K YSELYLOMAKE : FSD3305 EVA N ARVO - JA ASENNETUTKIMUS SYKSY 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 pääsette tutkimuksessa
eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Tarvittaessa palatkaa edelliseen kysymykseen &larr; -painikkeesta.

1a. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Kattava sosiaaliturva ja pitkälle viety
yhteiskunnan huolenpito tekevät
ihmisistä laiskoja ja aloitekyvyttömiä
Yhteiskunnan tuista on tullut
saavutettuja etuja, joita käyttävät
surutta sellaisetkin, jotka eivät niitä
välttämättä tarvitsisi
Vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden
julkisten palvelujen ylläpitäminen
maksaa paljon, suomalainen
hyvinvointivaltio on aina hintansa
arvoinen
Suomessa asuvilla on kaikissa oloissa
oltava oikeus yhteiskunnan takaamaan
perustoimeentuloon
Julkiset hyvinvointipalvelut ja -tuet
tulisi kohdentaa lähinnä vain niitä
eniten tarvitseville ja heikoimmassa
asemassa oleville
Olen kiinnostunut politiikasta ja
seuraan sitä aktiivisesti
Mikään puolue ei aja juuri minulle
tärkeitä asioita
Puolueet ovat ajautuneet yhä
kauemmas tavallisen ihmisen
ongelmista
Demokratia toimii Suomessa niin
hyvin, että puheet kansalaisten
huonoista vaikutusmahdollisuuksista
ovat vailla pohjaa
Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka
kykenevät palauttamaan
yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen
sekä oikeiden arvojen kunnioituksen
Politiikan moraalia moititaan
maassamme suotta, sillä valtaosa
poliitikoistamme on rehellisiä ja
tunnollisia ihmisiä

Täysin
samaa
mieltä


Jokseenkin Vaikea
samaa
sanoa
mieltä



Jokseenkin Täysin eri
eri mieltä
mieltä








































































































Yhteiskuntamme eliitti ajaa vain omia
etujaan, eikä välitä tavallisten
suomalaisten elinolosuhteista
Etujärjestöillä on maassamme aivan
liian paljon vaikutusvaltaa poliittisessa
päätöksenteossa
Toimittajat ohjaavat liikaa mielipiteitä
Suomessa
Nyky-Suomessa kansalaisten
mielipiteet välittyvät
päätöksentekijöille paremmin
kansalaisliikkeiden kautta kuin
puolueiden kautta
Asioiden yksinkertaistaminen,
tahallinen vääristely ja suoranainen
valehtelu politiikassa ovat yleistyneet
Ulkomaalaisten lisääntyvä muutto
Suomeen tuo maahamme hyödyllisiä
kansainvälisiä vaikutteita
Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella
kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä
lisääntyvää kansainvälistymistä
vastaan
Suomalaisten varauksellinen
suhtautuminen ulkomaalaisiin on
viisasta varovaisuutta, ei
tietämättömyyttä tai rasismia
Maamme väestön ikääntyminen ja
uhkaava vähentyminen edellyttävät
ulkomaalaisten Suomeen muuton
helpottamista



























































































1b. Entä mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

Maassamme tietyillä kapeilla
erikoisaloilla esiintyvää työvoimapulaa
tulisi helpottaa ulkomaalaisen
työvoiman avulla
Suomen kasvava työvoimapula on
ratkaistavissa vain ulkomaalaisen
työvoiman avulla
Suurempi ongelma kuin
ulkomaalaisten tulo Suomeen
maallemme on pätevien ja
kyvykkäiden suomalaisten muutto
ulkomaille

Täysin
samaa
mieltä


Jokseenkin Vaikea
samaa
sanoa
mieltä



Jokseenkin Täysin eri
eri mieltä
mieltä
























Ulkomaalaisten lisääntyvä työskentely
Suomessa toisi maahamme hyödyllisiä
kansainvälisiä vaikutteita
Vaikka Suomen on osaltaan kannettava
vastuuta sodan ja vainon kohteeksi
joutuneista pakolaisista, nykyisen
suuruinen maahanmuutto on liikaa
Suomen ja koko EU:n pitäisi tiukentaa
maahanmuuttopolitiikkaansa
Niin sanottu ulkomaisen työvoiman
tarvehankinta tulee poistaa
Turvapaikanhakijat ja työperäinen
maahanmuutto ovat kaksi täysin eri
asiaa, jotka tulisi pitää tarkoin erillään
Suomessa käytävä keskustelu
maahanmuutosta ei ole riittävän
suorapuheista ja ongelmia avoimesti
esille tuovaa
Muukalaisvihasta ja rasistisesta
puheesta on tullut Suomessa lähes
jokapäiväistä
Suomen tulisi liittyä NATOon
Kannattaisin Suomen NATOjäsenyyttä, jos maamme ylin
valtiojohto puoltaisi sitä
Suomen tulisi pysyttäytyä NATOn
ulkopuolella siinäkin tapauksessa, että
Ruotsi liittyisi puolustusliittoon
Suomen päättäjät keskittyvät liiaksi
kansainvälisiin kysymyksiin unohtaen
kotimaan ongelmat
Ilmastokysymykset ovat
ulkopolitiikassa jo
turvallisuuspolitiikkaakin tärkeämpiä
Suomen ei pitäisi ottaa kantaa sellaisiin
kansainvälisiin kysymyksiin, jotka
asettaisivat hyvät Venäjä-suhteemme
vaakalaudalle
Vaikka Venäjällä on omat ongelmansa,
suomalaisilla ei ole nykyisin mitään
syytä suhtautua suureen naapuriinsa
kielteisesti
Yhdysvallat toimii
maailmanpolitiikassa oikein ja
ansaitsee myös suomalaisten tuen
Ongelmistaan huolimatta Yhdysvallat
on länsimaisten arvojen keskeinen
puolustaja maailmassa ja Suomellekin
tärkeä kumppani




























































































































































Suomi on mennyt liian pitkälle mukaan
globalisaatioon, jatkossa maamme
pitäisi palata kohti kansallisempaa
taloutta ja politiikkaa
Nykytilanteessa on vaara, että Suomi
käpertyy sisäänpäin ja jää syrjään
kansainvälisestä kehityksestä
Suomessa on hyväksyttävä se, että
palkka voi jäädä niin alhaiseksi, että
riittävään toimeentuloon tarvitaan
lisäksi sosiaaliturvaa
Kaikilla suomalaisilla on velvollisuus
tehdä työtä yhteiseksi hyväksi
Jokaisella Suomessa asuvalla on
velvollisuus tehdä työtä ja maksaa
veroja hyvinvointiyhteiskunnan
rahoittamiseksi



















































2. Suomessa tullaan lähitulevaisuudessa uudistamaan sosiaaliturvaa (esimerkiksi
työttömyys-, asumis-, opinto- ja toimeentulotuet). Miten sinä suhtaudut asiaan?
Seuraavassa esitetään kuusi väittämäparia. Kumpi väittämistä (A vai B) vastaa
paremmin omaa näkemystäsi? Anna vastauksesi asteikolla 1–5 (1= Väittämä A vastaa
selvästi paremmin, 5= Väittämä B vastaa selvästi paremmin).
A: Sosiaaliturvan saamiselle pitää aina
olla selvästi osoitettava syy
(työttömyys, pienituloisuus, sairaus,
vanhemmuus, opiskelu jne.)
A: Yhteiskunnan pitää edellyttää
terveeltä ja työikäiseltä vastiketta
sosiaaliturvalle (työnhakua, opintoja,
suostumista aktivointitoimiin jne.)
A: Sosiaaliturvaa pitäisi uudistaa
yhdistämällä mahdollisimman monta
tukimuotoa yhdeksi tueksi
A: Sosiaaliturvan pitää olla
yksilökohtaista, eli määräytyä
henkilökohtaisen tilanteen mukaan
riippumatta siitä, paljonko esimerkiksi
puoliso ansaitsee
A: Sosiaaliturvaan ei voida
tulevaisuudessa käyttää juurikaan
nykyistä enempää rahaa, koska
julkinen talous on tiukoilla (mm.
kestävyysvaje)
A: Sosiaaliturvan tarkoitus on antaa
rahallista taloudellista tukea, ei ohjata
tai neuvoa aikuisia ihmisiä

1


2


3


4


5




















































B: Esimerkiksi 500-600 euron
suuruinen sosiaaliturva (perustulo tai
kansalaispalkka) voitaisiin maksaa
kaikille ilman erillistä syytä
B: Yhteiskunnan ei pidä vaatia
terveeltä ja työikäiseltä sosiaaliturvan
saajalta aktiivisuutta tai muuta
vastiketta
B: Sosiaaliturvan jokaisella eri
etuudella on oma käyttötarkoituksensa,
eikä niitä pidä yhdistää
B: Sosiaaliturvan etuuksien tasoa
määritellessä pitää ottaa huomioon
muiden samassa kotitaloudessa asuvien
tulot
B: Sosiaaliturvan tasoa pitää parantaa
siinäkin tapauksessa, että se merkitsisi
leikkauksia joihinkin muihin menoihin
tai verojen korottamista
B: Sosiaaliturvan painopistettä pitäisi
siirtää lisäämällä taloudellisen tuen
rinnalle ohjausta ja neuvontaa





























































3. Maahanmuutto herättää maassamme paljon keskustelua. Seuraavassa on lueteltu
eräitä asiaa koskevia yleistäviä väitteitä ja luonnehdintoja. Miten ne vastaavat sinun
henkilökohtaisia näkemyksiäsi?

Maamme ulkomaalaispolitiikka on
liian tiukkaa ja torjuvaa
Ulkomaalaiset vievät liiaksi
työpaikkoja suomalaisilta
Ulkomaalaiset ovat rikkaus maamme
kulttuurille ja henkiselle ilmapiirille
Vain harvat turvapaikkaa hakevat ovat
todellisessa hädässä
Maahanmuuttajat hyödyttävät
maamme taloutta
Työelämä tarvitsee enenevästi
maahanmuuttajia
Pakolaiset saavat paljon paremmat
sosiaaliedut kuin suomalaiset
Tulijat eivät kunnioita riittävästi
maamme tapoja ja elämänmuotoa
Rikollisuus ja levottomuudet
lisääntyvät ulkomaalaisten myötä

Erittäin
hyvin


Melko
hyvin


Vaikea
sanoa


Melko
huonosti


Erittäin
huonosti


















































































Suomalaisten suhtautumisessa
ulkomaalaisiin on paljon rasismia
Ulkomaalaiset ovat yleisesti ottaen
kunnollisia ja sympaattisia ihmisiä
Tulijat haluavat vain hyötyä
elintasostamme ja sosiaaliturvastamme
Suomen tulee ottaa vastaan
ulkomaalaisia jo täyttääkseen
kansainväliset velvoitteensa
Erilaisista etnisistä ryhmistä peräisin
olevat eivät koskaan voi sopeutua
oloihimme
Avioliitot ulkomaalaisten kanssa
parantavat kansamme geeniperimää
Ulkomaalaisten maahanmuuttoa tulisi
rajoittaa nykyisestä
Tiukka 'rajat kiinni'-politiikka on
häpeäksi maamme maineelle
sivistysvaltiona
Ulkomaalaisilla on paljon myönteistä
annettavaa maallemme



























































































4. Millaiseksi koet henkilökohtaisesti oman asemasi suomalaisessa yhteiskunnassa tällä
hetkellä? Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Poliitikot yleisesti ottaen ymmärtävät
ja kunnioittavat kaltaisteni ihmisten
elämäntapaa
Ammatistani/alasta, jolla työskentelen
annetaan mediassa asiallinen ja oikea
kuva
Päätöksentekijöitä kiinnostaa, mitä
mieltä minä olen ja he kuuntelevat
minua
Tunnen, että muut ihmiset
kunnioittavat minua
Media kuvaa kaltaisessani
elämäntilanteessa olevia ihmisiä
asiallisesti ja oikein
Saan mielestäni hyvän vastineen
maksamilleni veroille
Juuri nyt politiikassa pinnalla olevat
kysymykset ovat minulle tärkeitä
Viranomaiset ottavat asiani vakavasti
ja kohtelevat minua reilusti

Täysin
samaa
mieltä


Jokseenkin Vaikea
samaa
sanoa
mieltä



Jokseenkin Täysin eri
eri mieltä
mieltä










































































Tunnen olevani tasa-arvoinen muiden
kanssa











5. Seuraavassa on lueteltu joukko yhteiskunnan toimijoita ja asioita. Kuinka suurta
luottamusta tunnet niitä kohtaan?

Eduskunta
Kirkko
Oikeuslaitos
Ammattiyhdistysliike
Työnantajajärjestöt
Poliittiset puolueet
Maan (nykyinen) hallitus
Tasavallan (nykyinen) presidentti
Valtion virkamiehistö
Euroopan unioni, EU
Ympäristöjärjestöt
Yleensä kansalaisjärjestöt
Poliisi
Puolustusvoimat
Suuryritykset, pörssiyhtiöt
Pienyritykset, yksityisyrittäjät
Maamme koulutusjärjestelmä
Sosiaaliturvajärjestelmä
Markkinatalousjärjestelmä
Pankit, pankkijärjestelmä
Sosiaalinen media (Facebook, Twitter,
Instagram jne.)
Yleisradio YLE
Wikipedia
Helsingin Sanomat
Google
MTV3
Oman maakuntasi johtava sanomalehti
Maamme tiedotusvälineet yleensä

Hyvin
suurta






















Melko
suurta






















Vaikea
sanoa






















Melko
vähäistä






















Hyvin
vähäistä






























































6. Maailma muuttuu ja Suomi sen mukana. Alla on lueteltu joukko suomalaisen
yhteiskunnan osa-alueita ja muita asioita. Miten ne ovat mielestäsi viimeisten
kymmenen vuoden aikana muuttuneet?

Suomen asema Euroopan maiden
joukossa

Suuri
myönteine
n muutos

Pieni
myönteine
n muutos





Ei
muutosta/v
aikea
sanoa


Pieni
kielteinen
muutos

Suuri
kielteinen
muutos





Markkinatalousjärjestelmä ja sen
kehityspiirteet
Demokratian toimivuus, kansalaisten
vaikutusmahdollisuudet
Työolot, työpaikkojen ilmapiiri
Ulkoinen turvallisuus, maamme
turvallisuuspoliittinen asema
Sisäinen turvallisuus, rikollisuuden ja
väkivallan määrä
Tulo- ja hyvinvointierot väestöryhmien
kesken
Luonnon ja ympäristön tila
Aineellinen hyvinvointi, elintaso
Henkinen hyvinvointi, ihmisten
onnellisuus
Yleinen yhteiskuntamoraali
Oikeusjärjestelmän toimivuus
Yritysten asema/toimintaedellytykset
Median/tiedonvälityksen taso ja
toimintatavat
Sosiaaliturvan taso ja kattavuus
Koulutusjärjestelmä, koulutuksen
taso/kehitys
Teknologinen kehitys ja sen
vaikutukset yhteiskuntaan
Kansallisen kulttuurin asema
Suomalaisten itsetunto













































































































































7. Turvallisuus ja erilaisiin uhkiin varautuminen on ajankohtainen puheenaihe.
Kuinka suurina sinä pidät seuraavia uhkia yleisemmin Suomen tai henkilökohtaisesti
itsesi/läheistesi kohdalla?

Sotilaallinen hyökkäys Suomeen
Hybridivaikuttaminen, suomalaisen
yhteiskunnan horjuttaminen eri keinoin
Terrori-isku Suomessa
Uusi laajamittainen talouskriisi
maailmalla
Jengisodat, mellakat, tuhotyöt
Vaaleihin vaikuttaminen maamme
rajojen ulkopuolelta
Ilmaston lämpeneminen
Tietovarkauden kohteeksi joutuminen
Poliittisten ääriryhmien väkivalta
Pandemiat ja tarttuvat taudit
Hallitsematon siirtolaisaalto
Eurooppaan

Hyvin
suuri uhka



Melko
suuri uhka



Vaikea
sanoa



Melko
pieni uhka



Olematon
uhka































































Väkivallan kohteeksi joutuminen
Kotiin tai muuhun omaisuuteen
kohdistuva ryöstö
Kyberiskut Suomeen, tietoverkkojen
lamauttaminen
Työn ja toimeentulon menettäminen




































8. Perustuslakimme mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti
yhteistoiminnassa valtioneuvoston (hallituksen) kanssa. Silti myös muilla toimijoilla on
oma roolinsa asiassa. Millaisen arvosanan ulkopolitiikan hoidosta antaisitte
seuraaville?

Maamme ulkopolitiikka
kokonaisuutena
Presidentti Sauli Niinistö
Pääministeri Juha Sipilä
Ulkoministeri Timo Soini
Puolustusministeri Jussi Niinistö
Nykyinen Sipilän hallitus
kokonaisuutena
Ulkoministeriön virkamiehistö

Erittäin
hyvä


Melko
hyvä


Melko
huono


Erittäin
huono


En osaa
sanoa










































9a. Miten suhtaudut nykyisin maamme EU-jäsenyyteen?














Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Neutraalisti_
Melko kielteisesti_
Erittäin kielteisesti_
En osaa sanoa

9b. Entä siihen, että rahayksikkömme vaihdettiin markasta euroksi?














Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Neutraalisti_
Melko kielteisesti_
Erittäin kielteisesti_
En osaa sanoa

9c. Onko eurosta ja EMU-jäsenyydestä hyötyä vai haittaa Suomelle nykyisessä
taloustilanteessa?










Paljon hyötyä_
Jonkin verran hyötyä_
Ei hyötyä eikä haittaa_
Jonkin verran haittaa_







Paljon haittaa_
En osaa sanoa

9d. Jos kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä järjestettäisiin nyt, äänestäisitkö
jäsenyyden puolesta vai sitä vastaan?








Puolesta_
En osaa sanoa_
Vastaan

Kysymme vielä joitakin taustatietojanne tulosten tilastollista ryhmittelyä
varten.Sukupuoli








Mies
Nainen
Muu

Ikäryhmä














18-25 vuotta
26-35 vuotta
36-45 vuotta
45-55 vuotta
56-65 vuotta
Yli 65 vuotta

Asuinkunnan koko












Alle 4000 asukasta
4000-8000 asukasta
8000-30 000 asukasta
30 000-80 000 asukasta
Yli 80 000 asukasta

Maakunta, jonka alueella asutte


























Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Päijät-häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala

















Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa (Vaasan rann.)
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi

Nykyinen tai viimeisin työnantajanne.
















Valtio
Kunta tai kuntayhtymä
Julkisomisteinen yritys
Yksityinen (tai oma) yritys
Järjestö tai yhdistys
Jokin muu työnantaja
En ole ollut mukana työelämässä

If = 1, 2, 3, 4, 5, 6, Only ask 'T6'
If = 1, 2, 3, 4, 5, 6, Only ask 'T7'

Oletteko...











Kokopäivätyössä
Puolipäivätyössä
Osa-aikatyössä
Muu työaikamuoto

Onko työsuhteenne...







Vakituinen
Määräaikainen

Millainen peruskoulutus Teillä on?









Kansakoulu
Keski- tai peruskoulu
Ylioppilastutkinto

Millainen ammatillinen koulutus Teillä on?















Ei ammatillista koulutusta
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
Ammattikoulu
Opistotasoinen ammattikoulutus
Ammattikorkeakoulututkinto
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto

Ammattiryhmä, johon katsotte lähinnä kuuluvanne.

























Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
Maatalousyrittäjä
Opiskelija
Eläkeläinen
Kotiäiti/koti-isä
Työtön
Muu

Toimiala, jolla työskentelette tai viimeksi työskentelitte.













Maa- ja metsätalous
Teollisuus ja rakennustoiminta
Yksityiset palvelut
Julkiset palvelut
En ole ollut mukana työelämässä

Kuulutteko johonkin ammatilliseen keskusjärjestöön?







If = 2, Only ask 'T12b'

En kuulu
Kyllä

Mihin kuulutte...











SAK
STTK
Akava
MTK

Jos eduskuntavaalit pidettäsiiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisitte?





























KESK
KOK
SDP
Vasemmistoliitto
Vihreät
RKP
Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset
Siniset
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
En äänestäisi lainkaan
En osaa sanoa
En halua sanoa

Mihin yhteiskuntaluokkaan katsotte lähinnä kuuluvanne?














Työväenluokkaan
Alempaan keskiluokkaan
Keskiluokkaan
Ylempään keskiluokkaan
Yläluokkaan
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan

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

