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(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Finland

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights

Q1. Tämä tutkimus koskee Euroopan unionin kansalaisuutta. Onko käsite “Euroopan
unionin kansalainen” teille tuttu?
- Kyllä ja tiedät mitä se tarkoittaa........................................................ 1
- Kyllä, olet kuullut siitä, mutta et ole varma mitä se tarkoittaa........... 2
- Ei, et ole koskaan kuullut käsitettä “Euroopan unionin kansalainen”.3
- [ET/EOS]........................................................................................... 9

Q2. Miten hyvin tunnette olevanne tietoinen oikeuksistanne Euroopan unionin
kansalaisena?
VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN
- Erittäin hyvin tietoinen....................................................................... 4
- Hyvin tietoinen .................................................................................. 3
- En kovin hyvin tietoinen .................................................................... 2
- En lainkaan tietoinen ........................................................................ 1
- [ET/EOS]........................................................................................... 9

Q3. Voisitteko ystävällisesti kertoa seuraavaksi esittämistäni väittämistä ovatko ne
tosia vai epätosia:
YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN
- Tosi.................................................................................... 1
- Epätosi............................................................................... 2
- [ET/EOS ........................................................................... 9

a. Euroopan unionin kansalaisuutta täytyy hakea ........................................ 1 2 9
b. Olet sekä Euroopan unionin että Suomen kansalainen samanaikaisesti. 1 2 9
c. Mikäli haluat, voit myös valita olla olematta Euroopan unionin
kansalainen ............................................................................................ 1 2 9

Q4. Tosiasiassa kaikki EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset ovat myös “Euroopan unionin
kansalaisia”. Mitä oikeuksia Euroopan unionin kansalaisella mielestäsi on?
YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN
- Kyllä, hänellä on tämä oikeus.

........................................ 1

- Ei, hänellä ei ole tätä oikeutta. ........................................... 2
- [ET/EOS] ........................................................................... 9

a) Euroopan unionin kansalaisella on oikeus asua missä tahansa
Euroopan unionin jäsenmaassa tietyin ehdoin. .................................... 1 2 9
b) Euroopan unionin kansalaisella on oikeus hakea minkä tahansa
sellaisen jäsenvaltion kansalaisuutta, jossa hän on asunut
vähintään viiden vuoden ajan. .............................................................. 1 2 9
c)

Euroopan unionin kansalaisella on oikeus valittaa Euroopan
komissioon, Euroopan parlamenttiin tai Euroopan
oikeusasiamiehelle................................................................................ 1 2 9

d) Toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta olevalla Euroopan
unionin kansalaisella, asuen Suomessa, on oikeus äänestää tai
asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa täällä. .................................... 1 2 9
e) Muun jäsenmaan Euroopan unionin kansalaisella, joka asuu
Suomessa, on oikeus äänestää tai asettua ehdokkaasi Suomen
eduskuntavaaleissa täällä..................................................................... 1 2 9
f)

Muun jäsenmaan Euroopan unionin kansalaisella, joka asuu
Suomessa, on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi
europarlamenttivaaleissa täällä. ........................................................... 1 2 9

g) Euroopan unionin kansalaisella on EU:n ulkopuolella
viipyessään oikeus kääntyä muiden Euroopan unionin
jäsenmaiden suurlähetystöjen puoleen avun saamiseksi, mikäli
hänen omalla maallaan ei ole suurlähetystöä kyseisessä
maassa. ................................................................................................ 1 2 9
h) Jossakin muussa jäsenmaassa asuvalla Euroopan unionin
kansalaisella on oikeus saada tasavertaista kohtelua ko. maan
kansalaisten kanssa. ............................................................................ 1 2 9

Q5. Onko “Euroopan unionin perusoikeussopimus”, joka takaa myös Euroopan
unionin kansalaisten perusoikeudet, teille tuttu?
VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN
- Kyllä ja tiedät mitä se tarkoittaa............................................................................ 1
- Kyllä, olet kuullut siitä, mutta et ole aivan varma mitä se tarkoittaa..................... 2
- Ei, et ole koskaan kuullut “Euroopan unionin perusoikeussopimuksesta”........... 3
- [ET/EOS] .............................................................................................................. 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 - ]
- 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

