
KYSELYLOMAKE: FSD2721 DEMOKRATIAPUNTARI 2012: KANSALAISET

QUESTIONNAIRE: FSD2721 FINNISH DEMOCRACY BAROMETER 2012: CITIZENS

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 samhällsveten-
skapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

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



 
SUHTAUTUMINEN DEMOKRATIAA JA YHTEISKUNTAA KOSKEVIIN VÄITTÄMIIN 
 
K1 Seuraavaksi luettelen joukon demokratiaa ja yhteiskuntaa koskevia väittämiä. Missä määrin samaa tai 
eri mieltä olette niiden kanssa. 
 
LUETTELE 
 
Täysin samaa mieltä 
Osittain samaa mieltä 
Osittain eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
VÄITTÄMÄT ROTATOIDAAN 
 
Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot 
Äänestämässä käynti on kansalaisvelvollisuus 
Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä. 
Asiat maassamme muuttuisivat paremmaksi, jos poliittinen päätöksenteko annettaisiin riippumattomille 
asiantuntijoille. 
Kansalaisille pitäisi antaa nykyistä laajemmat oikeudet suoraan aloitteentekoon politiikassa. 
Suorien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kansanäänestyksin tuottaisi helposti huonoja ja 
lyhytjänteisiä päätöksiä 
Olette kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista 
 
SUHTAUTUMINEN DEMOKRATIAN TOIMIVUUTTA KOSKEVIIN VÄITTÄMIIN 
 
K2 Seuraavaksi luettelen vielä muutamia väittämiä demokratiasta. 
 
LUETTELE 
 
Täysin samaa mieltä 
Osittain samaa mieltä 
Osittain eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
En osaa sanoa 
 
VÄITTÄMÄT ROTATOIDAAN 
 
Demokratia toimii kaiken kaikkiaan Suomessa hyvin 
Demokratia toimii kaiken kaikkiaan kotikunnassani hyvin 
Demokratia toimii kaiken kaikkiaan Euroopan unionissa hyvin 
Äänestäminen on ainoa tapa, jolla tavalliset ihmiset voivat vaikuttaa politiikkaan 
Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi 
Politiikkaan voi vaikuttaa parhaiten suorilla kannanotoilla, esim. internetissä 
Poliittiset päätöksentekijät ovat syypää yhteiskunnan suuriin epäkohtiin 
Poliittisia päättäjiä syyllistetään suotta päätöksistä, joita he tiukoissa tilanteissa ja ristiriitaisten odotusten 
vallitessa joutuvat tekemään 
Keskustelette politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista päivittäin tai lähes päivittäin 
 
KUINKA HYVIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAJAT OVAT ONNISTUNEET TEHTÄVIENSÄ 
HOIDOSSA KULUNEEN VUODEN AIKANA 
 
K3 Seuraavaksi luettelen joukon yhteiskunnallisia vaikuttajia. Arvioikaa kutakin erikseen sen mukaan 
kuinka hyvin katsotte niiden onnistuneen tehtäviensä hoitamisessa viimeksi kuluneen vuoden aikana 
Suomessa. 
 



LUETTELE 
 
Erittäin hyvin 
Melko hyvin 
Ei hyvin eikä huonosti 
Melko huonosti 
Erittäin huonosti 
Ei osaa sanoa 
 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen 
Pääministeri Jyrki Katainen 
Hallitus kokonaisuudessaan 
Eduskunta 
Oppositio 
Tiedotusvälineet 
 
MISSÄ MÄÄRIN LUOTTAA SEURAAVIIN TAHOIHIN 
 
K4 Missä määrin te luotatte tai ette luota seuraaviin tahoihin? 
 
LUETTELE 
 
Hyvin paljon 
Melko paljon 
Ei kovinkaan paljon 
Ei ollenkaan 
Ei osaa sanoa 
 
ROTATOIDAAN 
 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen 
Eduskunta 
Hallitus 
Poliittiset puolueet yleensä 
Itsellenne läheisin poliittinen puolue 
Poliitikot 
Euroopan unioni 
Sanomalehdet 
MTV3:n uutiset 
Ylen uutiset 
Ammattiyhdistysliike 
Elinkeinoelämä, työnantajat 
 
MISSÄ ASIOISSA ODOTTAA NIINISTÖLTÄ ERILAISTA POLITIIKKAA KUIN HALOSELTA 
 
K5 Tasavallan presidentiksi on valittu Sauli Niinistö. Missä kaikissa asioissa odotatte uudelta presidentiltä 
erilaista politiikkaa kuin paikkansa jättävältä presidentti Haloselta; miten uuden presidentin pitäisi toimia?   
 
LUETTELE 
 
Puuttua voimakkaalla kädellä epäkohtiin ja painostaa maan hallitusta ja eduskuntaa 
Ottaa ulkopolitiikassa voimakkaammin kantaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa loukkaavien maiden 
toimintaan 
Hakea läheisempää yhteistyötä Venäjän kanssa 
Hakea läheisempää yhteistyötä USA:n kanssa 
Hakea läheisempää yhteistyötä kehittyvien maiden kuten Kiinan, Intian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maiden 
kanssa 
Ottaa myönteisempi kanta Suomen NATO- jäsenyyteen 



Suunnata ulkopolitiikkaa kehittyviin maihin Kiinaan, Intiaan, Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan 
Olla kansainvälisissä ympyröissä itsekkäämpi ja ajaa Suomen kansallista etua 
Osallistua voimakkaammin viennin edistämistoimiin 
Tehdä enemmän maakuntamatkoja ja tavata kansalaisia 
Osallistua kansainvälisten konfliktien sovitteluun 
Lisätä yhteydenpitoa presidentin ja maan hallituksen välillä ajankohtaisissa poliittisissa kysymyksissä 
Ei mitään näistä 
Ei osaa sanoa 
 
K6 Miten menettelitte presidentin vaalin toisella kierroksella? 
 
LUETTELE 
 
Äänestitte Pekka Haavistoa 
Äänestitte Sauli Niinistöä 
Ette äänestänyt 
Ei ollut äänioikeutta 
Ei osaa sanoa 
 
 


