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YHTEISKUNTA JA VIRANOMAISET 

 

q1: Kuinka oikeudenmukaisena pidät suomalaista yhteiskuntaa tällä hetkellä?  

 

Vastausvaihtoehdot 10 ja 1 kuvaavat ääripäitä ja muut niiden väliin jääviä tunteita.  

 

Suomalainen yhteiskunta on mielestäni... 

10 erittäin oikeudenmukainen 

1 erittäin epäoikeudenmukainen 

En osaa sanoa  

 

q2: Tässä kyselyssä viranomaisilla tarkoitetaan hallitusta ja ministeriöitä sekä muita 

viranomaisia kuten THL ja poliisi.  

Kuinka hyvin koet maamme viranomaisten varautuneen koronan kaltaiseen tautiepidemiaan.  

 

10 Erittäin hyvin 

1Erittäin huonosti 

En osaa sanoa 

 

q3: Kuinka hyvin koet maamme viranomaisten varautuneen erilaisten kriisien varalta 

yleisesti ottaen (esim. myrskyt, suuronnettomuudet, sodan uhka)?  

 

10 Erittäin hyvin 

1 Erittäin huonosti 

En osaa sanoa 

 

MIELIALA 

 

q4: Kuinka paljon koronaepidemia ja sen vaikutukset aiheuttavat sinussa huolta tällä 

hetkellä? 

 

 10 Eivät huolestuta lainkaan 

 1 Huolestuttavat erittäin paljon 

 En osaa sanoa 

 

q5: Kuinka luottavaisesti suhtaudut tulevaisuuteesi tällä hetkellä?  

 

 10 Erittäin luottavaisesti 

 1 En lainkaan luottavaisesti 

 En osaa sanoa 

 

 

 

 

 



q6: Kuinka huolestunut olet kotitaloutesi toimeentulosta seuraavan kuukauden aikana?  

 

5 En lainkaan huolestunut  

4 Vain vähän huolestunut  

3 Jonkin verran huolestunut 

2 Melko huolestunut  

1 Erittäin huolestunut  

En osaa sanoa 

 

 

q7: Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tunteen itsensä jännittyneeksi, 

levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden 

vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko sinä nykyisin tällaista stressiä?  

 

 5 En lainkaan 

 4 Vain vähän  

 3 Jonkin verran  

 2 Melko paljon  

 1 Erittäin paljon 

 En osaa sanoa 

 

q8: Kerro arviosi suomalaisten mielialasta tällä hetkellä 

 

10 Kriisimielialasta ei ole tietoakaan 

1 Kriisimieliala on pahimmillaan 

 En osaa sanoa 

 

 

TIEDONSAANTI JA VIESTINTÄ 

 

q9a: Kuinka hyvin olet saanut tietoa koronakriisin vaikutuksista omaan arkeesi?  

 

5 Hyvin  

4 Melko hyvin 

3 En hyvin enkä huonosti 

2 Melko huonosti 

1 Huonosti 

En osaa sanoa  

 

q9b: Kuinka hyvin olet saanut tietoa koronakriisin vaikutuksista yhteiskunnan tilanteeseen?  

 

5 Hyvin  

4 Melko hyvin 

3 En hyvin enkä huonosti 

2 Melko huonosti 

1 Huonosti 

En osaa sanoa  

 

 



q10a: Mistä lähteistä olet saanut tietoa koronakriisistä? Merkitse kaikki säännöllisesti 

käyttämäsi tietolähteet. 

 

q10b: Mistä lähteistä haluaisit saada tietoa koronakriisistä? Merkitse 1-5 mieluisinta 

tietolähdettä 

 

Vastausvaihtoehdot q10a ja 10b 

1 Sanomalehdistä (myös verkkoversiot)  

2 Aikakauslehdistä (myös verkkoversiot)  

3 Muista verkkolehdistä (esim. Uusi Suomi, Taloussanomat) 

4 Televisiosta 

5 Radiosta 

6 Kansainvälisestä lehdistöstä tai televisiosta 

7 Asiasta vastaavan viranomaisen internetsivuilta 

8 Viranomaisen sosiaalisen median kanavista (Facebook, Twitter yms.) 

9 Järjestöjen verkkosivuilta tai sosiaalisen median kanavista (Facebook, Twitter yms.) 

10 Muista sosiaalisen median kanavista (Facebook-sivut, Twitter-tilit yms.)  

11 Internetin keskustelupalstoilta  

12 Muualta internetistä 

13 Työ- tai opiskelupaikasta 

14 Ystäviltä ja tuttavilta 

15 Muualta 

16 En mistään 

99 En osaa sanoa 

 

 

q11a: Kuinka luotettavana pidät seuraavien ryhmien edustajien julkisuudessa antamia tietoja 

koronakriisistä? 

 

 5 Luotettava 

4 Melko luotettava 

 3 Ei luotettava eikä epäluotettava 

 2 Melko epäluotettava 

 1 Epäluotettava 

 En osaa sanoa 

 

a Poliittiseen johtoon kuuluvat (esim. ministerit) 

b Terveydenhuoltoalan johtavat asiantuntijat (esim. THL) 

c Terveydenhuollon työntekijät (esim. lääkärit ja sairaanhoitajat) 

d Poliisi, puolustusvoimat ja muut turvallisuustyötä tekevät virkamiehet  

e Muut virkamiehet 

 

q11b: Entä kuinka luotettavana pidät seuraavien ryhmien edustajien julkisuudessa antamia 

tietoja koronakriisistä? 

  

f Tutkimusmaailman edustajat 

g Kansalaisjärjestöjen edustajat 

h Toimittajat 

i Sosiaalisen median mielipidevaikuttajat (bloggarit, tubettajat yms.) 

j Etujärjestöjen edustajat (esim. SAK, OAJ, EK, Suomen Yrittäjät) 



q12: Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi kuvaavat viranomaisten viestintää 

koronakriisistä?  

 

 5 Hyvin  

 4 Melko hyvin 

 3 En hyvin enkä huonosti 

 2 Melko huonosti 

 1 Huonosti 

 En osaa sanoa  

 

a Tasapuolisuus 

b Luotettavuus  

c Oikeellisuus 

d Selkeys 

e Reagoinnin nopeus 

f Avoimuus 

 

 

AUTTAMINEN JA TOIMIMINEN   

  

q13: Tässä kyselyssä viranomaisella tarkoitetaan hallitusta ja ministeriöitä sekä muita 

viranomaisia kuten THL ja poliisi. Kuinka hyvin olet noudattanut viranomaisten antamia 

ohjeita koronakriisin aikana?  

 

 5 Hyvin  

 4 Melko hyvin 

 3 En hyvin enkä huonosti 

 2 Melko huonosti 

 1 Huonosti 

En osaa sanoa 

 

q14: Kuinka mielelläsi noudatat viranomaisten kansalaisille antamia ohjeita, jotka liittyvät 

koronakriisiin?  

 

 5 Mielelläni 

 4 Melko mielelläni 

 3 En mielelläni enkä vastentahtoisesti 

 2 Melko vastentahtoisesti 

 1 Vastentahtoisesti 

 En osaa sanoa 

 

q15: Kuinka hyvin muut ihmiset ovat mielestäsi noudattaneet viranomaisten antamia ohjeita 

koronakriisin aikana?  

 

 5 Hyvin  

 4 Melko hyvin 

 3 Ei hyvin eikä huonosti 

 2 Melko huonosti 

 1 Huonosti 

En osaa sanoa 



 

q16: Ketä tai keitä seuraavista olet auttanut koronakriisin aikana?  

 

 1 Perheenjäseniä tai sukulaisia, jotka eivät asu samassa taloudessa 

 2 Naapureita 

 3 Ystäviä 

 4 Tuntemattomia ihmisiä 

 5 Pienyrittäjiä 

 6 Järjestöjä, yhdistyksiä tai muita yhteisöjä 

 7 Jotain muuta, mitä? 

 8 En ketään/mitään edellä mainituista 

 99 En osaa sanoa 

 


