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Luku 1
Aineiston kuvailu
1.1

Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Presidentinvaalit 2006: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen
Aineiston nimi englanniksi: Presidential Elections 2006: Candidate Responses to YLE Candidate Selector
Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1 (16.6.2006).

1.2

Sisällön kuvaus

Tekijät
Yleisradio (YLE)

Aineiston tekijänoikeudet
Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineisto luovutettu arkistoon
21.12.2005

Asiasanat
poliittinen käyttäytyminen; presidentinvaalit; vaalit

Tieteenala / Aihealue
OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet
1

1. Aineiston kuvailu
CESSDAn luokitus: vaalit, ehdokkaat ja kansanäänestykset

Sarjakuvaus
Tämä aineisto kuuluu sarjaan:
Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan
Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus
Presidentinvaalien 2006 ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneen kysymyksiin. Kysymyksissä käsitellään presidentin tehtäviä ja valtaoikeuksia. Kysymyksiä on myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä sisäpolitiikasta.

1.3

Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi
Kohdealue: Suomi
Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö
Perusjoukko/otos: Presidentinvaalien 2006 ehdokkaat
Aineistonkeruun ajankohta: syksy 2005
Kerääjät: Yleisradio
Aineiston tuottajat: Yleisradio
Aineistonkeruun tekniikka: Itsetäytettävä lomake: verkkolomake
Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake
Aineiston ajallinen kattavuus: 2006
Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto
Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Kokonaisaineisto
Lähdeaineistot: YLEn Internet-sivuilla vuoden 2006 presidentinvaalien aikaan ollut vaalikone.
Aineiston määrä: Data: 8 tekstitiedostoa (kunkin ehdokkaan vastaukset omana tekstitiedostonaan).

1.4

Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa
Aineiston datatiedostot on ladattu sellaisinaan Ylen sivuilta.
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1.4. Aineiston käyttö

Julkaisut
Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2128

Aineiston sijainti
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet
Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. pro graduun,
lisensiaatin- ja väitöstutkimukseen).
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Liite A
Kyselylomake

5

K YSELYLOMAKE : FSD2128 P RESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET Y LEIS RADION VAALIKONEESEEN

Q UESTIONNAIRE : FSD2128 P RESIDENTIAL E LECTIONS 2006: C ANDIDATE R ESPONSES
TO YLE C ANDIDATE S ELECTOR

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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

1. Vuoden 2000 perustuslaki supisti presidentin valtaoikeuksia. Mitä mieltä
olette väitteestä: "Presidentin valtaoikeuksia pitää edelleen supistaa."
Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[ ]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa
2. Presidentin toimikausi kestää nykyisin kuusi vuotta. Viime aikoina on
keskusteltu toimikauden lyhentämisestä neljään vuoteen. Pitäisikö presidentin
toimikautta mielestänne lyhentää?
Ehdokkaan vastaus
[ ]kyllä
[ ]ei
[ ]en osaa sanoa
3. Mitkä ovat mielestänne presidentin tärkeimmät tehtävät? Voitte valita neljä
vaihtoehtoa.
Ehdokkaan vastaus
[ ]johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
[ ]osallistua pääministerin kanssa EU:n huippukokouksiin
[ ]huolehtia, että Suomen ääni kuuluu EU:ssa
[ ]huolehtia Suomen suhteista Venäjään ja Yhdysvaltoihin
[ ]edistää ulkomaankauppaa
[ ]käyttää nimitys- ja armahdusoikeutta
[ ]toimia mielipidejohtajana
[ ]nostaa keskusteluun yhteiskunnallisia epäkohtia
[ ]edistää työllisyyttä
[ ]toimia tasa-arvon edistämiseksi
[ ]puolustaa hyvinvointiyhteiskuntaa
[ ]toimia maailmanlaajuisen hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseksi
[ ]tehdä maakuntamatkoja ja tavata suomalaisia

4. Presidentti nimittää mm. oikeuslaitoksen ylimmät tuomarit, upseerit ja Suomen
pankin johtokunnan jäsenet. Pitäisikö presidentin nimitysoikeutta
Ehdokkaan vastaus
[ ]kaventaa paljon
[ ]kaventaa jonkin verran
[ ]säilyttää nykyisellään
[ ]laajentaa jonkin verran
[ ]laajentaa paljon
[ ]en osaa sanoa
5. Presidentti johtaa perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa
yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Pitäisikö presidentin roolia
ulkopolitiikan johtamisessa
Ehdokkaan vastaus
[ ]kaventaa paljon
[ ]kaventaa jonkin verran

[
[
[
[

]säilyttää nykyisellään
]laajentaa jonkin verran
]laajentaa paljon
]en osaa sanoa

6. Presidentti on myös puolustusvoimien ylipäällikkö. Pitääkö tämä presidentin
valtaoikeus säilyttää?
Ehdokkaan vastaus
[ ]kyllä
[ ]ei
[ ]en osaa sanoa
7. Pääministeri ja hallitus vastaavat perustuslain mukaan Suomen EUpolitiikasta. Pääministerin lisäksi myös presidentit ovat osallistuneet lähes
kaikkiin EU:n huippukokouksiin. Onko nykykäytännöstä maamme EU-asioiden hoidolle
Ehdokkaan vastaus
[ ]selvästi enemmän hyötyä kuin haittaa
[ ]jonkin verran enemmän hyötyä kuin haittaa
[ ]yhtä paljon hyötyä kuin haittaa
[ ]jonkin verran enemmän haittaa kuin hyötyä
[ ]selvästi enemmän haittaa kuin hyötyä
[ ]en osaa sanoa
8. Mitkä ovat mielestänne Suomen suurimmat turvallisuusuhat? Voitte valita kolme
vaihtoehtoa.
Ehdokkaan vastaus
[ ]Suomea uhkaava sota
[ ]sota Suomen rajojen ulkopuolella
[ ]terrorismi
[ ]kansainvälisen rikollisuuden lisääntyminen Suomessa
[ ]kansainvälisen rikollisuuden lisääntyminen maailmassa
[ ]uskontojen väliset konfliktit
[ ]ympäristökatastrofi
[ ]maailmanlaajuiset kulkutaudit
[ ]pakolaisuus ja muut suuret muuttovirrat
[ ]köyhien ja rikkaiden välisen eron kasvaminen maailmassa
[ ]riippuvuus tuontienergiasta
[ ]ruokatuotannon loppuminen Suomesta
[ ]jokin muu

9. Mitä mieltä olette väitteestä: "Suomen pitää säilyä sotilaallisesti
liittoutumattomana."
Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[ ]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa

10. Mitä mieltä olette väitteestä: "Suomen turvallisuusratkaisuksi riittää
itsenäinen maanpuolustus ja EU-jäsenyys."

Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[ ]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa
11. Mitä mieltä olette väitteestä: "Sotilaallisen liittoutumattomuuden sijaan
Suomen pitää liittyä Natoon."
Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[ ]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa
12. Jos Suomi haluaa liittyä Natoon, kuinka tarpeellisena pidätte neuvoa antavan
kansanäänestyksen järjestämistä ennen lopullista ratkaisua?
Ehdokkaan vastaus
[ ]erittäin tarpeellisena
[ ]melko tarpeellisena
[ ]melko tarpeettomana
[ ]täysin tarpeettomana
[ ]en osaa sanoa
13. Suomi on mukana EU:n nopean toiminnan joukoissa eli taistelujoukoissa. Mitä
mieltä olette väitteestä: "Suomalaisten sotilaiden on osallistuttava EU:n
taistelutehtäviin myös Suomen rajojen ulkopuolella."
Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[ ]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa

14. Euroopan unioni on laajentunut viime vuosina Itä-Eurooppaan, ja jäsenmaita
on nyt 25. Millä tavoin Suomen tulee mielestänne jatkossa toimia EU:n
laajentumisen suhteen?
Ehdokkaan vastaus
[ ]pyrkiä laajentamaan unionia viipymättä myös uusilla jäsenmailla
[x]pyrkiä korkeintaan hitaaseen jäsenmaiden lukumäärän lisäämiseen
[ ]pyrkiä säilyttämään jäsenmaiden lukumäärä nykyisellään
[ ]en osaa sanoa

15. Viime vuosina lukuisat suomalaiset yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan
ulkomaille, mikä on merkinnyt tehtaitten lopettamisia ja irtisanomisia Suomessa.
Missä määrin presidentti voi omalta osaltaan vaikuttaa työpaikkojen säilymiseen
Suomessa?
Ehdokkaan vastaus

[
[
[
[
[
[

]erittäin paljon
]melko paljon
]melko vähän
]erittäin vähän
]ei lainkaan
]en osaa sanoa

16. Uusista EU-maista tulevien työntekijöiden tuloa Suomeen on rajattu
poikkeusjärjestelyin vappuun 2006 saakka. Pitäisikö rajoitus
Ehdokkaan vastaus
[ ]purkaa mahdollisimman pian
[ ]säilyttää nyt voimassa olevan ajan
[ ]jatkaa rajoitusta vapun 2006 jälkeen
[ ]en osaa sanoa
17. Millä tavoin suhtaudutte EU:n ulkopuolisen työvoiman pääsyyn Suomeen?
Ehdokkaan vastaus
[ ]rajoituksia pitäisi
[ ]rajoituksia pitäisi
[ ]rajoituksia pitäisi
[ ]rajoituksia pitäisi
[ ]rajoitukset pitäisi
[ ]rajoitukset pitäisi
[ ]en osaa sanoa

kiristää paljon
kiristää jonkin verran
lieventää jonkin verran
lieventää paljon
säilyttää nykyisellään
poistaa

18. Mitkä ovat mielestänne suomalaisen työelämän suurimmat ongelmat? Voitte
valita kolme vaihtoehtoa.
Ehdokkaan vastaus
[ ]pätkätöiden yleisyys
[ ]sukupuolten väliset palkkaerot
[ ]työpaikkojen keskittyminen suuriin asutuskeskuksiin
[ ]työpaikkojen siirtyminen halvan työvoiman maihin
[ ]työaikojen joustamattomuus
[ ]kiristynyt työtahti ja työpaikkojen huono ilmapiiri
[ ]työuupumus
[ ]ammattitaitoisen työvoiman puute
[ ]työkykyisten ihmisten varhainen eläkkeelle jääminen
[ ]perhevapaiden kustannusten epätasainen jakautuminen
[ ]työ- ja perhe-elämän yhdistämisen vaikeus
[ ]yritysten perustamisen hankaluus
[ ]työmoraalin heikentyminen
[ ]työehtosopimusten joustamattomuus
[ ]jokin muu

19. Terveydenhuolto on keskeinen osa suomalaisten hyvinvointia. Missä määrin
presidentin tulee osallistua terveydenhuoltoa koskevaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun?
Ehdokkaan vastaus
[ ]erittäin paljon
[ ]melko paljon
[ ]melko vähän
[ ]erittäin vähän

[ ]ei lainkaan
[ ]en osaa sanoa

20. Mitkä seuraavista asioista ovat mielestänne terveydenhuollon suurimmat
ongelmat tällä hetkellä? Voitte valita kolme vaihtoehtoa.
Ehdokkaan vastaus
[ ]pitkät odotusajat julkisen terveydenhuollon hoitoihin
[ ]julkisen terveydenhuollon tehottomuus
[ ]yhteistyö julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä ei toimi
[ ]uusimpien lääkkeiden ja hoitojen kalleus
[ ]terveyspalveluiden siirtäminen yhä kauemmas käyttäjistä
[ ]hoitohenkilökunnan vähyys
[ ]hoitoalan pienet palkat
[ ]vanhusten koti- ja laitoshoidon puutteet
[ ]mielenterveyspotilaiden puutteellinen hoito
[ ]ihmisten piittaamattomuus omasta terveydestään
[ ]jokin muu
21. Terveydenhuollon kulut kasvavat ja väestö ikääntyy. Elämäntavoilla on yhteys
terveyteen. Mm. ylipaino, liiallinen alkoholinkäyttö, tupakointi ja
huumeidenkäyttö ovat yleensä itse aiheutettuja terveysriskejä. Mitä mieltä
olette väitteestä: "Tietoisia terveysriskejä ottavien kansalaisten pitää maksaa
itse sairauksiensa hoidosta nykyistä enemmän."
Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[ ]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa
22. Suomessa valmistellaan parhaillaan lakia hedelmöityshoidoista. Kenelle
hedelmöityshoitoja pitäisi antaa? Valitkaa seuraavasta listasta kaikki ne
ryhmät, joille hoitoja pitäisi mielestänne antaa.
Ehdokkaan vastaus
[ ]avioliitossa eläville heteropareille
[ ]avoliitossa eläville heteropareille
[ ]yksin eläville naisille
[ ]parisuhteensa rekisteröineille naispareille
[ ]myös rekisteröimättömille naispareille
[ ]parisuhteensa rekisteröineille miespareille kohdunvuokrauksen avulla
[ ]myös rekisteröimättömille miespareille kohdunvuokrauksen avulla
[ ]yksin eläville miehille kohdunvuokrauksen avulla
[ ]ei kenellekään

23. Suomeen rakennetaan parhaillaan viidettä ydinvoimalaa. Mitä mieltä olette
väitteestä: "Suomeen pitää rakentaa lisää ydinvoimaa vielä viidennen
ydinvoimalan jälkeenkin."
Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä

[ ]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa
24. Ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.
Mitä seuraavista keinoista suomalaisten tulee mielestänne ensisijaisesti käyttää
ympäristönsuojelun edistämiseksi? Voitte valita kolme vaihtoehtoa.
Ehdokkaan vastaus
[ ]suosia joukkoliikennettä
[ ]välttää lentokoneella matkustamista
[ ]suosia luonnossa hajoavia pakkausmateriaaleja
[ ]suosia lähellä tuotettuja elintarvikkeita
[ ]suosia laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita
[ ]lajitella jätteet
[ ]kierrättää tavaroita
[ ]suosia vastuullisesti ympäristöasioita huolehtivien yritysten tuotteita
[ ]osallistua kansalaisjärjestöjen toimintaan
[ ]säästää energiaa
[ ]suosia ympäristölle ystävällisiä energiamuotoja
[ ]jokin muu

25. Toisen kotimaisen kielen kokeen suorittaminen ylioppilaskirjoituksissa ei
ole enää pakollista. Mitä mieltä olette väitteestä: "Toisen kotimaisen kielen
opiskelu Suomen kouluissa peruskoulusta alkaen on muutettava vapaaehtoiseksi."
Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[ ]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa

26. Tarvitaanko Suomessa presidenttiä?
Ehdokkaan vastaus
[ ]kyllä
[ ]ei
[ ]en osaa sanoa

Liite B
Aineistonäyte
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FSD2128 P RESIDENTIAL E LECTIONS 2006: C ANDIDATE R ESPONSES
TE S ELECTOR

TO

YLE C ANDIDA -

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document 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 dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

18. Mitkä ovat mielestänne suomalaisen työelämän suurimmat ongelmat? Voitte valita
kolme vaihtoehtoa.
Ehdokkaan vastaus
[x]pätkätöiden yleisyys
[x]sukupuolten väliset palkkaerot
[ ]työpaikkojen keskittyminen suuriin asutuskeskuksiin
[ ]työpaikkojen siirtyminen halvan työvoiman maihin
[ ]työaikojen joustamattomuus
[ ]kiristynyt työtahti ja työpaikkojen huono ilmapiiri
[ ]työuupumus
[ ]ammattitaitoisen työvoiman puute
[ ]työkykyisten ihmisten varhainen eläkkeelle jääminen
[ ]perhevapaiden kustannusten epätasainen jakautuminen
[x]työ- ja perhe-elämän yhdistämisen vaikeus
[ ]yritysten perustamisen hankaluus
[ ]työmoraalin heikentyminen
[ ]työehtosopimusten joustamattomuus
[ ]jokin muu
Hautala, Heidi:
"Myös työelämä on jakaantunut voittajiin ja häviäjiin. Erityisesti hoiva-alalla
palkat ovat kohtuuttoman pienet työn vaativuuteen ja tärkeyteen nähden. Suomessa on
paljon huonoa johtamista, joka on osaltaan syynä työpaikkojen huonoon ilmapiiriin."
19. Terveydenhuolto on keskeinen osa suomalaisten hyvinvointia. Missä määrin
presidentin tulee osallistua terveydenhuoltoa koskevaan yhteiskunnalliseen
keskusteluun?
Ehdokkaan vastaus
[ ]erittäin paljon
[x]melko paljon
[ ]melko vähän
[ ]erittäin vähän
[ ]ei lainkaan
[ ]en osaa sanoa
Hautala, Heidi:
"Presidentin rooli hyvinvointipolitiikassa perustuu arvovallalle, arvojohtajana
presidentin tulee kiinnittää huomiota kansalaisten henkiseen ja fyysiseen
terveyteen. Presidentti voisi nyt korostaa ennaltaehkäisevän terveydenhoidon
merkitystä."
20. Mitkä seuraavista asioista ovat mielestänne terveydenhuollon suurimmat ongelmat
tällä hetkellä? Voitte valita kolme vaihtoehtoa.
Ehdokkaan vastaus
[ ]pitkät odotusajat julkisen terveydenhuollon hoitoihin
[ ]julkisen terveydenhuollon tehottomuus
[ ]yhteistyö julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä ei toimi
[ ]uusimpien lääkkeiden ja hoitojen kalleus
[ ]terveyspalveluiden siirtäminen yhä kauemmas käyttäjistä
[x]hoitohenkilökunnan vähyys
[x]hoitoalan pienet palkat
[ ]vanhusten koti- ja laitoshoidon puutteet
[x]mielenterveyspotilaiden puutteellinen hoito
[ ]ihmisten piittaamattomuus omasta terveydestään
[ ]jokin muu
Hautala, Heidi:
"Olen kannattanut palveluelvytystä, jolla julkisin varoin lisättäisiin
terveydenhoitohenkilöstön määrää. Mielenterveyden ongelmien lisääntymiseen
voitaisiin puuttua edistämällä yhteiskuntaa, jossa ihmiset kokevat saavansa
keskinäistä tukea ja huolenpitoa."
21. Terveydenhuollon kulut kasvavat ja väestö ikääntyy. Elämäntavoilla on yhteys

terveyteen. Mm. ylipaino, liiallinen alkoholinkäyttö, tupakointi ja huumeidenkäyttö
ovat yleensä itse aiheutettuja terveysriskejä. Mitä mieltä olette väitteestä:
"Tietoisia terveysriskejä ottavien kansalaisten pitää maksaa itse sairauksiensa
hoidosta nykyistä enemmän."
Ehdokkaan vastaus
[ ]täysin samaa mieltä
[ ]jokseenkin samaa mieltä
[ ]jokseenkin eri mieltä
[x]täysin eri mieltä
[ ]en osaa sanoa
Hautala, Heidi:
"Nykyisellään joudutaan keskittymään liikaa sairaudenhoitoon terveyden edistämisen
sijasta. Sairaudet, jotka liittyvät tupakkaan, päihteisiin, liikunnan puutteeseen
tai epäterveelliseen ruokavalioon edellyttävät ennaltaehkäisevä työtä. On voitava
puuttua mainontaan, joka esittää terveydelle haitalliset tavat houkuttelevina."

