä 
 
- Osittain eri mieltä 
 
- Täysin eri mieltä 
 
(En osaa sanoa – ÄLÄ LUETTELE TÄTÄ ÄÄNEEN) 
 
 
1) Suomessa eduskuntavaalien äänestäjillä on aito mahdollisuus vaikuttaa 
harjoitettavaan politiikkaan. 
 
2) Minun on helppoa löytää itselleni sopiva puolue tulevissa kuntavaaleissa. 
 
3) Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos päätöksenteko annettaisiin 
riippumattomille asiantuntijoille poliitikkojen ja kansalaisten asemasta. 
 
4) Suomi ei tarvitse kansanäänestyksiä, koska kansan valitsemat edustajat toimivat 
eduskunnassa. 
 
5) Vuonna 2012 Suomessa otettiin käyttöön kansalaisaloite, jolla vähintään 50 000 
äänioikeutettua voi tehdä lakialoitteen eduskunnalle. Väite: Kansalaisaloite on 
edistänyt demokratian toimivuutta Suomessa. 
 
6) Niin sanotut verkkotrollit, häiriköinti ja propagandan levittäminen internet- 
keskusteluissa ja valheelliset uutiset ovat vakava uhka suomalaiselle demokratialle. 
 
7) Luotan enemmän perinteiseen mediaan (lehdistöön, radioon ja televisioon) kuin 
sosiaaliseen mediaan (esimerkiksi Twitter, Facebook, blogit). 
 
8) Euroopan unionin jäsenyys on ollut Suomelle yleisesti ottaen myönteinen asia. 
 
9) Suomen tulee vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. 
 
10) Suomen tulee liittyä NATOn jäseneksi. 
 
11) Venäjä muodostaa turvallisuusuhan Suomelle. 
 



 

 

12) Suomessa pitää jatkossakin olla kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. 
 
13) Toivon, että Suomi olisi monikulttuurinen maa, jossa suhtaudutaan suvaitsevasti 
muista maista tuleviin ihmisiin, joilla on eri uskonto ja erilaiset elämäntavat. 
 
14) Suomi vastaanotti viime vuonna (2016) yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Hallitus 
teki oikein, kun se kiristi maahanmuuttoa ja palauttaa ne henkilöt takaisin 
lähtömaihin, joille ei myönnetty turvapaikkaa. 
 
15) Kasvava eriarvoistuminen ihmisten välillä uhkaa yhteiskuntaamme. 
 
16) Vähemmistöt eivät tarvitse erityiskohtelua. 
 
17) Kielivähemmistöjen palvelut tulisi säilyttää nykyisellä tasolla. 
 
18) Suomessa ei ole käytännössä lainkaan korruptiota eikä hyvä veli –verkostoja. 
 
19) Suomessa on turvallista elää. 
 
20) Suomen kaikkia alueita tulee kehittää tasapainoisesti. 
 
21) Poliitikot eivät välitä tavallisten ihmisten mielipiteistä. 
 
22) Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä. 
 
23) En halua ensisijaisesti vaikuttaa politiikkaan puolueiden vaan muiden 
kansalaisjärjestöjen ja muun kansalaistoiminnan kautta. 
 
24) Terrorismi ei uhkaa Suomea. 
 
25) Mielestäni suomalainen demokratia toimii nykyisin hyvin. 
 
 
Lopuksi muutama taustakysymys. 
 
Sukupuoli (MERKITSE KYSYMÄTTÄ) 
 
Mikä on syntymävuotenne? 
 
 
Mikä on koulutuksenne? 
 
Yliopisto/korkeakoulu 
 
Ammattikorkeakoulu 
 
Ylioppilas tai lukio 
 
Opistotaso 
 



 

 

Ammattikoulu 
 
Peruskoulu/kansakoulu 
 
 
Katsotteko olevanne lähellä jotakin puoletta? 
 
kyllä  
ei 
(En osaa sanoa – ÄLÄ LUETTELE TÄTÄ ÄÄNEEN) 
 
 
Mikä on äidinkielenne? Voitte valita yhden tai useamman. 
(ESIKOODIT, ÄLÄ LUETTELE) 
 
Suomi 
Ruotsi 
Venäjä 
Viro 
Muu, mikä (AVOIN)  
 
 
Mikä on asuinpaikkanne? 
 
Suuren kaupungin keskusta (yli 100 000 asukasta) 
 
Pienemmän kaupungin keskusta (alle 100 000 asukasta) 
 
Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö 
 
Kuntakeskus tai muu taajama 
 
Maaseudun haja-asutusalue 
 
 
Jos kunnallisvaalit olisivat nyt, minkä puolueen listoilla olevaa ehdokasta Te 
äänestäisitte? (ESIKOODIT, LUETTELE TARVITTAESSA) 
 
Keskusta 
Kokoomus 
Kristillisdemokraatit 
Perussuomalaiset 
Rkp 
Sdp 
Vasemmistoliitto 
Vihreät 
Jokin muu puolue 
En tiedä vielä 
En halua kertoa puoluekantaani 



 

 

En koskaan äänestä 
En aio tällä kertaa käydä äänestämässä 


