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Flash EB 189 – White Paper on Communication – Questionnaire
Public at large
Hyvää huomenta/iltapäivää, olen ... ja soitan teille YHTIÖSTÄ ja kysyisin, haluaisitteko mahdollisesti
osallistua pieneen mielipidekyselyyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa eri puolilla Eurooppaa asuvien
henkilöiden käsityksiä politiikasta ja erityisesti Euroopan unionista. Pyydän teitä auttamaan
vastauksillanne. Vastaaminen kestää vain noin 10 minuuttia. Kyselyyn osallistuminen on nimetöntä, ja
vastauksianne käytetään ainoastaan kansalaisten näkemysten parempaan ymmärtämiseen. Voitte
halutessanne myös jättää vastaamatta mihin tahansa kysymykseen..
Q1.

Kannatatko vai vastustako yleisesti ottaen Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa?
LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS
- Kannatan.......................................................................... 1
- Vastustan ......................................................................... 2
- [En osaa päättää]............................................................. 3
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9

Q2.

Pidätkö eurooppalaisen politiikan ja asioiden seuraamista tärkeänä?
LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS
-Kyllä, pääasiassa henkilökohtaisista syistä .................... 1
- Kyllä, pääasiassa työhön liittyvistä syistä ........................ 2
- Kyllä, molemmista syistä.................................................. 3
- En..................................................................................... 4
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9

VALITSE, KYSY JOS Q2 = 1 TAI 3 (‘HENKILÖKOHTAISISTA SYISTÄ TAI MOLEMMISTA SYISTÄ’)
Q3a. Mainitsit henkilökohtaiset syyt eurooppalaisen politiikan seuraamisen syynä. Voisitko kertoa,
ovatko seuraavat syyt sinulle tärkeitä vai eivät?
LUE ÄÄNEEN– VUOROTTELE– YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHTI
- Tärkeää ......................................................................... 1
- Ei tärkeää ...................................................................... 2
- [EOS/Ei vastausta] ........................................................ 9
a) Tuntea olevansa mukana Euroopan rakentamisessa / tuntea itsensä eurooppalaiseksi 1 2 9
b) Minulla on kaikki tiedot eurooppalaisiin keskusteluihin, vaaleihin jne. osallistumista varten.
........................................................................................................................ 1 2 9
c) Tuntea paremmin oikeuteni tai mahdollisuuteni eurooppalaisena kansalaisena1 2 9
d) Tietää enemmän siitä, mitä EU:n instituutiot tekevät kansalaisten hyväksi 1 2 9
e) Pystyä halutessani tarkistamaan, millaista politiikkaa EU harjoittaa tietyissä asioissa 1 2 9
f) Välittää siitä, mitä muissa Euroopan maissa tapahtuu................................ 1 2 9
g) Pystyä vaikuttamaan eurooppalaisen yhteistyön kehittymiseen ................ 1 2 9
h) Tietää Euroopan roolista maailmassa ........................................................ 1 2 9
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VALITSE, KYSY MIKÄLI Q2 = 2 TAI 3 (‘AMMATILLISISTA SYISTÄ TAI MOLEMMISTA’)
Q3b. Mainitsit työhön liittyvät syyt. Euroopan unionin asioista tietäminen on tärkeää, jotta...
VALITSE, MIKÄLI Q2=3, KYSY
Mainitsit myös työhön liittyvät syyt. Euroopan unionin asioista tietäminen on tärkeää, jotta...
Kyllä ................................................................................. 1
En .................................................................................... 2
EOS/Ei vastausta ............................................................ 9
a) pidän yleiset tietoni Euroopan asioista ajan tasalla.................................... 1 2 9
b) parannan tietojani aiheista, jotka liittyvät suoranaisesti omaan toimintaani1 2 9

KYSY KAIKILTA
Q4. Jotkut asiat kiinnostavat ainoastaan kansallisella tasolla ja jotkut toiset taas eurooppalaisella
tasolla. Kiinnostaisiko sinua tietää, ovatko muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaiset
kanssasi samaa mieltä seuraavista asioista?
LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE – YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHTI
- Kyllä............................................................................... 1
- En .................................................................................. 2
- [EOS/Ei vastausta] ........................................................ 9
a) eurooppalainen valuutta euro ..................................................................... 1 2 9
b) miten luoda työpaikkoja Euroopassa.......................................................... 1 2 9
c) perustuslaki, josta parhaillaan keskustellaan Euroopan unionissa ............ 1 2 9
d) Turkin mahdollinen liittyminen Euroopan unioniin tulevaisuudessa ........... 1 2 9
e) lintuinfluenssan aiheuttama vaara Euroopalle............................................ 1 2 9
f) energiansaannin turvaaminen ..................................................................... 1 2 9
g) miten kilpailla Kiinan tai Intian kanssa ........................................................ 1 2 9
h) terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu ………………………………….
....................................................................................................................... 1 2 9
i) maahanmuutto EU:n ulkopuolisista maista ................................................. 1 2 9
j) ympäristönsuojelu ........................................................................................ 1 2 9
k) eettiset asiat, kuten kantasolututkimus, abortti, samaa sukupuolta olevien avioliitot

129

l) uskonnon harjoittamisen suvaitseminen ja ihmisoikeuksien suojelu ......... 1 2 9
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Q5.

Koetko, että Suomen hallitus tarjoaa kansalaisille riittävästi tietoa siitä, mitä Euroopan
unionissa tapahtuu?
LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS
- Kyllä ................................................................................ 1
- En .................................................................................... 2
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9

Q6.
Politiikkaan voi osallistua eri tavoin kunnallisella tai paikallisella tasolla, valtion tasolla tai jopa
koko Euroopan tasolla. Oletko tehnyt mitään seuraavista kolmen viime vuoden aikana? Oletko
LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE – YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHTI
- Kyllä............................................................................... 1
- En .................................................................................. 2
- [EOS/Ei vastausta] ........................................................ 9
a) äänestänyt vaaleissa tai kansanäänestyksessä (paikalliset, alueelliset, kansalliset)?
.......................................................................................................................2 9
b) äänestänyt viimeisimmissä Euroopan parlamenttivaaleissa vuonna 2004? 1 2 9
c) Ottanut yhteyttä poliitikkoon tai hallituksen tai paikallishallinnon edustajaan? 1 2
d) työskennellyt poliittisessa puolueessa tai toimintaryhmässä? ..................1 2 9
e) työskennellyt muussa järjestössä tai yhdistyksessä?................................1 2 9
f) allekirjoittanut vetoomuksen? .....................................................................1 2 9
g) esittänyt mielipiteesi verkkokeskustelussa/verkkokeskusteluryhmässä?..1 2 9
h) osallistunut julkiseen mielenosoitukseen?.................................................1 2 9

1

9

MIKÄLI MIHIN TAHANSA 6. KYSYMYKSEN KOHTAAN VASTATTIIN MYÖNTÄVÄSTI
(OSALLISTUNUT PAIKALLISEN/KANSALLISEN TASON POLITIIKKAAN MILLÄÄN TAVOIN), KYSY:
Q7.

Oletetaan, että olet kiinnostunut aiheesta, jota säännellään EU-tasolla, ja haluaisit ilmaista
mielipiteesi asiasta. Ottaisitko mieluiten yhteyttä ...
LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS
- Henkilöön tai organisaatioon EU-tasolla vai................................................1
- Omassa maassasi toimivaan henkilöön tai organisaatioon? ......................2
- [Molempiin] ..................................................................................................3
- [En kumpaankaan].......................................................................................4
- [EOS/Ei vastausta].......................................................................................9

Q8a. Oletko samaa mieltä / eri mieltä seuraavista Euroopan unionin asioiden tiedottamista
koskevista väittämistä?
LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE – YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHTI
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Kyllä.................................................................................1
En ....................................................................................2
EOS/Ei vastausta ............................................................9
a). Kaikilla eurooppalaisilla kansalaisilla tulisi olla oikeus saada tasapuolista ja kattavaa
tietoa.............................................................................................1 2 9
b) Tiedon tulisi olla laajalti saatavilla kansalaisten omalla kielellä ja helposti
ymmärrettävässä muodossa ........................................................1 2 9
c) Kansalaisilla tulisi olla mahdollisuus kuulla ja vertailla erilaisia mielipiteitä sekä
näkökantoja eurooppalaisista asioista .........................................1 2 9
d) Kansalaisilla ja etujärjestöillä on oltava oikeus ja mahdollisuus ilmaista näkökantojaan
ja tulla kuulluiksi ...........................................................................1 2 9
e) Poliittisen ja muun päätöksenteon ja hallinnon tulisi olla läpinäkyvää, avointa ja
mahdollisimman näkyvää.............................................................1 2 9

Q9. Kenen mielestäsi pitäisi olla ensisijaisesti vastuussa tiedon välittämisestä kansalaisille siitä, mitä
Euroopan unioni tekee ja miten se vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä?
LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE – VAIN YKSI VASTAUS
kunkin maan kansallisen hallituksen...............................1
kunkin maan eduskunnan ja poliittisten puolueiden .......2
Euroopan parlamentin.....................................................3
Euroopan komission........................................................4
kansalaisjärjestöjen.........................................................5
tiedotusvälineiden ...........................................................6
muun ...............................................................................7
EOS/Ei vastausta ............................................................9

Q10. Kuka on mielestäsi pääasiassa vastuussa kansalaisten toiveiden huomioimisesta
eurooppalaisissa asioissa?
LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE - VAIN YKSI VASTAUS
- kunkin maan kansallisen hallituksen ...........................................................1
- kunkin maan eduskunnan ja poliittisten puolueiden ....................................2
- Euroopan parlamentin .................................................................................3
- Euroopan komission ....................................................................................4
- kansalaisjärjestöjen .....................................................................................5
- muun............................................................................................................6
- [EOS/Ei vastausta].......................................................................................9

KYSY KAIKILTA
Q11. Ihmiset mainitsevat useita hankaluuksia ja syitä siihen, että he eivät ota suoraan yhteyttä
EU:hun siihen liittyvissä asioissa. Mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka estävät nimenomaan sinua
ottamasta yhteyttä vastaaviin Euroopan unionin viranomaisiin?
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LUE ÄÄNEEN– VUOROTTELE– YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHTI
- Tärkeää ......................................................................... 1
- Ei tärkeää ...................................................................... 2
- [EOS/Ei vastausta] ........................................................ 9
a) Kielimuuri
.......................................................................................................................1 2 9
b) En tunne EU:n rakennetta, joten en ole varma, minkä tahon puoleen kääntyä
.......................................................................................................................1 2 9
c) En tiedä, kuka edustaa minua Euroopan parlamentissa
.......................................................................................................................1 2 9
d) Kallista, esimerkiksi mielenosoitukseen matkustaminen tai vaikka vain puhelu
.......................................................................................................................1 2 9
e) Euroopan unionin viranomaisia ei kiinnosta kansalaisten mielipide, joten yhteyden ottaminen
on hyödytöntä
.......................................................................................................................1 2 9
f) Jäsenvaltiot tekevät päätökset, ei Euroopan unioni, joten meidän on parempi ottaa yhteyttä
omaan kansalliseen hallitukseemme
.......................................................................................................................1 2 9

Q12.

Mitä seuraavista lähteistä hyödyntäisit etsiessäsi tietoa Euroopan unionista?
LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE – YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHTI
- Hyödynnän .................................................................... 1
- En hyödynnä ................................................................. 2
- [EOS/Ei vastausta] ........................................................ 9
a) Perhe, ystävät, työtoverit ...........................................................................1
b) Kansallinen neuvontapuhelin tai neuvontasivusto.....................................1
c) EU:n virallinen neuvontapuhelin tai neuvontasivusto ................................1
d) Internet.......................................................................................................1
e) Televisio.....................................................................................................1
f) Radio .........................................................................................................1
g) Sanomalehdet............................................................................................1
h) Euroopan unionin tiedotuspisteet ..............................................................1

Q13.

2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

Kuinka paljon arvioisit Suomen tiedotusvälineiden (TV:n, radion, lehdistön, internetin)
tarjoavan tietoa Euroopan unionista, sen politiikasta ja päätöksistä?
LUE ÄÄNEEN – VAIN YKSI VASTAUS
- Liian paljon ....................................................................... 1
- Liian vähän....................................................................... 2
- Jokseenkin sopiva määrä ................................................ 3
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9
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Q14. Oletko samaa mieltä seuraavista väittämistä, jotka koskevat Euroopan unionista saamiesi
tietojen laatua?
- samaa mieltä

1

- eri mieltä

2

- [EOS/Ei vastausta]

9

- Euroopan unionista saamani tiedot ovat ymmärrettäviä
........................................................................................... 1 2 9
- Euroopan unionista saamani tiedot ovat mielenkiintoisia
........................................................................................... 1 2 9
- Euroopan unionista saamani tiedot ovat hyödyllisiä
........................................................................................... 1 2 9

Q15. Katsotko muiden Euroopan maiden televisiokanavia??
[Muiden Euroopan maiden TV-kanavat; tähän eivät kuulu Euroopassa toimivat CNN:n, CNBC:n...
tytäryhtiöt, mutta siihen voi kuulua Arte, joka näkyy kahdessa maassa ja antaa kuvan siitä, mitä
“toisessa” maassa tapahtuu.]
- Kyllä ................................................................................ 1
- En.................................................................................... 2
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9

KYSY, JOS KYLLÄ
Q16. Miten usein katselet niitä?
Päivittäin............................................................................. 4
Kaksi, kolme kertaa viikossa .............................................. 3
Kerran viikossa................................................................... 2
Aika ajoin............................................................................ 1
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9

Q17.

Katsoisitko erityistä Euroopan unionille omistettua julkisen palvelun televisiokanavaa, joka
lähettää ohjelmaa omalla kielelläsi, jos tällainen kanava olisi olemassa?
LUE ÄÄNEEN– VAIN YKSI VASTAUS
- Kyllä ................................................................................. 1
- En..................................................................................... 2
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9
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KYSY JOS Q17=1
Q18. Millaista ohjelmaa haluaisit nähdä Euroopan unionin televisiokanavalla?
VAIN YKSI VASTAUS
- Ainoastaan uutisia ja dokumentteja.....................................................1
- Uutisia, dokumentteja ja kulttuuriohjelmia ...........................................2
- Kaikkea ohjelmaa, jota kansallisillakin julkisen palvelun televisiokanavilla tavallisesti
näytetään, viihdeohjelmat mukaan lukien..............................................3
- [EOS/Ei vastausta]....................................................................... .......9

Q19.

Kumpi seuraavista mielipiteistä on lähempänä omaa mielipidettäsi?
LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE - VAIN YKSI VASTAUS
- Suomen eduskunnan poliitikkojen tulisi säännöllisesti keskustella Euroopan unionin
tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. .................................................1
- Suomen eduskunnan poliitikkojen tulisi keskittyä kansallisiin asioihin ja jättää EU-asiat
EU:lle......................................................................................................2
[EOS/Ei vastausta]................................................................................9

Q.20.

Luettelen seuraavaksi erilaisia väittämiä. Kerro, oletko samaa vai eri mieltä kustakin
väittämästä.
LUE ÄÄNEEN – VUOROTTELE – YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHTI
- Samaa mieltä ................................................................... 1
- Eri mieltä .......................................................................... 2
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9
a) Euroopan unioni on demokraattinen..........................................................1 2 9
b) Euroopan unionilla on huomattava vaikutus jokapäiväiseen elämääni .....1 2 9
c) Euroopan unioni voi ottaa aktiivisen rooli maailmanpolitiikassa..........1 2 9
d) Euroopan unioni käsittelee minua kiinnostavia asioita ..............................1 2 9
e) Euroopan unioni käsittelee asioita, jotka ovat liian monimutkaisia minulle1 2 9
f) Euroopan unionilla on paremmat edellytykset suojella arvojamme ja elintasoamme kuin
yksittäisillä jäsenvaltioilla ...............................................................................1 2 9

Q21. Ovatko Euroopan unionin instituutiot mielestäsi avoimempia, helpommin lähestyttäviä ja
herkempiä reagoimaan kuin maasi kansalliset instituutiot?
- Kyllä ................................................................................. 1
- En..................................................................................... 2
- [EOS/Ei vastausta]........................................................... 9
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DEMOGRAPHICS

D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN]
- Mies.................................................................................. 1
- Nainen.............................................................................. 2
D2. Minkä ikäinen olet?:

[_][_] vuotta vanha

- KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA ............................. 99
D3. Kuinka vanha olit kun lopetit kokoaikaisen opiskelun?: [Kirjoita IKÄ JOLLOIN KOULUTUS
PÄÄTTYI] [_][_] vuotta vanha
- EI KOSKAAN OLLUT KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA 00
- EDELLEEN KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA ......... 01
- KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA ............................. 99

D4. 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
- Tehdastyöntekijä
Æ i.e. :
- valvoja / esimies (tiimijohtaja, jne...) .............................. 31
- Tehdastyöntekijä............................................................ 32
- kouluttamaton tehdastyöntekijä ..................................... 33
- muu ................................................................................ 34
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- Ilman ammatillista työtä
Æ i.e. :
- huolehtii kodista ............................................................. 41
- opiskelija (kokoaikainen)................................................ 42
- eläkkeellä ....................................................................... 43
- työnhakija ....................................................................... 44
- muu ................................................................................ 45
- (Kieltäytyminen) .................................................................................... 99

D5. Mitä poliittista puoluetta äänestit viimeisimmissä kansallisissa vaaleissa?
COUNTRY SPECIFIC LIST
- Ei äänestänyt / osallistunut ............................................ 97
- Ei ollut tuolloin äänioikeutettu ........................................ 98
- EOS/Ei vastausta........................................................... 99

D6. Asuinseutunne?
- suuret kaupungit .............................................................. 1
- muut kaupungit/asutuskeskukset..................................... 2
- maaseutu ......................................................................... 3
- KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA ............................... 9
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