
KYSELYLOMAKE: FSD3467 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3467 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2019

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.



 
Lomakenumero 

Arvoisa vastaaja 
 
Jätämme sinulle ohessa ns. perävaunulomakkeen. Lomakkeella kerätään äsken tehtyä haastattelua 
täydentävää tietoa. Tutkimukset kuuluvat Oikeusministeriön rahoittamaan ja vaalitutkimuskonsortion 
toteuttamaan vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimukseen. Hanke on osa kansalaisten poliittista osallistumista 
käsittelevää kansainvälistä tutkimusta. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että 
vastaatte kyselyyn. Tutkimusta koordinoi Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos Samforsk. 
Hankkeeseen kuuluu yli 20 tutkijaa Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoista sekä Åbo Akademista. 
Tiedonkeruusta vastaa Taloustutkimus Oy. 
 
Taloustutkimus Oy on puolueeton tutkimuslaitos, joka tekee kyselytutkimuksia erilaisista aiheista yrityksille 
ja kuluttajille. Noudatamme Kansainvälisen Kauppakamarin tutkimussääntöjä, joten kaikki vastaukset 
käsitellään luottamuksellisina. Kenenkään vastaajan tietoja ei käytetä yksittäisinä vaan osana ryhmää. 
 
Voit osallistua joko sähköisesti tai palauttamalla kirjekyselyn 
 

Miten osallistun sähköisesti? Vastaa kyselyyn seuraamalla alla olevia ohjeita. 

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 

   
Mene tietokoneella,  
tabletilla tai älypuhelimella 
osoitteeseen: 

Syötä kirjautumiskoodisi: 
<<person1logincode>> 
annettuihin lokeroihin 

Täytä kysely ja 
lähetä se, kun olet valmis 

survey.taloustutkimus.fi/vaali/suomi 
 
Miten osallistun kirjekyselyyn? 
 
Vastaa kirjekyselyyn rastittamalla ruutu valitsemasi vastausvaihtoehdon kohdalta. Pyydämme sinua 
käyttämään vastatessasi tummanväristä kynää, esimerkiksi sinistä tai mustaa kuulakärkikynää. Lomakkeet 
tallennetaan koneellisesti, joten on tärkeää, että vastausrastit pysyvät vastausruutujen sisäpuolella. Mikäli 
teet vastausmerkintöjä vastausruutuun, johon ette ole niitä tarkoittanut, pyydämme että mustaat koko sen 
ruudun, jossa väärä merkintä on. Toivomme sinun vastaavan kysymyksiin ja palauttavan lomakkeen 
Taloustutkimus Oy:n vastauskirjekuoressa mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin viikon kuluessa. 
Postimaksu on maksettu valmiiksi puolestanne. 
 
Vastaaminen kannattaa, sillä lähetämme kaikille lomakkeen täyttäneille kiitokseksi sähköisen viiden euron 
lahjakortin tai Ässä-arvan. Saat palkkiosi postittamalla lomakkeen mukana jaettavan yhteydenottokortin. 
 
Lisätiedot 
 
Jos haluat lisätietoja tästä tutkimushankkeesta, voit ottaa yhteyttä vaalitutkimuskonsortion johtajaan, 
professori Kimmo Grönlundiin sähköposti: [yhteystieto poistettu]. Jos haluat kysyä jotain lomakkeen 
täyttämisestä, voit soittaa Taloustutkimukseen tutkimusjohtaja Tuomo Turjalle, [yhteystiedot poistettu]. 
 
Kiitos etukäteen osallistumisestanne tutkimukseen!  TALOUSTUTKIMUS OY 
 
 

Tuomo Turja 
tutkimusjohtaja 

LÄHETÄ 
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PERÄVAUNU, FNES 2019 
 
A) HALLITUS JA OPPOSITIO 

 
P1.1.  Miten puolueiden tavoitteet erottuivat mielestäsi toisistaan juuri käydyissä eduskuntavaaleissa? 
Oliko erojen havaitseminen sinulle:  
 

1. Hyvin helppoa 
2. Melko helppoa 
3. Ei helppoa eikä vaikeaa 
4. Melko vaikeaa 
5. Hyvin vaikeaa 
6. En osaa sanoa 

 
P1.2.  Entä miten puolueiden tavoitteet erottuivat ennen vaaleja mielestäsi seuraavissa asioissa? Arvioi 
kutakin asiakysymystä sen mukaan, oliko puolueiden välisten erojen havaitseminen sinulle:  
 

1. Hyvin helppoa 
2. Melko helppoa 
3. Ei helppoa eikä vaikeaa 
4. Melko vaikeaa 
5. Hyvin vaikeaa 
6. En osaa sanoa 

 
Työllisyyttä ja työllistymistä koskevat asiat 
Verotusta koskevat asiat 
Yritysten toimintaedellytyksiä koskevat asiat 
Ympäristöä ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevat asiat 
Vanhustenhoitoa koskevat asiat 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat asiat 
Nuoria ja lapsiperheitä koskevat asiat 
Koulutukseen liittyvät asiat 
Maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia koskevat asiat 
Vähemmistöjen oikeuksia koskevat asiat  
 
P2.  Kuinka hyvin tai huonosti Juha Sipilän hallitus onnistui mielestäsi hoitamaan seuraavia asioita viime 
vaalikaudella?  
 

1. Erittäin hyvin 
2. Melko hyvin 
3. Ei hyvin eikä huonosti 
4. Melko huonosti 
5. Erittäin huonosti 
6. En osaa sanoa 

 
Työllisyyttä ja työllistymistä koskevat asiat 
Verotusta koskevat asiat 
Yritysten toimintaedellytyksiä koskevat asiat 
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Ympäristöä ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevat asiat 
Vanhustenhoitoa koskevat asiat 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat asiat 
Nuoria ja lapsiperheitä koskevat asiat 
Koulutukseen liittyvät asiat 
Maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia koskevat asiat 
Vähemmistöjen oikeuksia koskevat asiat  
 
P3. Mitkä seuraavista asioita kiinnostivat sinua eniten juuri käytyjen eduskuntavaalien vaalikampanjassa? 
Mainitse kolme tärkeintä.  
 

1. Kiinnostavin asia 
2. Toiseksi kiinnostavin asia 
3. Kolmanneksi kiinnostavin asia 

 
Työllisyyttä ja työllistymistä koskevat asiat 
Verotusta koskevat asiat 
Yritysten toimintaedellytyksiä koskevat asiat 
Ympäristöä ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevat asiat 
Vanhustenhoitoa koskevat asiat 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat asiat 
Nuoria ja lapsiperheitä koskevat asiat 
Koulutukseen liittyvät asiat 
Maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia koskevat asiat 
Vähemmistöjen oikeuksia koskevat asiat  
 
B) ASIAKYSYMYKSET  
 
P4. Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä koskevista väittämistä? 
  

1. Täysin samaa mieltä 
2.  Jokseenkin samaa mieltä 
3.  Jokseenkin eri mieltä 
4.  Täysin eri mieltä 
5.  En osaa sanoa  

 
P4_1 Euroopan unionin jäsenyys on ollut Suomelle kaiken kaikkiaan myönteinen asia 
P4_2 Suomen tulee vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä 
P4_3 Suomen tulee erota EU:sta 
P4_4 Demokratian ongelma on, että useimmat ihmiset eivät tiedä, mikä on heidän itsensä kannalta 
parasta 
P4_5 Useimmat ihmiset ovat tarpeeksi järkeviä arvioidakseen, onnistuuko hallitus toimissaan 
P4_6 Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaan kurin ja 
järjestyksen  
P4_7 Suomen tulee liittyä Naton jäseneksi 
P4_8 Venäjä muodostaa turvallisuuspoliittisen uhan Suomelle 
P4_9 Valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti syntyperäisten suomalaisten toimeentulosta 
P4_10 Koko Suomi on pyrittävä pitämään asutettuna kustannuksista huolimatta 
P4_11 Suomi on liian innokas toteuttamaan EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita  
P4_12 Työehdot ja palkat pitäisi sopia paikallisesti ilman keskusjärjestöjä 
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P4_13 Samaa sukupuolta olevien oikeus avioliiton solmimiseen on hyvä asia 
P4_14 Samaa sukupuolta olevien oikeus adoptioon on hyvä asia 
P4_15 Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen nykyistä suurempiin vastuuyksiköihin eli sote-
uudistus on hyvä asia  
P4_16 Suomen talouden tasapainottamiseksi on leikattava julkisia palveluita 
P4_17 Suomessa on liian tiukka alkoholilainsäädäntö 
P4_18 Kerjääminen tulee kieltää 
P4_19 Suomalaisten tulee olla työelämässä nykyistä pidempään  
P4_20 Ruotsin kielen opiskelun tulee olla vapaaehtoista  
P4_21 Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä Suomessa 
P4_22 Suomessa on turvallista elää  
P4_23 Suomen tulee torjua ilmastonmuutosta huomattavasti nykyistä aktiivisemmin 

 
 
C) ÄÄNESTÄMINEN 
 
P5. Kansalaiset voivat vaalikampanjan aikana saada äänestyspäätöksen kannalta tarpeellista tietoa monista 
eri lähteistä.  
Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä? 

 
1.  Erittäin paljon 

 2.  Melko paljon 
 3.  Melko vähän 
 4.  Ei lainkaan 
 5. En osaa sanoa 
 
P5_1 Perheenjäseniltä, vanhemmilta tai sukulaisilta 
P5_2 Työ- tai opiskelukavereilta 
P5_3 Muilta ystäviltä tai tutuilta 
P5_4 Sanomalehdestä tai verkkolehdestä 
P5_5 TV:stä 
P5_6 Radiosta 
P5_7 Puolueiden tai ehdokkaiden internetsivuilta 
P5_8 Puolueiden tai ehdokkaiden sosiaalisen median sivuilta  
P5_9 Muualta sosiaalisesta mediasta 
P5_10 Tiedotusvälineiden verkkosivuilta 
P5_11 Muilta verkkosivuilta 
P5_12 Vaalikoneesta/vaalikoneista 
P5_13 Puolueiden vaaliohjelmista  
 

 
 
P6. Kuinka paljon käytit aikaa lopullisen äänestyspäätöksesi tekemiseen? Arvioi asiaa erikseen puolue- ja 
ehdokasvalinnan kannalta. 

P6.1. Harkitsin puoluetta (yhteensä käytetty aika:) 

1. Tein valintani oikeastaan vasta äänestyskopissa  
2. Alle 15 minuuttia 
3. Harkitsin asiaa korkeintaan 15-30 minuuttia  
4. Harkitsin asiaa korkeintaan tunnin  
5. Harkitsin asiaa yhteensä muutaman tunnin  
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6. Kauemmin  
7. En osaa sanoa  

 
P6.2. Harkitsin ehdokasta (yhteensä käytetty aika:)   
 

1. Tein valintani oikeastaan vasta äänestyskopissa  
2. Alle 15 minuuttia 
3. Harkitsin asiaa korkeintaan 15-30 minuuttia  
4. Harkitsin asiaa korkeintaan tunnin  
5. Harkitsin asiaa yhteensä muutaman tunnin  
6. Kauemmin  
7. En osaa sanoa  

 
 
 
D) VAALIHÄIRINTÄ  
 
P7.  Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä vuoden 2019 eduskuntavaalien osalta?  

 
1.Täysin samaa mieltä  
2. Jokseenkin samaa mieltä  
3. Ei samaa eikä eri mieltä  
4. Jokseenkin eri mieltä  
5. Täysin eri mieltä 

 
P7_1 Vaalilainsäädäntö on epäoikeudenmukainen pienten puolueiden kannalta 
P7_2 Vaaliviranomaiset hoitivat tehtävänsä hyvin  
P7_3 Äänestämässä käyntiä koskevaa viranomaisohjeistusta oli riittävästi saatavilla 
P7_4 Äänestäminen oli tehty käytännön järjestelyjen osalta helpoksi 
P7_5 Tiedotusvälineiden vaaliuutisointi oli tasapuolista 
P7_6 Varakkaampien ehdokkaiden oli muita helpompi tulla valituksi 
P7_7 Joidenkin puolueiden tai ehdokkaiden kampanjointia häirittiin systemaattisesti 
P7_8 Ääntenlaskenta sujui moitteettomasti  
P7_9 Vaaleissa ei ollut havaittavissa vilppiä 
 
 
 
P8. Mitä seuraavista vaalihäirinnän muodoista havaitsit vuoden 2019 eduskuntavaaleissa tai pidät 
mahdollisena tulevissa Suomen vaaleissa?  
 
      Havaitsin       En havainnut                    Pidän mahdollisena             En pidä mahdollisena  
 
P8_1 Virheellisen informaation levittäminen 
P8_2 Verkkosivujen ja/tai sosiaalisen median tilien häirintä 
P8_3 Vaikuttaminen poliittisiin näkemyksiin ja eripuran synnyttäminen verkkokeskusteluihin esimerkiksi 
väärennetyillä sosiaalisen median tileillä 
P8_4 Tietomurrot ja erilaiset tietovuodot (esim. sähköpostiin) 
P8_5 Ehdokkaisiin kohdistetut mustamaalauskampanjat 
P8_6 Valekannatusmittausten julkaiseminen 
P8_7 Ääni- ja videomanipulaatiot, virheellisten asiakirjojen levittäminen 
P8_8 Äänestystuloksen luottavuuden kyseenalaistaminen  
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P8_9 Vaalituloksen manipuloiminen tai vaalisalaisuuden laajamittainen murtaminen 
 
 
E)   MEDIAN SEURAAMINEN  
 
 
P9a. Kuinka usein katsot televisiolähetyksiä television tai internetin/sosiaalisen median välityksellä? 

 
1. Päivittäin, yli 4 tuntia 

 2. Päivittäin, alle 4 tuntia 
 3. Muutamia kertoja viikossa 
 4. Harvemmin 
 5. En lainkaan  
 
P9b. Kuinka paljon yhteensä katsot television uutislähetyksiä tai politiikkaa ja ajankohtaisia tapahtumia 
käsitteleviä ohjelmia arkipäivinä?  
 

1. En ollenkaan 
2. Alle 0,5 tuntia 
3. 0,5 tuntia - 1 tuntia 
4. Yli tunnin, mutta korkeintaan 1,5 tuntia 
5. Yli 1,5 tuntia, mutta korkeintaan 2,5 tuntia 
6. Yli 2,5 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia 
7. Yli 3 tuntia 

 
P10. Kuinka usein käytät sosiaalista mediaa (esim. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat)? 
 

1. Päivittäin, yli 4 tuntia 
 2. Päivittäin, alle 4 tuntia 
 3. Muutamia kertoja viikossa 
 4. Harvemmin 
 5. En lainkaan 
 
 
F) INTERNET JA POLIITTINEN OSALLISTUMINEN 
 
P11. Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä näistä olet tehnyt 
viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä?  
  
 1. Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana 
 2. En ole tehnyt, mutta saattaisin tehdä 
 3. En tekisi missään tapauksessa 
 4. En osaa sanoa  
 
K11_1 Kirjoittaa yleisönosastoon 
K11_2 Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa 
K11_3 Kirjoittaa nimeni kansalaisaloitteeseen 
K11_4 Kirjoittaa nimeni muihin aloitteisiin, vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin 
K11_5 Osallistua poliittiseen puolueen toimintaan 
K11_6 Osallistua muun yhteiskunnallisen järjestön toimintaan 
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K11_7 Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai    poliittisiin 
asioihin 
K11_8 Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon 
K11_9 Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin 
K11_10 Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan 
 
 
P12. Myös internet tarjoaa useita kanavia poliittiseen toimintaan ja tiedon hankintaan esimerkiksi 
sosiaalisen median, blogien ja muiden verkkosivujen sekä sovellusten kautta. Mitä seuraavista olet tehnyt 
viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana internetissä, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? 

1. Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana 
2. En ole tehnyt, mutta saattaisin tehdä  
3. En tekisi missään tapauksessa 
4. En osaa sanoa 
 

P12_1 Kirjoittaa nimeni kansalaisaloitteeseen 
P12_2 Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa 
P12_3 Lahjoittaa rahaa puolueelle tai ehdokkaalle 
P12_4 Osallistua poliittiseen puolueen toimintaan 
P12_5 Osallistua muun yhteiskunnallisen järjestön toimintaan 
P12_6 Keskustella politiikasta perheen tai tuttavien kanssa sähköisillä viestintävälineillä (esimerkiksi 
WhatsApp, Facebook Messenger, sähköposti) 
P12_7 Tuottaa poliittista sisältöä julkaisemalla tekemäni kantaa ottava teksti, kuva, äänite tai video 
P12_8 Jakaa muiden tuottamia politiikkaan liittyviä kirjoituksia, kuvia, videoita tai muuta sisältöä  
P12_9 Osallistua poliittiseen keskusteluun kirjoittamalla kommentteja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, 
blogeissa tai muualla verkossa 
 
P13. Ihmiset kohtaavat internetissä, eli verkossa, erilaisia poliittisia mielipiteitä, uutisia ja muuta 
informaatiota. Kuinka usein itse kohtaat verkossa sisältöä, joka: 
 
P13_1 Vastaa poliittisia mielipiteitäsi 
P13_2 Ei vastaa poliittisia mielipiteitäsi 
P13_3 On myönteistä sellaisia puolueita tai ehdokkaita kohtaan, joita kannatat 
P13_4 On kriittistä sellaisia puolueita tai ehdokkaita kohtaan, joita kannatat 
P13_5 On myönteistä sellaisia puolueita tai ehdokkaita kohtaan, joita et kannata 
P13_6 On kriittistä sellaisia puolueita tai ehdokkaita kohtaan, joita et kannata 

 
1. Päivittäin 
2. Useita kertoja viikossa 
3. Kerran viikossa 
4. 2–3 kertaa kuukaudessa 
5. Kerran kuukaudessa 
6. Harvemmin 
7. En käytä internetiä lainkaan 
8. En osaa sanoa  
 
 

P14. Jos internetin avulla voisi äänestämällä ilmaista mielipiteensä eduskunnan käsittelyssä oleviin 
kysymyksiin viikoittain, miten menettelisit? (valitse vain yksi vaihtoehto) 
 

1. Äänestäisin internetin välityksellä joka viikko tai lähes joka viikko 
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2. Äänestäisin internetin välityksellä vain, kun eduskunta käsittelisi minua kiinnostavia                                                                                           
 asioita 

3. Voisin äänestää internetin välityksellä satunnaisesti, mutta asia ei ole minulle tärkeä 
4. En käyttäisi internetiä, sillä kansanedustajien kuuluu päättää asiasta 
5. En osaa sanoa 

 
G) SUKUPUOLI JA POLIITTISET TEHTÄVÄT  
 
P15. Kumpaa sukupuolta oleva poliitikko, mies vai nainen, kykenee mielestäsi toimimaan paremmin 
seuraavilla politiikan osa-alueilla?  
 
a. Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka  
b. Talouspolitiikka 
c. Sosiaalipolitiikka  
d. Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka  
e. Tasa-arvopolitiikka  
 

1. Miehet kykenevät toimimaan paremmin  
2.  
3.  
4. Miehet ja naiset yhtä hyviä 
5.   
6.  
7. Naiset kykenevät toimimaan paremmin   

 
 
 
P16. Kuvaavatko seuraavat ominaisuudet mielestäsi paremmin mies- vai naispoliitikkoja?  
 
a. Kunnianhimoinen  
b. Yhteisymmärrykseen pyrkivä  
c.  Määrätietoinen  
d. Myötätuntoinen 
 

1. Miehiä 
2.  
3.  
4.  Yhtä hyvin miehiä ja naisia 
5.  
6.  
7. Naisia 

 
 

 
H) MIELIPITEET PUOLUEISTA JA HALLITUKSEN VAALILUPAUKSET  
 
P17. Kun puolueet päättävät omista linjauksistaan ja henkilövalinnoistaan, päätökset voidaan tehdä 
jäsenistön tai johtajiston ehdoilla (hajautetusti tai keskitetysti). Ajattele suomalaisia puolueita ja kerro, mitä 
mieltä olet seuraavista väittämistä?  

1. Täysin samaa mieltä  
2. Jossain määrin samaa mieltä  
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3. Jossain määrin eri mieltä  
4. Täysin eri mieltä 
5. En osaa sanoa 

 

17_1 Valtaa on keskittynyt liian paljon puolueiden ylimmille johtohahmoille (puheenjohtajat, 
eduskuntaryhmän johtajat, ministerit, ym.) 
17_2 Puoluejohtajat tulisi valita vaaleilla, joissa puolueen kaikki jäsenet saavat äänestää 
17_3 Puolueiden rivijäsenet pystyvät vaikuttamaan puolueiden päätöksiin riittävässä määrin paikallis- ja 
piirijärjestöissä sekä puoluekokouksissa 
17_4 Rivikansanedustajat ovat puoluejohdon ”kumileimasimia”, joilla ei ole todellista valtaa päättää 
asioista  
17_5 Luottaisin puolueisiin enemmän, jos ne kuuntelisivat enemmän jäseniään 
17_6 Jos puolueen ajama politiikka on hyvää, ei ole väliä, vaikka puolueen rivijäsenet eivät olisi lainkaan 
osallistuneet sen muotoilemiseen 
 
 
P18. Missä määrin Sipilän hallituksen puolueet mielestäsi pitivät vaalilupauksensa vaalikaudella 2015–
2019?  
Vastaa asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa ’ei lainkaan’ ja kymmenen ’täysin’.  

 
0 = ei lainkaan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 = täysin 
 

 
P19. Ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja Sipilän hallituksen puolueet antoivat seuraavia lupauksia. 
Ovatko ne mielestäsi toteutuneet kokonaan, osittain vai jääneet toteutumatta?  
 
Vastausvaihtoehdot:  
 

1. Toteutunut kokonaan  
2. Toteutunut osittain  
3. Ei toteutunut  
4. En osaa sanoa  

 
A. Kokonaisveroasteen nousun estäminen vaalikaudella 
B. Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden 

lukukausimaksujen mahdollistaminen 
C. Verotuksen yrittäjävähennyksen käyttöön ottaminen 
D. Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinnan poistaminen 
E. Julkisen terveydenhuollon valinnanvapausmalli, jossa rahoitusosuus siirtyy ihmisen valitsemalle 

palveluntuottajalle 
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F. Ulkomaille terroristiseen toimintaan lähtemisen kieltäminen lailla 
G. Jalkaväkimiinojen ottaminen uudelleen käyttöön maanpuolustuksessa 
H. Työntekijöiden koeajan pidentäminen enimmillään puolen vuoden mittaiseksi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I) ARVIOT TALOUDESTA JA OMASTA ELÄMÄSTÄ  

 
 
P20. Jos ajattelet taaksepäin kahta viimeksi kulunutta vuotta (24kk), ovatko seuraavat asiat tällä hetkellä 
mielestäsi paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin aikaisemmin  

 
1. Paremmin 
2. Huonommin 
3. Samanlaiset 
4. En osaa sanoa 

 
P20_1 Suomen taloudellinen tilanne    
P20_2 Oma tai perheesi taloudellinen tilanne 
P20_3 Suomen työllisyystilanne 
P20_4 Oma tai perheesi työllisyystilanne 
 
 
 

P21. Entä jos ajattelet tilannetta kaksi vuotta tästä eteenpäin (24 kk). Uskotko, että seuraavat asiat ovat 
silloin paremmin, huonommin vai samanlaiset kuin nykyään? 
 

1. Paremmin 
2. Huonommin 
3. Samanlaiset 
4. En osaa sanoa 

 
P21_1 Suomen taloudellinen tilanne 
P21_2 Oma tai perheesi taloudellinen tilanne 
P21_3 Suomen työllisyystilanne 
P21_4 Oma tai perheesi työllisyystilanne 
 
 

 
P22. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet omaan taloudelliseen tilanteeseesi?  

  
1. Erittäin tyytyväinen 

 2. Melko tyytyväinen 
 3. Melko tyytymätön 
 4. Erittäin tyytymätön 
 5. En osaa sanoa 
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P23. Entä kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet elämääsi yleensä? 

  
1. Erittäin tyytyväinen 

 2. Melko tyytyväinen 
 3. Melko tyytymätön 
 4. Erittäin tyytymätön 
 5. En osaa sanoa  
   
 
 

J) SAMASTUMINEN RYHMIIN JA PERSOONALLISUUS  
 
 
P24. Mihin seuraavista ryhmistä samastut ensisijaisesti? (vain yksi vaihtoehto) 
  

1. Maaseudun väestöön 
 2. Kaupunkilaisväestöön 
 3. Molempiin 
 4. En kumpaakaan 
 
P25. Mihin seuraavista ryhmistä samastut ensisijaisesti? (vain yksi vaihtoehto) 
 
 1. Suomalaiset yleensä 
 2. Suomenkieliset suomalaiset 
 3. Ruotsinkieliset suomalaiset 
 4. Muu kansallinen tai kielellinen ryhmä 
 5. En mihinkään edellä mainituista 
 
 
P26. Lopuksi kysymys siitä, miten luonnehtisitte itseänne henkilönä. Pyytäisimme sinua merkitsemään 
jokaisen luonnehdinnan kohdalla, miten mainitut ominaisuudet kuvaavat itseäsi. Otathan vastauksessa 
huomioon molemmat mainitut ominaisuudet. 

 
1. Täysin eri mieltä 
2. Jokseenkin eri mieltä 
3. Hieman eri mieltä 
4. Ei samaa eikä eri mieltä 
5. Hieman samaa mieltä 
6. Jokseenkin samaa mieltä 
7. Täysin samaa mieltä 

  
P26_1 Ulospäin suuntautunut, helposti innostuva 
P26_2 Kriittinen, väittelynhaluinen 
P26_3 Luotettava, kurinalainen 
P26_4 Helposti huolestuva tai ärtyvä 
P26_5 Uusille kokemuksille avoin, moniulotteinen 
P26_6 Varautunut, hiljainen 
P26_7 Myötätuntoinen, lämmin 
P26_8 Epäjärjestelmällinen, huoleton 
P26_9 Rauhallinen, tunteiltaan vakaa 
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P26_10 Sovinnainen, totutussa pitäytyvä 
 
 
 


