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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Kysymykset

1. Luottamus hyvinvointivaltioon (tulevaisuus)
Uskotko, että Suomen julkiset hyvinvointipalvelut ja sosiaalietuudet täyttävät vuonna
2050 kansalaisten tarpeet seuraavilla aloilla?
(ANNA VAIHTOEHDOT SATUNNAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ)
o
Terveydenhuolto
o
Eläkkeet
o
Työttömyysturva
o
Päivähoito
o
Vanhustenhoito
o
Koulutus
1: Kyllä
2: Ei
9: En osaa sanoa, ei vastausta (ÄLÄ LUE)
2. Yksilön valmius osallistua kustannuksiin
Jos verot ja sosiaaliturvamaksut eivät riitä nykyisen tasoisten julkisten sosiaalietuuksien
ja hyvinvointipalveluiden ylläpitämiseen Suomessa, kumpi seuraavista vaihtoehdoista
olisi mielestäsi paras?
(LUE ÄÄNEEN; YKSI VASTAUS)
(ANNA VASTAUSVAIHTOEHDOT 1–2) SATUNNAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ
1: Korotetaan veroja ja sosiaaliturvamaksuja nykyisen tasoisten julkisten
sosiaalietuuksien ja hyvinvointipalveluiden ylläpitämiseksi.
2: Säilytetään verojen ja sosiaaliturvamaksujen nykyinen taso ja alennetaan julkisten
sosiaalietuuksien ja hyvinvointipalveluiden tasoa.
(ÄLÄ LUE)
3: Vähennetään veroja ja sosiaaliturvamaksuja sekä alennetaan julkisten
sosiaalietuuksien ja hyvinvointipalveluiden tasoa.
4: Korotetaan veroja ja sosiaaliturvamaksuja sekä nostetaan julkisten sosiaalietuuksien
ja hyvinvointipalveluiden tasoa.
9: En osaa sanoa, ei vastausta

3. Hyvinvointivaltion tavoite
Jos ajatellaan Suomen julkista hyvinvointijärjestelmää tulevaisuudessa, kuinka tärkeinä
pidät seuraavia tavoitteita?
(ANNA VAIHTOEHDOT SATUNNAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ)
o
Terveydenhuollon takaaminen kaikille kansalaisille
o
Toimeentulon ja kohtuullisen elintason takaaminen kaiken ikäisille
kansalaisille
o
Päivähoidon takaaminen
o
Vanhustenhoidon takaaminen
o
Koulutuksen saannin sekä tietojen ja taitojen hankinnan mahdollistaminen
kaikille kansalaisille
1: Erittäin tärkeää
2: Hyvin tärkeää
3: Melko tärkeää
4: Ei kovin tärkeää
5: Ei lainkaan tärkeää
9: En osaa sanoa, ei vastausta (ÄLÄ LUE)
4. Hallintoon liittyvät seikat
Kerro, missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavista väittämistä.
(ANNA VAIHTOEHDOT SATUNNAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ)
o
Tiedän, mitä julkisia hyvinvointipalveluita ja sosiaalietuuksia Suomessa on
tarjolla minulle ja perheelleni.
o
Voin valita, miten julkiset hyvinvointipalvelut, kuten esimerkiksi päivähoitotai terveydenhuoltopalvelut, tuotetaan minulle ja perheelleni.
o
Suomen julkiset sosiaalietuudet ja hyvinvointipalvelut joustavat eri
elämäntilanteiden tarpeiden mukaan.
o
Suomen julkiset hyvinvointipalvelut ja sosiaalietuudet kannustavat minua
aktiivisesti parantamaan henkilökohtaista hyvinvointiani.
1: Täysin samaa mieltä
2: Jokseenkin samaa mieltä
3: Jokseenkin eri mieltä
4: Täysin eri mieltä
9: En osaa sanoa, ei vastausta (ÄLÄ LUE)

5.

EU:n rooli

Mikä EU:n roolin pitäisi olla suhteessa kansallisiin hyvinvointijärjestelmiin? Kerro, missä
määrin olet samaa tai eri mieltä.
(ANNA VAIHTOEHDOT SATUNNAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ)
o
EU:n tulee taata tulonsiirrot rikkailta jäsenvaltioilta köyhille jäsenvaltioille.
o
EU:n tulee asettaa kaikille jäsenvaltioilleen sosiaaliturvaa koskevat
vähimmäisvaatimukset.
o
EU:n tulee edistää ja tukea opiskelijoiden ja työntekijöiden nykyistä
parempaa liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä.
o
EU:n pitää painostaa jäsenvaltioita, Suomi mukaan lukien, toteuttamaan
tarvittavia hyvinvointijärjestelmän uudistuksia.
1: Täysin samaa mieltä
2: Jokseenkin samaa mieltä
3: Jokseenkin eri mieltä
4: Täysin eri mieltä
9: En osaa sanoa, ei vastausta (ÄLÄ LUE)
Sosiodemografiset tekijät




Sukupuoli
Ikä
Nettotulot (erinä)
Politiikkaa hahmotetaan usein käsitteillä vasemmisto ja oikeisto. Mihin sijoittaisit
itsesi asteikolla 1–7, jossa 1 tarkoittaa äärivasemmistoa ja 7 äärioikeistoa?
1: Äärivasemmisto
2:
3:
4:
5:
6:
7: Äärioikeisto
9: En osaa sanoa, ei vastausta (ÄLÄ LUE)

