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Flash Eurobarometer on
“The expectations and wishes of European citizens regarding
social reality in 20 years' time”

Haluaisimme keskustella mielipiteistänne ja odotuksistanne koskien väestön elämää pitkällä tulevaisuudessa.
Q1.
Sanoisitteko, että ihmisten elämä Suomessa 20 vuoden kuluttua tulee kaiken kaikkiaan olemaan
parempaa kuin nykyään vai huonompaa kuin nykyään?
- Parempaa kuin nykyään ...............................................................................................1
- Huonompaa kuin nykyään ............................................................................................2
- [Ei parempaa eikä huonompaa]....................................................................................3
- [EOS/EV] ......................................................................................................................9

Q2. Kun ajatellaan Suomea vaikkapa 20 vuoden kuluttua, oletteko seuraavien väittämien kanssa täysin samaa
mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? 20 vuoden kuluttua...
[LUE JA ROTATOI]
- Täysin samaa mieltä.....................................................................................................1
- Samaa mieltä................................................................................................................2
- Eri mieltä.......................................................................................................................3
- Täysin eri mieltä............................................................................................................4
- [EOS/EV] ......................................................................................................................9
a) Nousevien talouksien kuten Kiinan, Intian tai Brasilian taholta tulevan kilpailun takia ihmiset
ansaitsevat vähemmän kuin nykyään .................................................................................................1 2 3 4 9
b) Hyvän työpaikan löytämisestä ei ole mitään takeita, vaikka ihmisellä olisi korkea koulutuspätevyys1 2 3 4 9
c) Nuorten mahdollisuudet elämässä riippuvat paljon enemmän heidän omista ponnisteluistaan ja
vähemmän heidän perheestään ja sosiaalisesta taustasta.................................................................1 2 3 4 9
d) Kiitos teknologisen kehityksen, ihmisillä on parempi elämänlaatu ja enemmän aikaa heille itselleen,
perheelleen ja ystävilleen ....................................................................................................................1 2 3 4 9
e) Työelämässä on tasa-arvoisemmat mahdollisuudet miehille ja naisille..........................................1 2 3 4 9
f) Miehet hoitavat tasapuolisemmin päivittäisiä tehtäviä kotona .........................................................1 2 3 4 9
g) Ihmiset pysyvät työelämässä myöhemmälle iälle ...........................................................................1 2 3 4 9
h) Työolot paranevat ...........................................................................................................................1 2 3 4 9
i) Väli rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa Suomessa ..........................................................................1 2 3 4 9
j) Opiskeluun ja koulutukseen pääsy helpottuu kaikille .......................................................................1 2 3 4 9
k) Perhesiteet ovat heikompia .............................................................................................................1 2 3 4 9
l) On vaikeampaa löytää kohtuuhintainen asunto ...............................................................................1 2 3 4 9
m) Erilaisista kulttuurisista tai uskonnollisista taustoista ja kansallisuuksista olevien ihmisten väliset
suhteet Suomessa tulevat olemaan sopuisammat..............................................................................1 2 3 4 9
n) Tulee olemaan uusia tapoja ottaa osaa poliittiseen päätöksentekoon, jotka antavat ihmisille
mahdollisuuden olla enemmän mukana..............................................................................................1 2 3 4 9
o) Ihmiset antavat enemmän aikaansa toisilleen ja sosiaalisiin tarkoituksiin ......................................1 2 3 4 9
p) Monilla ihmisillä Suomessa ei tule olemaan varaa tarvitsemaansa lääkinnälliseen hoitoon...........1 2 3 4 9

Q3. Politiikan suunta ja poliittiset päätökset vaikuttavat siihen, miltä tulevaisuus näyttää. Ajatellen siis Suomen
tulevaisuutta pitkällä tähtäimellä, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri
mieltä seuraavien mahdollisia poliittisia valintoja koskevien väittämien kanssa?
- Täysin samaa mieltä.....................................................................................................1
- Samaa mieltä................................................................................................................2
- Eri mieltä.......................................................................................................................3
- Täysin eri mieltä............................................................................................................4
- [EOS/EV] .....................................................................................................................9
a) Meidän kaikkien tulisi hyväksyä korkeampien verojen maksaminen, jotta saisimme parempia julkisia
palveluja, kehittyneemmän infrastruktuurin ja tukea sitä tarvitseville..................................................1 2 3 4 9
b) Linjauksissa tulisi painottaa vähemmän yksilöllistä kuluttamista ja enemmän muita elämänlaadun
puolia...................................................................................................................................................1 2 3 4 9
c) Toisille ja sosiaalisiin tarkoituksiin aikaa uhraavien ihmisten tulisi saada enemmän julkista kannatusta1 2 3 4 9
d) Vanhuksista ja sairaista huolehtimisen kuuluisi olla pikemminkin koko yhteiskunnan kuin yksittäisten
perheiden vastuulla .............................................................................................................................1 2 3 4 9
e) Lapsettomien tulisi maksaa korkempia veroja auttaakseen niitä, joilla on lapsia kasvatettavana ..1 2 3 4 9
f) Tiukemmilla säännöillä tulisi varmistaa, että kaikkien elämäntyyli on ympäristöä kunnioittavampi .1 2 3 4 9
g) Euroopan unionin tulisi löytää keinoja taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehittymiseen, jotka olisivat
vähemmän riippuvaisia muusta maailmasta .......................................................................................1 2 3 4 9
h) Rikkaiden ja köyhien välistä eroa olisi merkittävästi kavennettava Suomessa politiikan keinoin ...1 2 3 4 9

D1.

D2.

Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN]

[1]

Mies

[2]

Nainen

Minkä ikäinen olet?

[_][_]

vuotta vanha

[00]

[KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

D3.

Kuinka vanha olit kun lopetit kokoaikaisen opiskelun?
[Kirjoita IKÄ JOLLOIN KOULUTUS PÄÄTTYI]

D4.

[_][_]

vuotta vanha

[00]

[EDELLEEN KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]

[01]

[EI KOSKAAN OLLUT KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]

[99]

[KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

Koskien nykyistä toimenkuvaasi, sanoisitko olevasi yksityisyrittäjä, työntekijä, tehdastyöntekijä tai sanoisitko
olevasi vailla ammatillista työtä? Tarkoittaako se että olet...
[JOS ANNETAAN VASTAUS PÄÄKATEGORIAAN, LUE ÄÄNEEN VASTAAVAT ALAKATEGORIAT ]

- YKSITYISYRITTÄJÄ
Æ i.e. :

- maanviljelijä, metsätyöntekijä, kalastaja ........................................................................................11
- kaupanomistaja, käsityöläinen .......................................................................................................12
- ammattilainen (lakimies, lääkäri, kirjanpitäjä, arkkitehti,...) ...........................................................13
- yrityksen johtaja ..............................................................................................................................14
- muu .................................................................................................................................................15

- Työntekijä
Æ i.e. :

- ammattilainen (tohtori, lakimies, kirjanpitäjä, arkkitehti) ...............................................................21
- pääjohtaja, johtaja tai ylintä johtoa .................................................................................................22
- keskijohto ........................................................................................................................................23
- virkamies .........................................................................................................................................24
- toimistotyöntekijä ............................................................................................................................25
- muu työntekijä (myyntimies, hoitaja, jne...)....................................................................................26
- muu .................................................................................................................................................27

- Tehdastyöntekijä
Æ i.e. :

- valvoja / esimies (tiimijohtaja, jne...)..............................................................................................31
- Tehdastyöntekijä.............................................................................................................................32
- kouluttamaton tehdastyöntekijä......................................................................................................33
- muu .................................................................................................................................................34

- Ilman ammatillista työtä
Æ i.e. :

- huolehtii kodista ..............................................................................................................................41
- opiskelija (kokoaikainen) ................................................................................................................42
- eläkkeellä .......................................................................................................................................43
- työnhakija ........................................................................................................................................44
- muu .................................................................................................................................................45

- [Kieltäytyminen] ......................................................................................................................................................99

D6. Sanoisitteko, että asutte...?

- suuret kaupungit..........................................................................................................................1
- muut kaupungit/asutuskeskukset ...............................................................................................2
- maaseutu.....................................................................................................................................3
- [Kieltäytyminen] ...........................................................................................................................9

