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Q1 Mikä on kansallisuutenne? Olkaa hyvä ja kertokaa mistä maasta (maista) olette kotoisin.
(Useampi vaihtoehto mahdollinen)
Belgia………………………………………………………………..
Tanska………………………………………………………………
Saksa………………………………………………………………..
Kreikka………………………………………………………………
Espanja………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4
__5

Ranska……………………………………………………………….
Irlanti…………………………………………………………………
Italia………………………………………………………………….
Luxemburg…………………………………………………………..
Alankomaat (Hollanti)……………………………………………...

__6
__7
__8
__9
__10

Portugali……………………………………………………………..
Yhdistynyt Kuningaskunta (Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti)……..
Itävalta……………………………………………………………….
Ruotsi………………………………………………………………..
Suomi………………………………………………………………..

__11
__12
__13
__14
__15

Joku muu maa/maat……………………………………………….. __16

LOPETA

Eos…………………………………………………………………… __17

LOPETA
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Q2 a) Mikä on äidinkielenne? (Älä pumppaa- älä luettele - vain yksi vastaus)
b) Mitä kieliä, äidinkieltänne lukuunottamatta, puhutte kyllin hyvin ottaaksenne osaa keskusteluun?
(Älä pumppaa- älä luettele -useampi vastaus mahdollinen)
c) Mitä kahta kieltä teidän mielestänne on kaikkein hyödyllisintä osata, jos äidinkieltänne ei oteta huomioon?
(Älä pumppaa- älä luettele - korkeintaan kaksi vastausta)
LUETTELE

A) ÄIDINKIELI

B) PUHUU
KYLLIN
HYVIN

C) HYÖDYLLISINTÄ
OSATA

1. Tanska……………………………… __1
__1
__1
2. Saksa……………………………….. __2
__2
__2
3. Ranska……………………………… __3
__3
__3
4. Italia…………………………………. __4
__4
__4
5. Hollanti………………………………. __5
__5
__5
6. Englanti……………………………… __6
__6
__6
7. Espanja……………………………… __7
__7
__7
8. Portugali…………………………….. __8
__8
__8
9. Kreikka ……………………………… __9
__9
__9
10. Ruotsi……………………………… __10
__10
__10
11. Suomi ……………………………… __11
__11
__11
12. Venäjä……………………………… __12
__12
__12
13. Arabia …………………………….… __13
__13
__13
14. Kiina………………………………… __14
__14
__14
15. Japani……………………………… __15
__15
__15
16. Muu………………………………… __16
__16
__16
17 Ei osaa sanoa…………………….. __17
__17
__17
______________________________________________________________________________________________
Q3 Kun tapaatte ystäviänne, sanoisitteko, että keskustelette poliittisista asioista usein, satunnaisesti vai ette koskaan?
Usein………………………… __1
Satunnaisesti……………….. __2
Ei koskaan………………….. __3
Eos…………………………… __4
______________________________________________________________________________________________
Q4 Kun Teillä on voimakas mielipide jostakin asiasta, huomaatteko suostuttelevanne ystäviänne, sukulaisianne tai
työtovereitanne omien mielipiteidenne taakse? Tapahtuuko näin... (Luettele)
Usein………………………..
Silloin tällöin………………..
Harvoin………………………
Ei koskaan………………….

__1
__2
__3
__4

Eos ………………………… __5
______________________________________________________________________________________________
Q5 Mitä odotatte tulevalta vuodelta: onko vuosi 1999 parempi, huonompi vai samanlainen mitä tulee ... ?
LUETTELE KOHTA KOHDALTA

PAREMPI

omaan elämäänne yleensä………………………………….
Suomen taloudelliseen tilaan………………………………..
oman kotitaloutenne taloudelliseen tilaan………………….
Suomen työllisyystilanteseen………………………………..
henkilökohtaiseen työllisyystilanteeseenne………………..

__1
__1
__1
__1
__1

HUONOMPI SAMANLAINEN
__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3

EOS
__4
__4
__4
__4
__4
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Q6 Kuinka paljon tunnette tietävänne Euroopan Unionista, sen toimintatavoista ja instituutiosta? Olkaa hyvä ja arvioikaa
tietojenne tasoa seuraavan asteikon avulla. (Kortti Q6)
EN TIEDÄ
MITÄÄN

TIEDÄN
PALJON

EI OSAA
SANOA

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
______________________________________________________________________________________________
Q7 Kuinka usein... (Kortti Q7) ?
a) katsotte uutisia televisiosta?
b) luette uutiset päivälehdestä?
c) kuuntelette uutisia radiosta?
LUETTELE

JOKA PÄIVÄ USEITA KERTOJA
KERRAN, KAKSI HARVEMMIN EI KOSKAAN EOS
VIIKOSSA
VIIKOSSA
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
______________________________________________________________________________________________
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 Saavatko Euroopan unionia koskevat asiat tiedotusvälineissä uutistilaa mielestänne aivan liian paljon, liian paljon,
kutakuinkin sopivasti, liian vähän vai aivan liian vähän .... (Kortti Q9)
LUETTELE

AIVAN LIIAN LIIAN PALJON
KUTAKUINKIN
LIIAN VÄHÄN
AIVAN LIIAN EOS
PALJON
SOPIVASTI
VÄHÄN
a) Television uutislähetyksissä Suomessa……. __1
__2
__3
__4
__5
__6
b) Kansallisissa
sanomalehdissä………….. __1
__2
__3
__4
__5
__6
c) Radiouutisissa…………. __1
__2
__3
__4
__5
__6
________________________________________________________________________________________________
Ql0 Kuinka puolueettomasti suomalaiset tiedotusvälineet mielestänne käsittelevät Euroopan unionia koskevia asioita?
(Luettele)
Erittäin puolueettomasti……………………………………………………………………………………….
Melko puolueettomasti…………………………………………………………………………………………
Ei kovin puolueettomasti……………………………………………………………………………………….
Ei lainkaan puolueettomasti……………………………………………………………………………………
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………………………

__1
__2
__3
__4
__5
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Q11 Jos etsitte tietoa Euroopan unionista, sen toimintatavoista ja instituutioista, mistä 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
Internetistä…………………………………………………………………………… __7
Kirjoista, esitteistä, tiedotteista…………………………………………………….. __8
Eurooppainformaatiota sisältävillä ilmoitustauluilta kirjastoissa,
kaupungin/kunnanvirastoissa, asemilla, postitoimistoissa……………………… __9
Eurooppa-tiedotuksesta……………………………………………………………. __10
Erikoistuneista valtion- tai aluehallinnon tiedotustoimistoista………………….. __11
Ammattiyhdistyksistä tai ammattiliitoista…………………………………………. __12
Muilta yhdistyksiltä (esim. kuluttajajärjestöiltä)………………………………….. __13
Ottamalla yhteyttä Eurokansanedustajaan tai kansanedustajaan…………….. __14
Muu…………………………………………………………………………………… __15
En koskaan etsi sellaista tietoa/en ole kiinnostunut…………………………….. __16
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………….. __17
______________________________________________________________________________________________
Q12 Yleisesti ottaen, miten haluaisitte mieluiten saada tietoa Euroopan unionista?
(Kortti Q12 - Luettele - Useampi vastaus mahdollinen)
Lyhyt lehtinen, joka antaa asiasta yleiskuvan……………………………………. __1
Yksityiskohtaisempi esite…………………………………………………………… __2
Täydellinen kuvaus kirjan muodossa……………………………………………… __3
Videonauha…………………………………………………………………………… __4
Internetin kautta……………………………………………………………………… __5
CD-rom levyke……………………………………………………………………….. __6
Tietokonepääte, jonka kautta voi olla yhteydessä tietopankkeihin ……………. __7
Televisiosta…………………………………………………………………………… __8
Radiosta……………………………………………………………………………… __9
Päivälehdistä………………………………………………………………………… __10
Muista sanomalehdistä, aikakausilehdistä……………………………………….. __11
En halua tietoa Euroopan unionista (Spontaani) ………………………………… __12
Ei millään näistä tavoista (Spontaani)……………………………………………… __13
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………… __14
______________________________________________________________________________________________
Q13 Jotta saisitte tällaista tietoa olisitteko valmis vai ette...?
LUETTELE

KYLLÄ

1) Soittamaan maksulliseen palvelunumeroon ……………………………………………...
2) Lähettämään telefaxin maksulliseen palvelunumeroon……………………………….…
3) Soittamaan maksuttomaan palvelunumeroon…………………………………………….
4) Lähettämään telefaxin maksuttomaan palvelunumeroon ……………………………….
5) Kirjoittamaan /lähettämään kirjeen asiaan perehtyneelle henkilölle ……………………
6) Käymään Euroopan komission tiedotustoimistossa ……………………………………..
7) Käymään julkisessa tiedotustoimistossa…………………………………………………..
8) Käymään Euroopan asiat tuntevan lehtimiehen luona …………………………………..
9) Tutkimaan tietokantoja julkisella paikalla sijaitsevan tietokoneen kautta (esim.
kaupungintalolla, kirjastossa, tietokonekahvilassa jne.)…………………………………….
10) Tutkimaan tietokantoja koti- tai toimistotietokoneenne kautta…………………………

EI

EOS

__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3
__3

__1
__1

__2
__2

__3
__3
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Q14 Yleisesti ottaen, onko Suomen jäsenyys Euroopan unionissa mielestänne... (Luettele)
Hyvä asia………………………………………….. __1
Huono asia………………………………………… __2
Ei hyvä, eikä huono asia…………………………. __3
Eos………………………………………………….. __4
______________________________________________________________________________________________
Q15 Kaikki näkökohdat huomioonottaen sanoisitteko, että Suomi on hyötynyt vai ei ole hyötynyt Euroopan unionin
jäsenyydestä?
Hyötynyt…………………………………………… __1
Ei ole hyötynyt……………………………………. __2
Eos………………………………………………… __3
______________________________________________________________________________________________
Q16 Jos Teille kerrottaisiin huomenna että Euroopan unioni on hajoitettu, niin olisitteko siitä erittäin pahoillanne,
välinpitämätön asian suhteen vai olisitteko erittäin helpottunut?
Erittäin pahoillaan……………………………….. __1
Välinpitämätön…………………………………… __2
Erittäin helpottunut………………………………. __3
Ei osaa sanoa……………………………………. __4
_______________________________________________________________________________________________
Q17 Millä nopeudella Eurooppaa teidän mielestänne tällä hetkellä rakennetaan? Olkaa hyvä ja katsokaa näitä
ihmishahmoja (Kortti Q17). Numero 1 seisoo paikallaan, numero 7 juoksee niin kovaa kuin pystyy
Valitkaa hahmoista se, joka mielestänne parhaiten kuvaa mielipidettänne Euroopan rakentamisnopeudesta.
Q18 Entä mikä hahmoista kuvaa parhaiten mielipidettänne siitä, kuinka nopeasti Eurooppaa pitäisi rakentaa?
(Kortti Q17.)
Q17
Q18
1 ON PAIKALLAAN…………………………………………….
__1
2……………………………………………………………………… __2
3……………………………………………………………………… __3
4...................................................................................…………. __4

__1
__2
__3
__4

5………………………………………………………………………. __5
6………………………………………………………………………. __6
7 ETENEE NIIN NOPEASTI KUIN MAHDOLLISTA……………. __7

__5
__6
__7

EOS …………………………………………………………………. __8
__8
______________________________________________________________________________________________
Q19 Euroopan yhdentymisprosessi alkoi 50 vuotta sitten. Sanoisitteko että yhdentymiskehityksellä on tänä aikana
saavutettu paljon, kohtuullisen paljon, hyvin vähän vai ei yhtään mitään? (Vain yksi vastaus)
Paljon……………………………………………… __1
Kohtuullisen paljon………………………………. __2
Hyvin vähän………………………………………. __3
Ei yhtään mitään…………………………………. __4
Ei osaa sanoa……………………………………. __5
_______________________________________________________________________________________________
Q20 a) Uskotteko että Euroopan unionilla on ensi vuosisadalla tärkeämpi, vähemmän tärkeä vai kutakuinkin samanlainen
merkitys päivittäisessä elämässänne kuin nyt?
b) Entä haluaisitteko että Euroopan unionilla olisi ensi vuosisadan alussa tärkeämpi, vähemmän tärkeä vai
kutakuinkin samanlainen merkitys päivittäisessä elämässänne kuin nyt?
LUETTELE

TÄRKEÄMPI

a) Odotus/arvio……………
b) Haluaisi…………………

__1
__1

VÄHEMMÄN TÄRKEÄ
__2
__2

SAMANLAINEN
__3
__3

EI OSAA SANOA
__4
__4
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Q21 a) Kaksikymmentäviisi vuotta sitten Euroopan yhteisön maat yrittivät ratkaista tietyn määrän yhteisiä ongelmia.
Seuraavassa on lista joistakin näistä ongelmista. Olkaa hyvä ja kertokaa mikä listalla olevista ongelmista on
mielestänne tällä hetkellä kaikkein merkittävin? (Kortti Q21)
b) Entä mikä ongelmista on toiseksi merkittävin? (Kortti Q21)
LUETTELE

a)
Merkittävin

b)Toiseksi
merkittävin

1. Kaikkien jäsenvaltioiden rahayksikköjen, mukaanlukien Suomen markka
korvaaminen yhteisellä eurooppalaisella valuutalla ………………………………………………. __1
__1
2. Jäsenvaltioiden alueellisten erojen vähentäminen auttamalla vähemmän
kehittyneitä alueita…………………………………………………………………………………….. __2
__2
3. Yhteinen taistelu nousevia hintoja vastaan……………………………………………………
__3
__3
4. Jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikan yhtenäistäminen työllisyyden ja työharjoittelun
alueilla………………………………………………………………………………………………..… __4
__4
5. Yhteisen energianhankintaa koskevan toimintamallin luominen……………………………
__5
__5
6. Eurooppalaisen maatalouden nykyaikaistaminen rohkaisemalla kaikkein
tuottavimpia tiloja ja uudelleenkouluttamalla maataloudesta poistuvia ihmisiä………………….. __6
__6
7. Yhteisen toimintamallin luominen tieteellisen tutkimuksen avustamiselle…………………
__7
__7
8. Yhteisen toimintamallin luominen ympäristönsuojelulle ja taistelulle saastumista
vastaan…………………………………………………………………………………………………. __8
__8
9. Yhteisen toimintamallin luominen alikehittyneiden maiden auttamiselle…………………..
__9
__9
10. Kuluttajien suojeleminen epärehelliseltä myynniltä ja harhaanjohtavalta
mainonnalta……………………………………………………………………………………………. __10
__10
11. Saada eurooppalaiset puhumaan yhdellä äänellä keskusteluissa amerikkalaisten
ja venäläisten kanssa ……………………………………………………………………………….. __11
__11
12. Yhdenmukaistaa opiskeluajat ja pätevyydet siten, että nuoret ihmiset voivat
opiskella missä tahansa Euroopan unionin maassa………………………………………………. __12
__12
13. Ei mikään näistä ongelmista……………………………………………………………………… __13
__13
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………………………….. __14
__14
_____________________________________________________________________________________________
Q22 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
_____________________________________________________________________________________________
Q23 Oletteko täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, jonkin verran eri mieltä vai täysin eri mieltä seuraavasta
väittämästä? (Kortti Q23)
LUETTELE

Täysin
samaa
mieltä

Jonkin verran Jonkin
samaa mieltä verran,eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Ei osaa
sanoa

On olemassa eurooppalainen kulttuuri-identiteetti, joka
on yhteinen kaikille eurooppalaisille……………………… __1
__2
__3
__4
__5
_____________________________________________________________________________________________
Kysytään kaikilta
Q25 Mikä on tulevan Euroopan yhteisvaluutan nimi? (Oikeaa vastausta ei saa sanoa ääneen; Oikea vastaus:Euro)
Oikein………………………………………… __1
Väärin………………………………………… __2
Ei osaa sanoa……………………………….. __3
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Q26 Luen nyt muutaman väittämän Euroopan yhteisvaluutasta,eurosta.Olkaa hyvä ja sanokaa kustakin väittämästä
pitääkö se mielestänne paikkansa vai ei? (Kortti Q21)
LUETTELE

PITÄÄ
PAIKKANSA

EI PIDÄ
PAIKKAANSA

Eos

1 Euroa tullaan käyttämään tavaroiden ja palvelujen maksamiseen kaikissa
sen käyttöön ottaneissa jäsenmaissa…………………………………………………… __1
__2
__3
2 Maat, jotka ottavat osaa Euroopan yhteisvaluuttaan alusta alkaen on jo
valittu ………………………………………………………………………………………. __1
__2
__3
3 Euro pitää edelleen vaihtaa toisen mukaan kuuluvan jäsenmaan valuuttaan,
jotta voisi ostaa kyseisestä jäsenmaasta tavaroita ja palveluita…………………….. __1
__2
__3
4 Euron myötä tulee olemaan myös Euroopan Keskuspankki………………………. __1
__2
__3
5 Kaikki Euroopan unionin maat ottavat osaa euroon alusta alkaen……………….. __1
__2
__3
6 Euron setelit ja kolikot otetaan käyttöön tammikuun 1. päivä 1999 ……………… __1
__2
__3
____________________________________________________________________________________________
Q27 Kun euron setelit ja kolikot otetaan käyttöön vuonna 2002, niin miten haluaisitte sen tapahtuvan?
(Kortti Q27 - luettele - vain yksi vastaus)
Markka otetaan kokonaan pois kierrosta yhdessä yössä ensimmäinen
tammikuuta 2002 ja korvataan eurolla……………………………………………. __1
Siten,että aluksi on siirtymäkausi, jonka aikana voi vielä maksaa Suomen
markoilla, mutta vaihtorahat saadaan jo euroina, ja toisin päin………………… __2
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………….. __3
____________________________________________________________________________________________
Q28 (Kysy Q28 jos suosii siirtymäkautta , kohta 2 kysymyksessä Q27)
Kuinka kauan haluaisitte tämän siirtymäkauden kestävän? Olkaa hyvä ja valitkaa yksi seuraavista kolmesta
vaihtoehdosta. (Luettele - vain yksi vaihtoehto)
1-6 viikkoa………………………………………….. __1
Yli 6 viikkoa- 3 kuukautta…………………………. __2
Yli 3 kuukautta - 6 kuukautta…………………….. __3
Ei osaa sanoa…………………………………….. __4
____________________________________________________________________________________________
Q31 Uskotteko Te, että Euroopan yhteisvaluutta, euro, tulee... tai ei tule? (Kortti Q31)
LUETTELE

KYLLÄ

EI

Eos

1) Kiihdyttämään taloudellista kasvua…………………………………………………… __1
2) Luomaan enemmän työpaikkoja……………………………………………………… __1
3) Helpottamaan ostosten tekoa ympäri Eurooppaa, koska kaikki hinnat ovat
vertailukelpoisia……………………………………………………………………………. __1
4) Poistamaan valuutan vaihtomaksut ………………………………………………..… __1
5) Helpottamaan ulkomailla matkustavien ihmisten elämää………………………….. __1
6) Vähentämään kaupankäynnin kuluja rahaliittoon kuuluvien jäsenmaiden välillä.. __1

__2
__2

__3
__3

__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3

7) Vähentämään heilahteluja kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla…………………..
8) Kiihdyttämään inflaatiota……………………………………………………………….
9) Lisäämään kansainvälisen valuuttakaupan epävakaisuutta……………………….
10) Lisäämään eroa rikkaiden ja köyhien välillä………………………………………..
11) Olemaan enemmän haitallinen kuin hyödyllinen…………………………………..

__1
__1
__1
__1
__1

__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3

12) Viemään Suomelta oman talouspolitiikan hallinnan………………………………. __1
13) Heikentämään liiaksi Suomen identiteettiä………………………………………… __1
14) Vaikeuttaa päivittäistä ostosten tekemistä, koska uusia hintoja on vaikeampi
ymmärtää…………………………………………………………………………………… __1

__2
__2

__3
__3

__2

__3
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Q32 Kuinka hyvin te olette saanut tietoa Euroopan yhteisvaluutasta, eurosta? Tuntuuko Teistä että olette saanut tietoa.....
(Luettele)
Erittäin hyvin……………………………………….
Hyvin………………………………………………..
Ei kovin hyvin………………………………………
Ei lainkaan hyvin…………………………………..

__1
__2
__3
__4

Eos…………………………………………………. __5
____________________________________________________________________________________________
Q33 Mistä Teidän mielestänne pitäisi saada tietoa Euroopan yhteisvaluutasta, eurosta ja siihen siirtymisestä?
(Kortti Q33. Luettele - voi tulla useita vastauksia)
Pankeista, rahoituslaitoksista, vakuutusyhtiöistä tai vastaavista ………………………….. __1
Kaupoista, supermarketeista tai vastaavista…………………………………………………. __2
Virastoista………………………………………………………………………………………… __3
Kirjastoista………………………………………………………………………………………... __4
Kouluista ja muista opiskelu- ja koulutuspaikoista…………………………………………… __5
Työpaikoilta………………………………………………………………………………………. __6
Ammattiliitoista, yhdistyksistä ja vastaavista…………………………………………………. __7
Kuluttajajärjestöistä……………………………………………………………………………… __8
Radiosta………………………………………………………………………………………..… __9
Televisiosta………………………………………………………………………………………. __10
Sanoma- ja aikakausilehdistä………………………………………………………………….. __11
Perheeltä ja ystäviltä…………………………………………………………………………….
Postitse……………………………………………………………………………………………
Internetistä, Teksti-tv:stä tai muusta tietoverkosta…………………………………………..
Muu (SPONTAANI)……………………………………………………………………………..

__12
__13
__14
__15

Eos……………………………………………………………………………………………….. __16
____________________________________________________________________________________________
Q34 Oletteko saanut mitään tietoa Euroopan yhteisvaluutasta, eurosta? (Jos kyllä) Mistä?
(Kortti Q34-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
Intemetistä, Tekstitv:stä tms…………………………………………………. __16
Muu (Spontaani)………………………………………………………………. __17
Ei osaa sanoa…………………………………………………………………. __18
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Q35 Mikä on Teidän mielipiteenne seuraavista ehdotuksista? Olkaa hyvä ja kertokaa jokaisen ehdotuksen osalta oletteko
sen puolesta vai sitä vastaan.
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 euron rinnalla pitää olla Euroopan keskuspankki,
joka on riippumaton jäsenvaltioista………………………………………………………. __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
____________________________________________________________________________________________
Q36 Joidenkin ihmisten mielestä tietyistä politiikan alueista pitäisi päättää Suomen hallituksessa, ja toisista taas yhteisesti
Euroopan unionissa. Mitkä seuraavista asioista pitäisi mielestänne päättää Suomen hallituksessa ja mistä taas
yhteisesti Euroopan unionissa?
LUETTELE - VAIHTELE JÄRJESTYSTÄ

SUOMEN
HALLITUKSESSA

1) Maanpuolustus………………………………………………………………………..
2) Ympäristönsuojelu………………………………………………………………….…
3) Valuutta…………………………………………………………………………….…..
4) Humanitaarinen apu…………………………………………………………………..
5) Terveys ja sosiaaliturva………………………………………………………………
6) Perussäännöt sähköisille viestimille ja lehdistölle…………………………………
7) Taistelu köyhyyttä/sosiaalista syrjäytymistä vastaan……………………………..
8) Maahanmuuttopolitiikka………………………………………………………………
9) Taistelu työttömyyttä vastaan………………………………………………..………
10) Maatalous- ja kalastuspolitiikka…………………………………………………….
11) Taloudellisissa vaikeuksissa olevien alueiden tukeminen……………………….
12) Koulutus……………………………………………………………………………….
13) Tieteellinen ja teknologinen tutkimus………………………………………………
14) Tiedottaminen Euroopan unionista, sen toimintatavoista ja instituutioista…….
15) Ulkopolitiikka, jota harjoitetaan Euroopan unionin ulkopuolisia maita kohtaan..
16) Kulttuuripolitiikka ……………………………………………………………………..
17) Säännökset poliittisista turvapaikoista………………………………………………
18) Kamppailu huumeita vastaan………………………………………………………..

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

EUROOPAN
UNIONISSA

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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Q37 Luettelen Teille joukon asioita, joihin Euroopan unioni voisi ryhtyä. Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin pitäisikö sen
mielestänne olla ensisijainen tavoite vai ei?
LUETTELE

ENSISIJAINEN

EI ENSISIJAINEN

El OSAA
SANOA

1. Ottaa uusia jäseniä……………………………………………………………………. __1
__2
__3
2. Tulla lähemmäksi kansalaisia esimerkiksi tiedottamalla enemmän Euroopan
unionista, sen toimintatavoista ja instituutioista ………………………………………. __1
__2
__3
3. Yhteisen valuutan, euron, menestyksekäs käyttöönotto………………………….. __1
__2
__3
4. Taistelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan…………………………… __1
__2
__3
5. Ympäristön suojelu……………………………………………………………………. __1
__2
__3
6. Kuluttajien suojelu ja tuotteiden laadun takaaminen………………………………. __1
__2
__3
7. Taistelu työttömyyttä vastaan………………………………………………………… __1
__2
__3
8. Euroopan unionin instituutioiden ja niiden työtapojen uudistaminen…………….. __1
__2
__3
9. Taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumeita vastaan…………………………. __1
__2
__3
10. Euroopan unionin poliittisen ja diplomaattisen merkityksen puolustaminen
ympäri maailmaa………………………………………………………………………… __1
__2
__3
11. Rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen Euroopassa……………………………. __1
__2
__3
12. Yksilön oikeuksien ja demokratian periaatteiden takaaminen Euroopassa…… __1
__2
__3
____________________________________________________________________________________________
Q38 Useat maat ovat anoneet Euroopan unionin jäsenyyttä.Olkaa hyvä ja sanokaa kunkin seuraavan maan osalta
erikseen kannatatteko sen jäsenyyttä Euroopan unionissa vai ette?
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
12. Malta……………………………………… __1
__2
__3
____________________________________________________________________________________________
Q39 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

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
4. Maan mukaantulon ei tulisi olla kallista nykyisille jäsenmaille………………………….. __1
5. Maan täytyy olla valmis laittamaan Euroopan unionin edut omien etujensa edelle….. __1
6. Maan täytyy taistella järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumeita vastaan………………... __1
7. Maan täytyy suojella ympäristöä……………………………………………………………. __1
8. Maan täytyy kyetä maksamaan oma osansa Euroopan unionin budjetista…………… __1

Ei
tärkeä

Ei osaa
sanoa

__2
__2

__3
__3

__2
__2
__2
__2
__2
__2

__3
__3
__3
__3
__3
__3
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Kun ajattelette Euroopan unionin laajentumista niin että mukaan otettaisiin uusia Euroopan maita, niin oletteko
samaa vai eri mieltä kunkin seuraavan väittämän kanssa?
LUETTELE

SAMAA
MIELTÄ

1. Mitä useampi maa kuuluu Euroopan unioniin, sitä paremmin rauha ja turvallisuus on
taattu Euroopassa…………………………………………………………………………………..
2. Laajentuminen ei tule maksamaan lisää Suomen kaltaisille nykyisille 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 ennenkuin uusia maita liittyy Euroopan
unioniin………………………………………………………………………………………………..
8. Mitä enemmän jäsenmaita Euroopan unionissa on, sitä merkittävämpi se on maailmalla

ERI
EI OSAA
MIELTÄ SANOA

__1
__1

__2
__2

__3
__3

__1
__1

__2
__2

__3
__3

__1

__2

__3

__1

__2

__3

__1

__2

__3

__1
__2
__3
9. Useampien jäsenmaiden myötä Euroopan unionista tulee kulttuurillisesti rikkaampi…….. __1
__2
__3
10. Euroopan unionin on uudistettava instituutioidensa työskentelytavat ennenkuin se
ottaa uusia jäseniä…………………………………………………………………………………… __1
__2
__3
____________________________________________________________________________________________
Seuraavaksi puhumme toisesta aiheesta
Q41 Oletteko viimeaikoina nähnyt tai kuullut, sanomalehdissä, radiosta tai tv:stä mitään Euroopan parlamentista?
Kyllä………………………………………………… __1
Ei……………………………………………………. __2
Ei osaa sanoa……………………………………… __3
____________________________________________________________________________________________
Q42 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
____________________________________________________________________________________________
Q43 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
____________________________________________________________________________________________
Q44 Jokaisessa jäsenmaassa järjestetään Euroopan parlamentin vaalit kesäkuussa 1999.
a) Äänestittekö edellisissä eurovaaleissa lokakuussa 1996?
b) Aiotteko äänestää seuraavissa eurovaaleissa kesäkuussa 1999?
LUETTELE

KYLLÄ

a) Äänesti lokakuussa 1996……………………………….
b) Aikoo äänestää kesäkuussa 1999…………………….

__1
__1

EI

__2
__2

EI SOVI
VASTAAJAAN,
EI SAANUT
ÄÄNESTÄÄ
__3
__3

EI OSAA
SANOA

__4
__4
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Q45 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
____________________________________________________________________________________________
Q46 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 Q46 - 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
____________________________________________________________________________________________
Radioaktiivinen jäte
Q47 Kuinka paljon mielestänne tiedätte radioaktiivisesta jätteestä (ydinjätteestä)
(Kortti Q47 - Luettele - Vain yksi vastaus)
Erittäin paljon…………………………………….… __1
Melko paljon……………………………………….. __2
En kovin paljon……………………………………. __3
Ei lainkaan…………………………………………. __4
Ei osaa sanoa……………………………………… __5
____________________________________________________________________________________________
Q48 Mikä Euroopan unionin maa tuottaa mielestänne eniten radioaktiivista jätettä?
(Kortti Q48 - Luettele - Vain yksi vastaus)
Belgia………………………………………………
Tanska…………………………………………….
Saksa………………………………………………
Kreikka……………………………………………..
Espanja…………………………………………….
Ranska……………………………………………..
Irlanti………………………………………………..
Italia…………………………………………………
Luxemburg…………………………………………
Alankomaat………………………………………..
Portugali……………………………………………
Itävalta……………………………………………..
Ruotsi………………………………………………
Suomi………………………………………………
Iso-Britannia……………………………………….
Ei osaa sanoa……………………………………..

__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
__12
__13
__14
__15
__16
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Q49 Kuinka paljon Teidän mielestänne radioaktiivista jätettä tuotetaan Euroopan unionissa asukasta kohden vuodessa?
(Kortti Q49 - Luettele - Vain yksi vastaus)
Alle yksi litra asukasta kohden vuodessa……………………… __1
1 -10 litraa asukasta kohden vuodessa……………………….. __2
11 -100 litraa asukasta kohden vuodessa…………………….. __3
Enemmän kuin 100 litraa asukasta kohden vuodessa………. __4
Ei osaa sanoa……………………………………………………. __5
___________________________________________________________________________________________
Q50 Olkaa hyvä ja kertokaa kustakin seuraavasta väitteestä pitääkö se mielestänne paikkansa vai ei?
Luettele

Pitää
paikkansa

Ei pidä
paikkansa

Ei osaa
sanoa

a) Vain ydinvoimalaitokset tuottavat radioaktiivista jätettä……………… __1
__2
__3
b) Teollisuus yleensä tuottaa radioaktiivista jätettä……………………… __1
__2
__3
c) Sairaalat tuottavat radioaktiivista jätettä……………………………….. __1
__2
__3
d) Kaikki tuotanto, jossa käytetään radioaktiivisia materiaaleja saa…… __1
__2
__3
aikaan radioaktiivista jätettä……………………………………………….
e) On olemassa useamman tyyppistä radioaktiivista jätettä…………….. __1
__2
__3
F) Kaikki radioaktiivinen jäte on hyvin vaarallista…………………………. __1
__2
__3
___________________________________________________________________________________________
Q51 a) Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovin kiinnostunut vai ette lainkaan
kiinnostunut siitä miten radioaktiivista jätettä käsitellään Suomessa? (Kortti Q51)
b) Entä siitä miten sitä käsitellään muissa Euroopan unionin maissa? (Kortti Q51)
c) Entä niissä keskisen ja itäisen Euroopan maissa, jotka haluaisivat liittyä Euroopan unioniin? (Kortti Q51)
Luettele

Erittäin
kiinnostunut

Melko
kiinnostunut

En kovin
kiinnostunut

En lainkaan
kiinnostunut

Ei osaa
sanoa

a) Suomessa…………………………………. __1
__2
__3
__4
__5
b) Muissa Euroopan unionin maissa………. __1
__2
__3
__4
__5
c) Keskisen ja itäisen Euroopan maissa ….. __1
__2
__3
__4
__5
___________________________________________________________________________________________
Q52 a) Entä sanoisitteko olevanne erittäin huolestunut, melko huolestunut, ette kovin huolestunut vai ette lainkaan
huolestunut siitä, miten radioaktiivista jätettä käsitellään Suomessa (Kortti Q52)
b) Entä muissa Euroopan unionin maissa? (Kortti Q52)
c) Entä Keskisen ja Itä-Euroopan maissa? (Kortti Q52)
Luettele

Erittäin
huolestunut

Melko
huolestunut

En kovin
huolestunut

En lainkaan
huolestunut

Ei osaa
sanoa

a) Suomessa…………………………………. __1
__2
__3
__4
__5
b) Muissa Euroopan unionin maissa………. __1
__2
__3
__4
__5
c) Keskisen ja itäisen Euroopan maissa….. __1
__2
__3
__4
__5
___________________________________________________________________________________________
Q53 Mitä teidän mielestänne tehdään suurimmalle osalle Suomessa tuotettua radioaktiivista jätettä?
(Kortti Q53 - luettele - useampi vastaus mahdollinen)
Se upotetaan mereen ……………………………………………………………….. __1
Se haudataan mataliin kaivantoihin…………………………………………………__2
Se haudataan syvälle maan alle…………………………………………………… __3
Se viedään muihin maihin…………………………………………………………… __4
Se varastoidaan tilapäisesti odottamaan päätöstä loppusijoituspaikasta……… __5
Jollakin muulla tavoin…………………………………………………………………__6
Ei osaa sanoa………………………………………………………………………… __7
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Q54 a) Olisitteko puolesta vai vastaan sitä, että Suomi varastoisi jostain muusta Euroopan unionin maasta tulevaa
radioaktiivista jätettä, jos kyseinen maa olisi valmis maksamaan siitä?
b) Entä olisitteko puolesta vai vastaan sitä, että Suomessa käsiteltäisiin jostakin muusta Euroopan unionin maasta
lähtöisin olevaa radioaktiivista jätettä, jos kyseinen maa olisi valmis maksamaan siitä?
c) Entä olisitteko puolesta vai vastaan sitä, että Suomi ottaisi vastatakseen jonkin toisen Euroopan unionin maan
radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisesta, jos kyseinen maa olisi valmis maksamaan siitä?
Luettele

Puolesta

Vastaan

Ei osaa
sanoa

a) Toisesta Euroopan unionin maasta lähtöisin olevan radioaktiivisen jätteen
varastoiminen…………………………………………………………………………….. __1
__2
__3
b) Toisesta Euroopan unionin maasta lähtöisin olevan radioaktiivisen jätteen
käsitteleminen……………………………………………………………………………… __1
__2
__3
c) Toisesta Euroopan unionin maasta lähtöisin olevan radioaktiivisen jätteen
loppusijoitus………………………………………………………………………………… __1
__2
__3
___________________________________________________________________________________________
Q55 Maanalaisen radioaktiivisen jätteen kaatopaikan rakentaminen on suuri projekti. Kun ajattelette asiaa taloudelliselta
ja ympäristön kannalta, niin mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä?
(Kortti Q55 - Luettele - Vain yksi vastaus)
Pitäisi rakentaa vain muutama kaatopaikka, ja vain ne Euroopan unionin maat,
jotka ovat valmiita maksamaan saisivat käyttää niitä……………………………………………………….. __1
Jokaisella radioaktiivista jätettä tuottavalla maalla pitäisi olla oma maanalainen kaatopaikkansa…….. __2
Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………………………………. __3
___________________________________________________________________________________________
Q56 Ennen kuin radioaktiivisen jätteen kaatopaikka rakennetaan, pitää noudattaa erinäisiä toimenpiteitä. Olkaa hyvä ja
kertokaa kustakin seuraavasta pidättekö asiaa varsin tärkeänä vai varsin tarpeettomana?
Luettele

Varsin
tärkeä

Varsin
tarpeeton

Ei osaa
sanoa

a) Avoimuus sijoituspaikan ja teknisten yksityiskohtien suhteen……………………. __1
__2
__3
b) Yksityiskohtaisen tutkimuksen tekeminen ympäristöön kohdistuvista
seurauksista………………………………………………………………………………. __1
__2
__3
c) Valitun sijoituspaikan lähellä asuville ihmisille tiedottaminen…………………….. __1
__2
__3
d) Puolueettomien tiedemiesten kuuleminen………………………………………….. __1
__2
__3
e) Ympäristönsuojelujärjestöjen kuuleminen…………………………………………… __1
__2
__3
f) Lääketieteellisten asiantuntijoiden kuuleminen……………………………………… __1
__2
__3
g) Ihmisten pitäminen ajan tasalla tapahtumista……………………………………….. __1
__2
__3
___________________________________________________________________________________________
Q57 Ydinvoimalat tuottavat radioaktiivista jätettä. Kenen teidän mielestänne tulisi olla vastuussa tämän jäteongelman
ratkaisun kehittämisestä ja toteuttamisesta? (Luettele - Vain yksi vastaus)
Tämän sukupolven………………………………. __1
Seuraavan sukupolven………………………….. __2
Molempien (SPONTAANI)……………………… __3
Ei osaa sanoa……………………………………. __4
___________________________________________________________________________________________
Q58 Tällä hetkellä mikään maa ei ole tehnyt päätöstä siitä miten radioaktiivinen ydinjäte hävitetään. Uskotteko että.....
Luettele

Kyllä

Ei

Ei osaa
sanoa

a) tämä osoittaa ettei ole mitään turvallista tapaa päästä eroon näistä jätteistä…………
b) tällä on kielteinen vaikutus ydinenergian imagoon……………………………………….
c) tämä osoittaa kuinka vaikeaa ja poliittisesti epäsuotuisaa on tehdä ratkaisuja
myrkyllisiä jätteitä koskevista asioista………………………………………………………..
d) tämä todistaa miten kaikki mahdollisuudet ja riskit tutkitaan huolellisesti etukäteen
ennen kuin tehdään päätöksiä…………………………………………………………………

__1
__1

__2
__2

__3
__3

__1

__2

__3

__1

__2

__3
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Q59 Tuntisitteko olonne rauhallisemmaksi jos Euroopan unioni loisi säännöt radioaktiivisen jätteen käsittelystä ja
turvallisuudesta?
Kyllä, rauhallisempi……………………………… __1
Ei, ei rauhallisempi……………………………… __2
Ei osaa sanoa…………………………………… __3
___________________________________________________________________________________________
Q60 Mikä olisi teille henkilökohtaisesti minimietäisyys, jonka haluaisitte kotinne ja radioaktiivisen jätteen säilytyspaikan
välille? (Kortti Q60-Luettele- Vain yksi vastaus)
Ainakin 1 kilometri………………………………… __1
Ainakin 10 kilometriä…………………………….. __2
Ainakin 50 kilometriä……………………………… __3
Ainakin 100 kilometriä…………………………….. __4
Ainakin 500 kilometriä…………………………….. __5
Ainakin 1000 kilometriä…………………………… __6
Ei minimietäisyyttä (SPONTAANI)………………. __7
Ei osaa sanoa……………………………………… __8
___________________________________________________________________________________________
Q61 Jos maanalainen radioaktiivisen jätteen kaatopaikka rakennettaisiin teidän kotinne läheisyyteen, olisitteko erittäin
huolestunut, melko huolestunut, ette kovin huolestunut vai ette lainkaan huolestunut kustakin seuraavasta asiasta?
(Kortti Q61)
Luettele

Erittäin
huolestunut

Melko
huolestunut

Ei kovin
huolestunut

Ei lainkaan
huolestunut

Ei osaa
sanoa

a) Jätteen kuljetuksesta kaatopaikalle……………..
__1
__2
__3
__4
__5
b) Terveysvaikutuksista……………………………… __1
__2
__3
__4
__5
c) Paikallisista ympäristövaikutuksista……………..
__1
__2
__3
__4
__5
d) Kaatopaikan pitkäaikaisesta
turvallisuudesta (vuosisadasta toiseen)……………
__1
__2
__3
__4
__5
e) Kiinteistöjen ja rakennusten hinnan
laskun todennäköisyydestä…………………………. __1
__2
__3
__4
__5
___________________________________________________________________________________________
Q62 a) Haluaisitteko saada helpommin tietoa siitä kuinka radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan Suomessa? (Jos kyllä)
Keneltä /mistä lähteistä haluaisitte saada tätä tietoa? (Kortti Q62 - useampi vastaus mahdollinen)
b) Entä haluaisitteko saada helpommin tietoa siitä kuinka radioaktiivista jätteestä huolehditaan Euroopan unionin
maissa? (Jos kyllä) Keneltä/Mistä lähteistä? (Kortti Q62 - useampi vastaus mahdollinen)
Luettele

a)
Suomessa

1) Kyllä, kansallisilta radioaktiivisen jätteen käsittelystä vastuussa olevilta tahoilta …… __1
2) Kyllä, Suomen hallitukselta…………………………………………………………………. __2
3) Kyllä, hallituksesta riippumattomilta organisaatioilta, kuten Greenpeace,
Friends of the Earth, tai joku muu ympäristönsuojelujärjestö……………………………… __3
4) Kyllä, puolueettomilta tiedemiehiltä………………………………………………………... __4
5) Kyllä, tiedotusvälineiltä………………………………………………………………………. __5
6) Kyllä, Euroopan unionin ympäristöasioista vastuussa olevilta osastoilta……………… __6
7) Kyllä, niiltä jotka tuottavat jätettä……………………………………………………………. __7
8) Kyllä, poliittisilta puolueilta…………………………………………………………………… __8
9) Kyllä, muista lähteistä (Spontaani)…………………………………………………………. __9
10) Ei, ei halua saada helpommin tietoa näistä asioista……………………………………. __10
11) Ei osaa sanoa……………………………………………………………………………….. __11

b) Muissa
EU maissa
__1
__2
__3
__4
__5
__6
__7
__8
__9
__10
__11
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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

OIKEISTO
__3

__4

__5

__6

__7

__8

__9

__10

Kieltäytyi………………………………… __1
Eos………………………………………. __2
___________________________________________________________________________________________
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

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

__vuotta

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
___________________________________________________________________________________________
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D15 a) Mikä on tämänhetkinen ammattinne?
D15 b) (Jos ei tällä hetkellä tee ansiotyötä-kohdat l-4,kysymyksessä D15.a) Oletteko joskus tehnyt ansiotyötä?
Mikä oli viimeisin ammattinne?
D15a
D15b
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
___________________________________________________________________________________________
D 19 Oletteko ... ?
LUETTELE

KYLLÄ

EI

a) Taloudessanne se henkilö, jolla on päävastuu päivittäisistä ostoksista ja kodinhoidosta…. __1

__2

b) Taloudessanne se henkilö, joka ansaitsee pääosan talouden tuloista………………………. __1

__2

HUOM! Ethän unohda kysymystä D21!!!
Kysy D21 vain niiltä, jotka eivät ansaitse pääosaa talouden tuloista - kohta 2 kysymyksessä D19.b.
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D21 a) 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?
D21 a
D21 b
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
___________________________________________________________________________________________
D25 Asutteko mielestänne.... (Luettele)
Maaseututaajamassa tai muualla maaseudulla………….. __1
Pienessä tai keskisuuressa kaupungissa…………………. __2
Suuressa kaupungissa………………………………………. __3
Ei osaa sanoa…………………………………………………. __4
___________________________________________________________________________________________
D26 Katsotteko kuuluvanne johonkin tiettyyn uskontokuntaan? Jos kyllä: Mihin?
Katolinen……………………………………… __1
Hindu………………………………….. __7
Protestantti (Evankelis-luterilainen)……….. __2
Muu……………………………………. __8
Ortodoksi…………………………………….. __3
Ei mihinkään………………………….. __9
Juutalainen………………………………….. __4
Ei osaa sanoa………………………… __10
Muslimi……………………………………….. __5
Buddhalainen………………………………… __6
___________________________________________________________________________________________
D27 b) Osallistutteko jumalanpalveluksiin useita kertoja viikossa, kerran viikossa, muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin vai ette koskaan... ? (Luettele - Kortti D27)
Useita kertoja viikossa …………………….. __1
Kerran viikossa………………………………. __2
Kerran vuodessa tai harvemmin…………… __3
Muutaman kerran vuodessa………………... __4
En koskaan…………………………………… __5
Ei osaa sanoa………………………………… __6
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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
___________________________________________________________________________________________
P1 Haastattelupäivä

P2 Haastattelun aloitusaika

PÄIVÄ

KUUKAUSI

__

__

__

__

TUNTI

MINUUTIT

__

__

Käytä 24-tuntijakoa

P3 Haastattelun kesto minuutteina

__

__

MINUUTTIA

__ __ __
___________________________________________________________________________________________
P4 Haastattelun aikana läsnä olleiden henkilöiden määrä, haastattelija mukaanlukien
Kaksi (haastattelija ja haastateltava)………….. __1
Kolme…………………………………………….. __2
Neljä………………………………………………. __3
Viisi tai enemmän……………………………….. __4
___________________________________________________________________________________________
P5 Haastateltavan yhteistyöhalukkuus
Erinomainen……………………………………..
Kohtalainen………………………………………
Keskimääräinen…………………………………
Huono……………………………………………..

__1
__2
__3
__4
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Siirry asuinpaikkakunnan nimeen
P6 Paikkakuntatyyppi (Paikallinen luokitus jälkikoodauksena, ei kysytä)
P7 Alue (Aluekoodi jälkikoodauksena )

__

__

Haastateltavan asuinpaikkakunnan nimi:________________________________________________________
P8 POSTINUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P9 LÄHTÖPISTEEN NUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P1O HAASTATTELIJAN VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__

__

__

__

__

P11 PAINOTUSMUUTTUJA (EI KYSYTÄ)

__

__

__

__

__

__

__

__

P12 Onko taloudessa puhelin?
Kyllä……………………………..
Ei…………………………………

__1
__2

P13 Haastateltavan äidinkieli
Suomi…………………………..
Ruotsi……………………………

__1
__2

HAASTATTELIJAN NIMI____________________________________________________________________
VALTUUSKORTIN NUMERO

__

__

__

__
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