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Kilpailuttamisen poliittinen ulottuvuus -tutkimushanke 
yleisen valtio-opin laitos, Helsingin yliopisto 
Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) 
 
                                                                                                                                                              
KYSYMYSLOMAKE  
 
Pyytäisimme ystävällisesti huomiomaan, että kysymyslomakkeessa on käytetty yleistermiä ”kunta” viitatessa 
sekä kunnan että kaupungin luottamushenkilöihin ja toimielimiin.  
 
A. Luottamustehtävään liittyvät taustakysymykset 
 
A1. Kunnan nimi  
 
A2. Asemanne kuntaorganisaatiossa (valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot) 

 
1. kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
2. kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja 
3. kunnanvaltuuston jäsen 
4. kunnanvaltuuston varajäsen 
5. kunnanhallituksen puheenjohtaja 
6. kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 
7. kunnanhallituksen jäsen 
8. kunnanhallituksen varajäsen 
9. sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai perusturvalautakunnan puheenjohtaja 
10. sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja 
11. sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai perusturvalautakunnan jäsen 
12. sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai perusturvalautakunnan varajäsen 

 
A3. Mihin puolueeseen kuulutte tai katsotte kuuluvanne? 

 
1. Suomen Keskusta 
2. Kansallinen Kokoomus 
3. Suomen Sosialidemokraattinen puolue 
4. Vasemmistoliitto 
5. Vihreä liitto 
6. Kristillisdemokraatit 
7. Ruotsalainen kansanpuolue 
8. Perussuomalaiset 
9. jokin muu puolue  
10. sitoutumaton 
11.  en mihinkään puolueeseen 

 
A4. Kuinka kauan olette toiminut nykyisessä kunnassanne (vuotta)?  
 

 
 
A5. Olette myös kunnan viranhaltija? Mikäli olette, minkä viran? 
 

 
 

a) kunnanvaltuuston jäsenenä tai varajäsenenä  
b) kunnanhallituksen jäsenenä tai varajäsenenä  
c) sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai perusturvalautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä  

1. kyllä 2. en 3. virka  



 2 

 
B. Palvelujen tuottamista koskevien ratkaisujen perusteet ja tavoitteet 

Lain mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät: 1) hoitamalla 
toiminnan itse, 2) sopimuksin yhdessä muiden kuntien kanssa, 3) olemalla jäsenenä kuntayhtymässä, 4) 
hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä 
palvelujen tuottajalta tai 5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan 
palvelun. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yksityisten yritysten tai kolmannen sektorin tuottamista 
palveluista. Kunnan omistaman osakeyhtiön tai muun vastaavan tuottamat palvelut sekä palvelujen 
yhteistuotanto muiden kuntien kanssa (esim. kuntayhtymä) on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 

B1. Missä määrin kuntanne päätöksenteon eri vaiheissa käydään tällä hetkellä keskustelua sosiaali- ja 
terveyspalvelujen hankkimisesta kunnan ulkopuolisilta palveluntuottajilta? Kunnan ulkopuolisilla 
palveluntuottajilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yksityisiä yrityksiä tai kolmannen sektorin toimijoita. 
  
1. hyvin paljon 2. melko paljon 3. ei kovinkaan paljon 4. ei lainkaan 5. en osaa sanoa 

 
B2. Käydäänkö tällaista keskustelua mielestänne kunnassanne tällä hetkellä  
 
1. liian vähän 2. sopivasti 3. liian paljon 4. en osaa sanoa 
 
B3. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Keskustelu sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimisesta kunnan 
ulkopuolisilta tuottajilta on kunnassanne korkeatasoista ja monipuolista? 
 

1. täysin samaa mieltä 
2. osittain samaa mieltä 
3. osittain eri mieltä 
4. täysin eri mieltä  
5. en osaa sanoa                                                      

 
B4. Kuinka usein käytätte seuraavia tietolähteitä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimista kunnan 
ulkopuolisilta tuottajilta koskevan päätöksenteon eri vaiheissa (1=ei koskaan, 2=harvoin, 3=silloin tällöin, 
4=usein)? 

 ei koskaan harvoin silloin tällöin usein 
kunnan omat selvitykset 1 2 3 4 
eri tahojen (ei oman kunnan) tuottamat selvitykset ja 
raportit 1 2 3 4 

valmistelijan tuottama tieto 1 2 3 4 
tutkimustieto 1 2 3 4 
lehdistö/media/julkinen keskustelu 1 2 3 4 
kuntalaisten/asiakkaiden/palvelujen käyttäjien ja läheisten 
mielipiteet ja kokemukset 1 2 3 4 

oman valtuustoryhmän kanta 1 2 3 4 
oman puolueen paikallisosasto 1 2 3 4 
muu, mikä? 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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B5. Seuraavassa esitetään joukko väitteitä yksityisen palveluntuotannon mahdollisista hyvistä ja huonoista 
puolista. Valitkaa kustakin väiteparista väite, jonka kanssa olette enemmän samaa mieltä merkitsemällä rasti 
(x) sen perään. 

 samaa 
mieltä 

 samaa 
mieltä 

Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta alentaa 
kustannuksia, jolloin samalla rahalla saadaan enemmän 
palveluita. 

 Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta 
ei johda merkittäviin kustannussäästöihin 
kunnan omaan tuotantoon verrattuna. 

 

Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta edellyttää 
tilaajan asettamia laatukriteerejä, jotka parantavat 
kunnan kykyä valvoa palvelujen laatua. 

 Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta 
aiheuttaa aiempaa suurempia 
tehokkuusvaatimuksia, jolloin palvelujen laatu 
heikkenee. 

 

Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta ei nosta 
käyttäjiltä perittäviä palvelumaksuja, eikä siten rajoita 
pienituloisten mahdollisuutta käyttää palveluita. 

 Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta 
heikentää erityisesti pienituloisille tarjottavien 
palvelujen laatua. 

 

Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta ei 
heikennä kunnan työntekijöiden 
työllistymismahdollisuuksia. 

 Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta 
heikentää kunnan työntekijöiden asemaa ja 
työskentelyolosuhteita. 

 

Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta tukee 
kunnallista demokratiaa, koska vaaleilla valitut 
luottamushenkilöt voivat aiempaa paremmin keskittyä 
laajempiin kokonaisuuksiin ja jättää tapauskohtaisen 
päätöksenteon virkamiehille sekä yksityisille 
palveluntuottajille. 

 Palvelujen hankkiminen yksityisiltä tuottajilta 
heikentää kunnallista demokratiaa, sillä 
vaaleilla valituilla luottamushenkilöillä ei ole 
mahdollisuutta puuttua palveluntuotantoon 
käytännön tasolla. 

 

 
B6.1. Minkälaisia perusteluja kuntanne päätöksenteon eri vaiheissa on käsityksenne mukaan käytetty 
keskusteltaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimisesta kunnan ulkopuolisilta palveluntuottajilta 
(yksityinen yritys tai kolmas sektori)? Merkitkää oheisen listan vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen 
numeroilla 1-3 kolme yleisimmin käytettyä perustelua (1=yleisin, 2=toiseksi yleisin, 3=kolmanneksi yleisin). 
 
B6.2. Mitkä ovat omasta mielestänne tärkeimmät perustelut sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseen 
kunnan ulkopuolisilta palveluntuottajilta (yksityinen yritys tai kolmas sektori)? Merkitkää oheisen listan 
oikeanpuoleiseen sarakkeeseen numeroilla 1-3 kolme tärkeintä perustelua (1=tärkein, 2=toiseksi tärkein, 
3=kolmanneksi tärkein). 

 B6.1. 
yleisimmin käytetyt 

perustelut 

B6.2. 
omasta mielestä 

tärkeimmät 
perustelut 

palvelujen laadun parantuminen, jolloin samoilla kustannuksilla saadaan 
laadultaan parempia palveluja 

  

ulkopuolisen palveluntuotannon tehokkuus, jolloin samoilla kustannuksilla 
saadaan enemmän palveluja 

  

kustannussäästö, jolloin pienemmillä kustannuksilla saadaan sama määrä 
palveluja 

  

taloudellinen välttämättömyys   
kunnan oman palveluntuotannon riittämättömyys   
oman kunnan hyvät kokemukset ulkopuolisesta palveluntuotannosta   
naapurikuntien tai lähialueiden hyvät kokemukset ulkopuolisen 
palveluntuotannon toimimisesta 

  

tottumus hankkia palveluja ulkopuolisilta tuottajilta   
periaatteellinen syy suosia yksityistä palveluntuotantoa   
muu, mikä? 
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B7. Mitä perusteluja kuntanne päätöksenteon eri vaiheissa on käytetty silloin kun sosiaali- ja terveyspalvelut 
tuotetaan edelleen oman kunnan toimesta? Merkitkää oheiseen listaan numeroilla 1-3 kolme yleisimmin 
käytettyä perustelua (1=yleisin, 2=toiseksi yleisin, 3=kolmanneksi yleisin). 

 yleisimmin 
käytetyt 

perustelut 
ulkopuolisten palveluntuottajien puuttuminen  
omat heikot kokemukset ulkopuolisen palveluntuotannon toimimisesta  
naapurikuntien tai lähialueiden heikot kokemukset ulkopuolisen palveluntuotannon toimimisesta  
oman tuotannon toimiminen siinä määrin tehokkaasti, että ei tarvetta  
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen on kuntien oma tehtävä  
halu pitää kiinni omasta henkilöstöstä  
joidenkin toimialojen tai henkilöstön vastustus  
halu pitäytyä vanhassa, hyväksi havaitussa toimintamallissa  
kilpailuttamisprosessi koetaan hankalaksi  
kilpailuttamisprosessia koskevan osaamisen puute  
muu, mikä? 
 
 

 

 
B8. Oheisessa taulukossa on esitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan 
päätöksentekoprosessin keskeisiä toimijoita.  
 
B8.1. Arvioikaa asteikkoa 1-4 käyttäen kunkin toimijan merkitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista 
koskevassa päätöksentekoprosessissa (1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovinkaan tärkeä, 3=melko tärkeä, 
4=erittäin tärkeä). 
 
B8.2. Merkitkää sarakkeeseen b rastilla (x) tahot, joiden kanssa olette säännöllisesti tekemisissä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottamista koskevan päätöksentekoprosessin aikana. 
 
B8.3. Merkitkää sitten sarakkeeseen c rastilla (x) tahot, joiden kanssa olette silloin tällöin tekemisissä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan päätöksentekoprosessin aikana. 
 

 B8.1. toimijan aseman merkitys yhteydenpito 
 ei 

lainkaan 
tärkeä 

ei kovin-
kaan 

tärkeä 

melko 
tärkeä 

erittäin 
tärkeä 

B8.2. 
säännölli-

sesti 

B8.3. 
silloin 
tällöin 

kunnanjohtaja 1 2 3 4   
apulaiskunnanjohtaja  1 2 3 4   
kunnanhallituksen jäsenet 1 2 3 4   
kunnanhallituksen puheenjohtaja 1 2 3 4   
kunnanvaltuuston jäsenet 1 2 3 4   
kunnanvaltuuston puheenjohtaja 1 2 3 4   
kunnanvaltuustoryhmien jäsenet 1 2 3 4   
kunnanvaltuustoryhmien puheenjohtajat 1 2 3 4   
sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai  
perusturvalautakunnan jäsenet 1 2 3 4   

sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai  
perusturvalautakunnan puheenjohtaja 1 2 3 4   

kunnan talousjohtaja 1 2 3 4   
kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtaja 1 2 3 4   
kunnan sosiaali- ja terveystoimen 
talousjohtaja 1 2 3 4   

kunnan sosiaali- ja terveystoimen muut 
viranhaltijat 1 2 3 4   

palveluntuottajat 1 2 3 4   
ulkopuoliset asiantuntijat 1 2 3 4   
muu, mikä? 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

  



 5 

 
B9. Miten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkiminen kunnan ulkopuolisilta palveluntuottajilta on vaikuttanut 
seuraavien toimijoiden asemaan palvelujen tuottamista koskevan päätöksenteon eri vaiheissa (1=heikentynyt 
huomattavasti, 2=heikentynyt jonkin verran, 3=pysynyt samana, 4=vahvistunut jonkin verran, 5=vahvistunut 
huomattavasti)? 

 heiken-
tynyt 

huomat-
tavasti 

heiken-
tynyt 

jonkin 
verran 

pysynyt 
samana 

vahvis-
tunut 
jonkin 
verran 

vahvis-
tunut 

huomat-
tavasti 

kunnanjohtaja 1 2 3 4 5 
apulaiskunnanjohtaja  1 2 3 4 5 
kunnanhallituksen jäsenet 1 2 3 4 5 
kunnanhallituksen puheenjohtaja 1 2 3 4 5 
kunnanvaltuuston jäsenet 1 2 3 4 5 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja 1 2 3 4 5 
kunnanvaltuustoryhmien jäsenet 1 2 3 4 5 
kunnanvaltuustoryhmien puheenjohtajat 1 2 3 4 5 
sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai  
perusturvalautakunnan jäsenet 1 2 3 4 5 

sosiaali- ja/tai terveyslautakunnan tai  
perusturvalautakunnan puheenjohtaja 1 2 3 4 5 

kunnan talousjohtaja 1 2 3 4 5 
kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtaja 1 2 3 4 5 
kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousjohtaja 1 2 3 4 5 
kunnan sosiaali- ja terveystoimen muut viranhaltijat 1 2 3 4 5 
palveluntuottajat 1 2 3 4 5 
ulkopuoliset asiantuntijat 1 2 3 4 5 
muu, mikä? 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
B10. Miten kuntanne hankkima kunnan ulkopuolinen palveluntuotanto on toiminut seuraavilla sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toimialoilla tällä vaalikaudella (1=erittäin huonosti, 2=melko huonosti, 3=ei hyvin eikä 
huonosti, 4=melko hyvin, 5=erittäin hyvin, 6=ei käytetty lainkaan)?  

 erittäin 
huonosti 

melko 
huonosti 

ei hyvin 
eikä 

huonosti 

melko 
hyvin 

erittäin 
hyvin 

ei käytetty 
lainkaan 

lasten päivähoito 1 2 3 4 5 6 
lasten ja nuorten laitoshuolto 1 2 3 4 5 6 
vanhusten laitoshuolto 1 2 3 4 5 6 
vanhusten ja vammaisten asumispalvelut 1 2 3 4 5 6 
vammaisten laitoshuolto 1 2 3 4 5 6 
kotipalvelut 1 2 3 4 5 6 
päihdehuolto 1 2 3 4 5 6 
suojatyö ja työhönkuntoutus 1 2 3 4 5 6 
perusterveydenhuolto 
(mikäli ei tuotettu kuntayhtymässä) 1 2 3 4 5 6 

muu, mikä? 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
5 

 
6 

 
B11. Millaisia hyviä tai huonoja kokemuksia kunnallanne on käsityksenne mukaan kunnan ulkopuolisesta 
palveluntuotannosta sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla? Voitte jatkaa tarvittaessa vastausta lomakkeen 
kääntöpuolelle. 
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B12. Miten ulkopuolista palveluntuotantoa tulisi nähdäksenne kunnassanne tulevaisuudessa kehittää 
seuraavilla sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla?  

 vähentää säilyttää 
nykyisellään 

lisätä 

lasten päivähoito    
lasten ja nuorten laitoshuolto    
vanhusten laitoshuolto    
vanhusten ja vammaisten asumispalvelut    
vammaisten laitoshuolto    
kotipalvelut    
päihdehuolto    
suojatyö ja työhönkuntoutus    
perusterveydenhuolto    
hammashuolto    
muu, mikä? 
 
 

   

 
 
C Kilpailuttaminen prosessina 
 
Mikäli kunnassa tehdään päätös palvelujen hankkimisesta kunnan ulkopuolisilta tuottajilta, on kunnan 
vuonna 2007 säädetyn hankintalain nojalla käynnistettävä kilpailuttamisprosessi tietyn kynnysarvon 
ylittävistä palveluista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kynnysarvo on 50 000 euroa. Kilpailuttamisprosessissa 
eri toimijoille tarjotaan mahdollisuus esittää ratkaisunsa tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen. Esitettyjen 
tarjousten perusteella valitaan asetettujen kriteerien mukainen tuottaja. Seuraavat kysymykset koskevat 
sosiaali- ja terveysalan palvelujen kilpailuttamista. 
 
C1. Arvioikaa oheista asteikkoa käyttäen eri päätöksentekijöiden aseman merkitystä kilpailuttamista 
koskevan päätöksenteon eri vaiheissa (1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovinkaan tärkeä, 3=melko tärkeä, 
4=erittäin tärkeä). 

 ei lainkaan 
tärkeä 

ei kovinkaan 
tärkeä 

melko tärkeä erittäin tärkeä 

kunnanvaltuusto 1 2 3 4 
kunnanhallitus 1 2 3 4 
sosiaali- ja/tai terveyslautakunta  
tai perusturvalautakunta 1 2 3 4 

sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijat 1 2 3 4 
 
C2. Miten eri päätöksentekijöiden asema on muuttunut kilpailuttamisen myötä (1=heikentynyt huomattavasti, 
2=heikentynyt jonkin verran, 3=pysynyt samana, 4=vahvistunut jonkin verran, 5=vahvistunut 
huomattavasti)? 

 heikentynyt 
huomatta-

vasti 

heikentynyt 
jonkin 
verran 

pysynyt 
samana 

vahvistunut 
jonkin 
verran 

vahvistunut 
huomatta-

vasti 
kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 
kunnanhallitus 1 2 3 4 5 
sosiaali- ja/tai terveyslautakunta  
tai perusturvalautakunta 1 2 3 4 5 

sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijat 1 2 3 4 5 
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C3.1. Millä kriteereillä kuntanne sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityiset tuottajat on tähän mennessä valittu 
kilpailuttamisprosessissa? Merkitkää oheiseen listaan numeroilla 1-3 kolme yleisintä valintakriteeriä 
(1=yleisin, 2=toiseksi yleisin, 3=kolmanneksi yleisin). 
 
C3.2. Millä kriteereillä kuntanne sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityiset tuottajat tulee mielestänne valita 
kilpailuttamisprosessissa? Merkitkää oheiseen listaan numeroilla 1-3 kolme tärkeintä kriteeriä (1=tärkein, 
2=toiseksi tärkein, 3=kolmanneksi tärkein). 
 

 C3.1. 
yleisimmin käytetyt 

kriteerit 

C3.2. 
omasta mielestä 

tärkeimmät 
kriteerit 

palvelujen laatu   
palvelujen saatavuus   
palvelujen tehokkuus   
palvelujen hinta   
oman kunnan positiivinen kokemus palveluntuottajasta   
palveluntuottaja on kolmannen sektorin toimija   
muu, mikä? 
 
 

  

 
 
D Palveluntuotantoa koskevat asenteet 
 
Viime aikoina on keskusteltu siitä, että ihmiset voisivat itse aiempaa vapaammin valita, käyttävätkö he 
julkisesti vai yksityisesti tuotettuja sosiaali-, terveys- tai koulutuspalveluita.  Kummatkin vaihtoehdot olisi 
järjestetty verovaroin ja kuluttajalle palvelun hinta olisi aina sama eli julkisen palvelun hinta. Toisin sanoen 
ihmiset voisivat valita verovaroin järjestetyistä joko julkisesta palveluntuottajasta tai yksityisestä palvelun 
tuottajasta itselleen sopivimman palvelun tuottajan. Tässä osiossa käsitellään sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ohella myös koulutuspalveluja.                                      
 
D1. Mitä mieltä olette seuraavasta väitteestä: Kansalaisten pitäisi saada valita vapaasti käyttävätkö he 
verovaroin kustannettuja julkisesti tuotettuja vai verovaroin kustannettuja mutta yksityisesti tuotettuja 
palveluita?  
                                                

1. täysin samaa mieltä 
2. osittain samaa mieltä 
3. osittain eri mieltä 
4. täysin eri mieltä  
5. en osaa sanoa                                                      

   
D2. Missä määrin tärkeänä pidätte ihmisten valinnanmahdollisuuksien lisäämistä seuraavissa palveluissa 
(1=ei lainkaan tärkeä, 2=ei kovin tärkeä, 3=melko tärkeä, 4=erittäin tärkeä, 5=en osaa sanoa)? 

 ei 
lainkaan 
tärkeä 

ei kovin 
tärkeä 

melko 
tärkeä 

erittäin 
tärkeä 

en osaa 
sanoa 

lasten päivähoito 1 2 3 4 5 
perusopetus (peruskoulun ala- ja yläasteen koulut) 1 2 3 4 5 
vanhuspalvelut (esim. palveluasuminen, tukipalvelut) 1 2 3 4 5 
terveyspalvelut (terveyskeskus, sairaala, päivystys) 1 2 3 4 5 
muut sosiaalipalvelut (esim. kuntoutuspalvelut,  
perheiden palvelut, vammaispalvelut yms.) 1 2 3 4 5 
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D3. Missä määrin samaa tai eri mieltä olette seuraavien valinnanmahdollisuuksien lisäämistä koskevien 
väittämien kanssa (1=täysin samaa mieltä, 2=osittain samaa mieltä, 3=osittain eri mieltä, 4=täysin eri mieltä, 
5=en osaa sanoa)? 

 täysin 
samaa 
mieltä 

osittain 
samaa 
mieltä 

osittain 
eri 

mieltä 

täysin 
eri 

mieltä 

en osaa 
sanoa 

Ihmiset itse – riippumatta heidän taustoistaan – osaavat viime kädessä 
parhaiten päättää mitkä palvelut heille parhaiten sopivat ja mitä he 
tarvitsevat. 

1 2 3 4 5 

Vallitseva nykymuotoinen tapa tuottaa ja jakaa julkiset palvelut ei enää 
vastaa nykyajan ihmisen odotuksia, vaatimuksia eikä tarpeita. 1 2 3 4 5 

Kansalaisten suurempi valinnanmahdollisuus lisää palveluntuottajien välistä 
kilpailua, mikä puolestaan johtaa toiminnan tehokkuuden paranemiseen ja 
säästöihin. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisääminen on oikein 
oikeudenmukaisuuden ja kansalaisten välisen tasa-arvon kannalta. 1 2 3 4 5 

Palvelujen laatu ja sopivuus sekä mahdollisuus vaihteluun ovat ihmisille 
tärkeämpiä kysymyksiä kuin kysymys siitä kuka tuottaa palvelut.   1 2 3 4 5 

 
D4. Lopuksi esitämme muutamia julkisiin palveluihin ja niiden järjestämiseen liittyviä yleisiä väittämiä. Mitä 
mieltä olette seuraavien väittämien kohdalla (1=täysin samaa mieltä, 2=osittain samaa mieltä, 3=osiittain eri 
mieltä, 4=täysin eri mieltä, 5=en osaa sanoa)? 

 täysin 
samaa 
mieltä 

osit-
tain 

samaa 
mieltä 

osittain 
eri 

mieltä 

täysin 
eri 

mieltä 

en osaa 
sanoa 

Oman kuntanne tulee ensisijaisesti itse järjestää sosiaali-, koulutus- ja 
terveyspalvelut ja tuottaa ne kuntalaisille. 1 2 3 4 5 

Markkinoiden eli yksityisten palvelutuottajien tulee voida kotikunnassanne 
osallistua sosiaali-, koulutus- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. 1 2 3 4 5 

Kilpailua yksityisten ja julkisten palvelutuottajien välillä pitäisi lisätä 
tuntuvasti. 1 2 3 4 5 

Ei ole väliä, tuottaako sosiaali- ja terveyspalvelun julkinen vai yksityinen 
taho, kunhan palvelut ovat riittävän hyviä. 1 2 3 4 5 

Käsitykseni mukaan yksityiset sosiaali-, koulutus- ja terveyspalvelut ovat 
usein parempia kuin julkisen palveluntarjoajan vastaavat palvelut. 1 2 3 4 5 

Kansalaisilla tulisi olla nykyistä paremmat mahdollisuudet itse ratkaista 
haluavatko he verovaroillaan yksityisesti vai julkisesti tuotettuja sosiaali-, 
koulutus- ja terveyspalveluja. 

1 2 3 4 5 

Kansalaisella ei mielestäni ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa hänelle 
tarjottavan sosiaali- ja terveyspalvelun sisältöön ja laatuun. 1 2 3 4 5 

Elämässä jokainen ihminen on viime kädessä vain ”oman onnensa seppä”. 1 2 3 4 5 
Yhteiskunnassamme on nykyisin sopivasti ihmisten välistä kilpailua ja 
kilpailuttamista. 1 2 3 4 5 

 
 
E. Taustakysymykset aineiston tilastollista käsittelyä varten 
  
E1. Sukupuolenne 1. mies 2. nainen 
 
E2. Syntymävuotenne  
  
E3. Äidinkielenne 1. suomi 2. ruotsi 3. muu, mikä?   
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E4.  Mihin seuraavista ammattiryhmistä kuulutte? 
                                            

1. maatalousyrittäjä 
2. muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja 
3. johtavassa asemassa toisen palveluksessa  
4. ylempi toimihenkilö 
5. alempi toimihenkilö 
6. työntekijä 
7. eläkeläinen 
8. koululainen, opiskelija 
9. kotiäiti tai -isä 
10. muu 

 
E5. Mikä on koulutuksenne? 

 
1. peruskoulun ala-aste, kansakoulu 
2. peruskoulun yläaste, keskikoulu 
3. ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu 
4. ylioppilas 
5. opistoasteen ammatillinen tutkinto 
6. ylempi opintoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto, alempi yliopiston tai 

korkeakoulukoulun akateeminen tutkinto 
7. yliopiston tai korkeakoulun ylempi akateeminen tutkinto tai enemmän 

 
E6. Oletteko tällä hetkellä? 
 

1. kokopäivätyössä 
2. osa-aikatyössä 
3. työtön 
4. lomautettu 
5. työelämän ulkopuolella 

 
E7. Mikäli olette työelämässä, työskentelettekö yksityisellä vai julkisella sektorilla? 
 

1. yksityinen sektori 2. julkinen sektori  
 
E8. Kuulutteko johonkin ammattiliittoon? 1. kyllä, mihin  2. en 
 
E9. Jos ajattelette yhteiskunnallista näkemystänne, mihin kohtaan sijoittaisitte itsenne vasemmisto–oikeisto-
ulottuvuudella? Oheisessa asteikossa nolla tarkoittaa eniten vasemmalla ja kymmenen eniten oikealla. 

 
00. vasemmisto 
01.  
02.  
03.  
04.  
05.  
06.  
07.  
08.  
09.  
10. oikeisto 
 

Lämpimät kiitokset vastaamisesta. 


