K YSELYLOMAKE : FSD3234 EVA N KANSALLINEN ASENNETUTKIMUS 2018
Q UESTIONNAIRE : FSD3234 EVA S URVEY ON F INNISH VALUES AND ATTITUDES 2018

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/

Tervetuloa uuteen Internet-paneelitutkimukseen! Painamalla &rarr; -painiketta pääset tutkimuksessa eteenpäin
seuraavaan kysymykseen. Tarvittaessa palaa edelliseen kysymykseen &larr; -painikkeesta.
If true, set 'Browser.UserAgent' to question 'selain'
If true, set 'Browser.Mobile' to question 'mobiililaite'

1. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa
ratkaisemaan useimmat tänä päivänä esiintyvät
ongelmat
Tiede ja teknologia ovat nousemassa ihmisen
palvelijasta ihmisen herraksi
Robottien ja tekoälyn myötä yhteiskunta
jakautuu hyväpalkkaisiin osaajiin ja heikosti
toimeentuleviin
Vaikka robotiikka ja tekoäly ensi vaiheessa
vähentävätkin työpaikkoja, pitkällä aikavälillä ne
turvaavat työllisyyttä
Ihmistyön korvaaminen koneilla ja
automaatiolla johtaa pysyvään
suurtyöttömyyteen
On todennäköistä että lähitulevaisuudessa
joudun rakennemuutoksen vuoksi
opettelemaan uuden ammatin
Olisin valmis ottamaan vastaan mitä tahansa
työtä, jos vaihtoehtona olisi työttömyys
Olisin valmis tinkimään palkastani, mikäli
työaikaa lyhennettäisiin ja saisin enemmän
vapaa-aikaa
Perinteiset luokkarajat ovat maassamme jo
paljolti kadonneet elintason yleisen nousun
myötä
Yksilön menestyksen määrää ensisijaisesti
hänen oma toimintansa ja tahtonsa, ei
yhteiskunta eikä olosuhteet
Tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet
maassamme liian suuriksi
On oikein, että huippuosaajille maksetaan
työstään selvästi parempaa palkkaa, vaikka se
kasvattaisikin tuloeroja
Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen tulevan
menestyksen ja paikan yhteiskunnassa sanelee
pitkälti se, sattuuko syntymään vauraaseen vai
köyhään kotiin
Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista
yhteiskunnista, jossa kenestä hyvänsä voi tulla
mitä vain
Suomessa pitäisi päästä tilanteeseen, jossa
tuloja tasattaisiin nykyistä paljon
voimakkaammin ja kaikkien käytettävissä
olevat tulot olisivat osapuilleen samat
Nyky-Suomessa lietsotaan puhetta
yhteiskunnan eriarvoistumisesta, mikä luo
yhteiskuntaan tarpeettomia jakolinjoja ja
jännitteitä
Käytettävissä olevilla tuloillani on nyt
vaikeampaa tulla toimeen kuin aiemmin

Täysin
samaa mieltä


Jokseenkin
samaa mieltä


Vaikea
sanoa


Jokseenkin
eri mieltä


Täysin eri
mieltä


































































































































































Robottivero on tulevaisuudessa välttämätön
keino rahoittaa sosiaaliturvaa.
Työajan lyhentäminen ja työn jakaminen on
toimiva keino työllisten määrän lisäämiseksi.
Suomen nykyisillä työmarkkinoilla
nollatuntisopimukset ovat tarpeellinen
joustomekanismi erityisesti palvelualoilla.
Suomalaisten tuloerojen kasvu nykyisestä
haittaisi talouskasvua.
Sipilän hallituksen ajama kilpailukykysopimus
oli Suomen talouskasvun kannalta
oikeansuuntainen ratkaisu.
Suomen on järkevää tukea telakoitaan
kilpailukyvyn turvaamiseksi, koska useimmissa
muissakin maissa tehdään niin.
Pieniä yrityksiä kannattaa suosia ylimääräisin
verohelpotuksin tai yritystuin, koska uudet
työpaikat syntyvät pääsääntöisesti niihin.
Vuokrasääntelyllä pitäisi pyrkiä hillitsemään
vuokrien nousua, vaikka se tarkoittaisi vuokraasuntotarjonnan pienenemistä.
Kotitalousvähennys on tehokas tapa torjua
harmaata taloutta.
Maahanmuuttajien kotouttamista tulisi edistää
sallimalla määräaikaisesti työehtosopimuksen
vähimmäistason alittavat palkat
Valtio säätelee liikaa yksityisen ihmisen elämää
Suomessa saa yksilönvapauden nimissä tehdä
yleisestä edusta piittaamatta melkein mitä
tahansa
Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja
kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja
laskee hintoja
Jokaisen on voitava toteuttaa itseään vapaasti,
kunhan ei rajoita muiden vapauksia
Yksilö ei voi olla vapaa, jos hän on syrjäytynyt
tai köyhä
Talouden vapaus on tärkeää lähinnä yrityksille,
ei niinkään yksilöille




























































































































































Randomize responses

2. Maallemme valitaan piakkoin tasavallan presidentti seuraavalle kuusivuotiskaudelle. Mitä mieltä
olet presidentin valtaoikeuksista: Kuinka paljon valtaa presidentillä pitäisi sinun mielestäsi olla
seuraavissa asioissa tai asiakokonaisuuksissa? Kerro oma mielipiteesi riippumatta siitä, mitkä
presidentin valta-oikeudet ovat tällä hetkellä.

Kaikki
valta
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Hallituksen muodostajan valitseminen
Eduskunnan hajottaminen ja
ennenaikaisten vaalien määrääminen
Työmarkkina-asiat
Aluepolitiikka
Koulutus ja tutkimus
Elinkeinopolitiikka (mm. kilpailu,
yritysten sääntely, omistajaohjaus)
Talouspolitiikka (mm. verotus ja
julkisen talouden hoito)

Melko
paljon
valtaa




Vaikea
sanoa





Erittäin
paljon
valtaa








Melko
vähän
valtaa




Erittäin
vähän
valtaa




Ei
lainkaan
valtaa





















































Ympäristöasiat (mm. luonnonsuojelu,
ilmastonmuutoksen torjunta)
Maahanmuuttopolitiikka
Sosiaali- ja terveyspolitiikka
EU-asiat
Maanpuolustus
Eduskunnan lainsäädäntötyö yleensä
(esim. lakialoitteet, lakien
vahvistaminen)
Puolustusvoimien ylipäällikkyys
Rikollisten armahtaminen
Keskeiset valtion virkanimitykset





















































































3. Alla esitetään lista seitsemästä yhteiskunnallisesta tuloryhmästä pienimmästä suurimpaan. Mihin
niistä katsot itse kuuluvasi? Valitse ryhmistä yksi.

















1 Pienituloiset
2 Pienituloisen ja keskituloisen välillä
3 Alemmat keskituloiset
4 Keskituloiset
5 Ylemmät keskituloiset
6 Keskituloisen ja suurituloisen välillä
7 Suurituloiset

4. Robottien ja tekoälyn vaikutuksista suomalaisten työllisyyteen on esitetty erilaisia näkemyksiä.
Miten seuraavat lausumat sopivat sinuun henkilökohtaisesti?
Pitää paikkansa
Olen joskus hoitanut työtehtävää, joka sittemmin
siirrettiin robotin/tekoälyn hoidettavaksi
On todennäköistä, että työtehtäviäni siirtyy lähivuosina
robotin/tekoälyn hoidettavaksi
Työtehtäväni ovat sellaisia, että niitä on vaikea siirtää
roboteille/tekoälylle
Olen työtehtävieni puitteissa toistuvasti yhteistyössä
robottien/tekoälyn kanssa
Robotit ja tekoäly ovat vahvistaneet oman alani
työllisyyttä/työpaikkani säilymistä

En ole/ole ollut
työelämässä


En osaa sanoa



Ei pidä
paikkaansa




































5. Entä miten näet robottien ja tekoälyn vaikuttavan tulevaisuudessa omaan työhösi ja työntekoosi?
Vastaa tämänhetkisen työsi mukaan. Jos et ole työelämässä, vastaa viimeisen työpaikkasi mukaan
tai sen
mielikuvan mukaan, mikä sinulla asiasta on.

Helpottaa ja tehostaa omaa työtäni
merkittävästi
Palkkani laskee nykyisestä
Lisää työni turvallisuutta poistamalla siitä
yksitoikkoisia, raskaita tai vaarallisia
työvaiheita
Tekee työstäni pakkotahtista
Voin keskittyä vain olennaiseen, koska
rutiiniosat työstäni automatisoidaan
Työpaikkani arvot kovenevat, koska
roboteilta puuttuu inhimillinen harkinta ja
vastuu

Hyvin
todennäköi
stä


Melko
todennäköi
stä


Vaikea
sanoa


Melko
epätodenn
äköistä


Hyvin
epätodenn
äköistä


En ole ollut
työelämäss
ä


















































Palkkani kasvaa nykyisestä
Itseeni kohdistuva seuranta ja valvonta
lisääntyvät
Vapaus ja itseohjautuvuus kasvavat
työssäni
Vapaa-aikani määrä lisääntyy
Ei vaikuta mitenkään

















































6. Monien arvioiden mukaan robotteja ja tekoälyä tullaan hyödyntämään jo lähitulevaisuudessa
laajalti eri tehtävissä. Miten sinä suhtaudut robottien hyödyntämiseen seuraavissa yhteyksissä tai
tehtävissä?

Itse ajavat autot ja rekat
Hoivarobotit sosiaali- ja
terveydenhuollossa
Neuvontarobotit puhelimessa tai
internetissä
Robotti kotiapulaisena
Koulunkäyntiavustajarobotit
Teollisuusrobotit
Myyjärobotit kaupoissa
Sotarobotit
Varainhoitorobotit
Robotisoitu verotus
Työhaastatteluja tekevät robotit
Robottijournalistit
Päätöksenteossa avustavat robotit
hallinnossa
Valvontarobotit

Erittäin
myönteises
ti



Melko
myönteises
ti



Neutraalisti

Melko
kielteisesti

Erittäin
kielteisesti

En osaa
sanoa







































































































7. Miten luonnehtisitte kotitaloutenne tuloja/nykyistä taloudellista toimeentuloa?















1 Tuloilla tulee erinomaisesti toimeen
2 Tuloilla elää melko mukavasti
3 Tuloilla pärjää, kun käyttää harkiten
4 Vaikeuksia tulla toimeen
5 En osaa sanoa
6 En halua sanoa/arvioida

Seuraavat viisi kuviota kuvaavat erilaisia yhteiskuntia. Vastaa alla kysymyksiin a ja b.8a. Mikä kuvio
mielestäsi vastaa eniten nykyistä tilannetta Suomessa?















1 Kuvio A
2 Kuvio B
3 Kuvio C
4 Kuvio D
5 Kuvio E
6 En osaa sanoa

8b. Millainen tilanne Suomessa pitäisi mielestäsi olla?















1 Kuvio A
2 Kuvio B
3 Kuvio C
4 Kuvio D
5 Kuvio E
6 En osaa sanoa

9. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat mielestäsi elämässä menestymiselle?

Varakas perhetausta
Hyvin koulutetut vanhemmat
Oma hyvä koulutus
Kunnianhimo
Kova työnteko
Oikeiden ihmisten tunteminen
Poliittiset suhteet
Lahjusten antaminen
Etninen tausta
Uskonto
Sukupuoli
Sattuma
Lahjakkuus
Hyveellisyys ja moraali
Röyhkeys
Ulkoinen olemus

Välttämätö
n

















Erittäin
tärkeä

















Melko
tärkeä

















Ei kovin
tärkeä

















Ei lainkaan
tärkeä

















En osaa
sanoa

















10. Onko seuraavilla elämänalueilla suomalaisessa yhteiskunnassa liian vähän, sopivasti vai liikaa
vapautta?

Yrittäminen ja yritystoiminta
Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö
Julkinen terveydenhuolto
Koulutus ja opiskelu
Alkoholin hankinta ja kuluttaminen
Samaa sukupuolta olevien avioliitot
Työnteko työpaikoilla
Markkinatalous ja kilpailu
Metsästys ja kalastus
Eri kulttuurien tapojen ja rituaalien harjoittaminen
Eri uskontojen harjoittaminen
Samaa sukupuolta olevien adoptiot
Kasvatus ja perhe-elämä
Liikenne (esim. ajonopeudet)
Taide
Luonnossa liikkuminen ja jokamiehen oikeudet
Uhkapelaaminen
Itsensä ilmaiseminen sosiaalisessa mediassa
Ilmaisun- ja sananvapauden käyttö yleensä
Työmarkkinat ja työehdoista sopiminen
Elintavat (ruoka, alkoholi, tupakka, liikunta)

Liian paljon






















Sopivasti






















Liian vähän






















En osaa sanoa






















Kysymme vielä joitakin taustatietojanne tulosten tilastollista ryhmittelyä varten.Nykyinen tai
viimeisin työnantajanne.

















1 Valtio
2 Kunta tai kuntayhtymä
3 Julkisomisteinen yritys
4 Yksityinen (tai oma) yritys
5 Järjestö tai yhdistys
6 Jokin muu työnantaja
7 En ole ollut mukana työelämässä

If = 1, 2, 3, 4, 5, 6, Only ask 'T2'
If = 1, 2, 3, 4, 5, 6, Only ask 'T3'

Oletteko...











1 Kokopäivätyössä
2 Puolipäivätyössä
3 Osa-aikatyössä
4 Muu työaikamuoto

Onko työsuhteenne...







1 Vakituinen
2 Määräaikainen

Millainen peruskoulutus Teillä on?









1 Kansakoulu
2 Keski- tai peruskoulu
3 Ylioppilastutkinto

Millainen ammatillinen koulutus Teillä on?















1 Ei ammatillista koulutusta
2 Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
3 Ammattikoulu
4 Opistotasoinen ammattikoulutus
5 Ammattikorkeakoulututkinto
6 Yliopisto- tai korkeakoulututkinto

Ammattiryhmä, johon katsotte lähinnä kuuluvanne.



















01 Johtavassa asemassa toisen palv.
02 Ylempi toimihenkilö
03 Alempi toimihenkilö
04 Työntekijä
05 Yrittäjä tai yksityinen ammatinharj.
06 Maatalousyrittäjä
07 Opiskelija
08 Eläkeläinen









09 Kotiäiti/koti-isä
10 Työtön
11 Muu

Toimiala, jolla työskentelette tai viimeksi työskentelitte.













1 Maa- ja metsätalous
2 Teollisuus ja rakennustoiminta
3 Yksityiset palvelut
4 Julkiset palvelut
5 En ole ollut mukana työ elämässä

Kuulutteko johonkin ammatilliseen keskusjärjestöön?







1 En kuulu
2 Kyllä

If = 2, Only ask 'T8b'

Mihin kuulutte...











1 SAK
2 STTK
3 Akava
4 MTK

Jos eduskuntavaalit pidettäsiiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisitte?





























01 KESK
02 KOK
03 SDP
04 Vasemmistoliitto
05 Vihreät
06 RKP
07 Kristillisdemokraatit
08 Perussuomalaiet
09 Siniset
10 Jokin muu puolue tai ryhmittymä
11 En äänestäisi lainkaan
12 En osaa sanoa
13 En halua sanoa

Mihin yhteiskuntaluokkaan katsotte lähinnä kuuluvanne?














1 Työväenluokkaan
2 Alempaan keskiluokkaan
3 Keskiluokkaan
4 Ylempään keskiluokkaan
5 Yläluokkaan
6 En katso kuuluvani mihinkään luokkaan

Merkitään lomake loppuunasti vastatuksi, sub-population ehto Analyse /
Vista
If true, set '1' to question 'COMPLETE'
If true, set 'InterviewTime("alkaa","lopetus")' to question 'kesto_kokolomake'

Loppuun asti vastattu




1 cp

Seuraavaan voitte kirjoittaa mitä tahansa näkemyksiänne maamme asioista tai tästä tutkimuksesta.
Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita ja arvokkaita!

Kysymys 8. Seuraavat viisi kuviota kuvaavat erilaisia yhteiskuntia. Vastaa alla kysymyksiin a ja b.

a) Mikä kuvio mielestäsi vastaa eniten nykyistä tilannetta Suomessa?
Kuvio A – Kuvio B – Kuvio C – Kuvio D – Kuvio E – En osaa sanoa
b) Millainen tilanne Suomessa pitäisi mielestäsi olla?
Kuvio A – Kuvio B – Kuvio C – Kuvio D – Kuvio E – En osaa sanoa
Lähde: FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto, http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2514

