
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2248 ISSP 2006 : Role of Government IV : Finnish Data

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



   

Oikeus ja kansanvalta Suomessa
Arvoisa vastaanottaja!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun maamme otti käyttöön
yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden. Tämä tutkimus kartoittaa käsityksiänne
julkisesta vallasta ja vallankäyttäjistä sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on oikein
ja mikä väärin. Kysymme myös mielipiteitänne esimerkiksi verotuksesta ja
terrorismin torjunnasta.

Aineisto on osa laajaa kansainvälistä tutkimusta, jossa suomalaisten
käsityksiä verrataan muiden maiden kansalaisten mielipiteisiin. Tutkimuksen
tuloksia hyödynnetään vastattaessa yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin.
Kattavan kuvan saamiseksi tutkimukseen on poimittu Tilastokeskuksen
Suomen väestöä koskevasta tietokannasta satunnaisesti 2500 henkilön otos
15�74-vuotiaista suomalaisista. Te olette yksi näistä satunnaisesti valituista
henkilöistä.

Suomen osalta tietojen keruusta vastaa Tilastokeskus. Tutkimus toteutetaan
yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Ennen aineiston luovuttamista
tutkijoille ja kansainväliselle tietoarkistolle, siitä poistetaan kaikki yksittäisen
vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Tulokset julkaistaan tutkimusra-
portteina ja tilastotaulukkoina.

Pyydämme Teitä täyttämään kyselylomakkeen ja palauttamaan sen Tilasto-
keskukseen oheisessa kirjekuoressa 16.10.2006 mennessä. Palautuskuoren
postimaksu on jo maksettu. Vastauksenne on tärkeä, sillä kyselyyn valittua ei
voi korvata toisella henkilöllä.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Tilastokeskuksessa tutkija Markku Nieminen
puh. (09) 1734 2519 tai sähköposti: markku.nieminen@tilastokeskus.fi sekä
tutkimussihteeri Riina Nyberg puh. (09) 1734 2480.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen!

Tilastokeskus

Jussi Simpura
tilastojohtaja, dosentti
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Yhteiskuntatieteellinen
Tietoarkisto
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Lomakkeen täyttöohjeet

Rengastakaa  jokaisen  kysymyksen kohdalla omaa näkemystänne par-
haiten vastaavan vaihtoehdon numero. Muutamassa kysymyksessä vas-
taus kirjoitetaan sille varattuun tilaan.

Esimerkki 1.   Tässä kirjoitetaan vastaus sille varatulle viivalle.

 
Syntymävuotenne? 19   65

Esimerkki 2. Tässä rengastetaan jokin annetuista vaihtoehdoista.

Asutteko�

suuren tai suurehkon kaupungin keskustassa .............. 1
suuren tai suurehkon kaupungin esikaupunkialueella
tai lähiössä..................................................................... 2

muussa kaupungissa..................................................... 3

maaseutupaikkakunnan kylässä tai taajamassa ........... 4

maaseudun haja-asutusalueella.................................... 5

Esimerkki 3. Monissa kysymyksissä on useampia osioita (a, b, c jne). Vastatkaa
jokaiseen niistä. Valitkaa kussakin kysymyksessä tai kysymyksen osassa
ainoastaan yksi vaihtoehto.

 Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En ole
samaa

enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) Tavallinen kansalainen voi merkittävästi
vaikuttaa politiikkaan ................................... 1 2 3 4 5 8

b) Ymmärrän mielestäni melko hyvin
maamme tärkeitä poliittisia kysymyksiä ...... 1 2 3 4 5 8

c) Valitsemamme kansanedustajat pyrkivät
pitämään vaalilupauksensa......................... 1 2 3 4 5 8

Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa Tilastokeskukseen.
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1. Sukupuolenne?

Mies .................................. 1

Nainen .............................. 2

2. Syntymävuotenne? 19

3. Oletteko tällä hetkellä�
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

naimaton ........................... 1 eronnut ................... 5

avioliitossa ........................ 2 leski ........................ 6

avoliitossa ......................... 3 muu......................... 7

asumuserossa .................. 4

4. Asutteko nykyisin yhdessä puolison tai vakituisen elämänkumppanin kanssa?

Kyllä .............. 1 Jos kyllä          4b. Olen asunut hänen kanssaan vuodesta ______

Ei.................... 2

5. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessanne asuu?    Yhteensä: henkilöä

6. Heistä on 18-vuotiaita tai sitä vanhempia aikuisia henkilöä

7. Heistä on 7�17-vuotiaita lapsia tai nuoria henkilöä

8. Heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia henkilöä

9. Kotitaloudessa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten syntymävuodet:

______________________________________________________________________

Aluksi Teitä ja kotitalouttanne ja jos olette avo- tai avioliitossa,
puolisoanne koskevia taustakysymyksiä:

Rengastakaa sopivinta vaihtoehtoa vastaava numero
tai kirjoittakaa vastauksenne sille varattuun tilaan.
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10. Koulutuksenne ja
jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa,  puolisonne koulutus?
 Rengastakaa vain yksi vaihtoehto molemmilta numerosarakkeilta.

Itse  Puoliso

Vielä koulussa (peruskoulu, lukio, ammattikoulu tai -kurssi, opisto) .... 1 1

Kansakoulu ........................................................................................... 2 2

Peruskoulu............................................................................................ 3 3

Ammattikoulu tai -kurssi ....................................................................... 4 4

Lukio tai ylioppilas ................................................................................ 5 5

Opistotason ammatillinen koulutus....................................................... 6 6

Ammattikorkeakoulu ............................................................................. 7 7

Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto ................................................ 8 8

Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto ............................................... 9 9

11. Kuinka monta vuotta olette käynyt koulua tai opiskellut kaiken kaikkiaan (mukaan lukien mahdolliset
yliopisto-opinnot ja pois lukien työharjoittelut)?

vuotta

12. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii teidän elämäntilanteeseenne ja
jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa,  puolisonne elämäntilanteeseen?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto molemmilta numerosarakkeilta.

Itse  Puoliso
Kokopäivätyössä (yli 35 tuntia viikossa)............................... 1 1
Puolipäivätyössä (15- 34 tuntia viikossa) ............................. 2 2
Osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa) ............................... 3 3
Avustava perheenjäsen perheyrityksessä............................ 4 4
Työtön................................................................................... 5 5
Opiskelija tai koululainen ...................................................... 6 6
Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella.............................. 7 7
Eläkkeellä muusta syystä ..................................................... 8 8
Hoitaa kotitaloutta................................................................. 9 9
Varusmies- tai siviilipalveluksessa ....................................... 10 10
Vanhempainlomalla .............................................................. 11 11

13. Mikä on teidän nykyinen tai viimeisin ammattinne tai ammatti, jota opiskelette parhaillaan?
Jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa, niin mikä on puolisonne nykyinen tai viimeisin ammatti tai
ammatti, jota puolisonne opiskelee parhaillaan?
Kirjoittakaa ammatti tarkasti, esim. ei asentaja, vaan elektroniikka-asentaja. Käyttäkää ammattinimikettä, ei tutkintonimikettä.

Itse Puoliso

       Opiskelen vielä peruskoulussa, lukiossa tai alemman asteen ammattitutkintoa
      Opiskelen vielä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa
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14. Missä elinkeinossa tai millä toimialalla työskentelette tai viimeksi työskentelitte?
Jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa, niin missä elinkeinossa tai millä toimialalla puolisonne
työskentelee tai viimeksi työskenteli?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto molemmilta numerosarakkeilta.

Itse  Puoliso

Maa- , metsä-, riista-  tai kalatalous ................................................................... 1 1

Mineraalien kaivu................................................................................................ 2 2

Teollisuus............................................................................................................ 3 3

Sähkö- , kaasu- tai vesihuolto ............................................................................ 4 4

Rakentaminen .................................................................................................... 5 5

Vähittäis- ja tukkukauppa tai korjaamotoiminta .................................................. 6 6

Majoitus- tai ravitsemistoiminta .......................................................................... 7 7

Kuljetus, varastointi tai tietoliikenne ................................................................... 8 8

Rahoitus- tai vakuutustoiminta ........................................................................... 9 9

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut tai liike-elämän ja yritysten palvelut .. 10 10

Julkinen hallinto, maanpuolustus tai pakollinen sosiaalivakuutus...................... 11 11

Koulutus.............................................................................................................. 12 12

Terveydenhuolto- tai sosiaalipalvelut ................................................................. 13 13

Muut yhteiskunnalliset tai henkilökohtaiset palvelut ........................................... 14 14

Yksityiset kotitaloudet ......................................................................................... 15 15

Kansainväliset järjestöt tai ulkomaiset edustustot .............................................. 16 16

Joku muu ............................................................................................................ 17 17

Seuraava kysymys koskee vain työssä olevia. Muut siirtyvät kysymykseen numero 16.

15. Mikä on säännöllinen viikoittainen työaikanne keskimäärin? tuntia

16. Mikä on puolisonne säännöllinen viikoittainen työaika keskimäärin?
Vastatkaa vain silloin, jos puolisonne on ansiotyössä. tuntia

17. Mikä on ammattiasemanne? (Tai viimeisin ammattiasema, jos ette ole työssä.)
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Palkansaaja ....................................................   1

Maatalousyrittäjä ............................................   2 17b. Jos työntekijöitä,

Muu yrittäjä .....................................................   3 niin kuinka monta? työntekijää

18. Mikä on puolisonne ammattiasema? (Tai viimeisin ammattiasema, jos puolisonne ei ole työssä.)
Vastatkaa vain silloin, jos teillä on puoliso.

Palkansaaja ....................................................   1

Maatalousyrittäjä ............................................   2 18b. Jos työntekijöitä,

Muu yrittäjä .....................................................   3 niin kuinka monta? työntekijää
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19. Mikä oli pääasiallisen huoltajanne ammattiasema ollessanne 15-vuotias?
Mikäli teillä oli useampi pääasiallinen huoltaja, valitkaa joku heistä.

Maanviljelijä .......................................................................... 1
Pienyrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
(jolla korkeintaan yksi työntekijä).......................................... 2
Yrittäjä................................................................................... 3
Ylempi toimihenkilö............................................................... 4
Alempi toimihenkilö............................................................... 5
Työntekijä ............................................................................. 6
Kotirouva............................................................................... 7
Opiskelija .............................................................................. 8
Työtön................................................................................... 9
Eläkeläinen ........................................................................... 10

En osaa sanoa...................................................................... 11

20. Onko teillä nykyisessä työssänne alaisia (tai työntekijöitä), siis sellaisia, jotka ovat vastuussa työstään
suoraan teille? Jos ette ole työssä, vastatkaa viimeisimmän työnne mukaan.

Kyllä ............................................... 1

Ei.................................................... 2

En osaa sanoa............................... 8

Seuraava kysymys koskee vain esimiehiä. Muut siirtyvät kysymykseen numero 22.

21. Oletteko työssänne suoranaisesti vastuussa jostain seuraavista seikoista?

Kyllä Ei

a) Työtehtävien määrääminen alaisillenne ................. 1 2

b) Alaistenne työmenetelmistä, työvälineistä
tai työmateriaaleista päättäminen........................... 1 2

c) Alaistenne työvauhdista, työajan pituudesta
tai tehtävän työn määrästä päättäminen ................ 1 2

22. Onko työnantajanne valtio, kunta, valtionyritys vai yksityinen?
Jos olette tällä hetkellä avo- tai avioliitossa,  niin onko puolisonne työnantaja valtio, kunta,
valtionyritys vai yksityinen?
Jos ette ole työssä tai puolisonne ei ole työssä, vastatkaa viimeisimmän työsuhteen mukaan.

Oma
työnantaja

 Puolison
työnantaja

Valtio............................................................... 1 1

Kunta tai kuntainliitto ...................................... 2 2

Julkinen yritys ................................................. 3 3

Yksityinen (tai oma) yritys............................... 4 4

Muu työnantaja ............................................... 5 5

En osaa sanoa................................................ 8 8

23. Oletteko jonkin ammattiliiton jäsen?

Olen tällä hetkellä jäsen ................................ 1

Olen ollut jäsen, en ole enää......................... 2

En ole koskaan ollut jäsen............................. 3

Siirtykää kysymykseen 22.
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24. Kävittekö äänestämässä viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa vuonna 2003?

Kyllä .................................................................... 1

En ....................................................................... 2

Minulla ei ollut äänioikeutta ................................ 3

25. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta
äänestäisitte? Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Suomen sosialidemokraattinen puolue (SDP).... 1

Suomen keskusta (Kesk).................................... 2

Kansallinen kokoomus (Kok) .............................. 3

Vasemmistoliitto (Vas)........................................ 4

Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) .................... 5

Vihreä liitto (Vihr) ................................................ 6

Kristillisdemokraatit............................................. 7

Perussuomalaiset (PS)....................................... 8

Jokin muu puolue tai ryhmittymä........................ 9

En äänestäisi ...................................................... 10

En osaa sanoa.................................................... 11

En halua sanoa................................................... 12

26. Kuulutteko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon ......................... 1

Ortodoksiseen kirkkoon ...................................... 2

Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön ........ 3

Muuhun uskonnolliseen yhteisöön ..................... 4

En kuulu kirkkoon tai muuhun
uskonnolliseen yhteisöön ................................... 5

27. Kuinka usein osallistutte jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuksiin?
Rengastakaa sopivin vaihtoehto.

Useamman kerran viikossa ............................... 1
Kerran viikossa .................................................. 2
Kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa ................. 3
Kerran kuukaudessa .......................................... 4
Useamman kerran vuodessa ............................. 5
Kerran vuodessa ............................................... 6
Harvemmin ........................................................ 7

En koskaan ........................................................ 8
En halua sanoa .................................................. 9
En tiedä .............................................................. 10
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28. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot veroja vähentämättä
( = bruttotulot) mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet?

euroa kuukaudessa

29. Kuinka suuret ovat keskimääräiset omat kuukausitulonne veroja vähentämättä ( = bruttotulot)?

euroa kuukaudessa

30. Yhteiskunnassamme on erilaisia luokkia. Toiset yhteiskuntaluokat ovat ylempiä ja toiset alempia. Mihin
sijoittaisitte itsenne seuraavalla yhteiskunnallista asemaanne kuvaavalla asteikolla, jossa 10 kuvaa
sijoittumista ylimpään ja 1 sijoittumista alimpaan luokkaan?
Ympyröikää ainoastaan yksi numero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alin Ylin
luokka luokka

31. Asutteko�

suuren tai suurehkon kaupungin keskustassa ....................... 1
suuren tai suurehkon kaupungin esikaupunkialueella tai
lähiössä................................................................................... 2

muussa kaupungissa.............................................................. 3

maaseutupaikkakunnan kylässä tai taajamassa .................... 4

maaseudun haja-asutusalueella............................................. 5

32. Pitäisikö ihmisten aina noudattaa lakia, vai tulisiko heidän toimia joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa
omantuntonsa mukaan, vaikka se merkitsisi lain rikkomista?

Noudattaa aina lakia............................................................... 1

Toimia omantuntonsa mukaan joissakin tilanteissa ............... 2

En osaa sanoa........................................................................ 8

33. Ihmiset ja järjestöt voivat protestoida eri tavoin maan hallitusta vastaan. Mitkä seuraavista toimista pitäisi
mielestänne sallia ja mitä ei tulisi sallia?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Ehdottomasti
tulisi sallia

Luultavasti
tulisi sallia

Luultavasti ei
tulisi sallia

Ehdottomasti
ei tulisi sallia

En osaa
sanoa

a) Hallitusta vastustavien julkisten
kokoontumisten järjestäminen............. 1 2 3 4 8

b) Protestimarssien ja mielenosoitusten
järjestäminen ....................................... 1 2 3 4 8

c) Hallitusta vastustavan yleislakon
järjestäminen ....................................... 1 2 3 4 8

Seuraavaksi valtion tehtäviin liittyviä kysymyksiä.
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34. On olemassa ihmisiä, joiden näkemyksiä enemmistö pitää äärimmäisinä. Ajatelkaa ihmisiä, jotka haluavat
syrjäyttää maan hallituksen vallankumouksella. Pitäisikö tällaisten ihmisten mielestänne sallia�
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Ehdottomasti
tulisi sallia

Luultavasti
tulisi sallia

Luultavasti ei
tulisi sallia

Ehdottomasti
ei tulisi sallia

En osaa
sanoa

a) järjestää julkisia kokouksia
näkemystensä esittämiseksi................ 1 2 3 4 8

b) julkaista kirjoja näkemystensä
esittämiseksi ........................................ 1 2 3 4 8

35. Kaikki oikeusjärjestelmät tekevät virheitä, mutta kumpaa pidätte pahempana�

viattoman tuomitsemista.......................... 1

syyllisen päästämistä vapaaksi ............... 2

en osaa sanoa ......................................... 8

36. Seuraavassa on lueteltu joitakin hallituksen käytössä olevia talouspoliittisia keinoja. Mitä niistä kannatatte
ja mitä vastustatte?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Kannatan
ehdotto-

masti

Kannatan En kannata
enkä

vastusta

Vastustan Vastustan
jyrkästi

En
osaa

sanoa
a) Julkisten menojen leikkaukset.................. 1 2 3 4 5 8

b) Työllisyysohjelmien rahoittaminen ........... 1 2 3 4 5 8

c) Liike-elämän julkisen sääntelyn
vähentäminen........................................... 1 2 3 4 5 8

d) Teollisuuden taloudellinen tukeminen
uusien tuotteiden ja teknologioiden
kehittämiseksi........................................... 1 2 3 4 5 8

e) Taantuvien toimialojen tukeminen
työpaikkojen säilyttämiseksi ..................... 1 2 3 4 5 8

f) Viikkotyöajan lyhentäminen uusien
työpaikkojen luomiseksi............................ 1 2 3 4 5 8

37. Seuraavassa on lueteltu erilaisia julkisia menoja. Pitäisikö niitä lisätä vai vähentää?
Huomatkaa, että jos vastaatte lisättävä paljon, se saattaa vaatia veronkorotuksia.

Lisättävä
paljon

Lisättävä
jonkin
verran

Pidettävä
ennallaan

Vähen-
nettävä
jonkin
verran

Vähen-
nettävä
paljon

En
osaa

sanoa

a) Ympäristö ................................................. 1 2 3 4 5 8

b) Terveys..................................................... 1 2 3 4 5 8

c) Poliisi ja lainvalvonta ................................ 1 2 3 4 5 8

d) Koulutus.................................................... 1 2 3 4 5 8

e) Puolustusvoimat ....................................... 1 2 3 4 5 8

f) Kansaneläkkeet........................................ 1 2 3 4 5 8

g) Työttömyyskorvaukset.............................. 1 2 3 4 5 8

h) Kulttuuri ja taiteet...................................... 1 2 3 4 5 8



ISSP � 2006 10

38. Pitäisikö julkisen vallan mielestänne olla vastuussa seuraavista asioista?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Ehdottomasti
pitäisi olla

Luultavasti
pitäisi olla

Luultavasti ei
pitäisi olla

Ehdottomasti
ei pitäisi olla

En osaa
sanoa

a) Työpaikan järjestämisestä jokaiselle
haluavalle ................................................. 1 2 3 4 8

b) Hintojen kurissa pitämisestä..................... 1 2 3 4 8

c) Terveydenhoidon järjestämisestä
sairaille ..................................................... 1 2 3 4 8

d) Kohtuullisen elintason turvaamisesta
vanhuksille................................................ 1 2 3 4 8

e) Yritystoiminnan kasvun tukemisesta ........ 1 2 3 4 8

f) Kohtuullisen elintason turvaamisesta
työttömille ................................................. 1 2 3 4 8

g) Rikkaiden ja köyhien välisten tuloerojen
kaventamisesta ........................................ 1 2 3 4 8

h) Varattomista perheistä tulevien
yliopisto-opiskelijoiden taloudellisesta
tukemisesta .............................................. 1 2 3 4 8

i) Kohtuullisen asumistason
järjestämisestä niille, joilla itsellään ei
ole siihen varaa ........................................ 1 2 3 4 8

j) Tiukkojen lakien säätämisestä
teollisuuden ja muun elinkeinotoiminnan
aiheuttamien ympäristövahinkojen
vähentämiseksi......................................... 1 2 3 4 8

39. Miten Suomen hallitus onnistuu nykyisin seuraavissa asioissa?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Onnistuu
erittäin
hyvin

Onnistuu
melko
hyvin

Ei onnistu
hyvin eikä
huonosti

Onnistuu
melko

huonosti

Onnistuu
erittäin

huonosti

En
osaa

sanoa
a) Terveydenhoidon järjestämisessä

sairaille ..................................................... 1 2 3 4 5 8

b) Kohtuullisen elintason turvaamisessa
vanhuksille................................................ 1 2 3 4 5 8

c) Suomeen kohdistuvien
turvallisuusuhkien hallinnassa.................. 1 2 3 4 5 8

d) Rikollisuuden ehkäisyssä ......................... 1 2 3 4 5 8

e) Työttömyyden torjunnassa ....................... 1 2 3 4 5 8

f) Ympäristönsuojelussa .............................. 1 2 3 4 5 8

40. Oletetaan, että viranomaiset epäilisivät jonkin terroriteon olevan tekeillä. Pitäisikö viranomaisilla
mielestänne olla oikeus�

Ehdottomasti
tulisi olla
oikeus

Luultavasti
tulisi olla
oikeus

Luultavasti ei
tulisi olla
oikeutta

Ehdottomasti
ei tulisi olla

oikeutta

En osaa
sanoa

a) Pidättää ihmisiä määräämättömäksi
ajaksi asettamatta heitä syytteeseen ....... 1 2 3 4 8

b) Salakuunnella ihmisten
puhelinkeskusteluja .................................. 1 2 3 4 8

c) Pysäyttää ja tutkia ihmisiä kaduilla
sattumanvaraisesti ................................... 1 2 3 4 8
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41. Kuinka kiinnostunut olette politiikasta?

Erittäin kiinnostunut ....................................... 1
Melko kiinnostunut......................................... 2
Jonkin verran kiinnostunut............................. 3
En juuri lainkaan kiinnostunut........................ 4
En lainkaan kiinnostunut................................ 5

En osaa sanoa............................................... 8

42. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa
a) Minunlaisillani ihmisillä ei ole mitään

sananvaltaa siihen, mitä hallitus tekee........ 1 2 3 4 5 8

b) Tavallinen kansalainen voi merkittävästi
vaikuttaa politiikkaan ................................... 1 2 3 4 5 8

c) Ymmärrän mielestäni melko hyvin
maamme tärkeitä poliittisia kysymyksiä ...... 1 2 3 4 5 8

d) Mielestäni useimmat ihmiset ovat minua
paremmin perillä politiikasta ja hallinnosta.. 1 2 3 4 5 8

e) Valitsemamme kansanedustajat pyrkivät
pitämään vaalilupauksensa......................... 1 2 3 4 5 8

f) Useimpien virkamiesten voi luottaa
toimivan maan parhaaksi ............................ 1 2 3 4 5 8

43. Mitä mieltä olette verotuksesta nykypäivän Suomessa?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. Aivan

liian
korkeat

Liian
korkeat

Kutakuinkin
kohdallaan

Liian
matalat

Aivan
liian

matalat

En
osaa

sanoa
a) Ovatko verot suurituloisille........................ 1 2 3 4 5 8

b) Ovatko verot keskituloisille ....................... 1 2 3 4 5 8

c) Ovatko verot pienituloisille ........................ 1 2 3 4 5 8

44. Ihmisiä pyydetään joskus työnsä, yhteiskunnallisen asemansa tai suhteidensa vuoksi käyttämään
vaikutusvaltaansa tärkeisiin päätöksiin pyytäjien eduksi.

a)  Miten usein teitä pyydetään vaikuttamaan tärkeisiin päätöksiin jonkun eduksi?

Ei koskaan .................................................. 1
Harvoin ....................................................... 2
Silloin tällöin................................................ 3
Usein........................................................... 4

En osaa sanoa............................................ 8

b)  Entä onko henkilöitä, joita te voitte pyytää vaikuttamaan eduksenne tärkeissä päätöksissä?

Ei ketään..................................................... 1
Kyllä, muutamia harvoja ............................. 2
Kyllä, joitakin henkilöitä .............................. 3
Kyllä, paljonkin henkilöitä ........................... 4

En osaa sanoa............................................ 8



ISSP � 2006 12

45. Kuinka usein viranomaiset mielestänne toimivat oikeudenmukaisesti kaltaisianne ihmisiä kohtaan?

Lähes aina .......................................... 1
Usein................................................... 2
Silloin tällöin........................................ 3
Harvoin ............................................... 4
Ei juuri koskaan .................................. 5

En osaa sanoa.................................... 8

46. Riippuuko ihmisten viranomaisilta saama kohtelu Suomessa siitä, keitä ihmiset tuntevat?

Ehdottomasti riippuu........................... 1
Luultavasti riippuu............................... 2
Luultavasti ei riipu............................... 3
Ehdottomasti ei riipu ........................... 4

En osaa sanoa.................................... 8

47. Kuinka monet suomalaispoliitikot ovat mielestänne sekaantuneet korruptioon?

Ei juuri kukaan .................................... 1
Vain jotkut harvat................................ 2
Jotkut .................................................. 3
Melko monet ....................................... 4
Lähes kaikki ........................................ 5

En osaa sanoa.................................... 8

48. Entä kuinka monet virkamiehet ovat mielestänne sekaantuneet korruptioon?

Ei juuri kukaan .................................... 1
Vain jotkut harvat................................ 2
Jotkut .................................................. 3
Melko monet ....................................... 4
Lähes kaikki ........................................ 5

En osaa sanoa.................................... 8

49. Kuinka usein te tai perheenne jäsen on viimeisten viiden vuoden aikana kohdannut viranomaisen, joka on
vihjannut haluavansa tai pyytänyt lahjusta tai suosionosoitusta vastineeksi jostakin palvelusta?

Ei koskaan .......................................... 1
Harvoin ............................................... 2
Silloin tällöin........................................ 3
Melko usein......................................... 4
Erittäin usein ....................................... 5

En osaa sanoa.................................... 8

50. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. Täysin

samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa
a) On vain harvoja ihmisiä joihin voin täysin

luottaa.......................................................... 1 2 3 4 5 8

b) Ellei ole varovainen, muut ihmiset
käyttävät hyväkseen.................................... 1 2 3 4 5 8
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51. Kuinka monen tuntemanne henkilön kanssa olette tekemisissä tavallisena arkipäivänä mukaan lukien
kotitaloudessanne asuvat henkilöt?
Olemme kiinnostuneita henkilöiden yhteismäärästä. �Tekemisissä� tarkoittaa henkilöitä, joiden kanssa olette keskinäisessä
vuorovaikutuksessa kasvokkain, puhelimitse, kirjeitse tai Internetissä. Laskekaa mukaan vain sellaiset henkilöt, jotka tunnette.

0 - 4 henkilön kanssa.......................... 1
5 - 9..................................................... 2
10 - 19................................................. 3
20 - 49................................................. 4
50 tai useamman henkilön kanssa ..... 5

En osaa sanoa.................................... 8

52. Millaista Suomen yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys on mielestänne ollut
viimeisten viiden vuoden aikana?

Erittäin menestyksellistä ..................... 1
Melko menestyksellistä....................... 2
Ei kovin menestyksellistä.................... 3
Ei lainkaan menestyksellistä............... 4

En osaa sanoa.................................... 8

53. Kuka mielestänne on pääasiallisesti vastuussa tällaisesta kehityksestä?
Rengastakaa vain yksi vaihtoehto.

Suomen hallitus .................................. 1
Euroopan unioni ................................. 2
Molemmat yhdessä ............................ 3
Ei kumpikaan ...................................... 4

En osaa sanoa.................................... 8

54. Millä seuraavista ryhmistä on mielestänne liian paljon tai liian vähän vaikutusvaltaa Euroopan unionin
asioihin Brysselissä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. Selkeästi

liikaa
vaikutus-

valtaa

Jonkin
verran
liikaa

vaikutus-
valtaa

Ei liikaa eikä
liian vähän
vaikutus-

valtaa

Jonkin
verran liian

vähän
vaikutus-

valtaa

Selkeästi
liian vähän
vaikutus-

valtaa

En osaa
sanoa

a) Maanviljelijät ........................................ 1 2 3 4 5 8

b) Monikansalliset yritykset...................... 1 2 3 4 5 8

c) EU:n pienet jäsenvaltiot....................... 1 2 3 4 5 8

d) Työväestö............................................ 1 2 3 4 5 8

e) Poliittiset eliitit ...................................... 1 2 3 4 5 8

f) Pienet ja keskisuuret yritykset ............. 1 2 3 4 5 8

g) Ammattiliitot ja -järjestöt ...................... 1 2 3 4 5 8

h) Tavalliset kansalaiset .......................... 1 2 3 4 5 8

i) EU:n suuret jäsenvaltiot ...................... 1 2 3 4 5 8

Lopuksi vielä Suomen talouteen ja Euroopan unioniin liittyviä kysymyksiä.
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55. Onko mielestänne asianmukaista, että yritysten ja erilaisten edunvalvontaryhmien valtuuttamat edustajat
pyrkivät vaikuttamaan (lobbaamaan) Brysselissä suoraan Euroopan unionin politiikkaan?
On aina asianmukaista ....................................... 1
On yleensä asianmukaista ................................. 2
On harvoin asianmukaista .................................. 3
Ei ole koskaan asianmukaista ............................ 4

En osaa sanoa.................................................... 8

56. EU:n vuosibudjetista suurin osa käytetään maatalouden tukemiseen. Mitä mieltä olette
seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. Täysin

samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa

a) Maataloustukea tulisi vähentää ja varoja
kohdentaa enemmän muihin menoihin ............... 1 2 3 4 8

b) Maataloustukea tulisi antaa vain pientiloille ........ 1 2 3 4 8

c) Maataloustukea tulisi antaa vain köyhille
alueille ................................................................. 1 2 3 4 8

57. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. Täysin

samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa
a) Päätöksenteon jättäminen asiantuntijoille

turvaa parhaiten EU:n taloudellisen ja
yhteiskunnallisen kehityksen............................... 1 2 3 4 8

b) EU:n tulisi päätöksenteossaan aina asettaa
kansalaisten mielipiteet etusijalle ........................ 1 2 3 4 8

c) EU:n kaltainen laaja ja monimutkainen
poliittinen järjestelmä ei olisi tehokas mikäli
kansalaiset pääsisivät suoraan vaikuttamaan
päätöksentekoon ................................................. 1 2 3 4 8

d) EU:n tulisi lisätä kansalaisten suoria
vaikutusmahdollisuuksia EU:n päätöksiin ........... 1 2 3 4 8

e) Minulla ei ole mitään vaikutusvaltaa EU:n
politiikkaan........................................................... 1 2 3 4 8

58. Paljonko Euroopan parlamentin jäsen voi mielestänne vaikuttaa Euroopan unionin päätöksiin ja
politiikkaan? Onko europarlamentaarikon vaikutusvalta�
Erittäin suuri........................................................ 1
Suuri ................................................................... 2
Pieni.................................................................... 3
Erittäin pieni ........................................................ 4

En osaa sanoa.................................................... 8

59. Kansalaisten tietämystä Euroopan unionin päätöksistä ja toimenpiteistä voidaan lisätä eri tavoin.
Mitä mieltä olette seuraavista ehdotuksista?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. Kannatan En

kannata
En osaa
sanoa

a) Pääministerien ja ministerien tulisi säännöllisesti tiedottaa
maansa parlamentille ja sen kansanedustajille Eurooppa-
neuvoston päätöksistä................................................................ 1 2 8

b) Pääministerien tulisi tiedottaa maansa kansalaisille EU:n
huippukokousten tärkeistä päätöksistä ...................................... 1 2 8

c) Europarlamentaarikkojen tulisi säännöllisesti tiedottaa
äänestäjilleen Euroopan parlamentin tärkeistä päätöksistä....... 1 2 8
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60. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Täysin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En
osaa

sanoa
a) Kaltaisillani ihmisillä ei ole mitään

sananvaltaa siihen, mitä Euroopan unioni
päättää......................................................... 1 2 3 4 5 8

b) Euroopan parlamenttiin valitsemamme
edustajat pyrkivät pitämään
vaalilupauksensa......................................... 1 2 3 4 5 8

c) EU:n tulisi vähentää puuttumistaan
eurooppalaisten jokapäiväiseen
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen
elämään....................................................... 1 2 3 4 5 8

61. Ovatko Euroopan parlamenttiin valittujen edustajien palkat ja kulukorvaukset mielestänne�

Liian pienet ................................................. 1
Sopivat........................................................ 2
Liian suuret ................................................. 3

En osaa sanoa............................................ 8

62. Kuinka monet Brysselissä toimivat EU:n poliitikot ovat mielestänne sekaantuneet korruptioon?

Ei juuri kukaan ............................................ 1
Vain jotkut harvat........................................ 2
Jotkut .......................................................... 3
Melko monet ............................................... 4
Lähes kaikki ................................................ 5

En osaa sanoa............................................ 8

63. Kuinka monet Brysselissä toimivat EU:n virkamiehet ovat mielestänne sekaantuneet korruptioon?

Ei juuri kukaan ............................................ 1
Vain jotkut harvat........................................ 2
Jotkut .......................................................... 3
Melko monet ............................................... 4
Lähes kaikki ................................................ 5

En osaa sanoa............................................ 8

64. Missä määrin koette voivanne vaikuttaa päätöksiin seuraavilla tahoilla?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Paljon Jonkin
verran

Vähän En lainkaan En osaa
sanoa

a) Asuinkunnassanne ...................................... 1 2 3 4 8

b) Omassa maakunnassanne.......................... 1 2 3 4 8

c) Suomessa.................................................... 1 2 3 4 8

d) Euroopan unionissa..................................... 1 2 3 4 8



ISSP � 2006 16

65. Kuinka kiinnostunut olette politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Erittäin
kiinnos-

tunut

Melko
kiinnos-

tunut

Jonkin
verran

kiinnos-
tunut

En kovin
kiinnos-

tunut

En lainkaan
kiinnos-

tunut

En osaa
sanoa

a) Suomen politiikasta ............................. 1 2 3 4 5 8

b) Oman maakuntanne politiikasta.......... 1 2 3 4 5 8

c) Kansainvälisestä politiikasta................ 1 2 3 4 5 8

d) Euroopan unionin politiikasta .............. 1 2 3 4 5 8

e) Paikallisista tapahtumista
(paikallisuutisista, onnettomuuksista
jne.)...................................................... 1 2 3 4 5 8

66. Kansalaisten vaikutusvaltaa EU:n päätöksentekoon voidaan lisätä eri tavoin. Mitä mieltä olette
seuraavista?
Rengastakaa jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto.

Kannatan
ehdotto-

masti

Kannatan En kannata
enkä

vastusta

Vastustan Vastustan
jyrkästi

En osaa
sanoa

a) Kaikissa EU-maissa järjestettävä
kansanäänestys tärkeissä asioissa..... 1 2 3 4 5 8

b) Euroopan komission puheenjohtajan
valinta suoralla kansanvaalilla............. 1 2 3 4 5 8

c) Kaikissa EU-maissa järjestettävä
kansanäänestys EU:n uudesta
perustuslaista ...................................... 1 2 3 4 5 8

d) Kaikissa EU-maissa järjestettävä
kansanäänestys EU:n
laajentumisesta uusiin jäsenmaihin,
kuten esimerkiksi Turkkiin ................... 1 2 3 4 5 8

e) Jos riittävä määrä eri EU-maiden
kansalaisia haluaa, heillä tulisi olla
oikeus pyytää EU:n laajuista
kansanäänestystä jostain asiasta ....... 1 2 3 4 5 8

f) Läänien, maakuntien ja muiden
vastaavien alueiden vaikutusvaltaa
tulisi lisätä EU:ssa ............................... 1 2 3 4 5 8

67. EU tukee köyhiä alueita ja jäsenvaltioita tasatakseen elintasoeroja Euroopassa. Kumpaa seuraavista
keinoista tulisi käyttää?

Köyhien jäsenvaltioiden ja alueiden tulisi automaattisesti
saada ylimääräistä rahoitusta, jonka käytöstä ne
päättäisivät itse....................................................................... 1
Köyhien jäsenvaltioiden ja alueiden tulisi ehdottaa
kehitysprojekteja, joiden rahoituksesta EU päättäisi .............. 2

En osaa sanoa........................................................................ 8

Kiitos vastauksistanne!


