
KYSELYLOMAKE: FSD3528 KANSALAISTEN YHTEISKUNNALLISET ASENTEET 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3528 FINNISH CITIZENS’ CIVIC ATTITUDES 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.



  

Kansalaisten yhteiskunnalliset asenteet 2019 

 
 
KANSALAISTEN YHTEISKUNNALLISET ASENTEET 2019 - KYSELYTUTKIMUS 

  

Demokraattinen päätöksenteko perustuu kansalaisten näkemyksiin yhteiskunnallisista asioista. Tässä 

kyselyssä pyydämme sinua kertomaan mitä ajattelet politiikasta yleisesti ottaen ja lisäksi erityisesti 

Suomen politiikasta. Kyselyn aluksi haluaisimme kysyä muutaman kysymyksen sinua itseäsi koskien. 

Pyydämme, että vastaat kysymyksiin parhaasi mukaan. Kyselyn vastaamiseen menee vain noin 7 

minuuttia. 

 

 

Kysely on osa Åbo Akademin, Turun yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistä tutkimushanketta, joka 

käsittelee kansalaisosallistumista demokraattisessa päätöksenteossa. Hankkeen yhteystiedot sekä lisää 

tietoa hankkeesta sivulla www.paloresearch.fi. 

 
  



  

 
Q2 Kysymme aluksi muutaman kysymyksen sinusta. Oletko... 

Mies  (1)  

Nainen  (2)  

Muu  (3)  
 
 
Q4 Minä vuonna olet syntynyt? Kirjoita kokonainen vuosiluku (esim. 1980). 

________________________________________________________________ 
 
 
Q3 Mikä on korkein suorittamasi tutkinto? 

Vähemmän kuin peruskoulu (luokat 1-9)  (1)  

Peruskoulu (luokat 1-9)  (2)  

Ammattitutkinto  (3)  

Ylioppilastutkinto  (4)  

Ylempi opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakoulu  (5)  

Yliopistotutkinto  (6)  

Muu  (7)  
 
 
Q6 Mikä on siviilisäätysi? 
 

Naimaton  (1)  

Avoliitossa tai vakiintuneessa seurustelusuhteessa  (2)  

Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa  (3)  

Asumuserossa tai eronnut  (4)  

Leski  (5)  
 
  



  

 
Q7 Kuinka uskonnollisena pidät itseäsi? 

Erittäin uskonnollisena  (1)  

Jonkin verran uskonnollisena  (2)  

Vain vähän uskonnollisena  (3)  

En lainkaan uskonnollisena  (4)  

En osaa sanoa  (5)  
 
 
Q8 Onko sinulla omia lapsia ja/tai lapsenlapsia? 

Kyllä  (1)  

Ei  (2)  

En halua kertoa  (3)  

 
 
Q9 Kuinka suuret ovat omat vuosittaiset bruttotulosi eli tulot ennen verojen vähentämistä? 

0-10 000€  (1)  

10 001-20 000 €  (2)  

20 001-30 000 €  (3)  

30 001-40 000 €  (4)  

40 001-50 000 €  (5)  

50 001-60 000 €  (6)  

Yli 60 000 €  (7)  
 
 
Q10 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämän hetkistä elämäntilannettasi? 

Kokopäivätyössä  (1)  

Osa-aikatyössä  (2)  

Työtön  (3)  

Opiskelija  (4)  

Varusmies tai siviipalveluksessa  (5)  

Eläkkeellä  (6)  

Hoitaa kotitaloutta tai vanhempainvapaalla  (7)  
 
 
 



  

Q35 Asutko... 

suuren kaupungin keskustassa (100,000 asukasta tai enemmän)  (1)  

pienemmän kaupungin keskustassa (alle 100,000 asukasta)  (2)  

esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä  (3)  

kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa  (4)  

maaseudun haja-asutusalueella  (5)  

en osaa sanoa  (6)  
 
 
Q11 Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? 

Erittäin kiinnostunut  (1)  

Melko kiinnostunut  (2)  

En kovinkaan kiinnostunut  (3)  

En lainkaan kiinnostunut  (4)  

En osaa sanoa  (5)  
 
 
Q5 Miten hyvin itse arvioit tuntevasi politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita?  
 

Erittäin hyvin  (1)  

Melko hyvin  (2)  

Melko heikosti  (3)  

Erittäin heikosti  (4)  

En osaa sanoa  (5)  
  



  

 
Q12 Ihmiset jättävät toisinaan äänestämättä. Äänestitkö viime eduskuntavaaleissa? 

Kyllä  (1)  

En  (2)  

Ei ollut äänioikeutta  (3)  

En halua kertoa  (4)  
 
 
Q13 Minkä puolueen ehdokasta äänestit? 

Suomen Keskusta  (1)  

Perussuomalaiset  (2)  

Kansallinen Kokoomus  (3)  

SDP  (4)  

Vihreä liitto  (5)  

Vasemmistoliitto  (6)  

Ruotsalainen kansanpuolue  (7)  

Suomen Kristillisdemokraatit  (8)  

Jokin muu  (9)  

 En halua kertoa / en muista  (10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Q14 Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä näistä olet tehnyt 
viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana? (Olen tehnyt (1), En ole tehnyt (2) 
 
Ottanut yhteyttä poliitikkoon tai virkamieheen (1) 

Toiminut puolueessa tai jossakin poliittisessa ryhmässä (2) 

Toiminut jossakin muussa järjestössä tai yhdistyksessä (3) 

Allekirjoittanut adressin tai vetoomuksen (4) 

Allekirjoittanut kansalaisaloitteen (5) 

Kieltäytynyt tai välttänyt ostamasta tiettyjä tuotteita (6) 

Ilmaissut yhteiskunnallisen mielipiteesi sosiaalisessa mediassa tai perinteisessä mediassa 

(sanomalehdet, radio) (7) 

Ottanut osaa mielenosoitukseen (8) 

 
Q15 Mikä on terveydentilasi yleisesti ottaen? 

Erittäin hyvä  (1)  

Hyvä  (2)  

Kohtuullinen  (3)  

Huono  (4)  

Erittäin huono  (5)  

En osaa sanoa  (6)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Q16 Mitä mieltä olet seuraavista politiikkaa yleisellä tasolla kuvaavista väittämistä? (Täysin samaa mieltä 

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

 
Päätöksentekijöiden on jo nyt pyrittävä ratkomaan vuosikymmenten päässä siintäviä ongelmia (1) 

Poliittisten päätösten tulisi perustua äänestäjien vaaleissa ilmaisemaan tahtoon, ei tulevaisuutta 

luotaaviin asiantuntijaselvityksiin ja –kuulemisiin (2) 

Nykyäänestäjien on oltava valmiita tinkimään elintasostaan, jos tulevien sukupolvien hyvinvointi sitä 

vaatii (3) 

Maailma muuttuu niin nopeasti, ettei politiikassa kannata tehdä pitkälle tulevaisuuteen kurkottavia 

päätöksiä (4) 

Äänestäjien vaatimukset velvoittavat päätöksentekijöitä silloinkin kun ne voivat uhata jälkipolvien 

hyvinvointia (5) 

Päätöksiä tehdessään poliitikkojen tulee ensisijaisesti nojata tulevaisuutta koskevaan asiantuntijatietoon 

(6) 

Nykypolitiikan tulisi pyrkiä ratkaisemaan tämän hetken yhteiskunnallisia ongelmia eikä tulevaisuuden 

haasteita (7 

Tulevaisuuden elinedellytykset on huomioitava tarkasti jo tämän päivän poliittisessa päätöksenteossa 

(8) 

Politiikassa on kyettävä tekemään nopeita päätöksiä, vaikka niiden pitkän aikavälin seurauksia ei 

ehdittäisi kunnolla selvittää (9) 

Päättäjien on panostettava tulevaisuuden ongelmien ratkomiseen, vaikka siitä aiheutuisi 

lisäkustannuksia nykyisille veronmaksajille (10) 

Tulevaisuuden haasteet ratkeavat ajan myötä, ilman nyt tehtäviä poliittisia päätöksiäkin (11) 

Päätösten tulee perustua poliittiset jakolinjat ylittävään avoimeen ja huolelliseen valmisteluun, ei vain 

nyt vallassa olevien mielipiteisiin (12)  

 
 
 
Q17 Alla on joukko ominaisuuksia, jotka voivat sopia tai eivät sovi sinuun. Lue jokainen kohta ja vastaa, 
kuinka paljon samaa tai eri mieltä olet väittämän kanssa. Vastaa nopeasti ja rehellisesti.  
 
Täysin samaa mieltä (1) Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Täysin eri mieltä (4) 
 
Minusta on helppo asettautua jonkun toisen asemaan (1) 

Olen hyvä ennakoimaan miten toisesta ihmisestä tuntuu (2) 



  

Huomaan nopeasti, jos ryhmässä joku henkilö tuntee olonsa epämukavaksi (3) 

Muiden mielestä olen hyvä ymmärtämään mitä he tuntevat ja ajattelevat (4) 

Mielestäni on vaikea tietää miten sosiaalisissa tilanteissa tulisi olla (5) 

Mielestäni on usein vaikea arvioida mikä on töykeää tai kohteliasta (6) 

Minun vaikea ymmärtää miksi jotkin asiat saavat toiset ihmiset tolaltaan (7) 

Muut sanovat usein, että olen tunteeton, vaikka en aina ymmärrä miksi (8) 

 
 
 
Q18 Mitä mieltä olet seuraavasta väitteestä? Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että en 
oikein ymmärrä, mitä on tekeillä.  
 

Täysin samaa mieltä  (1)  

Jokseenkin samaa mieltä  (2)  

Jokseenkin eri mieltä  (3)  

Täysin eri mieltä  (4)  

En osaa sanoa  (5)  

 
Q19 Kuinka tyytyväinen olet yleensä ottaen demokratian toimivuuteen Suomessa?  
 

Erittäin tyytyväinen  (1)  

Melko tyytyväinen  (2)  

En kovinkaan tyytyväinen  (3)  

En lainkaan tyytyväinen  (4)  

En osaa sanoa  (5)  
  



  

 
Q20 Kuinka paljon asteikolla nollasta kymmeneen henkilökohtaisesti luotat seuraavaksi luettelemiini 
tahoihin. 0 tarkoittaa sitä, että et luota ollenkaan kyseiseen tahoon ja 10 sitä, että luotat erittäin paljon 
kyseiseen tahoon. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Eduskunta 
Oikeusjärjestelmä 
Virkamiehet 
Poliitikot 
Poliittiset puolueet  
Hallitus 
Euroopan unioni 
 
 
 
Q21 Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen? 0 
tarkoittaa ettei koskaan voi olla liian varovainen ja 10 että ihmisiin voi luottaa. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
Q22 Oletko sitä mieltä, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen vai 
luuletko, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja? 0 tarkoittaa että useimmat yrittäisivät käyttää hyväkseen ja 
10 että ihmiset yrittävät olla reiluja. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Q23 Katsotko, että useimmiten ihmiset pyrkivät olemaan auttavaisia toisia kohtaan vai että 
enimmäkseen he ajattelevat vain omaa etuaan? 0 tarkoittaa että ihmiset ajattelevat omaa etuaan ja 10 
että he ovat auttavaisia. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
Q24 Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla 
jossa 0 tarkoittaa vasemmistoa ja 10 oikeistoa? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
  



  

 
Q25 Seuraavat kolme kysymystä koskettavat ilmastonmuutosta, joka on merkittävä ja ajankohtainen 
poliittinen kysymys. Kuinka valmis olisit tinkimään omasta elintasostasi ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi? Olisitko valmis tinkimään... 

Paljon  (1)  

Jonkin verran  (2)  

Vain vähän  (3)  

Et lainkaan  (4)  

En osaa sanoa  (5)  
 
 
Q26 Kuinka valmiita arvioisit suomalaisten yleensä olevan tinkimään omasta elintasostaan 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Ovatko he valmiita tinkimään... 

Paljon  (1)  

Jonkin verran  (2)  

Vain vähän  (3)  

Eivät lainkaan  (4)  

En osaa sanoa  (5)  
 
 
Q27 Kuinka huolestunut itse olet ilmastonmuutoksesta?  

Erittäin huolestunut  (1)  

Jonkin verran huolestunut  (2)  

Vain vähän huolestunut  (3)  

En lainkaan huolestunut  (4)  

En osaa sanoa  (5)  
 
  



  

 
Q29 Entä mitä mieltä olet seuraavista väittämistä, jotka koskevat kansalaisten poliittista osallistumista 
Suomessa? Täysin samaa mieltä (1) Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Täysin eri 
mieltä (4) En osaa sanoa (5) 
 
Olisi hyvä asia suomalaisen demokratian kannalta, jos kansalaiset osallistuisivat politiikkaan nykyistä 

enemmän (1) 

Kansalaisille pitäisi antaa enemmän suoraa ja sitovaa päätösvaltaa valtiotason päätöksenteossa (esim. 

kansanäänestykset, osallistava budjetointi, ym.) (2) 

Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös monimutkaisissa 

yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa (3)  

Kansalaisia tulisi kuulla laajemmin ja heidän neuvonantovaltaansa tulisi lisätä kansallisen tason 

päätöksenteossa (esim. kansalaisaloitteet, keskustelevat kansalaisraadit, ym.) (4) 

Uusilla osallistumiskeinoilla saadaan enemmän kansalaisia mukaan yhteiskunnan kehittämiseen ja 

demokratia vahvistuu (5) 

Kansalaisten osallisuutta pitäisi vahvistaa kansalaispätevyyden kehittämiseen tähtäävällä sivistämistyöllä 

(keskustelutilaisuudet, tietopaketit, someviestintä, ym.) (6) 

Kansalaisten osallisuutta pitäisi lisätä kuntatason päätöksenteossa (7) 

 
 
Q32 Eri puolilla maailmaa on valtio-, alue- ja kuntatason päätöksenteon tukena kokeiltu puntaroivan 
kansalaiskeskustelun foorumeita kuten kansalaisraateja ja -kokouksia. Niissä satunnaisesti valitut 
kansalaiset tarkastelevat jotakin asiakysymystä huolellisesti ja antavat siitä suosituksia tai tekevät 
päätöksiä. Foorumit kuulevat eri näkökantojen edustajia ja asiantuntijoita. Lisäksi niillä on aikaa 
puntaroida asiakysymystä usean päivän ajan.   Miten paljon itse luottaisit kansalaisfoorumiin, jolla olisi 
kansallisen tason päätöksenteossa valta…  Luottaisin täysin (1) Luottaisin paljon (2) Luottaisin jonkin 
verran (3) Luottaisin vain hieman (4) En luottaisi ollenkaan (5) En osaa sanoa (6) 
 

laatia kansalaisille kannanottoja poliittisissa kysymyksissä (1) 

tarjota äänestäjille neuvoa vaaleissa ja kansanäänestyksissä (2) 

neuvoa päättäjiä, miten yksittäisissä kysymyksissä tulisi päättää (3) 

neuvoa päättäjiä siitä, mitä ongelmia tulisi pitää muita tärkeämpinä (4) 

velvoittaa päättäjät äänestämään jollakin tavalla tietyissä kysymyksissä (5) 

 
 
  



  

Q30 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä, jotka koskevat sinua itseäsi? Täysin samaa mieltä (1) 
Jokseenkin samaa mieltä (2) Jokseenkin eri mieltä (3) Täysin eri mieltä (4) 
 
Olen miettinyt paljon sitä mitä aion tehdä tulevaisuudessa (1) 

En ole niin kovin huolissani tulevista asioista (2) 

Ajattelen tulevaisuutta vain hyvin vähän (3) 

Puoli vuotta tuntuu minulle pitkältä ajalta (4) 

Pohdin tulevaisuutta paljon, ja tunnen että se lähestyy nopeasti (5) 

Yleensä tuntuu siltä että aika kuluu liian nopeasti (6) 

 
 
 
 
 
 


