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Seuraavaksi turvallisuuspolitiikkaan ja Euroopan Unioniin liittyviä kysymyksiä.

1. Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen
ja suomalaisten elävän seuraavan viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai
turvat-tomammassa maailmassa kuin nykyään.

1 Turvallisemmassa
2 Turvattomammassa
3 Ei eroa nykyiseen
4 Ei osaa sanoa

2. Miten seuraavat luettelemani ilmiöt tai tekijät vaikuttavat Suomen ja suoma-
laisten turvallisuuteen? Sanokaa jokaisen kohdalla lisääkö tekijä turvallisuutta
merkittävästi, jonkin verran, ei lisää eikä vähennä, vähentää jonkin verran vai
vähentää merkittävästi.

1 Lisää merkittävästi
2 Lisää jonkin verran
3 Ei lisää eikä vähennä
4 Vähentää jonkin verran
5 Vähentää merkittävästi
6 Ei osaa sanoa

•  Euroopan yhdentyminen
•  Kehitys Venäjällä
•  Suomen kansainvälisen taloudellisen kanssakäymisen lisääntyminen
•  Kehitys Lähi-Idässä
•  Venäjän ydinaseet
•  Muiden valtioiden ydinaseet
•  Nykyinen luonnonvarojen käyttö ja ympäristön tila
•  Ydinvoiman käyttö  energiantuotantoon Suomessa
•  Ydinvoiman käyttö energiantuotantoon Venäjällä
•  Suomen lähialueilla olevat Venäjän asevoimien joukot
•  Venäjän ja Baltian maiden suhteet
•  Suomen jäsenyys Euroopan unionissa
•  Työllisyystilanne Suomessa
•  Ulkomaalaisten määrän lisääntyminen Suomessa
•  Balkanin kriisi, mm. Kosovon tilanne
•  Taloudellinen tilanne Suomessa
•  Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tila Suomessa
•  Naton laajentuminen itäiseen Keski-Eurooppaan
•  Naton mahdollinen laajentuminen Baltiaan

3. Katsotteko Suomessa olevan olemassa sellaisia seikkoja tai tekijöitä, jotka voivat
uhata yhteiskuntamme vakautta?

1 En
2 Kyllä
3 Ei osaa sanoa
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4. Kuinka arvelette Suomen jäsenyyden Euroopan unionissa (EU) vaikuttavan
kehitykseen kokonaisuudessaan? Vaikuttaako jäsenyys…..(LUETTELE)

1 Erittäin myönteisesti
2 Jonkin verran myönteisesti
3 Ei myönteisesti eikä kielteisesti
4 Jonkin verran kielteisesti
5 Erittäin kielteisesti
6 Ei osaa sanoa

5. Kuinka arvelette Suomen jäsenyyden Euroopan unionissa vaikuttavan maamme
kehitykseen seuraavilla aloilla? Sanokaa jokaisen alan kohdalla vaikuttaako EU-
jäsenyys kehitykseen erittäin myönteisesti, jonkin verran myönteisesti, ei myön-
teisesti eikä kielteisesti, jonkin verran kielteisesti vai erittäin kielteisesti.

1 Erittäin myönteisesti
2 Jonkin verran myönteisesti
3 Ei myönteisesti eikä kielteisesti
4 Jonkin verran kielteisesti
5 Erittäin kielteisesti
6 Ei osaa sanoa

•  Ympäristö
•  Talouselämä
•  Työllisyys
•  Maatalous
•  Sosiaaliturva
•  Miesten ja naisten tasa-arvo
•  Sotilaallinen turvallisuus
•  Kansallinen itsenäisyys
•  Suomen ulkopoliittinen asema
•  Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiset vaikutusmahdollisuudet
•  Yleinen järjestys ja turvallisuus
•  Kansallinen kulttuuri

6. Miten hyvin tai huonosti Suomen ulkopolitiikkaa on Teidän mielestänne viime
vuosina hoidettu? (LUETTELE)

1 Erittäin hyvin
2 Melko hyvin
3 Melko huonosti
4 Erittäin huonosti
5 Ei osaa sanoa

7. Pitäisikö Suomen Teidän mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana
vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti?

1 Pysyä liittoutumattomana
2 Pyrkiä liittoutumaan
3 Ei osaa sanoa



8. Entä jos Suomi päättäisi liittoutua sotilaallisesti tai pyrkiä nykyistä läheisempään
sotilaalliseen yhteistyöhön ulkovaltojen kanssa, mikä seuraavista olisi Teidän
mielestänne paras vaihtoehto?

1 Puolustusliitto Ruotsin kanssa
2 Suomen jäsenyys Natossa siten, ettei Suomessa olisi rauhan aikana muiden

Nato-maiden joukkoja tai tukikohtia
3 Suomen jäsenyys Natossa siten, että Suomessa olisi jo rauhan aikana muiden

Nato-maiden joukkoja ja tukikohtia
4 Sotilaallinen yhteistyö EU:n puitteissa
5 Sotilaallinen yhteistyö Venäjän kanssa
6 Ei osaa sanoa

9. Luuletteko, että Suomi on Naton kanssa monilla eri tasoilla tapahtuvan yhteistyön
seurauksena sitoutumassa Naton jäsenyyteen ja näin luopumassa sotilaallisen
liittoutumattomuuden periaatteesta?

1 Luulee, että Suomi on sitoutumassa
2 Luulee, että Suomi ei ole sitoutumassa
3 Ei osaa sanoa

10. Olisiko EU:n peruskirjaan sisällytettävä määräys, joka velvoittaisi muut EU:n jäsen
maat puolustamaan sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata?

1 Kyllä
2 Ei
3 Ei osaa sanoa

TAUSTAT:

1. Jos Eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, niin minkä puolueen ehdokasta
äänestäisitte?

  1 Keskusta (Suomen Keskusta)
  2 Kokoomus (Kansallinen Kokoomus)
  3 Kristilliset (Suomen Kristillinen Liitto)
  4 Perussuomalaiset
  5 RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue)
  6 SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue)
  7 Vasemmistoliitto
  8 Vihreät (Vihreä Liitto)
  9 Muu, mikä? __________________________
10 Ei äänestäisi
11 Ei halua sanoa
12 Ei osaa sanoa


