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Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa mistä maasta (maista) olette kotoisin.
(Useampi vaihtoehto mahdollinen)
Belgia…………………………………………………………… __1
Tanska…………………………………………………………. __2
Saksa…………………………………………………………… __3
Kreikka…………………………………………………………. __4
Espanja………………………………………………………… __5
Ranska ………………………………………………………… __6
Irlanti……………………………………………………………. __7
Italia…………………………………………………………….. __8
Luxemburg…………………………………………………….. __9
Alankomaat (Hollanti)………………………………………… __10
Portugali……………………………………………………….. __11
Yhdistynyt Kuningaskunta (Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti)… __12
Itävalta…………………………………………………………. __13
Ruotsi………………………………………………………….. __14
Suomi …………………………………………………………. __15
Joku muu maa/maat…………………………………………. __16
LOPETA
Eos…………………………………………………………….. __17
LOPETA
____________________________________________________________________________________________
Q2 Kun tapaatte ystäviänne, sanoisitteko, että keskustelette poliittisista asioista usein, satunnaisesti vai ette koskaan?
Usein ………………………. __1
Satunnaisesti………………. __2
Ei koskaan…………………. __3
Eos………………………….. __4
____________________________________________________________________________________________
Q3 Kun Teillä on voimakas mielipide jostakin asiasta, huomaatteko suostuttelevanne ystäviänne, sukulaisianne tai
työtovereitanne omien mielipiteidenne taakse? Tapahtuuko näin... (Luettele)
Usein…………………………. __1
Silloin tällöin…………………. __2
Harvoin………………………. __3
Ei koskaan………………….. __4
Eos…………………………… __5
____________________________________________________________________________________________
Q4 Kuinka monet ystävistänne arvostavat sitä kun yritätte puhua heidän kanssaan poliittisista asioista?
(Kortti Q4- Luettele- Vain yksi vastaus)
Kaikki ……………………………………………………………………………………….. __1
Monet……………………………………………………………………………………….. __2
Jotkut heistä……………………………………………………………………………….. __3
Ei kukaan heistä…………………………………………………………………………… __4
En koskaan yritä keskustella politiikasta ja poliittisista asioista (Spontaani)……….. __5
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………… __6
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Q5 Oletteko elämäänne kaikenkaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ei kovin tyytyväinen vai ei lainkaan
tyytyväinen? Sanoisitteko olevanne...?
Erittäin tyytyväinen……………………………………… __1
Melko tyytyväinen………………………………………. __2
Ei kovin tyytyväinen …………………………………… __3
Ei lainkaan tyytyväinen………………………………... __4
Ei osaa sanoa …………………………………………. __5
_____________________________________________________________________________________________
Q6 a) Oletteko kaikenkaikkiaan erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen ette kovin tyytyväinen vai ette lainkaan
tyytyväinen demokratian toimivuuteen Suomessa? (Kortti Q5)
b) Entä kuinka tyytyväinen olette demokratian toimivuuteen Euroopan unionissa?
LUETTELE

ERITTÄIN
TYYTYVÄINEN

MELKO
TYYTYVÄINEN

EI KOVIN
TYYTYVÄINEN

EI LAINKAAN
TYYTYVÄINEN

EI OSAA
SANOA

Suomessa …………… __1
__2
__3
__4
__5
Euroopan unionissa…. __1
__2
__3
__4
__5
_____________________________________________________________________________________________
Q7 Kuinka paljon tunnette tietävänne Euroopan Unionista, sen toimintatavoista ja instituutiosta? Olkaa hyvä ja arvioikaa
tietojenne tasoa seuraavan asteikon avulla. (Kortti Q7)
EN TIEDÄ
MITÄÄN

TIEDÄN
PALJON

EI OSAA
SANOA

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
_____________________________________________________________________________________________
Q8 Mikä seuraavista väittämistä on lähinnä omaa mielipidettänne? (Kortti Q8. Luettele vain yksi vastaus)
Minä todella tarvitsen paljon lisää tietoa Euroopan unionista………. __1
Haluaisin saada lisää tietoa Euroopan unionista…………………….. __2
Omalta osaltani olen tyytyväinen siihen mitä jo tiedän………………. __3
EOS……………………………………………………………………….. __4
_____________________________________________________________________________________________
Q9 Mistä Euroopan unioniin liittyvistä asioista tai toimintatavoista haluaisitte lisää tietoa?
(Kortti Q9 - Luettele -Useampi vastaus mahdollinen)
Euroopan unionin maista ja kansalaisista…………………………….. __1
Eurooppalaisesta rahayksiköstä……………………………………….. __2
Euroopan unionin laajentumisesta uusiin maihin…………………….. __3
Oikeuksistanne Euroopan kansalaisena………………………………. __4
Siitä miten Euroopan instituutiot toimivat……………………………… __5
Ulkopolitiikasta / ulkoasioista……………………………………………. __6
Euroopan yhteismarkkinoista……………………………………………. __7
Työllisyyspolitiikasta……………………………………………………… __8
Maatalous- ja kalastuspolitiikasta ……………………………………… __9
Kehitysyhteistyöstä, kehitysavusta, humanitäärisestä avusta ……… __10
Ympäristö- ja ydinturvapolitiikasta……………………………………… __11
Tiede-, tutkimus- ja tuotekehityspolitiikasta …………………………… __12
Aluepolitiikasta ja vähemmän kehittyneiden alueiden tukemisesta…. __13
Koulutukseen, opetukseen ja nuorisoon liittyvistä toimenpiteistä…… __14
TV- ja elokuvapolitiikasta………………………………………………… __15
Kulttuuripolitiikasta ………………………………………………………. __16
Kuluttajapolitiikasta………………………………………………………. __17
Terveys- ja sosiaalipolitiikasta …………………………………………. __18
Ei osaa sanoa…………………………………………………………….. __19
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Q10 Jos etsitte tietoa Euroopan unionista, sen toimintatavoista ja insituutioista, miten saatte sitä?
(Useampi vastaus mahdollinen- Älä luettele-Pumppaa kunnolla) Miten muuten?
Kokouksista……………………………………………………………………. __1
Keskusteluista sukulaisten, ystävien, kollegoiden kanssa………………… __2
Päivälehdistä…………………………………………………………………… __3
Muista sanomalehdistä, aikakausilehdistä………………………………….. __4
Televisiosta ……………………………………………………………………. __5
Radiosta ……………………………………………………………………….. __6
Kirjoista, esitteistä, tiedotteista ………………………………………………. __7
Eurooppainformaatiota sisältäviltä ilmoitustauluilta kirjastoissa,
kaupungin/kunnanvirastoissa, asemilla, postitoimistoissa…………………. __8
Eurooppa-tiedotuksesta……………………………………………………….. __9
Erikoistuneista valtion- tai aluehallinnon tiedotustoimistoista……………… __10
Ammattiyhdistyksistä tai ammattiliitoista…………………………………….. __11
Muilta yhdistyksiltä (esim. kuluttajajärjestöiltä)……………………………… __12
Ottamalla yhteyttä Eurokansanedustajaan tai kansanedustajaan………… __13
Muu ……………………………………………………………………………… __14
En koskaan etsi sellaista tietoa/en ole kiinnostunut………………………… __15
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………__16
_____________________________________________________________________________________________
Q11 Yleisesti ottaen, miten haluaisitte mieluiten saada tietoa Euroopan unionista?
(Kortti Q11 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Lyhyt lehtinen, joka antaa asiasta yleiskuvan………………………………
Yksityiskohtaisempi esite……………………………………………………..
Täydellinen kuvaus kirjan muodossa………………………………………..
Videonauha……………………………………………………………………..

__1
__2
__3
__4

Internetin kautta ……………………………………………………………….. __5
CD-rom levyke………………………………………………………………….. __6
Tietokonelevyke………………………………………………………………… __7
Tietokonepääte, jonka kautta voi olla yhteydessä tietopankkeihin……….. __8
Televisiosta……………………………………………………………………… __9
Radiosta ………………………………………………………………………… __10
Sanoma- ja aikakausilehdistä…………………………………………………. __11
En halua tietoa Euroopan unionista (Spontaani)……………………………. __12
Ei millään näistä tavoista (Spontaani)……………………………………….. __13
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………__14
_____________________________________________________________________________________________
Q12 Jotta saisitte tällaista tietoa olisitteko valmis vai ettekö olisi valmis...?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EOS

a) Soittamaan maksulliseen palvelunumeroon………………………………………
b) Lähettämään telefaxin maksulliseen palvelunumeroon………………………….
c) Soittamaan maksuttomaan palvelunumeroon ……………………………………
d) Lähettämään telefaxin maksuttomaan palvelunumeroon………………………..

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

e) Kirjoittamaan /lähettämään kirjeen asiaan perehtyneelle henkilölle…………….
f) Käymään Euroopan komission tiedotustoimistossa……………………………….
g) Käymään julkisessa tiedotustoimistossa …………………………………………..
h) Käymään Euroopan asiat tuntevan lehtimiehen luona……………………………

__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

i) Tutkimaan tietokantoja kotipaikkakunnallanne sijaitsevan tietokoneen kautta…. __1
j) Tutkimaan tietokantoja kotitietokoneenne kautta…………………………………… __1

__2
__2

__3
__3

__________________________________________________________________________________________
INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 49,0
5
1010

Suomen Gallup Oy
141633
___________________________________________________________________________________________
Q13 Kuinka usein...(Kortti Q13.)?
a) katsotte uutisia televisiosta?
b) luette uutiset päivälehdestä?
c) kuuntelette uutisia radiosta?
LUETTELE

JOKA PÄIVÄ USEITA KERTOJA
VIIKOSSA

KERRAN KAKSI
VIIKOSSA

HARVEMMIN

EI KOSKAAN EOS

a) Uutiset televisiosta… __1
__2
__3
__4
__5
__6
b) Uutiset
päivälehdestä…………. __1
__2
__3
__4
__5
__6
c) Uutiset radiosta……. __1
__2
__3
__4
__5
__6
_____________________________________________________________________________________________
Q14 Onko Teillä mahdollisuus käyttää tai käytättekö...? (Kortti Q14 - Luettele – Merkitse jos kyllä)
Videonauhuria……………………………………………………………………………………….
Telefaxia………………………………………………………………………………………….…..
Satelliittiantennia satelliittiohjelmien/kanavien katselemiseen………………………………….

__1
__2
__3

Maksu-TV kotipäätettä, kuten PTV:n kotipääte………………………………………………….. __4
Teksti-TV:llä varustettua televisiota……………………………………………………………….. __5
Telesampoa, Infoteliä tai jotain muuta videotex-järjestelmää, joka toimii ilman televisiota …. __6
Tietokonetta………………………………………………………………………………………….. __7
CD-ROM-asemaa tai CDI-lukijaa……………………………………………………………….…. __8
Modeemia ……………………………………………………………………………………………. __9
Intemettiä tai WWW:tä………………………………………………………………………………. __10
Ei mitään näistä (Spontaani)……………………………………………………………………….. __11
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………………………… __12
_____________________________________________________________________________________________
Q15 Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne...(Luettele)
Hyvä asia…………………………………….. __1
Huono asia…………………………………… __2
Ei hyvä, eikä huono asia…………………… __3
Eos……………………………………………. __4
_____________________________________________________________________________________________
Q16 Kaikki näkökohdat huomioonottaen sanoisitteko, että Suomi on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin
jäsenyydestä?
Hyötynyt ……………………………………… __1
Ei ole hyötynyt……………………………….. __2
Eos……………………………………………. __3
_____________________________________________________________________________________________
Q17 Kun ajattelette lähitulevaisuutta, koetteko itsenne ... (Luettele- Vain yksi vaihtoehto hyväksytään)
Vain suomalaiseksi………………………….. __1
Suomalaiseksi ja eurooppalaiseksi ……….. __2
Eurooppalaiseksi ja suomalaiseksi………… __3
Vain eurooppalaiseksi………………………. __4
EOS…………………………………………… __5
_____________________________________________________________________________________________
Q19 Tiedättekö mikä on yhteisen eurooppalaisen valuutan nimi? (Oikeaa vastausta ei saa sanoa ääneen; Oikea
vastaus:Euro)
Oikein…………………………………………. __1
Väärin…………………………………………. __2
Ei osaa sanoa………………………………… __3
_____________________________________________________________________________________________
Q20 Kuinka todennäköisesti Suomi on mukana kun siirrytään Euroopan yhteisvaluuttaan vuoden 1999 alussa. Olkaa hyvä
ja antakaa prosentuaalinen arvio asteikolla 0%-100% (Kirjoita todennäköisyys prosentti - Jos ei vastausta koodaa
999)
__ __ __
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Q21 Luen nyt muutaman väittämän Euroopan yhteisestä valuutasta-Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin väittämästä pitääkö
se mielestänne paikkansa vai ei? (Kortti Q21)
LUETTELE

PITÄÄ
EI PIDÄ
PAIKKANSA PAIKKAANSA

Eos

1 Euro tulee olemaan Euroopan Unionin ainoa virallinen valuutta ja sitä
käytetään tavaroiden ja palvelujen maksamiseen kaikissa sen käyttöön
ottaneissa jäsenmaissa……………………………………………………………. __1
__2
__3
2 Euro pitää edelleen vaihtaa toisen mukaan kuuluvan jäsenmaan valuuttaan,
jotta voisi ostaa kyseisestä jäsenmaasta tavaroita ja palveluita ……………… __1
__2
__3
3 Euro tulee olemaan arvoltaan sama kaikissa mukana olevissa jäsenmaissa.
Eli jos vaihdatte kotimaassa käytettäviä euroja dollareiksi, saatte täsmälleen
saman määrän dollareita kuin jos olisitte vaihtanut dollareiksi jonkun toisen
jäsenmaan euroja …………………………………………………………………… __1
__2
__3
4 Euro on täsmälleen sama kuin ecu, vain nimi on eri ………………………….. __1
__2
__3
5 Maat, jotka ottavat osaa yhteisvaluuttaan on jo valittu………………………… __1
__2
__3
6 Euron myötä tulee olemaan myös Euroopan Keskuspankki………………….. __1
__2
__3
7 Euron setelit ja kolikot otetaan käyttöön vuonna 2002………………………… __1
__2
__3
8 Useimmat Euroopan unionin maat tulevat mukaan euroon…………………… __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q22 Kuinka hyvin te olette saanut tietoa eurooppalaisesta rahayksiköstä, eurosta? Tuntuuko Teistä että olette saanut
tietoa..... (Luettele)
Erittäin hyvin………………………………….
Hyvin…………………………………………..
Ei kovin hyvin…………………………………
Ei lainkaan hyvin……………………………..

__1
__2
__3
__4

Eos…………………………………………….. __5
_____________________________________________________________________________________________
Q23 Pitäisikö ennen eurooppalaiseen rahayksikköön, euroon siirtymistä järjestää erityinen julkinen tiedotuskampanja vai
ei? (Jos kyllä) Kenen haluaisitte järjestävän sen? (Kortti Q23. - Luettele - Vain yksi vastaus)
Kyllä: Euroopan Unionin……………………………………..
Kyllä, Suomen hallituksen……………………………………
Kyllä, pankkien, säästöpankkien ja vastaavien……………
Kyllä, yleensä ottaen tiedotusvälineiden …………………..
Kyllä, mutta muiden järjestämänä (SPONTAANI)…………
EI, ei mitään tiedotuskampanjaa…………………………….

__1
__2
__3
__4
__5
__6

Eos……………………………………………………………… __7
_____________________________________________________________________________________________
Q24 Oletteko saanut mitään tietoa tulevasta eurooppalaisesta valuutasta, eurosta? (Jos kyllä) Mistä?
(Kortti Q24-Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Ei, ei ole saanut tietoa……………………… __1
Pankista, rahoituslaitoksesta, vakuutusyhtiöstä tai vastaavasta…………………….. __2
Kaupasta, supermarketista tai
vastaavasta………………………………….. __3
Koulusta, yliopistosta tai muusta
oppilaitoksesta………………………………. __4
Työpaikalta…………………………………… __5
Ammattiliitolta, ammattijärjestöltä………….. __6
Kuluttajajärjestöltä…………………………… __7
Suomen hallitukselta………………………… __8

Alueellisilta viranomaisilta……………. __9
Kunnallishallinnolta……………………. __10
Radiosta………………………………… __11
Televisiosta…………………………….. __12
Sanomalehdistä, aikakausilehdistä….. __13
Perheeltä ja ystäviltä………………….. __14
Postitse jaetusta tiedotteesta…………. __15
Intenetistä, Tekstitv:stä tms…………… __16
Muu (Spontaani)……………………….. __17
Ei osaa sanoa………………………….. __18
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Q25 Mikä on Teidän mielipiteenne seuraavista ehdotuksista? Olkaa hyvä ja kertokaa jokaisen ehdotuksen osalta oletteko
sen puolesta vai sitä vastaan. (Lue väittämät joka haastateltavalle eri järjestyksessä)
LUETTELE - VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ

PUOLESTA

VASTAAN

EOS

1)Suomen markka ja kaikki Euroopan unionin kansalliset valuutat tulee korvata
Euroopan Rahaliiton yhdellä yhteisellä rahayksiköllä, Eurolla………………………. __1
__2
__3
2) Euroopan yhteisvaluutan rinnalla pitää olla Euroopan keskuspankki, joka on
jäsenvaltioista riippumaton………………………………………………………………. __1
__2
__3
3) Euroopan keskuspankin tulee olla päätöksistään vastuussa Euroopan
parlamentille……………………………………………………………………………….. __1
__2
__3
4) Euroopan unionin jäsenmailla tulisi olla yhteinen ulkopolitiikka Euroopan
unionin ulkopuolisia maita kohtaan………………………………………………………. __1
__2
__3
5) Euroopan unionin jäsenmailla tulisi olla yhteinen puolustus- ja
turvallisuuspolitiikka……………………………………………………………………….. __1
__2
__3
6) Euroopan unionin tulisi olla vastuussa asioista, joita kansalliset, alueelliset ja
paikalliset hallintoelimet eivät voi tehokkaasti hoitaa………………………………….. __1
__2
__3
7) Euroopan komission puheenjohtajan ja komission jäsenten tulisi nauttia
Euroopan parlamentin enemmistön luottamusta. Muussa tapauksessa heidän
tulisi erota ………………………………………………………………………………….. __1
__2
__3
8) Lapsille tulisi opettaa koulussa, miten Euroopan unionin toimielimet toimivat…… __1
__2
__3
9) Euroopan unionin tulee tukea elokuva- ja televisio-ohjelmatuotantoa
Euroopassa, jotta saavutettaisiin parempi tasapaino amerikkalaisen,
japanilaisen ja eurooppalaisen tuotannon välillä……………………………………….. __1
__2
__3
______________________________________________________________________________________________
Q26 Joidenkin ihmisten mielestä tietyistä politiikan alueista pitäisi päättää Suomen hallituksessa, ja toisista taas yhteisesti
Euroopan unionissa. Mtkä seuraavista asioista pitäisi mielestänne päättää Suomen hallituksessa ja mistä taas
yhteisesti Euroopan unionissa?
LUETTELE - VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ

SUOMEN
HALLITUKSESSA

a) Maanpuolustus…………………………………………………………………………
b) Ympäristönsuojelu……………………………………………………………………..
c) Valuutta………………………………………………………………………………….
d) Yhteistyö kehitysmaiden ja kolmannen maailman kanssa ………………………..
e) Terveys ja sosiaaliturva………………………………………………………………..
f) Perussäännöt sähköisille viestimille ja lehdistölle……………………………………
g) Työntekijöiden oikeudet suhteessa työnantajiin…………………………………….
h) Maahanmuuttopolitiikka………………………………………………………………..
i) Taistelu työttömyyttä vastaan…………………………………………………………..
j) Maatalous- ja kalastuspolitiikka………………………………………………………..
l) Taloudellisissa vaikeuksissa olevien alueiden tukeminen………………………….
m) Koulutus…………………………………………………………………………………
n) Tieteellinen ja teknologinen tutkimus…………………………………………………
o) Arvonlisäveron suuruus………………………………………………………………..
p) Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa harjoitettava ulkopolitiikka…….
q) Kulttuuripolitiikka………………………………………………………………………..
r) Säännökset poliittisista turvapaikoista………………………………………………..
t) Kamppailu huumeita vastaan…………………………………………………………..

__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1

EUROOPANUNIONISSA

EOS

__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
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Q27 Useat maat ovat anoneet Euroopan unionin jäsenyyttä.Olkaa hyvä ja sanokaa kunkin seuraavan maan
osalta erikseen kannatatteko sen jäsenyyttä Euroopan unionissa vai ette?
(Luettele yksitellen – vaihtele järjestystä haastateltavittain: alusta loppuun ja lopusta alkuun)
Luettele

Kannatan

En kannata

Eos

1. Tsekin tasavalta…………………….. __1
__2
__3
2. Slovakia……………………………… __1
__2
__3
3. Puola…………………………………. __1
__2
__3
4. Unkari………………………………… __1
__2
__3
5. Romania……………………………… __1
__2
__3
6. Slovenia……………………………… __1
__2
__3
7. Viro……………………………………. __1
__2
__3
8. Latvia…………………………………. __1
__2
__3
9. Liettua………………………………… __1
__2
__3
10. Bulgaria…………………………….. __1
__2
__3
11. Kypros………………………………. __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q28 Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin seuraavasta valintaperusteesta onko se mielestänne tärkeä vai ei päätettäessä siitä
pitäisikö tietyn maan saada liittyä Euroopan unioniin vai ei?
LUETTELE

Tärkeä

Ei
tärkeä
__2
__2

Ei osaa
sanoa
__3
__3

1. Maan täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita…………………. __1
2. Maan pitäisi olla taloudellisesti lähes yhtä kehittynyt kuin muut jäsenmaat………..… __1
3. Maan täytyy hyväksyä kaikki se mitä on tähän mennessä jo päätetty ja tehty
Euroopan rakentamisprosessissa …………………………………………………………… __1
__2
__3
4. Maan mukaan tulon ei tulisi olla kallista jo olemassa oleville jäsenmaille-……………. __1
__2
__3
5. Maan täytyy olla valmis laittamaan Euroopan unionin edut omien etujensa edelle …. __1
__2
__3
6. Maan täytyy taistella järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumeita vastaan……………….. __1
__2
__3
7. Maan täytyy suojella ympäristöä ………………………………………………………….. __1
__2
__3
8. Maan täytyy kyetä maksamaan oma osansa Euroopan unionin budjetista ………….. __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q29 Kun ajattelette Euroopan unionin laajentumista niin että mukaan otettaisiin uusia Euroopan maita, niin oletteko
samaa vai eri mieltä kunkin seuraavan väittämän kanssa?
LUETTELE

1. Mitä useampi maa kuuluu Euroopan unioniin, sitä paremmin rauha ja turvallisuus on
taattu Euroopassa……………………………………………………………………………….….
2. Laajentuminen ei tule maksamaan lisää Suomen kaltaisille olemassa oleville
jäsenmaille…………………………………………………………………………………………..
3. Sen jälkeen kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita, Suomesta tulee vähemmän tärkeä
Euroopassa………………………………………………………………………………………….
4. Suomessa on sitä enemmän työttömiä, mitä enemmän Euroopan unionissa on maita….
5. Euroopan unionin tulevien jäsenmaiden pitäisi liittymisen helpottamiseksi alkaa tästä
eteenpäin saada taloudellista apua Euroopan unionilta………………………………………..
6. Suomi saa vähemmän taloudellista tukea Euroopan unionilta kun mukaan liittyy uusia
maita………………………………………………………………………………………………….
7. Euroopan yhteisvaluutan tulee olla käytössä ennen kuin uusia maita liittyy Euroopan
unioniin ………………………………………………………………………………………………
8. Mitä enemmän jäsenmaita Euroopan unionissa on, sitä merkittävämpi se on
maailmalla……………………………………………………………………………………………
9. Useampien jäsenmaiden myötä Euroopan unionista tulee kulttuurillisesti rikkaampi ……
10. Euroopan unionin on uudistettava instituutioidensa työskentelytavat ennen kuin se
ottaa uusia jäseniä…………………………………………………………………………………..

SAMAA ERI
El OSAA
MIELTÄ MIELTÄ SANOA

__1

__2

__3

__1

__2

__3

__1
__1

__2
__2

__3
__3

__1

__2

__3

__1

__2

__3

__1

__2

__3

__1
__1

__2
__2

__3
__3

__1

__2

__3
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Q30 Olemme alle kahden vuoden päässä vuodesta 2000.Olkaa hyvä ja kertokaa oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien
väittämien kanssa, kun ajattelette ensi vuosisataa?
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

ERI
El OSAA
MIELTÄ SANOA

1. 2000-luku on huonompi kuin 1900-luku………………………………………….……………… __1
__2
__3
2. Ensi vuosisadalla elämäntapa muuttuu paljon…………………………………………………. __1
__2
__3
3. Teknologinen kehitys ensi vuosisadalla on merkittävää………………………………………. __1
__2
__3
4. Suomen taloudellinen tilanne paranee ensi vuosisadalla…………………………………….. __1
__2
__3
5. Työttömyys on ainakin yhtä merkittävä asia ensi vuosisadalla kuin nyt…………………….. __1
__2
__3
6. Ensi vuosisadalla on vieläkin enemmän köyhiä ja sosiaalisesti syrjäytyneitä ihmisiä……… __1
__2
__3
7. Maailmassa on vähemmän sotia ja väkivaltaa ensi vuosisadalla…………………………….. __1
__2
__3
8. Suomalainen yhteiskunta tulee huonommaksi ja huonommaksi ensi vuosisadalla………… __1
__2
__3
9. Lapsillamme ja lastenlapsillamme on parempi elämä ensi vuosisadalla kuin
vanhemmillamme ja isovanhemmillamme oli……………………………………………………… __1
__2
__3
10. Ensi vuosisadalla on mahdollista eliminoida ja parantaa vakavia sairauksia kuten
AIDSia ja syöpää……………………………………………………………………………………... __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Seuraavaksi puhumme toisesta aiheesta
Q31 Oletteko viimeaikoina nähnyt tai kuullut, sanomalehdissä, radiosta tai tv:stä mitään Euroopan parlamentista?
Kyllä………………………………………….. __1
Ei……………………………………………… __2
Ei osaa sanoa……………………………….. __3
_____________________________________________________________________________________________
Q32 Kuinka tärkeän sanoisitte Euroopan parlamentin roolin olevan Euroopan unionissa nykyisin..? (Luettele)
Erittäin tärkeä………………………………… __1
Tärkeä………………………………………… __2
Ei kovin tärkeä……………………………….. __3
Ei lainkaan tärkeä……………………………. __4
Ei osaa sanoa………………………………… __5
_____________________________________________________________________________________________
Q33 Haluaisitteko henkilökohtaisesti, että Euroopan parlamentilla olisi tärkeämpi vai vähemmän tärkeä rooli kuin sillä
on nyt?
Tärkeämpi…………………………………….. __1
Vähemmän tärkeä…………………………… __2
Sama (Spontaani)…………………………… __3
Ei osaa sanoa……………………………….. __4
_____________________________________________________________________________________________
Q34 Jokaisessa jäsenmaassa järjestetään Euroopan parlamentin vaalit kesäkuussa 1999.
a) Äänestittekö edellisissä eurovaaleissa lokakuussa 1996?
b) Aiotteko äänestää seuraavissa eurovaaleissa kesäkuussa 1999?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EI SOVI
El OSAA
VASTAAJAAN,EI SANOA
SAANUT
ÄÄNESTÄÄ

a) Äänesti lokakuussa 1996…………………………………….. __1
__2
__3
__4
b) Aikoo äänestää kesäkuussa 1999…………………………… __1
__2
__3
__4
_____________________________________________________________________________________________
Q35 Oletteko Euroopan kansalaisena sitä mieltä, että Euroopan parlamentti suojelee Teidän etujanne? (Luettele)
Erittäin hyvin………………………………… __1
Melko hyvin…………………………………. __2
Ei kovin hyvin……………………………….. __3
Ei lainkaan hyvin……………………………. __4
Ei osaa sanoa………………………………. __5
____________________________________________________________________________________________
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Q36 Tässä on lista erilaisista asioista. Olkaa hyvä ja kertokaa mihin politiikan alueeseen tai alueisiin Euroopan
parlamentin tulisi Teidän etujenne kannalta kiinnittää erityistä huomiota? Voitte valita korkeintaan kolme aluetta
(Kortti Q36 - Korkeintaan kolme vastausta)
Ulkopolitiikkaan ja turvallisuuteen…………………………………………… __1
Ympäristön ja kuluttajansuojeluun……………………………………….…. __2
Valuutta-asioihin………………………………………………………………. __3
Talouspolitiikkaan…………………………………………………………….. __4
Työllisyyteen…………………………………………………………………… __5
Yhteistyöhön kehitysmaiden ja kolmannen maailman kanssa…………… __6
Taisteluun syöpää ja AIDS:ia vastaan……………………………………… __7
Koulutus- ja kulttuuripolitiikkaan…………………………………………….. __8
Tieteelliseen ja teknologiseen tutkimukseen………………………………. __9
Taisteluun huumeiden salakuljetusta ja rikollisuutta vastaan……………. __10
Sosiaalipolitiikkaan……………………………………………………………. __11
Maahanmuuttopolitiikkaan……………………………………………………. __12
Ihmisoikeuksiin maailmanlaajuisesti…………………………………………. __13
Ei osaa sanoa………………………………………………………………..… __14
_____________________________________________________________________________________________
Nyt puhutaan toisesta aiheesta; politiikasta
Q37 Kuinka kiinnostunut olette nykyään politiikasta? (Kortti Q37)
Erittäin kiinnostunut……………………. __1
Jonkin verran kiinnostunut…………… __2
En kovin kiinnostunut…………………. __3
En lainkaan kiinnostunut……………… __4
Ei osaa sanoa…………………………. __5
_____________________________________________________________________________________________
Q38 Kuinka hyvin Te olette mielestänne pysynyt ajantasalla politiikasta? (Kortti Q38-Luettele- Vain yksi vastaus)
Erittäin hyvin……………………………. __1
Melko hyvin…………………………….. __2
En kovin hyvin…………………………. __3
En lainkaan hyvin……………………… __4
Ei osaa sanoa………………………….. __5
_____________________________________________________________________________________________
Q39 Kuinka paljon tiedätte politiikasta ja poliittisista asioista? Sanoisitteko, että tiedätte ... ?
(Kortti Q39- Luettele- Vain yksi vastaus)
Erittäin paljon…………………………………………………………….. __1
Paljon……………………………………………………………………… __2
Melko paljon………………………………………………………………. __3
Varsin vähän………………………………………………………………. __4
En mitään………………………………………………………………….. __5
Ei osaa sanoa…………………………………………………………….. __6
_____________________________________________________________________________________________
Q40 Kuinka paljon politiikka vaikuttaa elämäänne? Sanoisitteko että politiikan vaikutus elämäänne on ... ?
(Kortti Q40-Luettele- Vain yksi vastaus)
Erittäin voimakas……………………… __1
Melko voimakas………………………. __2
Ei kovin voimakas…………………….. __3
Ei lainkaan voimakas…………………. __4
Olematon……………………………….. __5
Ei osaa sanoa………………………….. __6
_____________________________________________________________________________________________
Q41 Tuntuuko Teistä että Teidän pitäisi olla nykyistä kiinnostuneempi politiikasta, vähemmän kiinnostunut politiikasta,
vai onko kiinnostuksenne juuri nyt se mitä sen pitääkin olla?
Kiinnostuneempi……………………….. __1
Vähemmän kiinnostunut………………. __2
Juuri nyt se mitä pitääkin olla…………. __3
Ei osaa sanoa………………………….. __4
_____________________________________________________________________________________________
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Q42 Kuinka tärkeä kukin seuraavista asioista on Teille henkilökohtaisesti? (Kortti Q42)
LUETTELE

ERITTÄIN
TÄRKEÄ

MELKO
TÄRKEÄ

EI KOVIN
TÄRKEÄ

EI
LAINKAAN
TÄRKEÄ

El OSAA
SANOA

1.Työ………………………………………………. __1
__2
__3
__4
__5
2. Perhe…………………………………………... __1
__2
__3
__4
__5
3. Ystävät ja tuttavat…………………………….. __1
__2
__3
__4
__5
4. Vapaa-aika…………………………………….. __1
__2
__3
__4
__5
5. Politiikka……………………………………….. __1
__2
__3
__4
__5
6. Uskonto………………………………………… __1
__2
__3
__4
__5
_____________________________________________________________________________________________
Q43 Kuinka usein keskustelitte/keskustelette politiikasta tai poliittisista asioista koulussa?
(Kortti Q43-Luettele- Vain yksi vastaus)
Hyvin usein…………………………………… __1
Melko usein…………………………………… __2
Toisinaan……………………………………… __3
Harvoin……………………………………..…. __4
Ei koskaan……………………………………. __5
Ei osaa sanoa………………………………… __6
_____________________________________________________________________________________________
Q44 Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin seuraavasta tietolähteestä, pidättekö sitä melko tärkeänä vai melko
merkityksettömänä etsiessänne tietoa Suomen politiikasta?
LUETTELE

MELKO
MELKO MERKIEl OSAA
TÄRKEÄNÄ TYKSETTÖMÄNÄ
SANOA
1. Sanomalehdet………………………………………………………… __1
__2
__3
2. Radio …………………………………………………………………. __1
__2
__3
3. Televisio………………………………………………………………. __1
__2
__3
4. Poliittiset julkaisut……………………………………………………. __1
__2
__3
5. Osallistuminen poliittisiin tapahtumiin……………………………… __1
__2
__3
6. Poliitikkojen kanssa keskusteleminen……………………………… __1
__2
__3
7. Muiden ihmisten kanssa keskusteleminen………………………… __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q45 Tiedättekö mikä on Euroopan unionin jäsenmaiden määrä tällä hetkellä? (Kirjoita vastaus ylös - Jos vastaaja ei
tiedä, koodaa 99)
__ __
_____________________________________________________________________________________________
Q46 Kertoisitteko seuraavalta listalta, minkä järjestöjen jäsen olette tai minkä järjestöjen toimintaan säännöllisesti
osallistutte? (Kortti Q46 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Sosiaaliset avustus- tai hyväntekeväisyysjärjestöt……………………………..
Uskonnolliset tai kirkon järjestöt…………………………………………………..
Kulttuuri- tai taidejärjestöt………………………………………………………….
Poliittiset puolueet………………………………………………………………….

__1
__2
__3
__4

Ammattiliitot, ammattijärjestöt, työnantajajärjestöt……………………………..

__5

Ihmisoikeusliike tai järjestöt……………………………………………………….
Luonnon-, eläinten- tai ympäristönsuojelujärjestöt……………………………..
Nuorisojärjestöt (partio, nuorisokerhot)………………………………………….
Kuluttajajärjestöt……………………………………………………………………

__6
__7
__8
__9

Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt………………………………………………….. __10
Harrastukseen tai erityisen kiinnostuksen kohteeseen liittyvät kerhot/yhdistykset (keräilijät, ihailijakerhot, tietokonekerhot jne.)…………………………… __11
Muut kerhot ja järjestöt (Spontaani)……………………………………………… __12
Ei mihinkään kerhoon tai järjestöön (Spontaani)……………………………….. __13
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………. __14
_____________________________________________________________________________________________
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Jälleen uusi aihe
Q47 Oletteko koskaan kuullut Baski-maasta vai ette?
Kyllä………………………………………………. __1
Siirry kys Q48
Ei………………………………………………….. __2
Siirry kys Q52
Ei osaa sanoa……………………………………. __3
Siirry kys Q52
_____________________________________________________________________________________________
Q48 Millainen mielikuva Teilllä on baskeista yleensä; onko se erittäin hyvä, hyvä, ei hyvä eikä huono, huono vai erittäin
huono?
Erittäin hyvä…………………………………….… __1
Hyvä………………………………………………. __2
Ei hyvä eikä huono………………………………. __3
Huono……………………………………………… __4
Erittäin huono……………………………………… __5
Ei osaa sanoa…………………………………….. __6
_____________________________________________________________________________________________
Q49 Missäpäin Eurooppaa Baski-maa mielestänne sijaitsee? (Älä luettele – vain yksi vastaus
Espanjassa ……………………………………… __1
Siirry kys Q50
Ranskassa……………………………………….. __2
Siirry kys Q50
Sekä Espanjassa että Ranskassa…………….. __3
Siirry kys Q50
Muu vastaus……………………………………… __4
Siirry kys Q52
Ei osaa sanoa …………………………………… __5
Siirry kys Q52
_____________________________________________________________________________________________
Q50 (Jos kohta 1, 2 tai 3 kysymyksessä Q49)
Onko Baski-maan kehitysaste mielestänne... (Luettele)
Korkeampi kuin Espanjassa keskimäärin…….. __1
Sama kuin Espanjassa keskimäärin………….. __2
Alhaisempi kuin Espanjassa keskimäärin……. __3
Ei osaa sanoa…………………………………… __4
_____________________________________________________________________________________________
Q51 Entä oletteko koskaan käynyt Baski-maassa? (Jos kyllä) Mistä syistä?
(Kortti Q51-Luettele-Useampi vastaus mahdollinen)
Ei …………………………………………………. __1
Kyllä, turistina……………………………………. __2
Kyllä, työasioissa………………………………… __3
Kyllä, perhesyistä……………………………….. __4
Kylllä, muusta syystä……………………………. __5
Ei osaa sanoa……………………………………. __6
_____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Siirrymme nyt toiseen aiheeseen, elintarvikkeisiin
Q52 Olkaa hyvä ja sanokaa kunkin seuraavan tuotteen osalta, pidättekö sitä turvallisena vai ette?
LUETTELE
TURVALLINEN
EI TURVALLINEN
EI OSAA SANOA
1. Leipä ja leipomotuotteet………………………. __1
__2
__3
2. Tuoreet hedelmät………………………………. __1
__2
__3
3. Tuoreet vihannekset…………………………… __1
__2
__3
4. Tuore kala………………………………………. __1
__2
__3
5. Tuore liha……………………………………….. __1
__2
__3
6. Tuore maito……………………………………... __1
__2
__3
7. Juusto……………………………………………. __1
__2
__3
8. Kananmunat…………………………………….. __1
__2
__3
9. Säilykeruoka……………………………………. __1
__2
__3
10. Pakastettu ruoka……………………………… __1
__2
__3
11. Esivalmistetut ateriat…………………………. __1
__2
__3
12. Muut esipakatut elintarvikkeet………………. __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
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Q53 Milloin henkilökohtaisesti pidätte elintarvikkeita turvallisina? Pidättekö niitä turvallisina kun....
(Kortti Q53-Luettele-Useampi vastaus mahdollinen)
... suoritetaan kansallisia tarkastuksia……………………………………………………………………. __1
... suoritetaan eurooppalaisia tarkastuksia……………………………………………………………….. __2
... kun suuret jakelijat, kuten tukkukauppiaat ja supermarketit suorittavat tarkastuksen …………… __3
... kun liikkeenharjoittajien, kuten teurastajien, leipureiden jne yhdistykset suorittavat tarkastuksen __4
... kun tuottajat suorittavat tarkastuksen itse……………………………………………………………... __5
Muu (Spontaani)…………………………………………………………………………………………….. __6
Ei koskaan (Spontaani)…………………………………………………………………………………….. __7
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………………….. __8
_____________________________________________________________________________________________
Q54 Entä päinvastoin, milloin ette pidä elintarviketta lainkaan turvallisena? Onko näin kun.....?
(Kortti Q54-Luettele-Useampi vastaus mahdollinen)
kansallisia tarkastuksia ei ole lainkaan…………………………………………………….….. __1
kansallisia tarkastuksia on liian harvoin tai ne eivät ole kyllin tehokkaita…………………. __2
eurooppalaista tarkastusta ei ole lainkaan……………………………………………………. __3
eurooppalaisia tarkastuksia on liian harvoin, ne eivät ole kyllin tehokkaita………………. __4
suuret jakelijat eivät suorita minkäänlaisia tarkastuksia…………………………………….. __5
tuottajat eivät suorita minkäänlaisia tarkastuksia……………………………………………. __6
Muu (spontaani)…………………………………………………………………………………. __7
Ei koskaan (spontaani)………………………………………………………………………….. __8
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………. __9
_____________________________________________________________________________________________
Q55 Uskotteko, että tiheämpi ja tiukempi kontrollointi on tarpeellista, jotta elintarvikkeiden turvallisuus voitaisiin taata
vai ei? (Jos kyllä) Tulisiko kontrollin tapahtua pääasiassa tuottaja-, tukkumyynti- vai vähittäismyyntitasolla?
(Vain yksi vastaus)
Ei, ei tarpeellista………………………………….. __1
Kyllä, tuottajatasolla……………………………… __2
Kyllä, tukkumyyntitasolla………………………… __3
Kyllä, vähittäismyyntitasolla…………………….. __4
Kyllä, muulla tasolla (Spontaani)……………….. __5
Ei osaa sanoa…………………………………….. __6
_____________________________________________________________________________________________
Q56 Olkaa hyvä ja sanokaa mitkä seuraavalla listalla olevista tekijöistä Teidän mielestänne ratkaisevat elintarvikkeen
turvallisuuden? (Kortti Q56-Luettele-Useampi vastaus mahdollinen)
100%:sti vapaa lisäaineista ……………………………………………………………………. __1
Sisältää vain sallittuja lisäaineita………………………………………………………………. __2
100%:sti vapaa säilöntäaineista……………….………………………………………………. __3
Sisältää vain sallittuja säilöntäaineita…………………………………………………………. __4
100%:sti torjunta-ainevapaa……………………………………………..…………………….. __5
100%:sti vapaa hormoneista………………………………………………………………….. __6
Torjunta-aineita ja hormoneja käytetty tiedemiesten asettamien rajojen puitteissa…….. __7
Sovelias pakkaus……………………………………………………………………………….. __8
Viranomaisten suorittama tuotekontrolli………………………………………………………. __9
Ei mikään (Spontaani)………………………………………………………………………….. __10
Muu (spontaani)…………………………………………………………………………………. __11
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………………… __12
_____________________________________________________________________________________________
Q57 Mistä mielestänne löydätte turvallisimmat elintarvikkeet? Löydättekö ne.....?
(Kortti Q57- Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Supermarketeista, hypermarketeista, suurista liikkeistä………………….. __1
Pienistä lähikaupoista………………………………………………………… __2
Toreilta………………………………………………………………………….. __3
Maanviljelijöiltä, pientuottajilta jne……………………………………………. __4
Jostain muualta (Spontaani)………………………………………………….. __5
Ei mistään (Spontaani)………………………………………………………... __6
Ei osaa sanoa ………………………………………………………………….. __7
_____________________________________________________________________________________________
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Q58 Kertovatko seuraavat ihmiset tai organisaatiot Teille totuuden, osatotuuden vai eivät lainkaan totuutta
elintarvikkeiden turvallisuudesta? (Kortti Q58)
LUETTELE

KOKO
OSA
EI LAINKAAN
El OSAA
TOTUUDEN TOTUUDEN TOTUUTTA
SANOA
1. Tuottajat………………………………………………. __1
__2
__3
__4
2. Lähikauppiaat…………………………………………. __1
__2
__3
__4
3. Torimyyjät.…………………………………………….. __1
__2
__3
__4
4. Supermarketit, hypermarketit, suuret liikkeet……… __1
__2
__3
__4
5. Kuluttajajärjestöt……………………………………… __1
__2
__3
__4
6. Kansalliset, paikalliset tai alueelliset
viranomaiset………………………………………………__1
__2
__3
__4
7. Euroopan instituutiot ………………………………… __1
__2
__3
__4
_____________________________________________________________________________________________
Q59 Onko elintarvikkeiden etiketeissä annettu tuotteen laatu- ja turvallisuustieto mielestänne selvempää kun se esitetään
piirroksina ja symboleina vai kun käytetään kirjallisia selostuksia?
Kun käytetään piirroksia/symboleita……………………………… __1
Kun käytetään kirjallisia selostuksia……………………………… __2
Molempia tulee käyttää samanaikaisesti (Spontaani)………….. __3
Ei osaa sanoa………………………………………………………. __4
_____________________________________________________________________________________________
Q60 a) Kun ostatte elintarvikkeita, luetteko tavallisesti etiketissä olevat tiedot? (Jos ei) Miksi ette?
(Kortti Q60a-Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Kyllä, tavallisesti luen tiedot………………………………………. __1
Ei, etiketti ei ole selkeä……………………………………………. __2
Ei, etiketissä on liikaa tietoa………………………………………. __3
Ei, sanat ovat liian monimutkaisia………………………………… __4
Ei, tiedot eivät kiinnosta minua……………………………………. __5
Ei, koska tiedän voivani luottaa tuotteeseen…………………….. __6
Ei, teksti on liian pientä…………………………………………….. __7
Muu (spontaani) ……………………………………………………. __8
Ei osaa sanoa………………………………………………………. __9
_____________________________________________________________________________________________
Q60 b) Ja vielä hieman yksityiskohtaisemmin. Luetteko aina, usein, joskus vai ette koskaan seuraavat tuotetiedot?
(Kortti Q60b)
LUETTELE

AINA

USEIN

JOSKUS

EI
El OSAA
KOSKAAN
SANOA
1. Viimeisen käyttöpäivän……………………… __1
__2
__3
__4
__5
2. Valmistusaine- /sisältöluettelon……………. __1
__2
__3
__4
__5
3. Säilytysohjeet………………………………… __1
__2
__3
__4
__5
4. Käyttöohjeet………………………………….. __1
__2
__3
__4
__5
5. Kalorimäärän…………………………………. __1
__2
__3
__4
__5
6. Mistä tuote tulee……………………………… __1
__2
__3
__4
__5
7. Tuotteen alkuperäis- ja laatumerkinnät……. __1
__2
__3
__4
__5
_____________________________________________________________________________________________
Jos“aina“,“usein“ tai “joskus“, vaihtoehdot 1,2 tai 3 kysymyksessä Q60b KOHTA 3 (SÄILYTYSOHJEET),
muut siirtykää Q61b
Q61 a) Kun olette lukenut tuotteen säilytysohjeet, noudatatteko ohjeita täsmällisesti vai ette?
Jos “aina“, “usein“ tai “joskus“, vaihtoehdot 1,2 tai 3 kysymyksessä Q60b KOHTA 4 (KÄYTTÖOHJEET),
muut siirtykää Q62
b) Kun olette lukenut tuotteen käyttöohjeet, noudatatteko ohjeita täsmällisesti vai ette?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EI OSAA SANOA

a) säilytysohjeet……………………………. __1
__2
__3
b) käyttöohjeet……………………………… __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
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Kysytään kaikilta
Q62 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta elintarvikkeisiin liittyvästä väittämästä oletteko sen kanssa samaa vai
eri mieltä? (Kortti Q62)
SAMAA
ERI
EI OSAA
MIELTÄ
MIELTÄ
SANOA
1. Käsitteiden kuten “kevyt-tuote“ tulisi tarkoittaa samaa kaikkialla Euroopassa…. __1
__2
__3
2. Väittämät kuten “tämä tuote auttaa teitä pudottamaan painoa“ tulisi kieltää….. __1
__2
__3
3. Kovinkaan monet ihmiset eivät tiedä mitä E-numerot, kuten E330, E411 jne.
tarkoittavat………………………………………………………………………………… __1
__2
__3
4. E-numerot viittaavat vain kemiallisiin aineisiin…………………………………….. __1
__2
__3
5. Tuotteet joissa on merkintä biologisesti tai luonnonmukaisesti viljelty, on viljelty
ilman minkäänlaisia kemikaaleja……………………………………………………….. __1
__2
__3
6. Tuotteen etiketissä annettu tieto on yleensä totta…………………………………. __1
__2
__3
7. Tieto, jota etsin on tavallisesti esitetty tuotteen etiketissä………………………… __1
__2
__3
8. Tuotteen alkuperästä pitää aina olla saatavilla selkeää tietoa sen etiketissä tai
pakkauksessa, esimerkiksi kun kyseessä on viipaloitu liha…………………………. __1
__2
__3
9. Etiketissä pitäisi aina kertoa jos tuote sisältää geneettisesti manipuloituja
organismeja……………………………………………………………………………….. __1
__2
__3
10. Epävarmoissa tapauksissa tuotteen etiketissä pitäisi lukea “tämä tuote saattaa
sisältää geneettisesti manipuloituja organismeja“…………………………………….. __1
__2
__3
11. Jos tuote ei sisällä geneettisesti manipuloituja organismeja, sen tulisi käydä ilmi
etiketistä……………………………………………………………………………………. __1
__2
__3
12. Tuottajat ja jakelijat tarjoavat myyntiin tuotteita, jotka ovat tuottoisia, mutta eivät
turvallisia……………………………………………………………………………………. __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Siirrymme toiseen aiheeseen - terveyteen
Q67 Oletteko yleisesti ottaen erittäin tyytyväinen, melko tyytyväinen, ette tyytyväinen ettekä tyytymätön, melko
tyytymätön vai erittäin tyytymätön siihen miten terveydenhoito toimii Suomessa
Erittäin tyytyväinen………………………… __1
Melko tyytyväinen…………………………. __2
Ei tyytyväinen eikä tyytymätön…………… __3
Melko tyytymätön………………………….. __4
Erittäin tyytymätön………………………… __5
Ei osaa sanoa……………………………… __6
_____________________________________________________________________________________________
Q71 Seuraavaksi kaksi väittämää siitä mitä saattaa tapahtua, jos terveydenhoidon voimavaroja rajoitetaan. Olkaa hyvä ja
sanokaa oletteko väittämien kanssa voimakkaasti samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, jonkin verran eri mieltä
vai voimakkaasti eri mieltä?
LUETTELE

VOIMAKKAASTI
SAMAA
MIELTÄ

JONKIN
VERRAN
SAMAA
MIELTÄ

EI SAMAA
EIKÄ ERI
MIELTÄ
(spontaani)

JONKIN
VERRAN
ERI
MIELTÄ

VOIMAKKAASTI
ERI
MIELTÄ

El OSAA
SANOA

1. Hallituksen ja/tai sairausvakuutuksen
pitäisi tarjota kaikille vain olennaiset
palvelut, kuten vakavien sairauksien
hoito ja rohkaista ihmisiä hankkimaan
muu terveydenhoito muita keinoja
käyttäen………………………………… __1

__2

__3

__4

__5

__6

2. Nuorten potilaiden hoidon tulisi olla
ensisijaista iäkkäisiin potilaisiin
verrattuna………………………………. __1

__2

__3

__4

__5

__6
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Q75 a) Oletteko sitä mieltä että useimmissa tapauksissa kun ihmisellä on epätavallisen käheä ääni, se ei ole vakavaa,
se on huolestuttavaa kun se on jatkuvaa vai tarkoittaako se, että heidän tulisi käydä lääkärissä välittömästi?
(Kortti Q75)
b) Entä kun ihmisellä on epätavallinen yskä?
c) Entä ruuansulatuksen muutokset?
d) Entä muutokset virtsan erityksessä?
e) Entä epätavallinen verenvuoto?
f) Entä epätavallinen kyhmy?
LUETTELE

EI VAKAVAA

HUOLESTUTTAVAA AINOASTAAN JOS
JATKUVAA

TEKEE LÄÄKÄRISSÄ
KÄYNNIN
VÄLTTÄMÄTTÖMÄKSI

El OSAA
SANOA

a) Käheä ääni…………………………. __1
__2
__3
__4
b) Epätavallinen yskä………………… __1
__2
__3
__4
c) Ruuansulatuksen muutokset…….. __1
__2
__3
__4
d) Muutokset virtsan erityksessä…… __1
__2
__3
__4
e) Epätavallinen verenvuoto………… __1
__2
__3
__4
f) Epätavallinen kyhmy……………….. __1
__2
__3
__4
_____________________________________________________________________________________________
Q76 a) Mitä te itse tekisitte jos äänenne olisi epätavallisen käheä? Odottaisitteko että se tulee paremmaksi, menisittekö
lääkäriin sen kestettyä muutaman päivän, vai menisittekö lääkäriin välittömästi? (Kortti Q76)
b) Entä jos teillä olisi epätavallinen yskä? (Kortti Q76)
c) Entä jos teillä olisi ongelmia ruuansulatuksenne kanssa (Kortti Q76)
d) Entä jos teillä olisi ongelmia virtsan erityksessä ? (Kortti Q76)
e) Entä epätavallista verenvuotoa ? (Kortti Q76)
f) Entä epätavallinen kyhmy ? (Kortti Q76)
LUETTELE

ODOTTAISIN
PARANEMISTA

MENISIN
MENISIN
El OSAA
LÄÄKÄRIIN
VÄLITTÖMÄSTI SANOA
JOS SE
LÄÄKÄRIIN
KESTÄISI
MUUTAMAN
PÄIVÄN
a) Käheä ääni…………………….. __1
__2
__3
__4
b) Epätavallinen yskä……………. __1
__2
__3
__4
c) Ruuansulatuksen muutokset… __1
__2
__3
__4
d) Muutokset virtsan erityksessä. __1
__2
__3
__4
e) Epätavallinen verenvuoto……. __1
__2
__3
__4
f) Epätavallinen kyhmy………….. __1
__2
__3
__4
_____________________________________________________________________________________________
Q77 Uskotteko henkilökohtaisesti, että syöpä voidaan estää?
(Jos kyllä) Miten se voidaan parhaiten estää? (Kortti Q77 – Vain yksi vastaus)
Ei, sitä ei voida estää………………………………………………………………………………… __1
Kyllä, se voidaan estää tasapainoisemmalla ruokavaliolla ja terveellisillä elämäntavoilla……
Kyllä, se voidaan estää opettamalla ihmiset tunnistamaan syövän oireet……………………...
Se voidaan estää säännöllisillä lääkärintarkastuksilla…………………………………………….
Kyllä, se voidaan estää muulla tavoin (Spontaani)………………………………………………..
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………………………….

__2
__3
__4
__5
__6
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Q78-Q83 kysytään vain NAISILTA
Q78 Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin seuraavasta väittämästä onko se mielestänne oikein vai väärin? (Kortti Q 78)
LUETTELE
OIKEIN
VÄÄRIN
EI OSAA SANOA
1. Mitä nopeammin syöpä havaitaan, sitä paremmin se
voidaan hoitaa…………………………………………………………. __1
__2
__3
2. Käsin tapahtuvassa rintojen tutkinnassa saadaan selville
rintasyövän oireet……………………………………………………… __1
__2
__3
3. Mammografiassa, siis rintojen röntgenkuvauksessa,
saadaan selville rintasyövän oireet………………………………….. __1
__2
__3
4. Rintasyöpään on olemassa tehokkaita hoitoja………………….. __1
__2
__3
5. Useimmissa tapauksissa rintasyövästä voi parantua, jos se
havaitaan tarpeeksi ajoissa…………………………………………… __1
__2
__3
6. Rinnan poistaminen on ainoa tapa parantua rintasyövästä……. __1
__2
__3
7. Gynegologisessa tutkimuksessa saadaan selville
kohdunkaulansyövän oireet…………………………………………..
__1
__2
__3
8. Munasarjojen tutkimuksessa saadaan selville
kohdunkaulansyövän oireet…………………………………………..
__1
__2
__3
9. Papa-testissä saadaan selville kohdunkaulansyövän oireet…… __1
__2
__3
10. Kohdunkaulansyöpään on tehokkaita hoitokeinoja …………… __1
__2
__3
11. Useimmissa tapauksissa kohdunkaulansyövästä voi
parantua, jos se huomataan ajoissa………………………………….. __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q79 Sanotaan, että vähentääkseen rintasyövän riskiä, naisten tulisi säännöllisesti osallistua kansallisiin seulontaohjelmiin.
Oletteko koskaan kuullut tällaisista seulontaohjelmista?
Kyllä………………………………………….. __1
Siirry kys Q80
Ei……………………………………………… __2
Siirry kys Q81
Ei osaa sanoa………………………………. __3
Siirry kys Q81
_____________________________________________________________________________________________
Q80 (Jos kyllä kys Q79 kohta 1)
Menisittekö oma-aloitteisesti tällaiseen seulontatarkastukseen? Menisittekö seulontaan vain, jos saisitte kirjallisen
kutsun tai muistutuksen lääkäriltänne? Vai ettekö menisi seulontaan lainkaan?
Menisi seulontaan oma-aloitteisesti………………………………………………………….. __1
Menisi seulontaan vain jos saisi kirjallisen kutsun tai muistutuksen lääkäriltään……….. __2
Ei menisi lainkaan seulontaan………………………………………………………………… __3
Ei osaa sanoa ………………………………………………………………………………….. __4
_____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta naisilta
Q81 Vuonna 1997 Euroopan unioni toteutti tiedotuskampanjan rinta- ja kohdunkaulansyövästä. Oletteko nähnyt, kuullut
tai lukenut mistään tähän kampanjaan liittyvästä? (Jos kyllä) Missä olette kuullut tästä kampanjasta?
(Kortti Q81- Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Ei, ei ole nähnyt, kuullut tai lukenut mitään……………………………
Kyllä, televisiosta…………………………………………………………
Kyllä, sanomalehdissä, aikakausilehdissä………………………….…
Kyllä, tiedotuslehtisessä…………………………………………………

__1
__2
__3
__4

Kyllä, radiosta…………………………………………………………….
Kyllä, elokuvissa………………………………………………………….
Kyllä, julisteista……………………………………………………………
Kyllä, lääkärin vastaanotolla…………………………………………….
Kyllä, apteekissa…………………………………………………………
Kyllä, jossakin muualla (Spontaani)…………………………………….
Ei osaa sanoa……………………………………………………………..

__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
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Q82 a)Oletteko viimeisen kuuden kuukauden aikana keskustellut rintasyövästä ammatti-ihmisen, kuten lääkärin,
syöpäjärjestön työntekijän tai muun erikoistuneen organisaation edustajan kanssa?
b) Entä kohdunkaulansyövästä?
LUETTELE
KYLLÄ
EI
EI OSAA SANOA
a) Rintasyövästä………………………….
__1
__2
__3
b) Kohdunkaulansyövästä……………….
__1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q83 a) Mitkä seuraavista lääketieteellisistä tutkimuksista Teille on tehty kerran tai useammin?
(Kortti Q83- Useampi vastaus mahdollinen)
b) Entä mitä näistä Teille on tehty viimeisen kahdentoista kuukauden aikana?
(Kortti Q83 - Useampi vastaus mahdollinen)
c) Entä missä näistä lääketieteellisistä tutkimuksista Teidän tulisi käydä seuraavien kahdentoista kuukauden aikana?
(Kortti Q83 - Useampi vastaus mahdollinen)
Luettele

A) tehty ainakin kerran

B) tehty viimeisen
12 kk:n aikana

C) tehtävä
12 kk:n aikana

1. Mammografia (rintojen röntgenkuvaus)…………. __1
__1
__1
2. Käsin tapahtuva rintojen tutkiminen……………… __2
__2
__2
3. Gynegologinen tutkimus…………………………… __3
__3
__3
4. Munasarjojen tutkimus…………………………….. __4
__4
__4
5. Papa-koe, eli kohdunkaulan irtosolukoe…………. __5
__5
__5
6. Osteoporoosi- eli luukatomääritys………………… __6
__6
__6
7. Ei mitään ylläolevista (Spontaani)………………… __7
__7
__7
8. Ei osaa sanoa……………………………………….. __8
__8
__8
_____________________________________________________________________________________________
Kysytään vain MIEHILTÄ
Q84 a) Onko teille viimeksi kuluneen 3 vuoden aikana suoritettu manuaalinen (käsin tehtävä) tutkimus eturauhassyövän
toteamiseksi?
b) Entä manuaalinen tutkimus kivessyövän toteamiseksi?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EI OSAA SANOA

a) Eturauhassyöpä………………….
__1
__2
__3
b) Kivessyöpä……………………….
__1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q85 Oletteko kuullut mitään “Eurooppa syöpää vastaan“ -projektista?
Kyllä……………………………………………….. __1
Ei ………………………………………………….. __2
Ei osaa sanoa…………………………………….. __3
_____________________________________________________________________________________________
Q86 Tässä on“Eurooppa syöpää vastaan“ -projektin kymmenkohtainen perusohjeisto syövän ehkäisemisestä, joka on
kehitetty eurooppalaisen syöpäasiantuntijakomitean toimesta. Tähän asiantuntijakomiteaan kuuluu spesialisteja
kaikista Euroopan unionin jäsenmaista, myös Suomesta. (Kortti Q86)
Muistatteko nyt kuulleenne jotakin tästä “Eurooppa syöpää vastaan“ -projektista?
Kyllä………………………………………………. __1
Ei …………………………………………………. __2
Epäröi vastauksessaan…………………………. __3
Ei osaa sanoa…………………………………… __4
_____________________________________________________________________________________________
Q87 Tarvitsetteko enemmän tietoa syövän alkuoireista, vai ette? (Jos kyllä) Mistä haluaisitte saada tämän tiedon?
(Kortti Q87 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Lääkäriltänne………………………………. __1
Yleisaikakauslehdistä ……………………………. __6
Syöpäjärjestöltä……………………………. __2
Sanomalehdistä…………………………………… __7
Apteekista………………………………….. __3
Internetistä…………………………………………. __8
Terveysasioihin erikoistuneista lehdistä… __4
Muualta (Spontaani)………………………………. __9
Televisiosta………………………………… __5
Ei halua enempää tietoa………………………….. __10
_____________________________________________________________________________________________
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Puhutaan nyt toisesta aiheesta. Ollessaan lomalla tai liikematkalla, jotkut ihmiset ovat sukupuolisessa
kanssakäymisessä nimenomaan lasten kanssa. Tätä voitaisiin kutsua lapsiseksiturismiksi.
Q88 Oletteko koskaan kuullut lapsiseksiturismista? (Jos kyllä) Missä olette kuullut siitä?
(Kortti Q88- Luettele-Useampi vastaus mahdollinen)
Ei, en ole koskaan kuullut siitä……………………….. __1
Kyllä, televisiosta………………………………………. __2
Kyllä, sanoma- ja aikakausilehdistä………………….. __3
Kyllä, radiosta…………………………………………… __4
Kyllä, kirjoista……………………………………………. __5
Kyllä, elokuvissa………………………………………… __6
Kyllä, ystäviltä…………………………………………… __7
Kyllä, perheeltäni……………………………………….. __8
Kyllä, koulussa…………………………………………... __9
Kyllä, työpaikalla………………………………………… __10
Kyllä, intemetistä………………………………………… __11
Kyllä, muualta/muulla tavoin (Spontaani) ……………. __12
Ei osaa sanoa…………………………………………… __13
_____________________________________________________________________________________________
Q89 a) Onko lapsiseksiturismi aihe, josta olette keskustellut 25 vuotta täyttäneiden ihmisten kanssa? (Jos kyllä) Oletteko
keskustellut heidän kanssaan aiheesta usein, joskus vai tuskin koskaan?
Ei, ei koskaan……………………………………. __1
SIIRRY Q89B
Kyllä, usein………………………………………. __2
SIIRRY Q90A
Kyllä, joskus……………………………………… __3
SIIRRY Q90A
Kyllä, tuskin koskaan……………………………. __4
SIIRRYQ90A
Ei osaa sanoa……………………………………. __5
SIIRRY Q89B
Jos 'ei, ei koskaan' tai 'ei osaa sanoa' kohdat 1 tai 5 kysymyksessä Q89a, kysy Q89b,
muut siirtyvät kysymykseen Q90a
Q89 b) Entä onko aihe sellainen josta olisitte valmis keskustelemaan heidän kanssaan?
Kyllä……………………………………………….. __1
Ei ………………………………………………….. __2
Riippuu aikuisesta (Spontaani)…………………. __3
Ei osaa sanoa…………………………………….. __4
_____________________________________________________________________________________________
Q90 a)Oletteko koskaan keskustellut lapsiseksiturismista alle 25 vuotiaiden tai lasten kanssa? (Jos kyllä) Oletteko
keskustellut aiheesta heidän kanssaan usein, joskus vai tuskin koskaan?
Ei, en koskaan……………………………………. __1
SIIRRY Q90B
Kyllä, usein………………………………………… __2
SIIRRY Q91
Kyllä, joskus……………………………………….. __3
SIIRRY Q91
Kyllä, tuskin koskaan……………………………… __4
SIIRRY Q91
Ei osaa sanoa……………………………………… __5
SIIRRY Q90B
Jos 'ei, ei koskaan' tai 'ei osaa sanoa' kohdat 1 tai 5 kysymyksessä Q90a, kysy Q90b,
muut siirtyvät kysymykseen Q91
Q90 b) Entä onko aihe sellainen josta olisitte valmis keskustelemaan heidän kanssaan?
Kyllä……………………………………………….. __1
Ei ………………………………………………….. __2
Riippuu lapsesta/nuoresta (Spontaani)………… __3
Riippuu lapsen/nuoren iästä (Spontaani)……… __4
Ei osaa sanoa…………………………………….. __5
_____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q91 Jos ajattelette asiaa yleisellä tasolla niin onko lapsiseksiturismi mielestänne erittäin yleistä, melko yleistä, ei kovin
yleistä vai ei lainkaan yleistä?
Erittäin yleistä ……………………………………. __1
Melko yleistä……………………………………… __2
Ei kovin yleistä……………………………………. __3
Ei lainkaan yleistä………………………………… __4
Ei osaa sanoa…………………………………….. __5
_____________________________________________________________________________________________
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Q92 Esiintyykö lapsiseksiturismia mielestänne.......?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

El OSAA
SANOA

1 Suomessa…………………………………………… __1
__2
__3
2 Muissa Euroopan unionin maissa………………… __1
__2
__3
3 Keskisen ja Itäisen Euroopan maissa……………. __1
__2
__3
4 Aasiassa…………………………………………….. __1
__2
__3
5 Afrikassa…………………………………………….. __1
__2
__3
6. Oseaniassa, siis Australiassa, Uudessa
Seelannissa jne……………………………………….. __1
__2
__3
7 Pohjois-Amerikassa………………………………… __1
__2
__3
8 Etelä- Amerikassa………………………………….. __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q93 Uskotteko että maailmanlaajuinen lapsiseksiturismi tulevaisuudessa ... ?
(Kortti Q93-Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
…lisääntyy voimakkaasti………………………………………………... __1
…lisääntyy jonkin verran………………………………………………… __2
…pysyy samalla tasolla…………………………………………………. __3
…vähenee jonkin verran………………………………………………... __4
…vähenee voimakkaasti………………………………………………... __5
Riippuu siitä mistä maasta/mantereesta puhutaan (Spontaani)……. __6
Ei osaa sanoa……………………………………………………………. __7
_____________________________________________________________________________________________
Q94 Minkälaisten ihmisten uskotte harjoittavan lapsiseksiturismia? Ovatko he pääasiassa .... ?
(Kortti Q94- Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
nuoria miehiä ………………………………… __1
vanhoja miehiä……………………………….. __2
naimattomia miehiä………………………….. __3
naimisissa olevia miehiä……………………. __4
nuoria naisia………………………………….. __5
vanhoja naisia……………………………..… __6
naimattomia naisia ………………………….. __7
naimisissa olevia naisia……………………... __8
Ei osaa sanoa………………………………… __9
_____________________________________________________________________________________________
Q95 Miksi luulette näiden ihmisten osallistuvan lapsiseksiturismiin? (Kortti Q95-Luettele- Useampi vastaus mahdollinen)
Tyydyttääkseen seksuaalisen halunsa lapsiin………………………………………………. __1
Koska he etsivät uusia seksuaalisia kokemuksia…………………………………………… __2
Koska on helppo tavata ihmisiä, jotka tarjoavat lapsia seksuaalisiin tarkoituksiin………. __3
Muista syistä (Spontaani)……………………………………………………………………… __4
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………………………… __5
_____________________________________________________________________________________________
Q96 Onko lapsiseksiturismi mielestänne jotakin, joka....
LUETTELE

KYLLÄ

EI

1. Voidaan välttää………………………………..
2. On moraalisesti hyväksyttävää………………
3. On hyväksyttyä………………………………..
4. Ei voida missään olosuhteissa puolustella…
5. On laitonta……………………………………..

__1
__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2
__2

EI OSAA SANOA
__3
__3
__3
__3
__3

_____________________________________________________________________________________________
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Q97 Mitä muita sosiaalisia ongelmia lapsiseksiturismiin mielestänne liittyy?
(Kortti Q97- Luettele-Useampi vastaus mahdollinen)
Köyhyys…………………………………………………………………… __1
Sosiaalinen syrjäytyneisyys…………………………………………….. __2
Lapsityön äärimmäiset muodot………………………………………… __3
Kansainvälinen lapsikauppa……………………………………………. __4
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö……………………………………. __5
Sukupuolitautien leviäminen……………………………………………. __6
Rikollisuus………………………………………………………………… __7
Huumeriippuvuus………………………………………………………… __8
Homoseksuaalisuus (Spontaani)………………………………………. __9
Muut ongelmat (Spontaani)…………………………………………….. __10
Ei liity mihinkään muihin ongelmiin (Spontaani)……………………… __11
Ei osaa sanoa……………………………………………………………. __12
_____________________________________________________________________________________________
Q98 a) Onko lapsiseksiturismi Suomessa, Suomen lain mukaan sallittu ilman minkäänlaisia rajoituksia, sallittu tietyin
rajoituksin vai kielletty? (Kortti Q98- Luettele-Vain yksi vastaus)
Sallittu ilman rajoituksia………………………….
Sallittu tietyin rajoituksin…………………………
Kielletty………………………………………….…
Ei osaa sanoa…………………………………….

__1
__2
__3
__4

b) Entä onko Suomen kansalaisen harjoittama lapsiseksiturismi jossakin toisessa maassa Suomen lain mukaan
sallittua ilman rajoituksia, sallittu tietyin rajoituksin vai kielletty? (Kortti Q98- Luettele- Vain yksi vastaus)
Sallittu ilman rajoituksia………………………….. __1
Sallittu tietyin rajoituksin…………………………. __2
Kielletty…………………………………………….. __3
Ei osaa sanoa…………………………………….. __4
_____________________________________________________________________________________________
Q99 Olkaa hyvä ja sanokaa mitä näistä päämääristä viranomaisten tulisi pitää ensisijaisena taistelussa
lapsiseksiturismia vastaan? (Kortti Q99)
Entä toiseksi tärkeimpänä (Kortti Q99)
LUETTELE

ENSISIJAINEN

TOISEKSI TÄRKEIN

1.Ennaltaehkäiseminen………………………………. __1
__1
2.Tukahduttaminen……………………………………. __2
__2
3 Lapsiuhrien auttaminen…………………………….. __3
__3
Ei osaa sanoa………………………………………….. __4
__4
_____________________________________________________________________________________________
Q100a)Sanoisitteko että se mitä Suomessa tehdään lapsiseksiturismin ehkäisemiseksi on erittäin tyydyttävää, melko
tyydyttävää, ei kovin tyydyttävää vai ei lainkaan tyydyttävää? (Kortti Q100)
b) Entä se mitä tehdään lapsiseksiturismin tukahduttamiseksi Suomessa? (Kortti Q100)
c) Entä se mitä Suomessa tehdään lapsiuhrien auttamiseksi? (Kortti Q100)
LUETTELE

ERITTÄIN
TYYDYTTÄVÄÄ

a) Ehkäisemiseksi……………………………….
b) Tukahduttamiseksi……………………………
c) Lapsiuhrien auttamiseksi…………………….

__1
__1
__1

MELKO
TYYDYTTÄVÄÄ
__2
__2
__2

EI KOVIN
TYYDYTTÄVÄÄ
__3
__3
__3

EI
LAINKAAN
TYYDYTTÄVÄÄ
__4
__4
__4

El OSAA
SANOA
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Q101
a)Onko Euroopan unionin osallistuminen taisteluun lapsiseksiturismia vastaan täysin suotavaa , melko
suotavaa, ei kovin suotavaa vai ei lainkaan suotavaa?
b) Entä onko tämä osallistuminen täysin tarpeellista, melko tarpeellista, ei kovin tarpeellista vai ei lainkaan
tarpeellista?
LUETTELE

TÄYSIN

MELKO

EI KOVIN

EI
El OSAA
LAINKAAN
SANOA
a) Suotavaa…………………………………. __1
__2
__3
__4
__5
b) Tarpeellista………………………………. __1
__2
__3
__4
__5
_____________________________________________________________________________________________
Q102
Oletteko nähnyt tai kuullut mitään tiedotus- tai valistuskampanjoista lapsiseksiturismia vastaan Suomessa?
Kyllä…………………………………………. __1
Ei…………………………………………….. __2
Ei osaa sanoa……………………………… __3
_____________________________________________________________________________________________
Q103
Ovatko tällaiset tiedotus- ja valistuskampanjat mielestänne tehokkaita lapsiseksiturismin ehkäisyssä vai eivät?
(Jos kyllä) Sanoisitteko niiden olevan melko tehokkaita vai erittäin tehokkaita?
Ei, eivät tehokkaita…………………………. __1
Kyllä, melko tehokkaita……………………. __2
Kyllä, erittäin tehokkaita…………………… __3
Ei osaa sanoa………………………………. __4
_____________________________________________________________________________________________
Q104
Miten reagoisitte, jos saisitte tietää että joku läheisenne, kuten sukulaisenne, ystävänne tai työtoverinne
harrastaisi lapsiseksiturismia? (Kortti Q104 Luettele- Vain yksi vastaus)
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EI OSAA SANOA

1. Te ymmärtäisitte sen……………………………… __1
__2
__3
2. Te tuomitsisitte sen……………………………….. __1
__2
__3
3. Te hyväksyisitte sen………………………………. __1
__2
__3
4. Yrittäisitte saada hänet luopumaan siitä………... __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q105
Jos joku paikka on tunnettu siitä, että siellä esiintyy lapsiseksiturismia, niin saako tämä teidät.....?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

EI OSAA SANOA

1. Päättämään olla menemättä sinne …………….
__1
__2
__3
2. Vaatimaan, etteivät teille tarjotut palvelut liity….. __1
__2
__3
mitenkään lapsiseksiin………………………………..
3. Varovaisemmaksi, jos menette sinne…………….. __1
__2
__3
_____________________________________________________________________________________________
Q106
Lopuksi, oletteko koskaan missään niissä paikoissa joissa olette ollut lomalla, kohdannut
lapsiseksiturismiongelmaa?
Kyllä ……………………………………………..
Ei …………………………………………………
Ei osaa sanoa…………………………………..

__1
__2
__3
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Taustatiedot
D1 Politiikan yhteydessä ihmiset puhuvat 'vasemmistosta' ja 'oikeistosta'. Miten sijoittaisitte omat poliittiset
näkemyksenne tälle asteikolle? (Kortti D1. - älä pumppaa. jos haastateltava epäröi, pyydä yrittämään uudelleen)
VASEMMISTO
__1
__2

__3

__4

__5

__6

__7

__8

__9

OIKEISTO
__10

Kieltäytyi ………………………….. __1
Eos………………………………… __2
EI KYSYMYKSIÄ D2 JA D3
D4 Jos maassamme järjestettäisiin yleiset vaalit huomenna (SANO, JOS HAASTATELTAVA ALLE 18 VUOTIAS: ja
Teillä olisi äänioikeus), mitä puoluetta ÄÄNESTÄISITTE?
KESK (Suomen Keskusta)……………………… __1
SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue).. __2
KOK (Kansallinen Kokoomus)………………….. __3

EKA (Eläkeläiset Kansan Asialla)……………….. __13
EKO (Ekologinen Puolue)………………………… __14
LLP (Luonnonlain Puolue)…………………………__15

VAS (Vasemmistoliitto)…………………………… __4
RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue)…………….. __5
VIHR (Vihreä Liitto)……………………………….. __6

KTP (Kommunistinen Työväen Puolue)………… __16
Muu puolue tai ryhmittymä……………………….. __17
Äänestäisin tyhjää…………………………………. __18

SKL (Suomen Kristillinen Liitto)…………………. __7
PS (Perussuomalaiset)…………………………… __8
LKP (Liberaalinen Kansanpuolue)……………… __9

En äänestäisi……………………………………… __19
En osaa sanoa……………………………………. __20
Ei vastausta……………………………………….. __21

NUOR (Nuorsuomalainen Puolue)……………… __10
VSL (Vapaan Suomen Liitto)……………………. __11
SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue)……………. __12
Ei kysymyksiä D5 ja D6
______________________________________________________________________________________________
D7 Oletteko Te ... ?
Naimaton………………………………………… __1
Naimisissa……………………………………….. __2
Avoliitossa……………………………………….. __3
Eronnut…………………………………………… __4
Asumuserossa…………………………………… __5
Leski ……………………………………………… __6
_______________________________________________________________________________________________
D8 a) Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun? (Jos opiskelee edelleen, merkitse 00)
__

__vuotiaana

Ei kysymystä D9
D10 vastaajan sukupuoli
Mies………………………………………….. __1
Nainen……………………………………….. __2
D11 Minkä ikäinen olette?
__

__vuotta
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D12 Kuinka monta henkilöä taloudessanne asuu, mukaanlukien Teidät itsenne,kaikki aikuiset ja lapset?
D13 Montako alle 15-vuotiasta lasta asuu tällä hetkellä kotona?
HENKILÖÄ

LASTA

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
9 tai enemmän
__9
Ei yhtään
__10
_________________________________________________________________________________________________
Ei kysymystä D14
D15 a) Mikä on tämänhetkinen ammattinne?
D15 b)(Jos ei tällä hetkellä tee ansiotyötä-kohdat l-4 kysymyksessä D 15.a) Oletteko joskus tehnyt ansiotyötä?
Mikä oli viimeisin ammattinne?
D15a
TÄMÄN HETKINEN
AMMATTI
Ei mukana työelämässä, Vastuussa tavallisista ostoksista ja kodista huolehtimisesta,
tai ilman mitään ammattia tällä hetkellä, ei työssä………………………………………………… __1
Opiskelija………………………………………………………………………………………………. __2
Työtön tai tilapäisesti työelämän ulkopuolella……………………………………………………... __3
Eläkkeellä tai työkyvytön sairauden vuoksi………………………………………………………… __4
Itse itsensä työllistävät, Maanviljelijä………………………………………………………………__5
Kalastaja……………………………………………………………………………………………….. __6
Ammatinharjoittaja (Lakimies, praktiikkaa pitävä lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti………………. __7
Kauppias, käsityöläinen, muu itsensä työllistävä henkilö………………………………………… __8
Yrityksen tai liikkeen omistaja (ainut tai osaomistaja)…………………………………………….. __9
Työntekijä, Toisen palveluksessa/virassa oleva ammatinharjoittaja (lääkäri, lakimies,
kirjanpitäjä, arkkitehti)………………………………………………………………………………… __10
Johtaja, ylin johto (toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja)…………………………………….. __11
Keskijohto, muu johto (osastopäällikkö, opettaja, teknikko)……………………………………… __12
Työntekijä, lähinnä toimistotyössä………………………………………………………………….. __13
Matkustava työntekijä/toimihenkilö (kauppamatkustaja, autonkuljettaja……………………….. __14
Palvelutyöntekijä/toimihenkilö (sairaala, ravintola, poliisi, palomies),………………………….. __15
Työnjohtaja……………………………………………………………………………………………. __16
Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä……………………………………………………………. __17
Muu (ammattitaidoton) ruumiillisen työn tekijä, palvelija…………………………………………. __18
Ei ole koskaan tehnyt palkkatyötä……………………………………………………………….. --------

D15b
VIIMEISIN
AMMATTI

--------------------------------__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12
__13
__14
__15

Ei kysymyksiä D16-D18
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D19 Oletteko ... ?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

a) Taloudessanne se henkilö, jolla on päävastuu päivittäisistä ostoksista ja kodinhoidosta…….
b) Taloudessanne se henkilö, joka ansaitsee pääosan talouden tuloista…………………………..

__1
__1

__2
__2

HUOM! Ethän unohda kysymystä D21!!!
Kysy D21 vain niiltä,

jotka eivät ansaitse pääosaa talouden tuloista- kohta 2 kysymyksessä D19.b.

D21a) Mikä on pääosan taloutenne tuloista ansaitsevan henkilön ammatti?
D21 b) (Jos ei tällä hetkellä tee ansiotyötä - kys Q21a kohdat 1-4)
Onko hän joskus ollut palkkatyössä?
Mikä oli hänen viimeisin ammattinsa?
D21a
D21b
TÄMÄN HETKINEN
VIIMEISIN
AMMATTI
AMMATTI
Ei mukana työelämässä, Vastuussa tavallisista ostoksista ja kodista huolehtimisesta,
tai ilman mitään ammattia tällä hetkellä, ei työssä………………………………………………… __1
-----------Opiskelija………………………………………………………………………………………………. __2
-----------Työtön tai tilapäisesti työelämän ulkopuolella……………………………………………………… __3
-----------Eläkkeellä tai työkyvytön sairauden vuoksi………………………………………………………… __4
-----------Itse itsensä työllistävät, Maanviljelijä…………………………………………………………….. __5
__1
Kalastaja ………………………………………………………………………………………………. __6
__2
Ammatinharjoittaja (Lakimies, praktiikkaa pitävä lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti……………….. __7
__3
Kauppias, käsityöläinen, muu itsensä työllistävä henkilö)………………………………………… __8
__4
Yrityksen tai liikkeen omistaja (ainut tai osaomistaja)…………………………………………….. __9
__5
Työntekijä, Toisen palveluksessa/virassa oleva ammatinharjoittaja (lääkäri, lakimies,
kirjanpitäjä, arkkitehti)………………………………………………………………………………… __10
__6
Johtaja, ylin johto (toimitusjohtaja, pääjohtaja, muu johtaja)…………………………………….. __11
__7
Keskijohto, muu johto (osastopäällikkö, opettaja, teknikko)……………………………………… __12
__8
Työntekijä, lähinnä toimistotyössä………………………………………………………………….. __13
__9
Matkustava työntekijä/toimihenkilö (kauppamatkustaja, autonkuljettaja……………………….. __14
__10
Palvelutyöntekijä/toimihenkilö (sairaala, ravintola, poliisi, palomies)……………………………. __15
__11
Työnjohtaja…………………………………………………………………………………………….. __16
__12
Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä……………………………………………………………. __17
__13
Muu (ammattitaidoton) ruumiillisen työn tekijä, palvelija………………………………………….. __18
__14
Ei ole koskaan tehnyt palkkatyötä…………………………………………………………………-----------__15
________________________________________________________________________________________________
Ei kysymyksiä D22-D28
D29 Tarvitsemme myös tietoa taloutenne tuloista voidaksemme analysoida tutkimuksen tuloksia eri tyyppisten talouksien
mukaan. Tässä on lista tuloluokista (Näytä tulokortti D29,.). Olkaa hyvä ja laskekaa jokaisen taloutenne jäsenen
kuukausittaiset palkat, eläkkeet ja sosiaaliavustukset, lapsilisät ja muut tulot, kuten mahdolliset vuokratulot yms
yhteen. Vastauksenne tähän kysymykseen kuten kaikkiin muihinkin kysymyksiin käsitellään luonnollisesti täysin
luottamuksellisesti ja tietojen yhdistäminen takaisin Teidän talouteenne on mahdotonta. Olkaa hyvä ja sanokaa
tulokortilta sen tuloluokan kirjaintunnus, johon taloutenne kuuluu ennen vero- ja muita vähennyksiä
B Alle 5.000 mk……………………………… __1
T 5.001-7.500 mk…………......................… __2
P 7.501 -10.000 mk…………………………. __3
F 10.001 -12.500 mk……………………….. __4
E 12.501-15.000 mk………………………… __5
H 15.001-17.500 mk………………………… __6
L 17.501-20.000 mk…………………………. __7

N 20.001-22.500 mk…………………………. __8
R 22.501-25.000 mk…………………………. __9
M 25.001-27.500 mk………………………… __10
S 27.501-30.000 mk………………………… __11
K Yli 30.000 mk……………………………… __12
Kieltäytyi……………………………………… __13
Eos…………………………………………… __14
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P1 Haastattelupäivä

PÄIVÄ
__ __

KUUKAUSI
__ __

P2 Haastattelun aloitusaika

TUNTI
__ __

MINUUTIT
__ __

Käytä 24-tuntijakoa
P3 Haastattelun kesto minuutteina

MINUUTTIA
__

__

__

P4 Haastattelun aikana läsnä olleiden henkilöiden määrä, haastattelija mukaanlukien
Kaksi (haastattelija ja haastateltava)…………….
Kolme……………………………………………….
Neljä…………………………………………………
Viisi tai enemmän………………………………….

__1
__2
__3
__4

P5 Haastateltavan yhteistyöhalukkuus
Erinomainen………………………………………. __1
Kohtalainen……………………………………….. __2
Keskimääräinen………………………………….. __3
Huono……………………………………………… __4
_________________________________________________________________________________________________
Siirry asuinpaikkakunnan nimeen
P6 Paikkakuntatyyppi (Paikallinen luokitus jälkikoodauksena, ei kysytä)
P7 Alue (Aluekoodi jälkikoodauksena)

__

__

Haastateltavan asuinpaikkakunnan nimi:______________________________________________
P8 POSTINUMERO

__

__

__

__

__

__

P9 LÄHTÖPISTEEN NUMERO

__

__

__

__

__

__

P10 HAASTATTELIJAN VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__

__

__

P11 PAINOTUSMUUTTUJA (EI KYSYTÄ)

__

__

__

__

__

__

P12 Onko taloudessa puhelin?
Kyllä………………………….. __1
Ei…………………………….. __2
P13 Haastateltavan äidinkieli
Suomi………………………
Ruotsi………………………

__1
__2

HAASTATTELIJAN NIMI____________________________________________________________
VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__

________________________________________________________________________________________________
INRA (EUROPE) - EUROBAROMETRI 49,0
27
1010

