K YSELYLOMAKE : FSD3373 H YVINVOINTI JA ERIARVOISUUS S UOMESSA 2012
Q UESTIONNAIRE : FSD3373 W ELFARE AND I NEQUALITY IN F INLAND 2012

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

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: https://www.fsd.uta.fi/sv/

HYVINVOINTI JA ERIARVOISUUS SUOMESSA -KYSELY
Seuraavilla sivuilla on esitetty kysymyksiä sinun hyvinvoinnistasi ja näkemyksistäsi suomalaisen yhteiskunnan
eriarvoisuudesta. Lue kysymys ja siihen mahdollisesti liittyvä ohje huolellisesti ja rastita tai mustaa sopivin
vastausvaihto. Joissain kysymyksissä voi rastittaa tai mustata useampia vastausvaihtoehtoja. Muutamassa
kysymyksessä pyydetään kirjoittamaan vastaus annetulle riville.
Huomio: lomakkeet tallennetaan optisesti ja siksi on tärkeää merkitä vastukset huolellisesti ohjeen mukaan
rastittamalla

X tai mustaamalla ◼.

1. Sukupuoli
 1 Mies
 2 Nainen
2. Ikä
 20-24 vuotta
 25-29 vuotta
 30-34 vuotta
 35-39 vuotta

 40-49 vuotta
 50-59 vuotta
 60-64 vuotta

3. Siviilisääty
 1 Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
 2 Avoliitossa
 3 Naimaton
 4 Eronnut
 5 Leski
4. Monta henkilöä asuu kanssasi samassa kotitaloudessa (itsesi mukaan lukien)? Rastita kunkin ikäryhmän
kohdalta henkilöiden lukumäärä.
0
1
2
3
4
5+
Vauvaikäisiä (0-3 vuotta)






Leikki-ikäisiä (4-6 vuotta)






Ala-asteikäisiä(7-12 vuotta)






Yläasteikäisiä (13-17 vuotta)






Aikuisia (18 vuotta tai vanhempia)







5. Oletko:
 1 Yksin asuva
 2 Yksinhuoltaja
 3 Parisuhteessa ilman lapsia
 4 Parisuhteessa, lapsia
 5 Vanhempien kanssa
 6 Muu

6. Kuinka monta huonetta on kotitaloutesi käytössä keittiö mukaan laskien?
 1 huone + keittiö
 2 huonetta + keittiö
 3 huonetta + keittiö
 4 huonetta + keittiö
 5 huonetta + keittiö
 6 tai enemmän huoneita + keittiö
7. Asutko
 1 omistusasunnossa
 2 vuokra-asunnossa
 3 asumisoikeusasunnossa
8. Mikä on korkein suorittamasi koulutusaste?
 1 Kansakoulu, keski- tai peruskoulu
 2 Lukio tai ylioppilas
 3 Ammatillinen koulutus (opistotaso)
 4 Ammattikorkeakoulututkinto
 5 Korkeakoulututkinto
9. Muistele elämäntilanteitasi edellisen 12 kuukauden aikana. Mitkä seuraavista elämäntilanteista toteutuivat
edellisen 12 kuukauden aikana? Ympyröi kaikki vuoden aikana toteutuneet vaihtoehdot.








1 Kokopäivätyö (yli 35 tuntia viikossa)
2 Puolipäivätyö (15 - 34 tuntia viikossa)
3 Osa-aikatyö (alle 15 tuntia viikossa)
4 Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
5 Määräaikainen työsuhde
6 Yrittäjä
7 Avustava perheenjäsen perheyrityksessä









8 Työtön tai lomautettu
9 Opiskelija tai koululainen
10 Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella
11 Eläkkeellä muusta syystä
12 Hoitaa kotitaloutta
13 Varusmies- tai siviilipalveluksessa
14 Vanhempainlomalla

10. Mihin seuraavaan ryhmään kuulut tällä hetkellä?
 1 Opiskelija
 6 Ylempi toimihenkilö
 2 Eläkeläinen
 7 Yrittäjä
 3 Työtön
 8 Maanviljelijä
 4 Työntekijä
 9 Muu
 5 Alempi toimihenkilö

11. Mikä on nykyinen tai viimeisin ammattinimikkeesi? _____________________________

12. Mikäli elät parisuhteessa, niin mikä on nykyinen tai viimeisin puolisosi ammattinimike? __________

13. Arvioi kuinka paljon olet eri mieltä tai samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa.
Täysin
Melko
Jonkin
Neutraali Jonkin
eri mieltä eri mieltä verran
verran
eri mieltä
samaa
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Haluaisin ansaita enemmän rahaa
Haluaisin omistaa hienomman auton
Haluaisin isomman tai hienomman talon
Haluaisin omistaa enemmän vaatteita
Haluaisin omistaa enemmän muodikkaita
vaatteita
Haluaisin omistaa hienompia elektronisia
laitteita (esim. TV, stereot, tietokone) ja /tai
kodinkoneita (esim. liesi, jääkaappi)
Haluaisin että minulla olisi useammin varaa
käydä syömässä ravintolassa
Haluaisin että minulla olisi useammin varaa
mennä ulos elokuviin, konsertteihin,
huvipuistoihin jne.
Haluaisin matkustaa useammin lomalle
eksoottisiin paikkoihin
Toivoisin olevani rikkaampi

1




2




3




4




5




6




7































































































Samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

14. Alla on kahdeksan väittämää joiden kanssa voit olla samaa tai eri mieltä.
Täysin
eri
mieltä

Eri
mieltä

1


2


3


4


5


6


7























Edistän aktiivisesti muiden hyvinvointia ja
onnellisuutta
Teen taitavasti minulle tärkeät tehtävät
Olen hyvä ihminen ja elän hyvää elämää





























Suhtaudun luottavaisesti tulevaisuuteeni
Ihmiset kunnioittavat minua






















Elän tavoitteellista ja merkityksellistä elämää
Sosiaaliset suhteeni ovat minua tukevia ja
palkitsevia
Teen jokapäiväisiä tehtäviäni innostuneesti

Jonkin
Ei eri eikä Jonkin
verran
samaa
verran
eri mieltä mieltä
samaa
mieltä

15. Kun ajattelet tämän hetkistä elämääsi kokonaisuutena, niin kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet siihen
asteikolla 0-10?


0
1
tyytymätön


2


3


4


5


6


7


8


9

16. Kuinka usein koet nykyisin mielihyvän tai mielipahan tunteita asteikolla 0-10?


10
tyytyväinen




0
1
2
useimmiten
mielipahaa


3


4


5


6


7


8



9
10
useimmiten
mielihyvää

17. Kuinka menestyksekkäästi olet saavuttanut elämässäsi niitä asioita joita olet halunnutkin saavuttaa
asteikolla 0-10? Ajattele tavoitteitasi kokonaisuutena (esimerkiksi työssä, perhe-elämässä ja tavassa elää)


0
1
en ole saavuttanut
haluamiani asioita


2


3


4


5


6


7


8


9


10
olen saanut
unelmianikin
enemmän

18. Jotkut ihmiset saavat elämältään kaiken mitä haluavat, mutta eivät silti tunne voivansa hyvin. On myös
ihmisiä jotka haluaisivat elämältään vielä enemmän kuin heillä nyt on, mutta tuntevat silti olonsa hyväksi. Entä
sinä? Mikä alla olevista vaihtoehdoista vastaa sinun tuntemuksiasi parhaiten?
 Olen saavuttanut elämässäni useimmat haluamani asiat, mutta en koe itseäni kovin usein onnelliseksi
 Haluaisin elämältäni enemmän kuin olen saavuttanut, mutta tunnen itseni silti varsin onnelliseksi
 Olen saavuttanut asiat joita elämältä haluan, ja koen itseni hyvin usein onnelliseksi
 Haluaisin elämältäni enemmän kuin olen saavuttanut, enkä tunne itseäni kovin usein onnelliseksi
19. Kuinka tyytyväinen olet….?

elintasoosi?
terveydentilaasi?
siihen mitä saavutat elämässäsi?

Täysin
tyytymätön
0
1







Neutraali
2




3




4




5




6




7




Täysin
tyytyväinen
8
9 10

 

 

 

henkilökohtaisiin ihmissuhteisiisi?
omaan turvallisuuteesi?
että kuulut joihinkin ryhmiin?













































turvattuun tulevaisuuteesi?
hengellisyyteesi tai uskonnollisuuteesi?
yhteiskunnalliseen asemaasi?













































20. Ihmiset sijoittuvat suomalaisessa yhteiskunnassa eri asemiin. Mihin sijoittaisit itsesi seuraavalla asteikolla?
Rastita yksi vaihtoehto väliltä 1-10.




1
2
3
4
Kaikkein
huono-osaisimmat (1)


5


6


7


8


9


10
Kaikkein
hyväosaisimmat (10)

21. Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot (tulot verojen
jälkeen + tulonsiirrot) yhteensä kuukaudessa ovat? Jos ette tiedä tarkkaa lukua, voitte kertoa arvionne.
______________euroa kuukaudessa

22. Kun taloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuiksi:
 1 suurin vaikeuksin
 2 vaikeuksin
 3 pienin vaikeuksin
 4 melko helposti
 5 helposti
 6 hyvin helposti?
23. Eri ihmisryhmien tyytyväisyydestä on erilaisia käsityksiä. Kuinka tyytyväiseksi arvioit seuraavien suomalaisten
kokevan elämänsä keskimäärin?
Erittäin
Melko
Melko
Erittäin
En tiedä
tyytymät- tyytymät- tyytytyytytömäksi tömäksi
väiseksi
väiseksi
1
2
3
4
5
Asunnottomat, Päihdeongelmaiset





Mielenterveysongelmaiset





Maahanmuuttajat





Köyhät ja ylivelkaantuneet
”Keskiluokka” keskimäärin
Rikkaat





















24. Valitse kunkin terveydentilaan liittyvän kokonaisuuden osalta se vaihtoehto joka kuvaa parhaiten
suoriutumistasi tai tilaasi tänään.
Liikkuminen
 1 Minulla ei ole ongelmia liikkumisessa
 2 Minulla on joitain ongelmia liikkumisessa
 3 En pysty liikkumaan
Itsestä huolehtiminen
 1 Minulla ei ole vaikeuksia huolehtia itsestäni
 2 Minulla on joitain ongelmia peseytymisessä ja pukeutumisessa
 3 En kykene peseytymään tai pukeutumaan
Jokapäiväiset toimet ja askareet
 1 Minulla ei ole ongelmia suoriutua päivittäisistä toimistani
 2 Minulla on joitain ongelmia päivittäisissä toimissani
 3 En kykene suoriutumaan päivittäisistä toimistani
Kipu ja kärsimys
 1 Minulla ei ole kipuja ja kärsimyksiä
 2 Minulla on jonkin verran kipua ja kärsimystä
 3 Minulla on erittäin paljon kipua ja kärsimystä
Pelko ja masennus
 1 Minulla ei ole pelkoja tai masennusta
 2 Minulla on jonkin verran pelkoja tai masennusta
 3 Minulla on erittäin paljon pelkoja tai masennusta

25A. Missä määrin olet eri mieltä tai samaa mieltä seuraavien työelämää koskevien väittämien kanssa? Jos olet
pysyvästi työelämän ulkopuolella, niin voit siirtyä seuraavaan kysymykseen.
Täysin
Neutraali
Täysin
eri mieltä
samaa mieltä
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Löydän uuden työpaikan silloin kun tarvitsen 








 
Voin hyödyntää taitojani ja kykyjäni työssäni 








 
Minulla on tällä hetkellä hyvä esimies









 
Minua kohdellaan työssäni tasa-arvoisesti

Minulla on hyvät etenemismahdollisuudet

Minulla on hyvät mahdollisuudet sosiaaliseen
kanssakäymiseen työssäni




















































25B. Missä määrin olet eri mieltä tai samaa mieltä seuraavien perhe-elämään ja asumiseen liittyvien väittämien
kanssa? Jos asut yksin, niin jätä vastaamatta perhettä koskeviin kysymyksiin (7, 8 ja 10 POIS).
Täysin
Neutraali
Täysin
eri mieltä
samaa mieltä
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Kotitehtävät jakautuvat reilusti perheessäni









 
Minulla on haluamani mahdollisuudet
sosiaaliseen kanssakäymiseen perheessäni









 
Tuloni riittävät menoihini









 
Työ ja perhe-elämäni ovat hyvin tasapainossa 








 
Asun tarpeitani vastaavassa asunnossa









 
25C. Entä missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Täysin
Neutraali
eri mieltä
0
1
2
3
4
5
Yhteisö
Minulla on hyvät mahdollisuudet osallistua
paikallisiin tapahtumiin






Asuinalueeni ihmiset kohtelevat minua
tasa-arvoisesti (ei eristetä)






Minun on mahdollista harjoittaa uskontoani
(sisältäen myös uskonnottomuuden)






Minun on mahdollista ilmaista poliittiset
näkemykseni niin halutessani






Ympäristö ja luonto
Voin kulkea turvallisesti asuinalueellani yöllä
Voin käydä halutessani puistoissa tai
luonnossa milloin vain haluan
Voin työskennellä ympäristössä jossa on vain
vähän autoista tai muualta tulevia saasteita
Voin helposti pitää lemmikkieläintä kotonani
mikäli niin haluan
Voin päästä helposti haluamiini paikkoihin

Täysin
samaa mieltä
8
9 10

6

7












































































































































26. Kuinka usein olet tuntenut itsesi viimeisten 12 kuukauden aikana …
ei koskaan hyvin harvoin joskus
melko usein
1
2
3
4
Yksinäiseksi




Masentuneeksi




Epäonnistuneeksi




Onnelliseksi
Rakastuneeksi
Ihmiseksi jota rakastetaan

















jatkuvasti
5







27. Missä määrin seuraavat väittämät kuvaavat sinua?

Teen yleensä vain minulle tärkeitä asioita
Kanssaihmisten hyvinvointi on minulle tärkeää
Ihmisen tulee elää itsenäisesti

Ei lainkaan
1




Ei kovin
hyvin
2




Jonkin
verran
3




Hyvin
4




Erittäin
hyvin
5






















































Keskustelen mielelläni naapureitteni kanssa
Se mitä minulle tapahtuu, on minun oma asiani
Muiden kanssa yhdessä tekeminen tuntuu hyvältä





















Menestykseni perustuu useimmiten omiin kykyihini
Minun onnellisuuteni riippuu vahvasti ympärilläni
olevien onnellisuudesta





















Nautin siitä, että olen ainutlaatuinen ihminen
Ajan viettäminen muiden ihmisten kanssa tuottaa
minulle mielihyvää





















Olen ylpeä, jos kaverini palkitaan
Nautin yksityisyydestäni
Jos sukulaiseni olisi taloudellisissa vaikeuksissa,
auttaisin häntä omilla tuloillani
Puhun yleensä suoraan ja avoimesti muiden
ihmisten kanssa
Minusta on tärkeää huolehtia ettei lähipiirissäni
synny ristiriitoja ja vuorovaikutus toimii
Olen ainutlaatuinen yksilö

28. Kuinka paljon välität seuraavien ryhmien hyvinvoinnista?
Erittäin
Melko
vähän
vähän
1
2
Asunnottomat, päihdeongelmaiset


Mielenterveysongelmaiset


Maahanmuuttajat






Köyhät ja ylivelkaantuneet
”Keskiluokka” keskimäärin
Rikkaat

Melko
paljon
3




Erittäin
paljon
4




En osaa
sanoa
5




















29. Kerro kunkin alla olevan seikan kohdalla missä määrin olet niiden kanssa samaa mieltä tai eri mieltä.
Asuinalueeni ihmiset…
Täysin
Neutraali
Täysin
eri mieltä
samaa mieltä
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovat auttavaisia











Tulevat hyvin toimeen keskenään











Kohtelevat toisiaan reilusti











Auttavat perhettäni jos joku olisi sairas
Toimivat vapaaehtoisina yhteisön hyväksi
Luottavat paikallisviranomaisiin













































30. Voiko mielestäsi ihmisiin luottaa, vai onko niin, ettei ihmisten suhteen voi olla liian varovainen. Kerro
mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja
10, että useimpiin ihmisiin voi luottaa.



0
1
2
Ei voi olla liian
varovainen


3


4


5


6


7


8



9
10
Useimpiin
ihmisiin voi luottaa

31. Oletko sitä mieltä, että useimmat ihmiset tilaisuuden tullen yrittäisivät käyttää sinua hyväkseen vai
luuletko, että ihmiset yrittäisivät olla reiluja?





0
1
2
3
4
Useimmat ihmiset yrittäisivät
käyttää minua hyväkseen


5


6


7


8



9
10
Useimmat ihmiset
yrittäisivät olla reiluja

32. Katsotko, että useimmiten ihmiset pyrkivät olemaan auttavaisia toisia kohtaan vai että enimmäkseen he
ajattelevat vain omaa etuaan?




0
1
2
3
Ihmiset ajattelevat
enimmäkseen itseään


4


5


6


7


8



9
10
Ihmiset yrittävät
enimmäkseen olla
auttavaisia

33. Kuinka useasti olet seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviisi ja sukulaisiisi, jotka eivät asu kanssasi samassa
taloudessa?
Lähes
Päivittäin
1





Tapaamalla kasvokkain
Puhelimitse
Internetin tai postin välityksellä (esim. kirje,
sähköposti, chat, skype, facebook)

1–2
kertaa
viikossa
2

1–3 kertaa
kuukaudessa
3





Harvemmin
kuin kerran
kuukaudessa
4





En
koskaan
5









34. Arvioi mahdollisuuksiasi saada apua läheisiltäsi, kun olet avun tai tuen tarpeessa Mikäli tällainen henkilö
löytyy, voit merkitä kunkin kysymyksen kohdalla yhden tai useamman vastausvaihtoehdon. Mikäli tällaista
henkilöä ei löydy, valitse ”ei kukaan”.

Kenen voit todella uskoa välittävän sinusta,
tapahtuipa sinulle mitä tahansa?
Keneltä saat käytännön apua, kun sitä tarvitset?
Kenen kanssa voit keskustella kaikkein
henkilökohtaisimmistakin asioista?
Keneltä saisit taloudellista tukea, jos sattuisit
sitä tarvitsemaan?

Puoliso,
kumppani tai
lähiomainen
1

Läheinen
ystävä tai
työtoveri
2

Joku
muu
läheinen
3

Ei
kukaan





























4

35. Vertaa omaa tilannettasi suhteessa muihin samanikäisiin suomalaisiin. Arvioi millaiset mahdollisuudet
suomalainen yhteiskunta tarjoaa tai on tarjonnut sinulle seuraavien asioiden saavuttamiseen?

Asumisen taso
Turvallinen työura
Toiveita vastaava koulutus

Selvästi
huonommat

Hieman
huonommat

Samanlaiset

Hieman
paremmat

Selvästi
paremmat

1




2




3




4




5




Selvästi
huonommat

Hieman
huonommat

Samanlaiset

Hieman
paremmat

Selvästi
paremmat

Taloudellinen toimeentulo
Harrastusmahdollisuudet
Yhteiskunnallinen päätöksenteko

1




2




3




4




5




Perheen perustaminen
Lasten kasvattaminen ja huolenpito
Itsensä vapaa ilmaiseminen
Terveydestä huolehtiminen


























36. Kuinka huonosti tai hyvin hallitset elämääsi (pärjäät) seuraavien asioiden suhteen…
Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Ei huonosti, Melko
ei hyvin
hyvin

Erittäin
hyvin

Syöminen terveellisesti
Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö
Taloudelliset asiat

1




2




3




4




5




Kuntoilu /liikunta
Riittävä uni ja lepo
Läheisistäni huolehtiminen, ihmissuhteiden vaaliminen





















Omillaan toimeen tuleminen /itsenäinen elämä
Ansiotyöhön käyttämäni aika
















37. Ihmiset kohtaavat elämässään monia haastaviakin tilanteita. Kuinka läheltä olet kohdannut seuraavia
asioita? Valitse kultakin riviltä se vaihtoehto, joka on sinua lähinnä.
Henkilö- perheessä/ Ystävissä
kohtaisesti lähisuvussa

Tuttavissa

Ei
kokemusta

Pitkäaikainen työttömyys (yli 6 kk)
Köyhyydessä eläminen
Vakava fyysinen sairaus

1




2




3




4




5




Vakava mielenterveysongelma
Vammaisuus tai vajaakuntoisuus
Vakava onnettomuus





















Asunnottomuus
Päihdeongelma
Vaille tarvittavaa hoivaa jääminen





















Ongelmallinen avioero
Väkivaltarikos
Ennenaikainen kuolema




















38. Kerro kunkin alla olevan väittämän kohdalla missä määrin olet niiden kanssa samaa mieltä tai eri mieltä.
Täysin
Osittain Ei samaa Osittain Täysin
samaa
samaa
eikä eri eri
eri
mieltä
mieltä
mieltä mieltä
mieltä
1
2
3
4
5
Useimmat ihmiset, jotka saavat toimeentulotukea,
ovat todella sen tarpeessa





Useimmat toimeentulotuen varassa elävät ovat laiskoja,
ja heiltä puuttuu halu ratkaista ongelmansa





Monet jotka hakevat toimeentulotukea ovat
syrjäytyneet tavallisesta elämänmenosta





Toimeentulotukiasiakas voi olla kuka tahansa meistä,
jonka taloudellinen tilanne on yllättäen kriisiytynyt
Toimeentulotukiasiakkaiden tulisi olla yhteiskunnalle kiitollisia
saamastaan taloudellisesta avusta
Useimmat toimeentulotukiasiakkaat ovat osallistuneet tai
osallistuvat tulevaisuudessa hyvinvointivaltion rahoitukseen
Monet hakevat toimeentulotukea vilppiin perustuen
Monet, jotka ovat toimeentulotuen tarpeessa,
eivät kuitenkaan hae sitä
Toimeentulotuki passivoi sen piirissä olevia ihmisiä
Toimeentulotuen hakeminen koetaan häpeällisenä
Tunnen itseni huono-osaiseksi


































































39. Oletko sinä tai joku kotitalouteesi kuuluva saanut joskus toimeentulotukea?
 1 kyllä
 2 ei
40. Oletko sinä tai joku kotitalouteesi kuuluva saanut viimeisen 12 kuukauden aikana toimeentulotukea?
 1 kyllä
 2 ei
41. Mitä mieltä olette seuraavista ryhmien välisiä eroja koskevista väittämistä?
Täysin
Melko
Ei eri,
Melko
eri
eri
mutta ei
samaa
mieltä
mieltä
samaakaan mieltä
mieltä
1
2
3
4
Tuloerot ovat Suomessa liian suuret




Terveyserot ovat Suomessa liian suuret




Asuinalueiden väliset erot ovat Suomessa liian suuret




Koulutukseen liittyvät erot ovat Suomessa liian suuret
Markkinoilla ja yrityksillä on liikaa valtaa
Ihmisten elämässä on nykyään liikaa kilpailua
Ihmisten tulisi ottaa enemmän vastuuta itsestään





















Täysin
samaa
mieltä
5








42. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä kun vertaat omaa tilannettasi muiden vastaavanikäisten
suomalaisten tilanteeseen?
Täysin
Melko
Ei eri,
Melko
Täysin
eri
eri
mutta ei
samaa
samaa
mieltä
mieltä
samaakaan mieltä
mieltä
mieltä
1
2
3
4
5
Tuloni ovat selvästi pienemmät





Terveydentilani on selvästi huonompi





Asumistasoni on selvästi alhaisempi










Koulutustasoni on selvästi alhaisempi
Asemani työmarkkinoilla on selvästi epävakaampi
Elämässäni on nykyään liikaa kilpailua
Kannan selvästi muita enemmän vastuuta itsestäni





















43. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisitte itsenne asteikolla
nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa?


0
1
Vasemmisto (0)


2


3


4


5


6


7


8



9
10
Oikeisto (10)

44. Missä määrin olet eri mieltä tai samaa mieltä seuraavien sosiaaliturvaan liittyvien väittämien kanssa?
Sosiaaliturvalla tarkoitetaan tässä esimerkiksi perhe-etuuksia, eläkkeitä, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
työttömyysturvaa.
Täysin
Melko
Ei eri,
Melko
Täysin
eri
eri
mutta ei
samaa
samaa
mieltä
mieltä
samaakaan mieltä
mieltä
mieltä
1
2
3
4
5
Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä on aiempaa
enemmän ristiriitoja





Puolueiden välillä on aiempaa enemmän ristiriitoja





Suomalaiset eivät ole enää ”samassa veneessä”





Sosiaaliturvaa ajetaan alas
Sosiaaliturvan rahoitus ei ole kestävällä pohjalla
Euroopan unionin jäsenyys on sosiaaliturvalle haitaksi
Viime vuosien sosiaaliturvauudistukset ovat
epäonnistuneita
En saa riittävästi vastinetta veroilleni sosiaaliturvasta
Suomalaiset eivät ole halukkaita sosiaaliturvan
uudistamiseen














































Kiitos vastauksistasi!

