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Suomi

Kyselyyn osallistuneiden 
paikallisten ja alueellisten 
edustajien profiili  

Mikä seuraavista kuvaa sukupuolta, jota 
koet edustavasi (%)
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Alueiden ja kaupunkien 
vaikutusvalta

Suomi
(ulkokehä)

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

En osaa sanoa

EU27 Suomi

48 36

41 56

6 2

2 3

3 3

*Metodologinen huomautus

Sähköpostikutsuja lähetettiin kaikkia 
politiikan eri tasoja ja ryhmittymiä 
edustaville paikallispoliitikoille. Täyttä 
edustavuutta ei kuitenkaan voida taata 
yhteystietojen saatavuuden ja 
vastausmäärien vaihtelun sekä otoksen 
kokoon liittyvien rajoitteiden vuoksi.
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18-24-vuotiaat 25- 39-vuotiaat

40-54-vuotiaat 55+-vuotiaat

Miten alueet ja kaupungit voivat mielestäsi 
tehokkaimmin olla mukana Euroopan 
tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa? 
(Useampi vastaus on mahdollinen, %) 
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Oletko yleisesti ottaen samaa vai eri mieltä 
siitä, että alueilla ja kaupungeilla pitäisi olla 
enemmän vaikutusvaltaa Euroopan unionin 
tulevaisuuteen? (%)
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Minkä ikäinen olet? (%)
d1r1

Varmistamalla jatkuvan keskustelun 
aiheesta alueellisella ja paikallisella tasolla

Tukemalla pysyvien kansalaiskokousten 
perustamista keskustelua varten

Osallistumalla perustuslailliseen 
keskusteluun / valmistelukuntaan EU:n 

perussopimusten tarkistamiseksi

Muu

Ei mikään näistä
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Keskeiset EU-aiheet alueille ja 
kaupungeille

Millä seuraavista aihealueista alueiden ja 
kaupunkien pitäisi mielestäsi saada enemmän 
vaikutusvaltaa EU:n päätöksenteossa? 
(Useampi vastaus on mahdollinen, %) 
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Sota Ukrainaa vastaan: 
alueelliset ja paikalliset reaktiot

Minkä tyyppisiin toimiin paikalliset tai 
alueelliset viranomaisenne ryhtyivät reaktiona 
Ukrainaa vastaan käytävään sotaan? (Useampi 
vastaus on mahdollinen, %)
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EU:n rahoitus alueille ja 
kaupungeille

Mitä EU:n rahoituksen tärkeimpien 
tavoitteiden pitäisi näkemyksesi mukaan olla 
kaupunkisi tai alueesi tulevan kehityksen 
kannalta? (Useampi vastaus on mahdollinen, %) 
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Ilmastokriisi ja ympäristö

Vahvempi talous, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja työpaikat

Koulutus, kulttuuri, nuoret ja urheilu

Arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate 
ja turvallisuus

Terveys

Muuttoliike

Eurooppalainen demokratia

Digitalisaatio

EU maailmalla (ulkopolitiikka, 
kehitysyhteistyö, jne.)

Ei missään

Pakolaisten vastaanottaminen 
Ukrainasta

Poliittisen solidaarisuuden 
osoittaminen Ukrainaa kohtaan

Kansalaisten ja paikallisten 
kansalaisjärjestöjen 

solidaarisuustoimien tukeminen

Materiaalisen avun lähettäminen 
Ukrainaan

Talouden vihreän siirtymän tukeminen

Energian hintojen nousun 
lieventäminen

Ilmastokriisin vaikutuksen 
lieventäminen

Nykyaikaiseen kuljetuskalustoon 
investoiminen
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