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Perävaunulomake

P1. Mitä mieltä olet seuraavista ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä koskevista väittämistä?
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
5. En osaa sanoa
P1_1 Euroopan unionin jäsenyys on ollut Suomelle kaiken kaikkiaan myönteinen asia
P1_2 Suomen tulee vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä
P1_3 Suomen tulee erota EU:sta
P1_4 Suomen tulee olla aktiivisesti mukana kehittämässä EU:n puolustusyhteistyötä
P1_5 Suomen osallistuminen kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin on myönteinen
asia
P1_6 Jos Ukrainan koskemattomuus voidaan taata vain länsimaiden aseavulla, Suomen
tulee tukea tätä
P1_7 Suomen tulee liittyä NATOn jäseneksi
P1_8 Venäjä muodostaa turvallisuuspoliittisen uhan Suomelle
P1_9 Valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti syntyperäisten suomalaisten toimeentulosta
P1_10 Oppivelvollisuusiän nostaminen on hyvä keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä
P1_11 Progressiosta johtuen palkkaverotus on Suomessa liian ankaraa erityisesti
keskituloa korkeammilla tuloilla
P1_12 Koko Suomi on pyrittävä pitämään asutettuna kustannuksista huolimatta
P1_13 Suomi on liian innokas toteuttamaan EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteita
P1_14 Työehdot ja palkat pitäisi sopia paikallisesti ilman keskusjärjestöjä
P1_15 Samaa sukupuolta olevien oikeus avioliiton solmimiseen on hyvä asia
P1_16 Samaa sukupuolta olevien oikeus adoptioon on hyvä asia
P1_17 Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittäminen nykyistä suurempiin
vastuuyksiköihin, nk. SOTE-uudistus, on hyvä asia
P1_18 Suomen talouden tasapainottamiseksi on leikattava julkisia palveluita
P1_19 Suomessa on liian tiukka alkoholilainsäädäntö
P1_20 Kerjääminen tulee kieltää
P1_21 Suomalaisten tulee olla työelämässä nykyistä pidempään
P1_22 Ruotsin kielen opiskelun tulee olla vapaaehtoista
P1_23 Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä Suomessa

P2. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
1. Täysin samaa mieltä
2. Jokseenkin samaa mieltä
3. Jokseenkin eri mieltä
4. Täysin eri mieltä
5. En osaa sanoa
P2_1 Kansanedustajat auttaisivat maatamme enemmän, mikäli he lopettaisivat
puhumisen ja keskittyisivät toimimaan
P2_2 Kompromissien tekeminen politiikassa on todellisuudessa vain omien periaatteiden
myymistä
P2_3 Suomen hallitus toimisi paremmin, jos sitä hoidettaisiin kuin yritystä
P2_4 Puolueet pitäisi kieltää politiikassa
P2_5 Poliittisiin kampanjoihin käytettävälle rahamäärälle tulisi asettaa yläraja
P2_6 Etujärjestöjen suorat kontaktit kansanedustajiin tulisi kieltää
P2_7 Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaan
kurin ja järjestyksen
P2_8 Kansanedustajien on tärkeää keskustella ja väitellä asioista perusteellisesti ennen
päätöksentekoa
P2_9 Demokratian ongelma on, että useimmat ihmiset eivät tiedä, mikä on heidän itsensä
kannalta parasta
P2_10 Useimmat ihmiset ovat tarpeeksi järkeviä arvioidakseen, onnistuuko hallitus
toimissaan
P3. Mihin seuraavista ryhmistä samastut ensisijaisesti? (vain yksi vaihtoehto)
1. Maaseudun väestöön
2. Kaupunkilaisväestöön
3. Molempiin
4. En kumpaakaan
P4. Mihin seuraavista ryhmistä samastut ensisijaisesti? (vain yksi vaihtoehto)
1. Suomalaiset yleensä
2. Suomenkieliset suomalaiset
3. Ruotsinkieliset suomalaiset
4. Muu kansallinen tai kielellinen ryhmä
5. En mihinkään edellä mainituista
P5. Kansalaiset voivat vaalikampanjan aikana saada äänestyspäätöksen kannalta tarpeellista
tietoa monista eri lähteistä.
Missä määrin sait oman äänestyspäätöksesi kannalta tärkeää tietoa seuraavista lähteistä?
1. Erittäin paljon
2. Melko paljon
3. Melko vähän
4. Ei lainkaan
5. En osaa sanoa

P5_1 Perheenjäseniltä, vanhemmilta tai sukulaisilta
P5_2 Työ- tai opiskelukavereilta
P5_3 Muilta ystäviltä tai tutuilta
P5_4 Sanomalehdestä tai verkkolehdestä
P5_5 TV:stä
P5_6 Radiosta
P5_7 Puolueiden tai ehdokkaiden internetsivuilta
P5_8 Sosiaalisesta mediasta
P5_9 Tiedotusvälineiden verkkosivuilta
P5_10 Muilta verkkosivuilta
P5_11 Vaalikoneesta/vaalikoneista
Q17. Ottiko jokin puolue yhteyttä sinuun henkilökohtaisesti tai muuten vaalikampanjoinnin
aikana?
1. Kyllä
2. Ei  siirry kysymyksen Q18
7. En halua sanoa  siirry kysymykseen Q18
8. En osaa sanoa  siirry kysymykseen Q18
Q17a. Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä kasvotusten (esimerkiksi kadulla tai
kotona)?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa
8. En osaa sanoa
Q17b. Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä postitse (ei sähköinen viestintä,
ainoastaan paperiposti)?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa
8. En osaa sanoa
Q17c. Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä puhelimitse?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa
8. En osaa sanoa
Q17d. Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä tekstiviestillä?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa
8. En osaa sanoa

Q17e. Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä sähköpostitse?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa
8. En osaa sanoa
Q17f. Ottiko puolue tai puolueen ehdokas yhteyttä Internetissä tai sosiaalisessa mediassa?
1.
2.
7.
8.

Kyllä
Ei
En halua sanoa
En osaa sanoa

Q17g. Mikä puolue tai minkä puolueen ehdokas otti sinuun yhteyttä jollakin edellä mainitulla
tavalla? [Lomakkeessa kaksi rastitusvaihtoehtoa, ’kyllä’ ja ’ei’, kunkin puolueen jälkeen
01. Kansallinen Kokoomus
02. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
03. Perussuomalaiset
04. Suomen Keskusta
05. Vasemmistoliitto
06. Vihreä liitto
07. Suomen ruotsalainen kansanpuolue
08. Suomen Kristillisdemokraatit
09. Piraattipuolue
10. Suomen Kommunistinen Puolue
11. Muutos 2011
12. Itsenäisyyspuolue
13. Suomen Työväenpuolue
14. Kommunistinen Työväenpuolue
15. Köyhien Asialla
97. En halua sanoa
98. En osaa sanoa
Q18. Yrittikö joku ystävistäsi, perheenjäsenistäsi, naapureistasi, työkavereistasi tai muista
tuttavistasi suostutella sinua äänestämään tiettyä puoluetta tai ehdokasta?
1. Kyllä
2. Ei  siirry Q19
7. En halua sanoa  siirry Q19
8. En osaa sanoa  siirry Q19
Q18a. Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi kasvotusten?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa

8. En osaa sanoa
Q18b. Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi postitse/kirjeitse?
1.
2.
7.
8.

Kyllä
Ei
En halua sanoa
En osaa sanoa

Q18c. Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi puhelimitse?
1.
2.
7.
8.

Kyllä
Ei
En halua sanoa
En osaa sanoa

Q18d. Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi tekstiviestein?
1.
2.
7.
8.

Kyllä
Ei
En halua sanoa
En osaa sanoa

Q18e. Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi sähköpostitse?
1.
2.
7.
8.

Kyllä
Ei
En halua sanoa
En osaa sanoa

Q18f. Yrittivätkö he vaikuttaa äänestyspäätökseesi Internetissä tai sosiaalisessa mediassa?
1.
2.
7.
8.

Kyllä
Ei
En halua sanoa
En osaa sanoa

Q19. Käytitkö Internetiä tai matkapuhelintasi saadaksesi tietoa, uutiskirjeitä tai tiedotteita
puolueilta tai ehdokkailta vaalikampanjan aikana?
1.
2.
7.
8.

Kyllä
Ei
En halua sanoa
En osaa sanoa

P6. Kuinka helppoa tai vaikeaa sinulle oli valita puolue, jonka ehdokasta äänestit?
1. Erittäin helppoa
2. Melko helppoa
3. Melko vaikeaa
4. Erittäin vaikeaa
5. En äänestänyt
6. En osaa sanoa
P7. Kuinka helppoa tai vaikeaa sinulle oli löytää sopiva ehdokas?
1. Erittäin helppoa
2. Melko helppoa
3. Melko vaikeaa
4. Erittäin vaikeaa
5. En äänestänyt
6. En osaa sanoa
P8. Internet, sosiaalinen media ja sähköposti tarjoavat useita mahdollisuuksia poliittiseen
toimintaan ja tiedon hankintaan. Oletko viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana tehnyt, tai
saattaisit tehdä jotain seuraavista asioista Internetissä tai sosiaalisessa mediassa?
1. Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana
2. En ole tehnyt, mutta saattaisin tehdä
3. En tekisi missään tapauksessa
4. En osaa sanoa
P8_1 Kirjoittaa nimeni vetoomukseen tai nimenkeräykseen
P8_2 Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa
P8_3 Osallistua keskusteluun esimerkiksi kirjoittamalla kommentteja uutismedian
kotisivuilla, poliittisissa blogeissa tai sosiaalisessa mediassa
P8_4 Lahjoittaa rahaa puolueelle tai ehdokkaalle
P8_5 Lähettää tai vastaanottaa vaaleihin liittyviä sähköposteja tai viestejä ystävien,
perheenjäsenten ja tuttavien kanssa sosiaalisessa mediassa
P8_6 Kirjoittaa vaaleista omassa blogissa tai omassa profiilissa sosiaalisessa mediassa
(esimerkiksi Facebook, Twitter tai YouTube)
P8_7 Ladata tai jakaa vaaleihin liittyviä kuvia tai videoita sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi
Facebook, Instagram tai YouTube)
P8_8 Osallistua poliittiseen puolueen toimintaan verkossa ja/tai sosiaalisessa mediassa
P8_9 Osallistua muun järjestön toimintaan verkossa ja/tai sosiaalisessa mediassa
P8_10 Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan
toimintaan verkossa, esimerkiksi hakkeroimalla

P9. Millä tavoin olet aktiivinen Internetissä tai sosiaalisessa mediassa?
Valitse jokaisesta kysymyksestä vastausvaihtoehto, joka vastaa parhaiten
aktiivisuudenastettasi.
1. En ole lainkaan aktiivinen
2. Pääasiassa luen tai käytän muulla tavoin sisältöä, jonka muut ovat tuottaneet tai
ladanneet verkkosivustoille
3. Pääasiassa tuotan itse sisältöä, esimerkiksi kirjoittamalla tai tuottamalla materiaalia
4. En osaa sanoa
P9_1 Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet verkkosivut ja blogit
P9_2 Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet keskustelut Internetissä ja
verkkoyhteisöt sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook, Twitter ja Instagram
P9_3 Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet videot, esimerkiksi YouTubessa
P9_4 Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet aktivistiryhmät Internetissä tai
sosiaalisessa mediassa
P9_5 Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet kampanjat Internetissä tai sosiaalisessa
mediassa
P9_6 Poliittiset tai yhteiskunnallisesti suuntautuneet podcast-lähetykset
P10. Kuinka paljon yhteensä katsot television uutislähetyksiä tai politiikkaa ja ajankohtaisia
tapahtumia käsitteleviä ohjelmia arkipäivinä?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En ollenkaan
Alle 0,5 tuntia
0,5 tuntia-1 tuntia
Yli tunnin, mutta korkeintaan 1,5 tuntia
Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2,5 tuntia
Yli 2,5 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia
Yli 3 tuntia

P11. Jos Internetin avulla voisi äänestämällä ilmaista mielipiteensä eduskunnan käsittelyssä
oleviin kysymyksiin viikoittain, miten menettelisit? (valitse vain yksi vaihtoehto)
1. Äänestäisin Internetin välityksellä joka viikko tai lähes joka viikko
2. Äänestäisin Internetin välityksellä vain kun eduskunta käsittelisi minua kiinnostavia
asioita
3. Voisin äänestää Internetin välityksellä satunnaisesti, mutta asia ei ole minulle tärkeä
4. En käyttäisi Internetiä, sillä kansanedustajien kuuluu päättää asiasta
5. En osaa sanoa

P12. Otakantaa.fi on kansalaisten, järjestöjen ja viranomaisten keskinäistä vuoropuhelua ja
osallistumista tehostava verkkopalvelu.
Oletko osallistunut keskusteluihin osoitteessa www.otakantaa.fi?
1. En ole osallistunut, enkä osallistuisi
2. En ole osallistunut, mutta saattaisin osallistua
3. Olen osallistunut
P13. Kuntalaisaloite.fi on verkkopalvelu, jossa kunnan asukkaat ja muut jäsenet voivat tehdä
kuntalaisaloitteita, seurata muiden tekemiä aloitteita sekä allekirjoittaa omaa kuntaansa
koskevia
aloitteita.
Oletko
tehnyt
jotakin
edellä
mainituista
osoitteessa
www.kuntalaisaloite.fi?
1. En ole tehnyt mitään edellä mainituista enkä tekisi
2. En ole tehnyt mitään edellä mainituista, mutta saattaisin tehdä
3. Olen tehnyt jonkin edellä mainituista vaihtoehdoista
P14. Jos ajattelet taaksepäin kahta viimeksi kulunutta vuotta, ovatko seuraavat asiat tällä
hetkellä mielestäsi paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin aikaisemmin
1. Paremmin
2. Huonommin
3. Samalla lailla
4. En osaa sanoa
P14_1 Suomen taloudellinen tilanne
P14_2 Oma tai perheesi taloudellinen tilanne
P14_3 Suomen työllisyystilanne
P14_4 Oma tai perheesi työllisyystilanne
P15. Entä jos ajattelet tilannetta kaksi vuotta tästä eteenpäin. Uskotko, että seuraavat asiat
ovat silloin paremmin, huonommin vai samalla lailla kuin nykyään?
1.
2.
3.
4.

Paremmin
Huonommin
Samalla lailla
En osaa sanoa

P15_1 Suomen taloudellinen tilanne
P15_2 Oma tai perheesi taloudellinen tilanne
P15_3 Suomen työllisyystilanne
P15_4 Oma tai perheesi työllisyystilanne

P16. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet omaan taloudelliseen tilanteeseesi?
1. Erittäin tyytyväinen
2. Melko tyytyväinen
3. Melko tyytymätön
4. Erittäin tyytymätön
5. En osaa sanoa
P17. Entä kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet elämääsi yleensä?
1. Erittäin tyytyväinen
2. Melko tyytyväinen
3. Melko tyytymätön
4. Erittäin tyytymätön
5. En osaa sanoa
P18. Poliittisessa päätöksenteosta on olemassa erilaisia näkemyksiä.
Ohessa on väittämiä, joihin voitte ottaa kantaa asettamalla oman näkemyksenne
asteikolle nollasta kymmeneen, 0–10.
P18_1 Nolla tarkoittaa, että kansalaisten olisi tehtävä tärkeät poliittiset päätökset, ja
kymmenen, että kansan valitsemien poliitikkojen olisi tehtävä tärkeät päätökset. Mihin
kohtaan sijoittaisit itsesi tällä asteikolla?
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P18_2 Nyt käytämme asteikkoa, jossa nolla tarkoittaa, että kansan valitsemien
poliitikkojen olisi tehtävä tärkeät poliittiset päätökset, ja kymmenen, että poliittisesti
sitoutumattomien asiantuntijoiden olisi tehtävä tärkeät päätökset. Mihin kohtaan
sijoittaisit itsesi tällä asteikolla?
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P18_3 Lopuksi käytämme asteikkoa, jossa nolla tarkoittaa, että poliittisesti
sitoutumattomien asiantuntijoiden olisi tehtävä tärkeät poliittiset päätökset, ja
kymmenen, että kansalaisten olisi tehtävä tärkeät päätökset. Mihin kohtaan sijoittaisit
itsesi tällä asteikolla?
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Q22a. Omistatko itse tai joku perheenjäsenistäsi omassa käytössänne olevan talon,
huoneiston tai loma-asunnon?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa
8. En osaa sanoa
Q22b. Onko sinulla tai jollakulla perheenjäsenelläsi oma yritys, maa- tai kiinteistöomaisuutta,
maatila tai karjaa?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa
8. En osaa sanoa
Q22c. Omistatko tai omistaako joku perheenjäsenistäsi osakkeita tai arvopapereita?
1. Kyllä
2. Ei
7. En halua sanoa
8. En osaa sanoa

Q22d. Onko sinulla tai jollakulla perheenjäsenelläsi säästöjä tai talletuksia?
1.
2.
7.
8.

Kyllä
Ei
En halua sanoa
En osaa sanoa

Q23a. Jos menettäisit työsi, kuinka helppoa tai vaikeaa mielestäsi olisi löytää uusi työ
seuraavien 12 kuukauden aikana?
1.
2.
3.
4.
7.
8.

Erittäin helppoa
Melko helppoa
Melko vaikeaa
Erittäin vaikeaa
En halua sanoa
En osaa sanoa

Q23b. Jos avio- tai avopuolisosi menettäisi työnsä, kuinka helppoa tai vaikeaa hänen olisi
löytää uusi työ seuraavien 12 kuukauden aikana?
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.

Erittäin helppoa
Melko helppoa
Melko vaikeaa
Erittäin vaikeaa
En halua sanoa
En osaa sanoa
Ei avio-/ avopuolisoa

P19. Onko sinulla tai jollain seuraavista läheisistäsi joku päivittäistä elämää vaikeuttava
sairaus, vamma tai muu terveydellinen ongelma?
(voit valita yhden tai useamman vastausvaihtoehdon)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minulla itselläni
Puolisollani
Vanhemmillani ja/tai puolisoni vanhemmilla
Lapsillani ja/tai puolisoni lapsilla
Läheisellä ystävälläni tai läheisellä työtoverillani
Ei kenelläkään edellä mainituista

P20. Lopuksi kysymys siitä, miten luonnehtisitte itseänne henkilönä. Pyytäisimme sinua
merkitsemään jokaisen luonnehdinnan kohdalla, miten mainitut ominaisuudet kuvaavat
itseäsi. Otathan vastauksessa huomioon molemmat mainitut ominaisuudet.
1. Täysin eri mieltä
2. Jokseenkin eri mieltä
3. Hieman eri mieltä
4. Ei samaa eikä eri mieltä
5. Hieman samaa mieltä
6. Jokseenkin samaa mieltä
7. Täysin samaa mieltä
P20_1 Ulospäin suuntautunut, helposti innostuva
P20_2 Kriittinen, väittelynhaluinen
P20_3 Luotettava, kurinalainen
P20_4 Helposti huolestuva tai ärtyvä

P20_5 Uusille kokemuksille avoin, moniulotteinen
P20_6 Varautunut, hiljainen
P20_7 Myötätuntoinen, lämmin
P20_8 Epäjärjestelmällinen, huoleton
P20_9 Rauhallinen, tunteiltaan vakaa
P20_10 Sovinnainen, totutussa pitäytyvä

