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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Finland

FLASH ‐ 269
Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien
eri sukupolvien välisiin suhteisiin.
Q1. Luen ääneen muutaman väittämän iäkkäämpien ja nuorempien ihmisten välisistä suhteista.
Voisitteko ystävällisesti kertoa jokaisesta väittämästä oletteko vahvasti samaa mieltä, osittain samaan
mieltä vai vahvasti eri mieltä
[KIERRÄTÄ – LUE JOKAINEN RIVI ÄÄNEEN VUOROTELLEN ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

Vahvasti samaa mieltä..............................................................4
Osittain samaa mieltä ...............................................................3
Osittain eri mieltä.....................................................................2
Vahvasti eri mieltä ...................................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

A … Nuoret ja iäkkäät henkilöt eivät ole helposti samaa mieltä siitä mikä on parasta yhteiskunnalle
43219
B … Iäkkäät ihmiset ovat taakka yhteiskunnalle

43219

C … Media liioittelee sukupolvien välisen konfliktin riskiä

43219

D … Koska iäkkäämpiä äänestäjiä tulee olemaan enemmän, poliittiset päättäjät tulevat kiinnittämään
vähemmän huomioita nuorten tarpeisiin.

43219

E … Iäkkäämpien ihmisten työskennellessä korkeaan ikään saakka, nuoremmille tulee olemaan
vähemmän työpaikkoja tarjolla.

43219

F … Iäkkäiden naisten köyhyysriski on Suomessa suurempi kuin iäkkäiden miesten.

43219

G … Yritykset, jotka palkkaavat pääasiassa nuoria henkilöitä, menestyvät paremmin kuin eri
ikäryhmiin kuuluvia henkilöitä palkkaavat yritykset.

43219

Q2. Luen nyt ääneen muutaman eläkkeitä koskevan väittämän.
Pyytäisin teitä ystävällisesti kertomaan oletteko vahvasti samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain
eri mieltä vai vahvasti eri mieltä
[KIERRÄTÄ – LUE JOKAINEN RIVI ÄÄNEEN VUOROTELLEN ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]
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Vahvasti samaa mieltä..............................................................4
Osittain samaa mieltä ...............................................................3
Osittain eri mieltä.....................................................................2
Vahvasti eri mieltä ...................................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

A … Tulevina vuosikymmeninä hallitukset eivät enää kykene maksamaan eläkkeitä ja huolehtimaan
iäkkäistä henkilöistä.

43219

B … Työskentelevät henkilöt ovat enenevässä määrin vastahakoisempia maksamaan veroja ja
sosiaaliturvamaksuja iäkkäiden henkilöiden tukemiseksi.

43219

C … Hallitus kuluttaa liian vähän koulutukseen ja nuoriin iäkkäisiin henkilöihin verrattuna. 4 3 2
19
D … Iäkkäämmät henkilöt hyväksyvät mittavien eläkeuudistusten tarpeen työikäisten taloudellisen
taakan keventämiseksi.

43219

E … Hallituksen täytyy varata huomattavasti enemmän rahaa eläkkeisiin ja iäkkäiden hoitoon. 4 3
219
F … Hallituksemme tulisi helpottaa iäkkäiden ihmisten jatkamista työelämässä Suomessa normaalin
eläkeiän jälkeen, mikäli he näin haluavat.

43219

Q3. Iäkkäämmät henkilöt eivät vain saa yhteiskunnalta, vaan he voivat myös antaa jotain takaisin.
Pyytäisin teitä ystävällisesti kertomaan oletteko vahvasti samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain
eri mieltä vai vahvasti eri mieltä
[KIERRÄTÄ – LUE JOKAINEN RIVI ÄÄNEEN VUOROTELLEN ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

Vahvasti samaa mieltä..............................................................4
Osittain samaa mieltä ...............................................................3
Osittain eri mieltä.....................................................................2
Vahvasti eri mieltä ...................................................................1
[EOS/EV].................................................................................9
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A … Iäkkäämmät henkilöt tekevät suuren panostuksen vapaaehtoistyöntekijöinä
hyväntekeväisyysjärjestöissä ja yhteisöllisissä organisaatioissa Suomessa.

43219

B … Iäkkäiden henkilöiden panosta, jotka hoitavat perhettä tai muita sukulaisia ei arvosteta tarpeeksi
Suomessa.

43219

C … Vanhempien ja isovanhempien taloudellinen tuki on tärkeätä nuorille aikuisille, jotka perustavat
omaa taloutta ja perhettä.

43219

E … Iäkkäämmillä ja nuoremmilla henkilöillä ei ole riittävästi mahdollisuksia kohdata ja työskennellä
yhdessä yhdistyksissä ja paikallisissa yhteisön aloitteissa.

43219

F … Iäkkäämpien henkilöiden tarpeita vastaavien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen tulee
olemaan talouden avainohjaaja Suomessa.

43219

Q4. Luen muutaman väittämän iäkkäiden hoitoon liittyvistä ongelmista.
Pyytäisin teitä ystävällisesti kertomaan oletteko vahvasti samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain
eri mieltä vai vahvasti eri mieltä
[KIERRÄTÄ – LUE JOKAINEN RIVI ÄÄNEEN VUOROTELLEN ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

Vahvasti samaa mieltä..............................................................4
Osittain samaa mieltä ...............................................................3
Osittain eri mieltä.....................................................................2
Vahvasti eri mieltä ...................................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

A … Lääkärit, sairaanhoitajat ja ammattihoitajat on Suomessa koulutettu hyvin vastaamaan iäkkäiden
henkilöiden erityistarpeisiin.

43219

B … Suomalainen sosiaalitoimi tukee hyvin henkilöitä, joiden täytyy huolehtia iäkkäämmistä
perheenjäsenistä kotona.

43219

C … Suomessa, sosiaalipalvelut ovat riittävät heikkokuntoisten iäkkäiden henkilöiden hoitamiseen
siten, että he voivat pysyä omissa kodeissaan.

43219

D … Suomessa useat heikkokuntoiset iäkkäät henkilöt eivät voi asua itsenäisesti, sillä heidän kotinsa
eivät vastaa heidän tarpeitaan.

43219

E … Iäkkäämmät henkilöt voisivat antaa yhteiskunnalle paljon enemmän, mikäli heidän olisi
helpompi liikkua ympäriinsä.

43219

Q5. Haluaisin lopuksi kysyä teiltä julkisten viranomaisten roolista.
Pyytäisin teitä ystävällisesti kertomaan oletteko vahvasti samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain
eri mieltä vai vahvasti eri mieltä
KIERRÄTÄ – LUE JOKAINEN RIVI ÄÄNEEN VUOROTELLEN ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]
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Vahvasti samaa mieltä..............................................................4
Osittain samaa mieltä ...............................................................3
Osittain eri mieltä.....................................................................2
Vahvasti eri mieltä ...................................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

A … Koulujen tulisi edistää nuorten ja iäkkäiden välisiä parempia suhteita.

43219

B … Paikallisten viranomaisten tulisi tukea yhdistyksiä ja aloitteita, jotka edistävät vahvempaa
suhdetta nuorten ja iäkkäiden välillä.

43219

C … Hallitus tekee hyvää työtä nuorten ja iäkkäiden välisen paremman yhteisymmärryksen
edistämiseksi.

43219

D … Pitäisi olla julkisia keskuksia, joissa iäkkäämpiä vapaaehtoisia autetaan löytämään heidän
taitojaan ja toiveitaan vastaavaa vapaaehtoistyötä.

D1.

43219

Sukupuoli
[ÄLÄ KYSY ‐ MERKITSE SOPIVIN]

D2.

D3.

‐

[1] Mies

‐

[2] Nainen

Minkä ikäinen olet?
‐

[_][_] vuotta vanha

‐

[00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA]

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

D4.

‐

[_][_] ......................................................................................... vuotta vanha

‐

[ 0 0 ] .........................................[EDELLEEN KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]

‐

[ 0 1 ] .......................... [EI KOSKAAN OLLUT KOKOAIKAISESSA OPISKELUSSA]

‐

[ 9 9 ] ....................................................... [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
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‐ 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
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