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Q1. Tiedättekö mikä satelliittia hyödyntävä navigointi tarkoittaa?
[ÄLÄ LUE ÄÄNEEN, VAIN YKSI VASTAUS]
- Kyllä .....................................................................................................1
- Ei..........................................................................................................2
- [EOS/ET]..............................................................................................9

Q2. Käytättekö navigointilaitetta autossanne tai johonkin muuhun tarkoitukseen, kuten
esimerkiksi pyöräillessänne tai veneillessänne?
[LUE ÄÄNEEN, VAIN YKSI VASTAUS]
- Kyllä .....................................................................................................1
- En, mutta suunnittelen sellaisen hankkimista......................................2
- En, enkä myöskään suunnittele sellaisen hankkimista .......................3
- [EOS/ET]..............................................................................................9

Q3. Navigointiin tarkoitettuja kämmenlaitteita on myös saatavissa. Millaiset navigointiin
perustuvat ja kyseisten laitteiden avulla käytettävät palvelut ovat mielestänne hyödyllisimpiä
tulevaisuudessa?
[LUE ÄÄNEEN, VAIN YKSI VASTAUS]
- Tiedot lähellä sijaitsevista ravintoloista, hotelleista ja
teattereista...........................................................................................1
- Julkisen liikenteen aikataulutiedot alueella, jossa olette .....................2
- Sääennusteet koskien aluetta, jossa olette .........................................3
- Kadonneiden etsintä- ja pelastuspalvelut (laskettelijat,
luonnossa liikkujat, kalastajat...)..........................................................4
- Vammaisten henkilöiden auttaminen (sokeiden opastaminen...) ........5
- Kaikki edellä mainitut ...........................................................................7
- Ei mikään edellä mainituista ...............................................................8
- [EOS/ET]..............................................................................................9

Q4INTRO.
Ennen seuraavan kysymyksen esittämistä haluaisin kertoa hiukan navigointilaitteista
[LUE ÄÄNEEN HITAASTI, TOISTA TARVITTAESSA]
-

Navigointijärjestelmiä käytetään yhä useammissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi
autoissa, laivaliikenteessä, ilmailussa sekä maataloudessa kemikaalien käytön
valvomiseksi
Yhdysvallat omistaa ja säätelee GPS-järjestelmää, joka on tarkoitettu ensisijaisesti
sotilaalliseen käyttöön, mutta jota voidaan käyttää myös siviilikäytössä, joskaan palvelun
laatua ei taata.
Venäjä ja Kiina laativat parhaillaan vaihtoehtoisia navigointijärjestelmiä. Myös nämä ovat
ensisijaisesti sotilaalliseen käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä.

Q4a. Pitäisikö Euroopan mielestänne laatia oma navigointijärjestelmänsä vai pitäisikö
Euroopan luottaa amerikkalaisiin, venäläisiin tai kiinalaisiin järjestelmiin.?
[LUE ÄÄNEEN, VAIN YKSI VASTAUS]
- EU:n pitäisi ottaa käyttöön oma riippumaton järjestelmänsä...............1
- riippumatonta järjestelmää ei tarvita....................................................2
- [EOS/ET]..............................................................................................9

Q5. Oletteko jo kuulleet eurooppalaisesta Galileo-projektista?
[ÄLÄ LUE ÄÄNEEN, VAIN YKSI VASTAUS]
- Kyllä .....................................................................................................1
- Ei..........................................................................................................2
- [EOS/ET]..............................................................................................9

Q6.
Galileo on paikannusjärjestelmä, jonka Euroopan unioni ryhtyi kehittämään seitsemän vuotta
sitten.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että Galileo-järjestelmän toteuttaminen loppuun saakka edellyttää
julkista rahoitusta (noin 2,4 miljardia euroa, joka vastaa noin 400 km moottoritien
rakentamista). Haluaisitteko mieluummin, että:
[LUE ÄÄNEEN, VAIN YKSI VASTAUS]
- EU:n tulisi varmistaa tarpeellinen rahoitus Galileon
toteuttamiseksi loppuun saakka mahdollisimman nopeasti ................1
- EU:n ei tulisi varmistaa lisärahoitusta, vaikka projekti viivästyisi
huomattavasti tai jopa epäonnistuisi. ..................................................2
- [EOS/ET]..............................................................................................9

Q7. Mitä mieltä olette, haittaisiko eurooppalaisen Galileo-projektin keskeyttäminen tai
huomattava viivästyminen EU:n imagoa, vai ei?
[ÄLÄ LUE ÄÄNEEN, VAIN YKSI VASTAUS]
- Haittaisi ................................................................................................1
- Ei haittaisi.............................................................................................2
- [EOS/ET]..............................................................................................9

Q8. Oletteko yleisesti ottaen enemminkin eri mieltä vai enemminkin samaa mieltä siitä, että EU
lanseeraa globaalisella tasolla innovatiivisia merkittäviä teknologisia projekteja, jotka
edellyttävät suuria investointeja?
[ÄLÄ LUE ÄÄNEEN, VAIN YKSI VASTAUS]
- Ennemminkin samaa mieltä.................................................................1

- Ennemminkin eri mieltä .......................................................................2
- [EOS/ET]..............................................................................................9

D1.

Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN]
[1]
[2]

D2.

Minkä ikäinen olet?
[_][_]
[00]

D3.

vuotta vanha
[KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

Kuinka vanha olit kun lopetit kokoaikaisen opiskelun?
[Kirjoita IKÄ JOLLOIN KOULUTUS PÄÄTTYI]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Mies
Nainen

vuotta vanha
[EDELLEEN KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]
[EI KOSKAAN OLLUT KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]
[KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

Koskien nykyistä toimenkuvaasi, sanoisitko olevasi yksityisyrittäjä, työntekijä,
tehdastyöntekijä tai sanoisitko olevasi vailla ammatillista työtä? Tarkoittaako se että olet...
[JOS ANNETAAN VASTAUS PÄÄKATEGORIAAN, LUE ÄÄNEEN VASTAAVAT
ALAKATEGORIAT - VAIN YKSI VASTAUS]
- Yksityisyrittäjä
Æ i.e. :
- maanviljelijä, metsätyöntekijä, kalastaja....................................................... 11
- kaupanomistaja, käsityöläinen...................................................................... 12
- ammattilainen (lakimies, lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti,...) .......................... 13
- yrityksen johtaja............................................................................................. 14
- muu ................................................................................................................ 15
- Työntekijä
Æ i.e. :
- ammattilainen (tohtori, lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti).............................. 21
- pääjohtaja, johtaja tai ylintä johtoa................................................................ 22
- keskijohto....................................................................................................... 23
- virkamies........................................................................................................ 24
- toimistotyöntekijä ........................................................................................... 25
- muu työntekijä (myyntimies, hoitaja, jne...) .................................................. 26
- muu ................................................................................................................ 27
- Tehdastyöntekijä
Æ i.e. :
- valvoja / esimies (tiimijohtaja, jne...) ............................................................ 31
- Tehdastyöntekijä ........................................................................................... 32
- kouluttamaton tehdastyöntekijä .................................................................... 33
- muu ................................................................................................................ 34
- Ilman ammatillista työtä
Æ i.e. :
- huolehtii kodista............................................................................................. 41
- opiskelija (kokoaikainen) ............................................................................... 42

- eläkkeellä ...................................................................................................... 43
- työnhakija....................................................................................................... 44
- muu ................................................................................................................ 45
- [Kieltäytyminen]................................................................................................................ 99
D6. Sanoisitteko, että asutte...?
- suuret kaupungit .......................................................................................... 1
- muut kaupungit/asutuskeskukset................................................................ 2
- maaseutu ..................................................................................................... 3
- [Kieltäytyminen] ........................................................................................... 9

