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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/

EVA 2016 t15078
1a. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 1/4

Mikään puolue ei aja juuri minulle tärkeitä
asioita
Suomi on mennyt liian pitkälle mukaan
globalisaatioon, jatkossa maamme pitäisi
palata kohti kansallisempaa taloutta ja
politiikkaa
Maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava
vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten
Suomeen muuton helpottamista
Ilmastonmuutos on aikamme suurin
ympäristöuhka, jonka torjumiseksi on nopeasti
ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin kaikissa maissa
Tunnen itseni nykyisin paitsi suomalaiseksi,
yhä selvemmin myös eurooppalaiseksi
Työttömyyden poistamiseksi olen valmis
tinkimään omasta elintasostani
Mikäli maassamme suhtauduttaisiin
myönteisemmin yrittämiseen, siitä hyötyisi koko
yhteiskunta
Euron kriisin hoitaminen on tärkeää, mutta se ei
saa johtaa Suomen kansallisen päätösvallan
kaventumiseen
Maahanmuuttajat ovat lopulta Suomelle
lottovoitto, sillä he luovat maahamme uutta
työtä ja toimeliaisuutta
Yrityksillä on velvollisuus pitää työntekijänsä
huonompinakin aikoina
Pärjätäkseen tulevaisuudessa Suomi tarvitsee
selkeän pitkän tähtäyksen ohjelman, jonka
toteuttamisella on eri yhteiskuntaryhmien laaja
tuki
Suomesta on tullut maa, jossa
välttämättömienkin uudistusten toteuttaminen
on lähes mahdotonta
Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua
vain taloudelliseen kasvuun
Suomen tulisi pysyttäytyä Naton ulkopuolella
siinäkin tapauksessa, että Ruotsi liittyisi
puolustusliittoon
Työntekijöiden ja työnantajien edut ovat
Suomessa nykyään pitkälti yhteneväiset
Suomen ulkopolitiikkaa on hoidettu nykyisen
valtionjohdon aikana hyvin
Maamme nopeasti kasvanut valtionvelka on
pakko saada pikaisesti kuriin riippumatta siitä
millaisia etujen ja hyvinvoinnin leikkauksia siitä
kansalaisille seuraa
EU:n jäsenvaltioiden tulisi voida vaikuttaa
Euroopan keskuspankin politiikkaan
Puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas
tavallisen ihmisen ongelmista
Jos työpaikkaa uhkaa sulkeminen, työntekijöillä
ja työnantajalla pitäisi olla molempien niin
halutessa oikeus sopia alle työehtosopimuksen
menevistä palkoista

Täysin
samaa mieltä


Jokseenkin
samaa mieltä


Vaikea
sanoa


Jokseenkin
eri mieltä


Täysin eri
mieltä
































































































































































































1b. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 2/4

Tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet
maassamme liian suuriksi
Maailmankaupan nykyistä täydellisempi
vapauttaminen hyödyttäisi sekä kehitys- että
rikkaita maita
Suomella ei ole todellisia sotilaallisia uhkakuvia
Ennen ihmiset olivat onnellisempia kuin
nykyään
Yhdysvallat toimii maailmanpolitiikassa oikein
ja ansaitsee myös suomalaisten tuen
Islamilainen Turkki ei sovi kristillisiin arvoihin
nojaavan EU:n jäseneksi
Terrorismin kohteiksi joutuneet maat saavat
hyvin pitkälti syyttää omaa piittaamatonta
politiikkaansa
Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka
kykenevät palauttamaan yhteiskuntaamme
kurin ja järjestyksen sekä oikeiden arvojen
kunnioituksen
Etujärjestöillä on maassamme aivan liian paljon
vaikutusvaltaa poliittisessa päätöksenteossa
Ulkomaalaisten lisääntyvä muutto Suomeen tuo
maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä
vaikutteita
Suuretkaan työpaikan taloudelliset vaikeudet
eivät ole riittävä syy sille, että työntekijän pitäisi
suostua työehtosopimuksessa määriteltyä
pienempään palkkaan
Suomi on saanut äänensä hyvin kuuluviin EU:n
päätöksenteossa
Mikäli Suomi ei kykene uudistumaan nykyistä
nopeammin, muutaman vuoden kuluttua
edessämme on taloudellis-yhteiskunnallinen
kriisi
On oikein, että huippuosaajille maksetaan
työstään selvästi parempaa palkkaa, vaikka se
kasvattaisikin tuloeroja
Vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten
palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon,
suomalainen hyvinvointivaltio on aina hintansa
arvoinen
Suomen ja koko EU:n pitäisi tiukentaa
maahanmuuttopolitiikkaansa
Mikäli työntekijät saisivat osallistua ja vaikuttaa
yritysten päätöksentekoon nykyistä enemmän,
siitä hyötyisi koko yhteiskunta
Verotuksen jatkuvan kiristämisen sijaan julkisen
talouden toimintaa pitäisi tehostaa
Yrittäjänä toimimiseen liittyy Suomessa niin
suuria maksuja ja riskejä, että 'vain hullu' ryhtyy
turvallisen palkkatyön sijasta yrittäjäksi

Täysin
samaa mieltä


Jokseenkin
samaa mieltä


Vaikea
sanoa


Jokseenkin
eri mieltä


Täysin eri
mieltä

















































































































































































Täysin
samaa mieltä


Jokseenkin
samaa mieltä


Vaikea
sanoa


Jokseenkin
eri mieltä


Täysin eri
mieltä






















1c. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 3/4

Viiden vuoden kuluttua monet asiat ovat
Suomessa paremmin kuin nykyään
Yhteiskunnan tuista on tullut saavutettuja etuja,
joita käyttävät surutta sellaisetkin, jotka eivät
niitä välttämättä tarvitsisi
Ukraina sopisi tulevaisuudessa hyvin EU:n
jäseneksi

Ellei ammattiyhdistysliikkeen organisaatiota ja
toimintaa rakenneta kokonaan uudelle pohjalle,
se ei kykene enää tulevaisuudessa ajamaan
jäsentensä etuja
Pakolaiskriisi Euroopassa on osoittanut, että
vapaata liikkuvuutta Euroopan maiden välillä on
voitava rajoittaa
Työllisyys ja sitä kautta muukin hyvinvointi
maassamme riippuu ratkaisevasti
vientiteollisuutemme kilpailukyvystä
Suomeen tuleville pakolaisille ei pidä tarjota
töitä niin kauan kun kotimaassa on työttömyyttä
Viimeaikaiset tapahtumat Lähi-idässä (mm.
ISIS) ovat lisänneet terrorismin uhkaa
Suomessakin
Vaikka Venäjällä on omat ongelmansa,
suomalaisilla ei ole nykyisin mitään syytä
suhtautua suureen naapuriinsa kielteisesti
Olen kiinnostunut politiikasta ja seuraan sitä
aktiivisesti
Kansainvälinen terrorismi ei uhkaa Suomea, jos
pysyttelemme syrjässä maailman kiistoista
Suomalaisten varauksellinen suhtautuminen
ulkomaalaisiin on viisasta varovaisuutta, ei
tietämättömyyttä tai rasismia
Meidän kaikkien pitäisi tinkiä omista
eduistamme maamme kansainvälisen
kilpailukyvyn turvaamiseksi
Demokratia toimii Suomessa niin hyvin, että
puheet kansalaisten huonoista
vaikutusmahdollisuuksista ovat vailla pohjaa
Vaikka toisin joskus väitetäänkin,
ammattiyhdistysliike on yhä nykyäänkin
vastuullinen ja edistyksellinen, yhteiskunnallisia
uudistuksia liikkeelle paneva voima
Nykytilanteessa on vaara, että Suomi käpertyy
sisäänpäin ja jää syrjään kansainvälisestä
kehityksestä
Vapaa kilpailu markkinoilla on kansalaisen ja
kuluttajan etu, sillä se tehostaa toimintaa ja
laskee hintoja
Lakko-oikeus on perusoikeus, jota ei saa
rajoittaa missään oloissa























































































































































Täysin
samaa mieltä


Jokseenkin
samaa mieltä


Vaikea
sanoa


Jokseenkin
eri mieltä


Täysin eri
mieltä















































1d. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 4/4

Viime syksyn tuloksettomat
työmarkkinaneuvottelut (ns.
yhteiskuntasopimus) osoittavat, että
työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöjen
varaan rakentuva, ns. keskitetty
työmarkkinamalli ei enää toimi
Lakot, joista aiheutuu suurta haittaa
ulkopuolisille, pitäisi voida kieltää kokonaan
Suomen tulisi liittyä Natoon
Viranomaisille pitäisi Suomessakin antaa
pikaisesti paljon laajempia valtuuksia mm.
teleliikenteen valvontaan, jotta terroritekojen
estäminen olisi mahdollista
Suomessa käytävä keskustelu
maahanmuutosta ei ole riittävän suorapuheista
ja ongelmia avoimesti esille tuovaa
On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen

Ukrainan kriisi ja Venäjän lisääntyneet
sotilaalliset toimet ovat muuttaneet
suhtautumistani maamme mahdolliseen Natojäsenyyteen aiempaa myönteisemmäksi
Laittomista lakoista maksettavia
vahingonkorvauksia tulisi nostaa tuntuvasti
siten, että ne vastaisivat lakon aiheuttamia
taloudellisia vahinkoja
Markkinavoimat ohjaavat liikaa suomalaisen
yhteiskunnan toimintaa
Työttömyyttä ei voida merkittävästi alentaa
ilman työelämän syvällekäyviä rakenteellisia
uudistuksia ja etujärjestöjen varpaille astumista
Suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella
kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä lisääntyvää
kansainvälistymistä vastaan
Suomen pitäisi ajaa omia kansallisia etujaan
EU:ssa paljon nykyistä tiukemmin
Oleskeluluvan saaneiden pakolaisten
sosiaaliturvaa ei pidä heikentää, sillä he ovat
samanarvoisia ihmisiä kuin muutkin Suomessa
asuvat
Paluu markkaan euron kriisin seurauksena olisi
tavallisen kuluttajan ja velallisen kannalta
onnetonta
Ruotsalaiset tekivät viisaasti äänestäessään 'ei'
eurolle ja EMUlle
Suomella ei EU:n jäsenenä voi olla muista
jäsenmaista olennaisesti poikkeavaa
(tiukempaa tai löyhempää) pakolaispolitiikkaa
Ammattiyhdistysliike on nykyisin maassamme
pikemminkin yhteiskunnallisen kehityksen jarru
kuin moottori
En kannattaisi Suomen Nato-jäsenyyttä edes
siinä tapauksessa, että maamme ylin
valtiojohto puoltaisi sitä

























































































































2. Eri väestöryhmien edut eivät aina ole yhteneväiset ja myös erilaisten yhteiskunnallisten
pyrkimysten välillä esiintyy jännitteitä. Kuinka voimakkaiksi näet seuraavat
ristiriidat/vastakohtaisuudet maassamme nykyisin?

Poliitikot - kansa
Työnantajat - työntekijät
Työssä olevat - työttömät
Teollisuus/yritykset - luonnonsuojelu
Kasvukeskukset - syrjäseudut
Rikkaat - köyhät
Ns. suuret ikäluokat - nuoremmat ikäryhmät
Sosialistit - porvarit (vasemmisto - oikeisto)
Miehet - naiset
Nuoret - vanhat
Eläkeläiset - työssä olevat
Hyvin koulutetut - huonosti koulutetut
Syntyperäiset suomalaiset - maahanmuuttajat
EU-myönteiset - EU-kriittiset
Kansallinen kulttuuri - kansainvälinen kulttuuri

Hyvin
voimakas
















Melko
voimakas
















Vaikea
sanoa
















Melko heikko
















3. Kuinka onnelliseksi koet oman elämäsi nykyisin? Oletko käsityksesi mukaan...










Hyvin onnellinen
Melko onnellinen
En kovin onnellinen
En lainkaan onnellinen

Ei esiinny
lainkaan






















En osaa sanoa
En halua sanoa/arvioida

4. Viime aikoina on puhuttu paljon paikallisen sopimisen lisäämisestä työmarkkinoilla. Mikä olisi
sinun mielestäsi oikea taso seuraavista asioista sopimiseen?

Palkankorotukset
Työajan pituus
Lomien pituus
Ylityökorvaukset
Palkan alentaminen poikkeustilanteessa
Työaikajärjestelyt (joustot, työaikapankit, ym)
Kannustinpalkkiot (bonukset)
Irtisanomiskorvaukset ja muutosturva
Lomarahojen suuruus
Työntekijän koeajan pituus

Työpaikkataso

Liittotaso























Valtakunnalline
n taso (ns.
tupo)











En osaa sanoa











5. Suomen talous on ollut alamaissa viimeiset seitsemän vuotta. Missä määrin taloustilanteen
kohenemista estävät mielestäsi seuraavat työmarkkinoihin liittyvät asiat?

Työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa
työpaikan asioihin ovat liian vähäiset
Keskitetty sopiminen (tupo) ei sovi
nykytalouteen, jossa eri toimialojen tilanteet
vaihtelevat suuresti
Työnantajat haluavat vain leikata
työvoimakustannuksia saadakseen itselleen
enemmän
Työn hinta Suomessa on noussut liikaa
Työehdot eivät jousta ja mahdollista reagointia
eri taloustilanteisiin
Suomalainen johtaminen on heikkolaatuista
Työehdoista neuvotteleminen ja sopiminen on
liian riitaisaa
Työrauhajärjestelmä ei toimi lainkaan, lakkoja
on liikaa ja Suomen luotettavuus kärsii
Liian monet asiat sovitaan keskitetysti
valtakunnallisella tasolla eikä paikalliselle
sopimiselle jää tilaa
Erilaiset sosiaaliedut ovat niin hyviä, että
työnteko ei aina kannata
Ammattiyhdistysliike ei kykene luopumaan
mistään saavutetuista eduista
Neuvottelukulttuuri ja osapuolten välinen
luottamus ovat Suomessa kilpailijamaita
heikompia
Osaavilla ja lahjakkailla työntekijöillä ei ole
riittäviä taloudellisia kannusteita hakeutua
kykyjään vastaaviin töihin
Pienetkin avainryhmät voivat halutessaan estää
uudistukset
Globaalisaatio on vähentänyt yritysten
kiinnostusta tasapuoliseen sopimiseen
Suomessa
Suomalaiset eivät halua tai voi muuttaa toiselle
paikkakunnalle työn perässä
Työmarkkinoiden jäykkyyksien vuoksi
Suomeen ei enää investoida

Erittäin
paljon


Melko paljon

Melko vähän



Vaikea
sanoa




Erittäin
vähän
























































































































































6. Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille ovat lisääntyneet. Miten asia on
sinun kohdallasi?
Oletko milloinkaan käynyt ulkomailla?
Oletko käynyt useammassa kuin kolmessa eri maassa?
Tunnetko henkilökohtaisesti yhtään Suomessa asuvaa
ulkomaalaista?
Onko sinulla ystäviä, tuttavia tai sukulaisia ulkomailla?
Oletko ollut ulkomailla työssä tai opiskelemassa?
Osaatko suomen- tai ruotsinkielen lisäksi muita kieliä?
Seuraatko ulkomaisia tiedotusvälineitä?
Puhutko (mahdollisen) englannin lisäksi muita vieraita kieliä?
Haluaisitko joskus asua, opiskella tai työskennellä ulkomailla
pitempiaikaisesti?

En/Ei




Kyllä




En osaa sanoa

























7. Seuraavassa on lueteltu eräitä mahdollisia tulevia tapahtumia ja kehityskulkuja. Arvioi kutakin
erikseen sen mukaan, kuinka toivottavana pidät sen toteutumista seuraavan 10 vuoden aikana:

EU hajoaa
Eurosta luovutaan ja kansalliset valuutat
otetaan uudelleen käyttöön
Kaikki EU-maat siirtyvät euron käyttöön
Suomi luopuu eurosta
EU kehittyy liittovaltioksi
Suomi eroaa EU:sta
Euromaista heikoimmat jättävät rahaliiton
Euroopan yhdentyminen pysähtyy ja EU
muuttuu nykyistä löyhemmäksi valtioiden liitoksi
Euromaista vahvimmat jättävät rahaliiton

Hyvin
toivottavaa

Melko
toivottavaa

Vaikea
sanoa



Melko
epätoivottava
a



Hyvin
epätoivottava
a






















































8. Miten seuraavien asioiden mielestäsi tulisi painottua Suomen ulkopolitiikassa?

YK:n ja muiden järjestöjen roolin vahvistaminen
Terrorismin vastainen toiminta
Suhteet Venäjään
Suhteet Yhdysvaltoihin
Yhteistyö Baltian maiden kanssa
Yhteistyö Pohjoismaiden kanssa
Pitävien turvatakuiden hankkiminen
Sotilaallisen liittoutumattomuuden vaaliminen
Nato-jäsenyyden edistäminen
Pohjoismainen puolustusyhteistyö
Vapaan maailmankaupan edistäminen
Oikeudenmukaisen globalisaation edistäminen
Kehitysyhteistyön määrärahojen lisääminen
Suomen kansallisten etujen turvaaminen
Ihmisoikeuksien puolustaminen kaikkialla maailmassa
Kansainvälisten kriisien sovittelu
Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan
Perinteinen rauhanturvaaminen ja siviilikriisinhallinta
Ilmastonmuutoksen torjuminen
Muuttoliikkeiden ja siirtolaisuuden hallinta
Itämeren ympäristöongelmien ratkaiseminen

Nykyistä
enemmän






















Kuten nykyisin






















Nykyistä
vähemmän






















En osaa sanoa






















9a. Kuinka kiinnostunut nykyisin olet/kuinka aktiivisesti seuraat Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä
asioita?












Erittäin kiinnostunut, seuraan aktiivisesti
Melko kiinnostunut, seuraan jonkin verran
Vain vähän kiinnostunut, en juuri seuraa
En lainkaan kiinnostunut, en seuraa lainkaan
En osaa sanoa

9b. Miten suhtaudut nykyisin maamme EU-jäsenyyteen?














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

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














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

9d. 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

9e. Onko suhtautumisesi EU:hun muuttunut viime vuosina myönteisemmäksi tai kriittisemmäksi?














Paljon myönteisemmäksi
Hieman myönteisemmäksi
Pysynyt ennallaan/ei muutosta
Hieman kriittisemmäksi
Paljon kriittisemmäksi
En osaa sanoa

9f. Miten Suomi on mielestäsi suhtautunut talousongelmiin ajautuneiden euromaiden tukemiseen?














Aivan liian torjuvasti
Hieman liian torjuvasti
Jokseenkin sopivasti
Hieman liian myöntyvästi
Aivan liian myöntyvästi
En osaa sanoa

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








Puolesta_
En osaa sanoa_
Vastaan

10. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen perinteisten keinojen ja toimijoiden rinnalle on tullut viime
vuosina lukuisia uusia tai uusvanhoja välineitä ja ilmiöitä. Miten seuraavat asiat ovat vaikuttaneet
yhteiskunnalliseen osallistumiseesi?

Sosiaalinen media
Uudet poliittiset puolueet ja liikkeet
Kansalaisaktivismi
Nettifoorumit
Populismi
Vapaaehtoistoiminta
Kansalaisaloitteet
Kaupunginosa- ja kylätoiminta
Hyväntekeväisyys, lahjoittaminen

Lisännyt
paljon










Lisännyt
jonkin verran










Ei vaikutusta










Vähentänyt
jonkin verran










T1 Millainen peruskoulutus Sinulla on?








Kansakoulu
Keski- tai peruskoulu
Ylioppilastutkinto

T2 Millainen ammatillinen koulutus Sinulla on?














Ei ammatillista koulutusta _
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus _
Ammattikoulu, kouluasteen ammatill. tutkinto _
Opistotasoinen ammattikoulutus _
Ammattikorkeakoulututkinto _
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto _

T3 Ammattiryhmä, johon katsot tällä hetkellä kuuluvasi?
























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

T4 Toimiala, jolla työskentelet tai viimeksi työskentelit?












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

T5 Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?














KOK
SDP
Perussuomalaiset
KESK
Vasemmistoliitto
Vihreät

Vähentänyt
paljon
























RKP
Kristillisdemokraatit
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
En äänestäisi lainkaan
En osaa sanoa
En halua sanoa

T6 Kuulutko johonkin ammatilliseen keskusjärjestöön?






En kuulu
Kyllä kuulun

If = 2, Only ask 'T6a'

T6a Mihin ammatilliseen keskusjärjestöön kuulut? (Voi jättää tyhjäksi.)










SAK
STTK
Akava
MTK

T7 Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi?














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

Kommentteja? Kaikki mielipiteet tiedustelluista asioista tai tästä tutkimuksesta ovat tervetulleita ja
arvokkaita.

