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SAATTEEKSI 

 

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansa-

laisten mielipiteitä puolustusvoimauudistuksen lähtökohdista, puolustusmäärärahoista ja Afganista-

nin tilanteesta. Kysymyksiä oli kaikkiaan kuusi, joista kolme uutta.  

 

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy MTS:n toimeksiannosta. Se toteutettiin omnibustutkimuksen 

osana haastatteluina. Haastattelut, kaikkiaan 1015, tehtiin 4.2.2011 – 20.2.2011.  

 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli maamme 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun 

ottamatta. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä ovat ikä-, sukupuoli-, lääni- ja 

kuntatyyppijakautuma. Haastatteluja tehtiin 91 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 48 ja muita 

kuntia 43. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen 15- 

79-vuotiasta väestöä tuhansina (SVT 31.12.2009). Kokonaistuloksen (”Kaikki”-sarake) keskimää-

räinen tilastollinen virhemarginaali 95 %:n luotettavuustasolla on suurimmillaan noin ± 3,2 prosent-

tiyksikköä. 

 

Haastateltavilta tiedusteltiin myös poliittista kantaa kysymällä: ” Mitä puoluetta äänestäisitte, jos 

eduskuntavaalit pidettäisiin nyt?”  Puoluekantansa ilmoitti 649 henkilöä (64 %) ja sen jätti ilmoit-

tamatta 366 henkilöä (36 %). 

 

Puoluekantaa taustamuuttujana tarkasteltaessa on otettava huomioon, että koska suurten puolueiden 

kohdalla virhemarginaali on pienempi, näistä saadaan luotettavampia tietoja kuin pienistä, joiden 

kannattajia on otoksessa vähemmän. 

 

Kansalaisilla on mielipide esitettyihin kysymyksiin, koska niiden osuus, jotka eivät kerro kantaansa, 

on hyvin pieni. 

 

Raportti koostuu tekstiosasta ja sitä täydentävistä kuvista, joissa näkyvät myös aiemmin esitettyjen 

kysymysten aikasarjat. Kuvat on tehty Taloustutkimus Oy:ssa. Kysymysten ja raportin laadinnasta 

vastaa MTS:n tutkimusjaosto. MTS:n työjaosto hyväksyi kysymykset. Raportin on laatinut tutki-

musjaosto. 

 

Tämän, kuten aiempienkin, tutkimuksen data-aineisto on Tampereen yliopiston yhteydessä sijaitse-

vassa yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (www.fsd.uta.fi). 

MTS:n raportit ovat nettisivuillamme suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. (www.defmin.fi/mts) 

 

MTS:n  tutkimustulokset ovat julkisia. Niitä käytettäessä on mainittava, että kyseessä on MTS:n 

tutkimus. 
 

Suomalainen rauhanturvaaja sai surmansa Afganistanissa 15.2.2011. Tämän tutkimuksen haastatte-

luja tehtiin 795 kappaletta ennen 16.2. ja 220 kappaletta sen jälkeen. Afganistan- kysymysten koh-

dalla ei ollut mitään eroja ennen tai jälkeen 16.2. tehtyjen haastattelujen.  

 

 

 

 

 

http://www.fsd.uta.fi/
http://www.defmin.fi/mts
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Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat 

 

Puolustusvoimia suunnitellaan uudistettavaksi.  Mitä lähtökohtia uudistukselle mielestänne tulisi 

asettaa? Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettänne siitä, miten ao. asiaa tulisi käsitellä, kun 

puolustusvoimia uudistetaan? 

 

 

Kysymyksessä oli yhdeksän eri asiakohtaa, ja jokaisen asian osalta vastaaja valitsi yhden vaihtoeh-

doista. Yleisenä huomiona voidaan todeta, että nykyiset määrät tai mallit saavat kansalaisten 

enemmistön tuen. Mahdollisiin muutoksiin suhtaudutaan varauksellisesti.  

 

Asevelvollisuusjärjestelmä 

 

Puolet, (51 %), naisista 52 ja miehistä 49 prosenttia, on sitä mieltä, että nykyinen asevelvollisuusjär-

jestelmä tulisi säilyttää jatkossakin. Valikoivuuden lisäämistä kannattaa viidennes, 21 prosenttia, ja  

vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen siirtymistä vajaa viidennes, 17 prosenttia. Palkka-armeijan 

kannalla on yhdeksän prosenttia, naisista 14 ja miehistä viisi prosenttia. Kaksi prosenttia ei osaa 

sanoa kantaansa. 

 

Iäkkäämmät kannattavat enemmän nykyjärjestelmää kuin nuoremmat ikäluokat. Yli 50- vuotiaista 

sitä tukee 56 prosenttia, 25 – 49- vuotiaista 49 ja alle 25- vuotiaista 41 prosenttia. Keskustan kan-

nattajista nykyjärjestelmää tukee 58 prosenttia, perussuomalaisten 56, SDP:n 54, kokoomuksen 44, 

vihreiden 39 ja vasemmistoliiton kannattajista 38 prosenttia. 

 

Valikoivuuden lisäämisen suhteen varusmieskoulutuksessa ei ole merkittäviä eroja naisten ja mies-

ten tai eri ikäluokkien välillä. Kokoomuksen kannattajista valikoivuuden lisäämistä tukee reilu kol-

mannes, 35 prosenttia, vasemmistoliiton 29, keskustan 26, perussuomalaisten 24, vihreiden 16 ja 

SDP:n kannattajista 12 prosenttia. 

 

Vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen siirtymistä tukee naisista 19 ja miehistä 15 prosenttia. Nuo-

remmat tukevat selvästi enemmän kuin vanhemmat, 15 – 24-vuotiasta 27 prosenttia, 50 – 79-

vuotiaista 13 prosenttia. Vihreiden kannattajista vapaaehtoista varusmiespalvelusta kannattaa kol-

mannes, 34 prosenttia, vasemmistoliiton neljännes, 25 prosenttia, SDP:n 19, keskustan sekä ko-

koomuksen kannattajista 12 prosenttia. 

 

MTS on esittänyt asevelvollisuusjärjestelmään liittyvän kysymyksen vuodesta 2001 lähtien. Siinä 

kysymyksessä ei ole vaihtoehdoissa ollut mukana vapaaehtoista varusmiespalvelusta, joten sen tu-

loksia ei voida suoraan verrata nyt esitettyyn kysymykseen. (kuva 1) 

 

Varusmieskoulutuksen kesto  

 

Yli kaksi kolmasosaa, 70 prosenttia, pitäisi varusmieskoulutusajat nykyisellään. Naisista tätä mieltä 

on 76 ja miehistä 64 prosenttia. Koulutusaikoja lyhentäisi 16 prosenttia, miehistä 19 ja naisista 14 

prosenttia. Varusmieskoulutusaikoja pidentäisi 11 prosenttia, miehistä 15 ja naisista seitsemän pro-

senttia.  

 

Kokoomuksen kannattajista nykyisiä koulutusaikoja tukee 76 prosenttia, SDP:n ja keskustan 73, 

perussuomalaisten 71, vihreiden 62 ja vasemmistoliiton kannattajista 60 prosenttia. Ikäryhmistä 

nuorimmat, alle 25-vuotiaat ja vanhimmat, yli 50-vuotiaat ovat vahvimmin samaa mieltä, 75 ja 73 
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prosenttia. Ikäryhmissä 25 – 34 vuotta ja 35 – 49 vuotta kaksi kolmasosaa on tätä mieltä (65 ja 66 

%). 

 

Koulutusaikoja pidentäisi perussuomalaisten kannattajista 15 prosenttia, kokoomuksen 14, keskus-

tan 12, SDP:n 10, vasemmistoliiton kahdeksan ja vihreiden kannattajista neljä prosenttia. Ikäryh-

mistä 25 – 34 vuotta ja 35 – 49 vuotta tätä mieltä on 19 ja 16 prosenttia, kun taas alle 25-vuotiaista 

kuusi ja 50 – 79-vuotiaista kahdeksan prosenttia. 

 

Koulutusaikojen lyhentämistä tukee vihreiden kannattajista 33 prosenttia, vasemmistoliiton 30, 

SDP:n 15, perussuomalaisten 14, keskustan 13 ja kokoomuksen kannattajista 10 prosenttia. Ikä-

ryhmittäin katsottuna tätä mieltä on 50 – 79-vuotiaista 18, alle 25-vuotiaista 17, 35 – 49-vuotiaista 

16 ja 25 – 34-vuotiaista 12 prosenttia. (kuva 2) 

 

Kertausharjoitukset 

 

Kaksi kolmasosaa, 64 prosenttia, on sitä mieltä, että kertausharjoituksia on ylläpidettävä nykyisessä 

laajuudessaan. Naisista näin ajattelee 68 ja miehistä 59 prosenttia. Vasemmistoliiton kannattajista 

samaa mieltä on 69 prosenttia, keskustan 68, vihreiden 67, SDP:n 64, kokoomuksen 62 ja perus-

suomalaisten kannattajista 56 prosenttia. 

 

 

Ikäryhmistä nuorimmat, 15 – 24-vuotiaat ja vanhimmat, 50 – 79-vuotiaat tukevat kertausharjoitus-

ten nykyistä määrää vahvemmin (70 ja 67 %) kuin 25 – 34-vuotiaat (54 %) ja 35 – 49-vuotiaat (60 

%). 

 

Kertausharjoitusten lisäämisen kannalla on viidennes, 20 prosenttia, miehistä 26 ja naisista 14 pro-

senttia. Perussuomalaisten kannattajista lisäämistä tukee kolmannes, 34 prosenttia, kokoomuksen 

28, keskustan 21, SDP:n 16, vasemmistoliiton 14 ja vihreiden kannattajista kahdeksan prosenttia. 

Ikäryhmittäin lisäämistä tukevat eniten 25 – 34-vuotiaat (31 %) ja 35 – 49-vuotiaat (25 %). Alle 25- 

vuotiaista tätä mieltä on 14 ja 50 – 79-vuotiaista 15 prosenttia. 

 

Kertausharjoitusten vähentämistä haluaa 11 prosenttia. Vihreiden kannattajista kertausharjoitusten 

vähentämistä puoltaa 21 prosenttia, SDP:n 16, vasemmistoliiton 12, kokoomuksen 10 ja keskustan 

kannattajista kuusi prosenttia. (kuva 3) 

 

Sodan ajan joukkojen vahvuus eli reservin koko 

 

Kaksi kolmasosaa, 68 prosenttia, on sitä mieltä, että sodanajan joukkojen vahvuus eli reservin koko 

olisi pidettävä nykyisellä tasolla. Naisista tätä mieltä on 72 ja miehistä 65 prosenttia. Vanhemmat 

ikäluokat tukevat vahvemmin (71 – 73 %) kuin 25 – 34-vuotiaat (57). 

 

Reservin koon pienentämistä kannattaa 15 prosenttia, miehistä 20 ja naisista 10 prosenttia. Reservin 

koon kasvattamista tukee 12 prosenttia. Viisi prosenttia ei osaa sanoa mielipidettään. 

 

SDP:n kannattajista reservin säilyttäisi nykyisellään 78 prosenttia, kokoomuksen 72, keskustan 69, 

vihreiden 67, vasemmistoliiton 65 ja perussuomalaisten kannattajista 63 prosenttia. 

 

Perussuomalaisten kannattajista reservin koon kasvattamista tukee 24 prosenttia, keskustan ja ko-

koomuksen yhdeksän, vasemmistoliiton ja vihreiden kahdeksan ja SDP:n kannattajista neljä pro-

senttia.  
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Reserviä pienentäisi vasemmistoliiton kannattajista 25 prosenttia, keskustan, kokoomuksen ja vih-

reiden kannattajista 19, SDP:n 14 ja perussuomalaisten kannattajista 13 prosenttia. (kuva 4) 

 

Varuskuntien lukumäärä 

 

Varuskuntien lukumäärän pitämistä nykyisellään kannattaa 69 prosenttia, naisista 73 ja miehistä 66 

prosenttia. Keskustan kannattajista tätä mieltä on 79 prosenttia, vasemmistoliiton 78, perussuoma-

laisten 73, SDP:n 72, kokoomuksen 64 ja vihreiden kannattajista 51 prosenttia. Ikäluokista vah-

vimmin samaa mieltä on 50 – 79-vuotiaat, 73 prosenttia, muiden ikäluokkien kohdalla samaa mieltä 

on 64 – 67 prosenttia. 

 

Varuskuntien lukumäärään vähentämistä kannattaa 15 prosenttia. Miehistä tätä mieltä on 18 ja nai-

sista 13 prosenttia. Vihreiden kannattajista samaa mieltä on 35 prosenttia, kokoomuksen 23, SDP:n 

15, vasemmistoliiton 14, perussuomalaisten 13 ja keskustan kannattajista 12 prosenttia. Samaa 

mieltä on 50 – 79-vuotiaista 19 prosenttia, 35 – 49.-vuotiaista 17, 25 – 35- vuotiaista 11 ja alle 25- 

vuotiaista seitsemän prosenttia. 

 

Varuskuntien lukumäärän lisäämistä tukee 11 prosenttia. Alle 25- vuotiaista 21 prosenttia, 25 – 35- 

vuotiaista 18 ja 25 –  49-  vuotiaista 13 prosenttia sekä yli 50- vuotiaista viisi prosenttia. Perussuo-

malaisten kannattajista tätä mieltä on 14 prosenttia, kokoomuksen 13, SDP:n 10, keskustan seitse-

män, vasemmistoliiton kuusi ja vihreiden kannattajista kaksi prosenttia. Neljä prosenttia ei osaa 

sanoa kantaansa. (kuva 5) 

 

Rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävät 

 

Yli puolet, 55 prosenttia, on sitä mieltä, että Suomen tulee osallistua rauhanturva- ja kriisinhallinta-

tehtäviin nykyisellä tasolla. Viidennes, 22 prosenttia, lisäisi Suomen osallistumista, ja saman ver-

ran, 22 prosenttia vähentäisi sitä. Naiset ja miehet ovat asiasta yhtä mieltä. 

 

Vasemmistoliiton kannattajista nykytaso tukee 72 prosenttia, keskustan 69, kokoomuksen 60, 

SDP:n 58, perussuomalaisten 48 ja vihreiden kannattajista 43 prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 

nykytason suosio on samalla tasolla, 54 prosenttia, kaikilla muilla paitsi 25 – 35-vuotiailla, 60 pro-

senttia. 

 

Suomen osallistumista rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin lisäisi vihreiden kannattajista 37 pro-

senttia, kokoomuksen 29, perussuomalaisten 21, SDP:n 15, keskustan 10 ja vasemmistoliiton kan-

nattajista seitsemän prosenttia. Alle 25- vuotiaista samaa mieltä on 32 prosenttia, 25 – 49- vuotiaista 

28 ja 50 – 79- vuotiaista 12 prosenttia. 

 

Suomen osallistumista rauhanturva- ja kriisinhallintehtäviin vähentäisi perussuomalaisten kannatta-

jista 30 prosenttia, SDP:n 26, vasemmistoliiton 21, keskustan ja kokoomuksen 19 ja vihreiden kan-

nattajista 11 prosenttia. Yli 50- vuotiaista samaa mieltä on 32 prosenttia, 35 – 49- vuotiaista 17, alle 

25- vuotiaista 12 ja 25 – 35- vuotiaista 10 prosenttia. (kuva 6) 
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Puolustusmateriaalihankinnat 

 

Puolustusmateriaalihankinnat pitäisi nykytasolla 55 prosenttia, naisista 62 ja miehistä 48 prosenttia. 

Hankintojen lisäämistä kannattaa 22 prosenttia, miehistä 28 ja naisista 15 prosenttia, ja hankintojen 

vähentämistä viidennes, 20 prosenttia, miehistä 21 ja naisista 18 prosenttia. 

 

Puolustusmateriaalihankintojen pitämistä nykytasolla tukee keskustan kannattajista 75 prosenttia, 

kokoomuksen, SDP:n sekä vihreiden kannattajista 53, perussuomalaisten 52 ja vasemmistoliiton 

kannattajista 33 prosenttia. 

 

Hankintoja lisäisi kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista 34 prosenttia, SDP:n 18, kes-

kustan 13, vasemmistoliiton yhdeksän ja vihreiden kannattajista neljä prosenttia. Ikäluokista samaa 

mieltä on 25 – 35- vuotiaista 29, alle 25- vuotiaista 28, 35 – 49- vuotiaista 23 ja yli 50- vuotiaista 16 

prosenttia. 

 

Puolustusmateriaalihankintoja vähentäisi vasemmistoliiton kannattajista 57 prosenttia, vihreiden 37, 

SDP:n 25, kokoomuksen sekä perussuomalaisten kannattajista 13 ja keskustan kannattajista yhdek-

sän prosenttia. (kuva 7) 

 

 

Suomen tärkein puolustusyhteistyötaho 

 

EU 

Lähes puolet, 45 prosenttia, on sitä mieltä, että EU on Suomen tärkein puolustusyhteistyötaho. Nai-

sista tätä mieltä on 54 ja miehistä 36 prosenttia. Vihreiden kannattajista näin ajattelee 66 prosenttia, 

keskustan 63, kokoomuksen 49, vasemmistoliiton 45, SDP:n 42 ja perussuomalaisten kannattajista 

26 prosenttia.  

 

Pohjoismaat 

Kolmannes, 32 prosenttia, katsoo, että Pohjoismaat on suomen tärkein puolustusyhteistyötaho. 

Miehistä tätä mieltä on 33 ja naisista 30 prosenttia. SDP:n kannattajista näin ajattelee 45 prosenttia, 

perussuomalaisten 43, vasemmistoliiton 41, keskustan sekä vihreiden 26 ja kokoomuksen kannatta-

jista 23 prosenttia.  

 

Nato 

Natoa pitää Suomen tärkeimpänä puolustusyhteistyötahona 16 prosenttia. Miehistä tätä mieltä on 23 

ja naisista yhdeksän prosenttia. Kokoomuksen kannattajista näin ajattelee 28, perussuomalaisten 26, 

keskustan 11, SDP:n kahdeksan, vihreiden viisi ja vasemmistoliiton kannattajista kaksi prosenttia. 

(kuva 8) 

 

 

Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus / liittoutuminen 

 

Kaksi kolmasosaa, 68 prosenttia, on sitä mieltä, että Suomen tulisi pysyä sotilaallisesti liittoutumat-

tomana. Naisista tätä mieltä on 74 ja miehistä 63 prosenttia. Vasemmistoliiton kannattajista samaa 

mieltä on 84 prosenttia, SDP:n 82, keskustan 76, vihreiden 69, perussuomalaisten 68 ja kokoomuk-

sen kannattajista 41 prosenttia. 

 

Viidennes, 22 prosenttia, haluaisi, että Suomen pyrkisi Naton jäseneksi. Miehistä tätä mieltä on 28 

ja naisista 16 prosenttia. Kokoomuksen kannattajista tätä mieltä on 50 prosenttia, perussuomalaisten 
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25, keskustan 13, vihreiden 11, SDP:n yhdeksän ja vasemmistoliiton kannattajista kahdeksan pro-

senttia. 

 

Jotakin muuta vaihtoehtoa kannatti kuusi prosenttia. Mainintoja saivat erityisesti Pohjoismaat ja 

EU. Kantaansa ei osannut kertoa neljä prosenttia. (kuva 9) 

 

(kuvat 10, 11 ja 12 liittyvät kaikkiin edellisiin kuviin) 

 

 

Puolustusmäärärahat 

 

Vajaa puolet, 45 prosenttia (50 % syksyllä 2010), on sitä mieltä, että puolustusmäärärahat on säily-

tettävä ennallaan. Naisista tätä mieltä on 54 (55) ja miehistä 37 prosenttia (44).  Niiden korottamista 

kannattaa kolmannes, 34 prosenttia (31), miehistä 39 (35) ja naisista 28 prosenttia (27). Puolustus-

määrärahojen vähentämistä kannattaa vajaa viidennes, 18 prosenttia (17 % syksyllä 2010), miehistä 

20 (19) ja naisista 15 prosenttia (15).  

 

Nykytasoa tukee keskustan kannattajista 57 prosenttia (45 % syksyllä 2010), vihreiden 44 (54), 

SDP:n sekä vasemmistoliiton kannattajista 43 (52 ja 34), kokoomuksen 42 (43) ja perussuomalais-

ten kannattajista 36 prosenttia (48). 

 

Puolustusmäärärahojen lisäystä tukee perussuomalaisten kannattajista 47 prosenttia (26 % syksyllä 

2010), kokoomuksen 45 (48), keskustan 32 (30), SDP:n 30 (29), vihreiden 25 (20) ja vasemmistolii-

ton kannattajista seitsemän prosenttia (26). 

 

Puolustusmääräahojen vähentämisen kannalla on vasemmistoliiton kannattajista 44 prosenttia (39 

% syksyllä 2010), vihreiden 25 (24), SDP:n 22 (17), perussuomalaisten 15 (16), kokoomuksen 13 

(9) ja keskustan kannattajista 11 prosenttia (22). (kuvat 13 ja 14) 

 

 

Mihin puolustusmäärärahojen mahdollinen vähentäminen tulisi ensisijaisesti kohdistaa? 

 

Kysymyksessä esitettiin yhdeksän eri kohtaa, joista vastaaja sai valita 0-3. Kun kysyttiin mahdolli-

sista määrärahojen vähentämisestä, jakautuu lista seuraavasti: 

 

Kansainvälisiin rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin osallistuminen (36 %), puolustusmateriaali-

hankinnat (23 %), varusmieskoulutuksen kesto (22 %), kertausharjoitukset (21 %), varuskuntien 

lukumäärä (19 %), sodanajan joukkojen eli reservin varustaminen (18 %), puolustusvoimien henki-

löstö (15 %), harjoittelutoiminta ja valmiuden ylläpito (10 %) sekä varusmiesten päivärahat ja sosi-

aaliset etuudet (6 %).  

 

Kantaansa ei osannut sanoa 13 prosenttia. (kuva 15) 

 

 

Entä mahdollinen korottaminen? 

 

Sama listaus esitettiin myös kysyttäessä määrärahojen mahdollisten korotusten kohdentamista. Tä-

män osalta listaus jakautuu seuraavasti: 
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Varusmiesten päivärahat ja sosiaaliset etuudet (44 %), harjoittelutoiminta ja valmiuden ylläpito (34 

%), puolustusmateriaalihankinnat (30 %), kansainvälisiin rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin 

osallistuminen (20 %), kertausharjoitukset (14 %), sodanajan joukkojen eli reservin varustaminen 

(13 %), puolustusvoimien henkilöstö (11 %), varuskuntien lukumäärä (8 %) ja varusmieskoulutuk-

sen kesto (8 %). Kantaansa ei osannut sanoa yhdeksän prosenttia. (kuva 15) 

 

 

Miten Suomen tulisi toimia Afganistanissa? 

 

MTS esitti nyt kolmannen kerran kysymyksen siitä, miten Suomen tulisi toimia Afganistanin tilan-

teessa. Kysymyksessä on lueteltu kahdeksan eri toimintoa, joista yksi on kokonaan erossa pysymi-

nen Afganistanista. Kuhunkin toimintoon saattoi ottaa erikseen kantaa vastaamalla joko kyllä, ei tai 

en osaa sanoa. 

 

Suomalaisten tulisi pysyä Afganistanissa, tätä mieltä on 61 prosenttia (67 % syksyllä 2010). Päin-

vastaista mieltä on 34 prosenttia (29).  

 

Suomen tulisi tukea Afganistania kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa, näin ajattelee 74 prosenttia 

(77), auttaa demokraattisen hallinnon rakentamisessa, 73 prosenttia (77), tukea taloudellista ja sosi-

aalista kehitystä sekä koulutuksen järjestämistä kehitysyhteistyön keinoin, 72 prosenttia (74), osal-

listua maan poliisivoimien kouluttamiseen, 66 prosenttia (67), osallistua Afganistanin olojen va-

kiinnuttamiseen sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin, 56 prosenttia (56).  

 

Suomen tulisi osallistua maan asevoimien kouluttamiseen, tätä mieltä on 47 prosenttia (53 % syk-

syllä 2010), toista mieltä on 48 prosenttia (43). Suomen tulisi osallistua äärityhmien taltuttamiseen 

sotilaallisin voimakeinoin, tätä mieltä on 22 prosenttia (16 % syksyllä 2010), päinvastaista mieltä 

on 73 prosenttia (77). (kuva 16) 

 

 

Suomen sotilaallinen läsnäolo Afganistanissa 

 

Nyt kysyttiin toisen kerran mielipidettä Suomen sotilaallisesta läsnäolosta Afganistanissa. 

Tämä kysymys jakaa edelleen mielipiteet. Nyt sotilaallisen läsnäolon jatkamista Afganistanissa 

tukee 47 prosenttia (46 % syksyllä 2010). Miehistä tätä mieltä on 50 (47) ja naisista 45 prosenttia 

(46). 

 

Kokoomuksen kannattajista Suomen sotilaallisen läsnäolon jatkamista Afganistanissa tukee 73 pro-

senttia (67 % syksyllä 2010), keskustan 56 (53), vihreiden 51 (49), SDP:n 44 (49), perussuomalais-

ten 41 (37) ja vasemmistoliiton kannattajista 36 prosenttia (25). 

 

Suomen tulisi lopettaa sotilaallinen läsnäolo Afganistanissa, tätä mieltä on 47 prosenttia (48 % syk-

syllä 2010). Naisten ja miesten välillä ei tässä ole eroa. Kantaansa ei osaa sanoa kuusi prosenttia 

(5). 

 

Vasemmistoliiton kannattajista sotilaallisen läsnäolon lopettamista Afganistanissa tukee 62 prosent-

tia (73 % syksyllä 2010), perussuomalaisten 57 (56), SDP:n 51 (50), vihreiden 44 (42), keskustan 

37 (43) ja kokoomuksen kannattajista 26 prosenttia (29). 
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Suomalainen sotilas sai surmansa Afganistanissa 15.2.2011.  Afganistan- kysymysten osalta ei ollut 

eroja vastauksissa, jotka oli saatu ennen 16.2.2011 tai sen jälkeen. (kuva 17) 
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