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MTS:n vuoden 2020 mielipidetutkimus / hyväksytty työjaoston kokouksessa 8.9.2020 
 
 
1. Suomen ulkopolitiikan hoito (kysytty vuodesta 1964 joka vuosi, yhteensä 55 kertaa)  
 
Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on mielestänne viime vuosina hoidettu? 
 
erittäin hyvin/ melko hyvin/ melko huonosti/ erittäin huonosti/ eos 
 
 
2. Puolustusmäärärahat (kysytty vuodesta 1964 joka vuosi, yhteensä 59 kertaa)  
 
Mikä on mielipiteenne puolustusvoimille myönnettävistä varoista? 
 
korotettava tuntuvasti/ korotettava jonkin verran/ säilytettävä ennallaan/  
vähennettävä jonkin verran/ vähennettävä tuntuvasti/ eos 
 
 
3. Maanpuolustustahto (kysytty vuodesta 1970 joka vuosi, yhteensä 40 kertaa)  
 
Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti 
kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? 
 
- Huom! tämä kysymys on mukana findikaattorissa (VNK) 
 
kyllä olisi/ ei olisi/ eos 
 
 
 
4. Henkilökohtainen maanpuolustustahto  
 
 Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin 
kykyjenne ja taitojenne mukaan? (kysytty 11 kertaa, 1995 – 1998, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2017, 2018, 2019)  

 
kyllä - ei  – eos 
 
 
5. Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus (kysytty vuodesta 1990 joka vuosi, yhteensä    
36 kertaa)  
 
Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja 
suomalaisten elävän seuraavan viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai 
turvattomammassa maailmassa kuin nykyään? 
 
turvallisemmassa/ turvattomammassa/ ei eroa nykyiseen/ eos 
 
6. Yleinen asevelvollisuus (kysytty 21 kertaa, vuodesta 2001 joka vuosi)  
 



Suomessa on käytössä miesten yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmä, 
jossa mahdollisimman suuri osa ikäluokasta saa sotilaallisen koulutuksen ja joka tuottaa 
suuren reservin. Pitäisikö nykyinen järjestelmä säilyttää, vai siirtyä valikoivaan 
varusmiespalvelukseen, jolloin vain osa ikäluokasta saa sotilaallisen koulutuksen, vai siirtyä  
kokonaan ammattiarmeijaan? 
 
säilytetään nykyinen järjestelmä/ pienennetään valikoivasti sotilaallisen koulutuksen saavien 
määrää/ luovutaan yleisestä asevelvollisuudesta ja siirrytään ammattiarmeijaan/ eos 
 
 
7. Suomen puolustusjärjestelmä (kysytty v. 2016, 2017, 2018. 2019) 
 
Pitäisikö Suomen puolustusjärjestelmän mielestänne perustua  
 
nykyisenkaltaiseen miehiä koskevaan yleiseen asevelvollisuuteen ja naisten vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen 
sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen asevelvollisuuteen 
sekä miehiä että naisia koskevaan vapaaehtoiseen asepalvelukseen 
ammattiarmeijaan 
 
 
8. Kutsuntajärjestelmän ulottaminen myös naisille  UUSI KYSYMYS 
 
Kutsunnat ovat pakolliset miespuolisille Suomen kansalaisille. Naisten vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen hakeutuville on kutsuntoja vastaava valintatilaisuus. Valitkaa yksi vaihtoehdoista. 

Pitäisikö nykyinen kutsuntajärjestelmä mielestänne ulottaa koskemaan myös naisia? 

 
A) Siten, että se tarkoittaisi asevelvollisuutta myös naisille 
B) Siten, että se tarkoittaisi myös naisille pakollisia kutsuntoja, mutta vapaaehtoista 

asepalvelusta  
C) Siten, että kaikille18 vuotta täyttäville naisille lähetettäisiin tietoa mahdollisuudesta 

suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus 
D) Nykyistä kutsuntajärjestelmää ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen 

valintatilaisuuksia ei ole syytä muuttaa 
 
 
9. Yleinen kansalaispalvelus (kysytty 2008 ja 2010, 2018, 2019)    

Miten suhtaudutte siihen, että Suomessa siirryttäisiin sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen 
kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna. 

myönteisesti- kielteisesti – eos  

 
 
10. Sotilaallinen liittoutumattomuus vai liittoutuminen 
  
(kysytty vuodesta 1990 joka vuosi, yhteensä 29 kertaa)  



 
Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä 
liittoutumaan sotilaallisesti?  
 
Pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana, pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti, eos 
 
 
11. Jäsenyys Natossa 
 
Pitäisikö Suomen mielestänne pyrkiä Naton jäseneksi?  
(kysytty 15 kertaa, 2005 -2019 joka vuosi) 
 
kyllä – ei - eos 
 
 
12. Turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä  
(kysytty 16 kertaa vuodesta 2004 joka vuosi, listaus hieman vaihdellut)  
 
Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Millainen vaikutus niillä on 
Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen?  
 
Suomen jäsenyys EU:ssa 
Suomen kansainvälisen taloudellisen kanssakäymisen lisääntyminen 
Suomen mahdollinen liittyminen Naton jäseneksi 
Suomen osallistuminen EU:n puolustusyhteistyön kehittämiseen 
Suomen osallistuminen pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön 
Suomalaisten osallistuminen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin  
Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus  
Ulkomaisen omistuksen lisääntyminen Suomen talouselämässä  
 
lisää turvallisuutta/ ei vaikutusta/ vähentää turvallisuutta/ eos  
 
 
13. Puolustuspolitiikan hoito (kysytty 15 kertaa, vuodesta 2005 joka vuosi)  
 
Miten hyvin tai huonosti Suomen puolustuspolitiikkaa on mielestänne viime vuosina 
hoidettu? 
 
erittäin hyvin/ melko hyvin/ melko huonosti/ erittäin huonosti/ eos  
 
 
14. Suomen sotilaallinen yhteistyö (kysytty 6 kertaa, joka vuosi 2012 - 2019) 
 
Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä mm. Ruotsin, muiden Pohjoismaiden, Naton ja 
Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan unionissa. 
Miten suhtaudutte tähän yhteistyöhön? 
 

A) Euroopan unionissa 

 



B) Naton kanssa 

 
C) Kaikkien Pohjoismaiden kanssa (Nordefco) 

 
D) Ruotsin kanssa (vuodesta 2014) 

 
E) Yhdysvaltojen kanssa (vuodesta 2016) 

 
erittäin myönteisesti – melko myönteisesti – melko kielteisesti – erittäin kielteisesti - eos  
 

 - vastaus kuhunkin kohtaan erikseen 
  

 
15. Eri tahojen vaikutus Suomen turvallisuuteen (kysytty yhdeksän kertaa, 2007 - 2010, 2016, 
2017, 2018, 2019) 
 
Miten arvioitte seuraavien tahojen vaikutusta Suomen turvallisuuteen?  
 
ETYJ 
EU 
Kiina 
Nato 
Venäjä 
Yhdysvallat 
YK 
 
 
myönteinen vaikutus, ei mitään vaikutusta, kielteinen vaikutus, vaikuttaa sekä myönteisesti että 
kielteisesti, eos. Vastaus kaikkiin kohtiin erikseen. 
 
 
16. Huolta aiheuttavia tekijöitä (kysytty vuodesta 2004, listaus vaihdellut) 
 
Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä 
huolta tulevaisuudesta? 
 
Asevalvontasopimusten purkautuminen (2019) 
Erilaiset tartuntataudit, epidemiat (uusi kohta) 
Ilmastonmuutos (ilmaston lämpeneminen) 
Itämeren alueen turvallisuustilanne (2016) 
Joukkotuhoaseiden leviäminen 
Järjestäytynyt rikollisuus (2019) 
Kansainvälinen terrorismi 
Kehitys Euroopan unionissa (2017) 
Kehitys Valko-Venäjällä (uusi kohta) 
Kehitys Venäjällä 



Kehitys Yhdysvalloissa (2017) 
Tilanne Lähi-idässä (2006-2013, 2018, 2019) 
Maailman pakolaistilanne (2016) 
Poliittiset ääriliikkeet (2016) 
Rasismi (2016) 
Suomeen kohdistuva valtiollinen valeuutisointi (2018, 2019) 
Tietoverkkoihin kohdistuvat uhkat eli kyberuhkat  
Työllisyystilanne Suomessa  
Yhteiskunnallinen eriarvoisuus Suomessa (2016) 
 
ei lainkaan/ vähän / jonkin verran/ paljon/ eos  
 
 
17. Erilaisiin uhkiin varautuminen (kysytty 9 kertaa, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2019) 
 
Miten hyvin mielestänne Suomessa on varauduttu seuraavien turvallisuusuhkien torjuntaan? 
 
HUOM! Hallitsematon maahanmuutto oli listalla 2007,2009, 2010, 2015, 2016 (kuva) 
 
Aseellinen hyökkäys 
Energian saatavuus 
Erilaiset tartuntataudit, epidemiat 
Erilaiset ympäristöuhkat (tulvat, öljyonnettomuudet, vaarallisten aineiden kuljetukset) 
Ilmastonmuutos 
Kansainvälinen rikollisuus 
Ulkomainen poliittinen painostus  
Ulkomainen taloudellinen painostus (lis. 2014) 
Suuronnettomuudet 
Talouskriisi  
Terrorismi 
Tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset eli kyberhyökkäykset 
 
 
Erittäin hyvin, melko hyvin, erittäin huonosti, melko huonosti, eos 
 
 
18. Sotilaallinen tilanne Suomen lähialueilla (kysytty 9 kertaa, 2004-2005, 2007-2008, 2012 
helmikuu, 2014, 2015, 2018, 2019) 
 

Millaiseksi arvioitte sotilaallisen tilanteen Suomen lähialueilla seuraavien kymmenen vuoden 
aikana? 

Sama kuin nykyisin, uhkaavampi, vähemmän uhkaava, eos 

 
19. Luottamus Euroopan unionin tulevaisuuteen (kysytty viisi kertaa, vuonna 2005, 2016, 
2017, 2018, 2019)  
 



Millaista luottamusta tunnette Euroopan unionin tulevaisuuteen? Onko luottamuksenne vahvistunut, 
heikentynyt vai säilynyt ennallaan?  
 
Vahvistunut, heikentynyt, säilynyt ennallaan, eos 
 
 
20. Suomen toimet korona-viruksen torjumiseksi  UUSI KYSYMYS 
 
Miten arvioisitte Suomen onnistumista korona-viruksen torjunnassa tähän asti? 
 
Suomi on mielestäni onnistunut erittäin hyvin, melko hyvin, ei hyvin eikä huonosti, melko huonosti, 
erittäin huonosti 
 
 
 
 
 
 


