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Flash Eurobarometer 263
(The Internal Market: Awareness - Perceptions - Impacts)
Country Specific Questionnaire
Finland

SURVEY ON INTERNAL MARKET POLICY
1.

GENERAL QUESTIONS

Q1. Mitä tulee mieleenne, kun kuulette sanat “Euroopan unionin sisämarkkinat”?
[KIRJOITA SANATARKASTI]:

………………………………………………………………………………………….

2.

FREE MOVEMENT OF PERSONS AND REGULATED PROFESSIONS

Q2a. Oletteko työskennellyt tai työskentelettekö parhaillaan muussa EU‐maassa kuin “kotimaassanne”
eli siinä maassa, jossa olette elänyt suurimman osan elämäänne?
[Huom! Lisätietoa haastattelijoille: Työskentelyllä tarkoitamme pitempiaikaista, vähintään 6
kuukauden pituista työsuhdetta toisessa maassa olevaan yritykseen. Tähän ei lueta
työmatkoja tai lyhytaikaisia komennuksia yrityksestänne toiseen EU‐maahan.]
[VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]

Kyllä, olen aiemmin työskennellyt ................................................................................. 1
Kyllä, työskentelen parhaillaan....................................................................................... 2
Ei..................................................................................................................................... 3
[EOS/EV] ....................................................................................................................... 9

IF Q2a = 3 OR 9. ELSE GO TO Q3a
Q2b. Voisitteko harkita työskentelyä toisessa EU‐maassa?
[Huom! Lisätietoa haastattelijoille: Työskentelyllä tarkoitamme pitempiaikaista, vähintään 6
kuukauden pituista työsuhdetta toisessa maassa olevaan yritykseen. Tähän ei lueta
työmatkoja tai lyhytaikaisia komennuksia yrityksestänne toiseen EU‐maahan.]
[VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
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Kyllä. .............................................................................................................................. 1
Ei, koska minua ei kiinnosta. ......................................................................................... 2
Ei, koska esteitä on liikaa................................................................................................ 3
[EOS/EV] ....................................................................................................................... 9

Q3a.

Liittyen työskentelyyn toisessa EU‐maassa, minkä [riippuen vastauksesta kohdassa Q2]
katsotte/katsoisitte olevan teidän kohdallanne tärkein este?
[Avoin esikoodattu kysymys, KOODAA VAIN YKSI VASTAUS]
Kielimuuri..................................................................................................................... 01
Kulttuurierot.................................................................................................................. 02
Asiaan liittyvä byrokratia.............................................................................................. 03
Perhenäkökohdat........................................................................................................... 04
Veroseuraamukset......................................................................................................... 05
Ei ole varaa asua toisessa jäsenmaassa ......................................................................... 06
Huolissaan siitä, ettei akateemista tai ammattitutkintoa tunnusteta .............................. 07
Ei tietoa mahdollisuuksista ........................................................................................... 08
Vaikeus löytää sopiva työ ............................................................................................. 09
Huolissaan siitä, että sosiaaliturvan standardit (kuten eläkkeet, terveydenhoito, työttömyys jne.) ovat
alempia.......................................................................................................................... 10
Esteitä ei ole.................................................................................................................. 11
Muu, Tarkentaisitteko: .................................................................................................. 12
[EOS/EV] ..................................................................................................................... 99

Q3b. Entä toiseksi tärkein este?
[Avoin esikoodattu kysymys, KOODAA VAIN YKSI VASTAUS]
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Kielimuuri..................................................................................................................... 01
Kulttuurierot.................................................................................................................. 02
Asiaan liittyvä byrokratia.............................................................................................. 03
Perhenäkökohdat........................................................................................................... 04
Veroseuraamukset......................................................................................................... 05
Ei ole varaa asua toisessa jäsenmaassa ......................................................................... 06
Huolissaan siitä, ettei akateemista tai ammattitutkintoa tunnusteta .............................. 07
Ei tietoa mahdollisuuksista ........................................................................................... 08
Vaikeus löytää sopiva työ ............................................................................................. 09
Huolissaan siitä, että sosiaaliturvan standardit (kuten eläkkeet, terveydenhoito, työttömyys jne.) ovat
alempia.......................................................................................................................... 10
Esteitä ei ole.................................................................................................................. 11
Muu, Tarkentaisitteko: .................................................................................................. 12
[EOS/EV] ..................................................................................................................... 99

Q4. Sen perusteella, mitä tiedätte, uskotteko, että lääkärien ja sairaanhoitajien sallitaan harjoittaa
ammattiaan muussa EU‐maassa kuin siinä, missä he ovat saaneet tutkintonsa?
[Huom! Lisätietoa haastattelijoille: Viittaamme tässä tilanteeseen missä lääkärit tai hoitajat
saavat tutkintonsa yhdessä maassa, sitten muuttavat toiseen maahan missä he tarjoavat
palvelujaan. Emme tarkoita vihjata esim. että lääkäri jolla on praktiikka yhdessä maassa
tarjoaa palvelujaan tarvittaessa maan rajan toisella puolella.]
[LUE ÄÄNEEN]
- Kyllä, sekä lääkärien että sairaanhoitajien sallitaan harjoittaa ammattiaan

1

- Sairaanhoitajien sallitaan, lääkärien ei...................................2
- Lääkärien sallitaan, sairaanhoitajien ei ..................................3
- Ei sallita lääkärien, eikä sairaanhoitajien...............................4
[EOS/EV].................................................................................9

Q5a. Kun käytätte kampaajan palveluja, onko teille väliä, missä nimenomaisessa EU‐maassa hän on
työkokemuksensa hankkinut?
Kyllä, työkokemuksen tulisi olla peräisin Suomesta.............................................1
Kyllä, työkokemuksen tulisi olla peräisin vain joistakin nimenomaisista EU-maista
..............................................................................................................................2
Ei, työkokemus voi olla peräisin mistä tahansa EU-maasta..................................3
[EOS/EV]..............................................................................................................9

Q5b. Oletteko koskaan käyttänyt kampaajan palveluja tietäen tai olettaen, että hän on hankkinut
työkokemuksensa toisessa EU‐maassa?
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Kyllä......................................................................................................................1
Ei...........................................................................................................................2
[EOS/EV]..............................................................................................................9

Q6a. Kun käytätte lääkärin palveluja, onko teille väliä, missä nimenomaisessa EU‐maassa hän on
pätevyyden hankkinut?
Kyllä, tutkinnon tulisi olla peräisin Suomesta.......................................................1
Kyllä, tutkinnon tulisi olla peräisin vain joistakin nimenomaisista EU-maista.....2
Ei, tutkinto voi olla peräisin mistä tahansa EU-maasta .........................................3
[EOS/EV]..............................................................................................................9

Q6b. Oletteko koskaan aiemmin käyttänyt lääkärin palveluja tietäen tai olettaen, että hän on
hankkinut pätevyytensä toisessa EU‐maassa?
Kyllä......................................................................................................................1
Ei...........................................................................................................................2
[EOS/EV]..............................................................................................................9
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3.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT/FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Q7. Sen perusteella, mitä tiedätte, onko mielestänne mahdollista että te voitte palkata toisessa EU‐
maassa sijaitseva yritys suorittamaan rakennus‐ tai remonttitöitä teille Suomessa?
Kyllä.........................................................................................1
Ei..............................................................................................2
[EOS/EV].................................................................................9

Q8. Kertoisitteko, missä määrin olette samaa mieltä tai eri mieltä seuraavista väittämistä.
Jos toisen EU‐maan yritys avaa tehtaan lähellä missä asutte, oletteko hyvin paljon samaa mieltä, samaa
mieltä, eri mieltä vai hyvin paljon eri mieltä sen kanssa, että:
[LUE – KIERRÄTÄ ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

Hyvin paljon samaa mieltä.......................................................4
Samaa mieltä ............................................................................3
Eri mieltä..................................................................................2
Hyvin paljon eri mieltä.............................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

A … Se tulee luomaan uusia työpaikkoja ihmisille alueellanne........................................ 4 3 2 1 9
B … Se tulee luomaan uusia työpaikkoja alueellanne jostain muualta oleville ihmisille.. 4 3 2 1 9
C … se tulee luomaan alueellenne vaurautta ja taloudellista kasvua................................. 4 3 2 1 9
D … se johtaa ylipäänsä korkeampiin palkkoihin alueellanne .......................................... 4 3 2 1 9
E … se tulee lisäämään kilpailua alueellanne olevien yritysten kanssa............................. 4 3 2 1 9

Q9. Kertoisitteko, missä määrin olette samaa mieltä tai eri mieltä seuraavista väittämistä.
Jos alueellanne oleva yritys avaa tehtaan toisessa EU‐jäsenmaassa,...
[LUE – KIERRÄTÄ ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

Hyvin paljon samaa mieltä.......................................................4
Samaa mieltä ............................................................................3
Eri mieltä..................................................................................2
Hyvin paljon eri mieltä.............................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

5/12

A … Se alentaa työsuhdeturvaa alueellanne...................................................................... 4 3 2 1 9
B … se johtaa suurempaan vaurauteen ja taloudelliseen kasvuun alueellanne.................. 4 3 2 1 9
C … se johtaa ylipäänsä alhaisempiin palkkoihin alueellanne. ......................................... 4 3 2 1 9
D … se johtaa suurempaan työttömyyteen alueellanne..................................................... 4 3 2 1 9
E … Se tulee vahvistamaan yrityksen asemaa................................................................... 4 3 2 1 9

Q10. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, onko mielestänne seuraavissa liikkeissä NYT
enemmän vai vähemmän valinnanvaraa tuotteissa?
[Huom! Lisätietoa haastattelijoille: Tässä, viittaamme nimenomaan tuotevalikoimaan
KAUPOISSA, ei kauppojen lukumäärää.
Lisäys tuotevalikoimassa voi olla suurempi määrä saatavilla olevia merkkejä, mutta myös
suurempi määrä saman merkin malleja tai tyyppejä.]
[Huom! Lisätietoa haastattelijoille: Sähkökodinkoneliikkeillä tarkoitamme liikkeitä, joissa
myydään televisioita, DVD‐soittimia, kodinkoneita kuten pölynimureita jne.]

Suurempi valinnanvara.............................................................3
Sama valinnanvara ...................................................................2
Pienempi valinnanvara .............................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

A. Apteekit ..................................................................................................... 3 2 1 9
B. Vaatekaupat ............................................................................................... 3 2 1 9
C. Supermarketit ............................................................................................ 3 2 1 9
D. Sähkökodinkoneliikkeet ............................................................................ 3 2 1 9
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4.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Q11. Sen perusteella, mitä tiedätte, onko EU:ssa olemassa yhteiset tuoteväärennösten ja piratismin
vastaisen taistelun säännöt ja lait?
Kyllä.........................................................................................1
Ei..............................................................................................2
[EOS/EV].................................................................................9

Q12. Oletteko koskaan ostanut hyvässä uskossa tuotetta, vain havaitaksenne myöhemmin että se oli
väärennös?
Kyllä.........................................................................................1
Ei..............................................................................................2
[EOS/EV].................................................................................9

[JOS VASTAUS KYSYMYKSEEN 12 ON “1”]
Q13. Millainen tuote tai tuotteita?
[Avoin esikoodattu kysymys]
Musiikki ........................................................................................................................ 01
Elokuva ......................................................................................................................... 02
Tietokoneohjelma ......................................................................................................... 03
Urheiluväline ................................................................................................................ 04
Hajuvesi ........................................................................................................................ 05
Tupakka ........................................................................................................................ 06
Lääkkeet........................................................................................................................ 07
Lelut.............................................................................................................................. 08
Kulutuselektroniikka..................................................................................................... 09
Muotivaatteet ja asusteet............................................................................................... 10
Varaosat (auton)............................................................................................................ 11
Muu............................................................................................................................... 12
[EOS/EV]...................................................................................................................... 99

Q14. Milloin on mielestänne hyväksyttävää tai perusteltua ostaa tuoteväärennöksiä? Kertoisitteko
seuraavien väittämien osalta, missä määrin olette samaa mieltä tai eri mieltä.
[LUE – KIERRÄTÄ ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

7/12

Hyvin paljon samaa mieltä.......................................................4
Samaa mieltä ............................................................................3
Eri mieltä..................................................................................2
Hyvin paljon eri mieltä.............................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

A. Se on ok, kun alkuperäisen/aidon tuotteen hinta on liian korkea.................................. 4 3 2 1 9
B. Se on ok, kun kyseessä ovat ylellisyystuotteet.............................................................. 4 3 2 1 9
C. Se on ok, kun alkuperäinen tuote ei ole vielä tai lainkaan saatavana omalla asuinseudulla.43 2
........................................................................................................................................... 1 9
D. Se on ok, kun tuotteen laadulla ei ole väliä. ................................................................. 4 3 2 1 9

Q15. Kertoisitteko kunkin seuraavan väittämän kohdalla, oletteko hyvin paljon samaa mieltä, samaa
mieltä, eri mieltä vai hyvin paljon eri mieltä siitä, että tuoteväärennökset yleisesti ottaen...
[LUE – KIERRÄTÄ ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

Hyvin paljon samaa mieltä.......................................................4
Samaa mieltä ............................................................................3
Eri mieltä..................................................................................2
Hyvin paljon eri mieltä.............................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

A … ovat laadultaan samoja kuin alkuperäistuote ............................................. 4 3 2 1 9
B … ovat uhka terveydelle................................................................................. 4 3 2 1 9
C … tukevat lapsityövoiman käyttöä ja laitonta kauppaa .................................. 4 3 2 1 9
D … tuhoavat yrityksiä ja työpaikkoja .............................................................. 4 3 2 1 9
E … Lannistavat yrityksiä keksimästä uusia tuotteita ja tuomasta niitä markkinoille4 3 2

1

........................................................................................................................... 9
F … tukevat taloutta niissä maissa, missä niitä tuotetaan .................................. 4 3 2 1 9

5.

PUBLIC PROCUREMENT

Q16. Kuvitelkaa, että julkiset viranomaiset aikovat rakentaa sairaalan lähelle kotikaupunkianne. Minkä
pitäisi olla ratkaiseva tekijä, kun myönnetään sopimuksia tällaiselle projektille? Tärkeimmän
tekijän tulisi olla...
[VAIN YKSI VASTAUS MAHDOLLINEN]
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… Että yritys, jolle urakka myönnetään, on suomalainen ............................ .1
… se, että yritys palkkaa paikallista väkeä töiden suorittamiseen .................. 2
… Saada parasta laatua veronmaksajien rahalle huolimatta siitä missä yritys sijaitsee 3
[EOS/EV] ....................................................................................................... 9

Q17. Kuvitelkaa että tässä tilanteessa [viranomaiset suunnittelevat sairaalan rakennuttamista], kun
viranomaiset päättävät kuinka kuluttaa veronmaksajien rahaa, he eivät valitse halvinta
tarjousta. Missä tapauksissa ajattelette että viranomaiset voivat hyväksyä kalliimman
tarjouksen? Viranomaiset voivat hyväksyä kalliimman tarjouksen...
[LUE – KIERRÄTÄ ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]
[Huom! Lisätietoa haastattelijoille: Sosiaalisilla näkökannoilla tarkoitamme esimerkiksi
työpaikkojen luomista pitkäaikaistyöttömille, nuorille ihmisille tai vammaisille tms.]

Samaa mieltä, viranomaiset voivat hyväksyä...........................1
Eri mieltä, viranomaiset eivät voi hyväksyä ............................2
[EOS/EV].................................................................................9

A.…. Kunhan taataan, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon. .......................... .1 2 9
B. …. Kunhan taataan, että, sosiaaliset näkökohdat otetaan huomioon. ....................... 1 2 9
C. …. Kunhan taataan, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä suositaan............................. 1 2 9
D. …. Kunhan taataan, että voittajayritys on suomalainen. ........................................... 1 2 9
E. …. Kunhan taataan, että voittajayritys työllistää paikallista väkeä tekemään työn . 1 2 9

Q18. Sen perusteella mitä tiedätte, onko kansallisten hallitusten Euroopan unionissa noudatettava
samoja sääntöjä myöntäessään sopimuksia esim. infrastruktuurihankkeille?
Entäpä
paikalliset viranomaiset, esim. kaupunkinne hallinto?
Kyllä ........................................................................................1
Ei..............................................................................................2
[EOS/EV].................................................................................9

Valtionhallinto............................................................................................................... .1 2 9
Kunnallishallinto eli hallinto kaupungissanne................................................................ 1 2 9

Q 19. Oletteko samaa tai eri mieltä siitä että yleiset Eu:n laajuiset säännöt julkisille viranomaisille siitä
kuinka heidän tulee myöntää sopimuksia auttavat taistelemaan suosikkijärjestelmiä ja
korruptiota vastaan?
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Hyvin paljon samaa mieltä.......................................................4
Samaa mieltä ............................................................................3
Eri mieltä..................................................................................2
Hyvin paljon eri mieltä.............................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

[Huom! Lisätietoa haastattelijoille: “Sopimusten myöntämisellä” tarkoitamme sitä sopimusta minkä
julkinen viranomainen tekee voidakseen hankkia tuotteita, palveluita tai julkisia töitä. Esimerkkejä olisi
infrastruktuuri projektin hankkiminen.]

Q 20. Tulisiko mielestänne suomalaisten yhtiöiden pystyä kilpailemaan julkisista sopimuksista muissa
EU jäsenmaissa?
Kyllä ........................................................................................1
Ei..............................................................................................2
[EOS/EV].................................................................................9

6.

CLOSING QUESTION

Q 21. Kertoisitteko, oletteko seuraavista väittämistä hyvin paljon samaa mieltä, samaa mieltä, eri
mieltä vai hyvin paljon eri mieltä? EU:n sisämarkkinat...
[LUE – KIERRÄTÄ ‐ YKSI VASTAUS RIVIÄ KOHDEN]

Hyvin paljon samaa mieltä.......................................................4
Samaa mieltä ............................................................................3
Eri mieltä..................................................................................2
Hyvin paljon eri mieltä.............................................................1
[EOS/EV].................................................................................9

10/12

A. .... vahvistavat EU-maita niiden kilpaillessa Yhdysvaltain, Japanin ja Kiinan kanssa.

4

.............................................................................................................. 3 2 1 9
B. .... tarjoavat enemmän työpaikkoja EU:ssa............................................... 4 3 2 1 9
C. .... ovat nostaneet elintasoa. ...................................................................... 4 3 2 1 9
D. .... varmistavat reilun kilpailun yritysten välillä........................................ 4 3 2 1 9
F. ..... tarjoavat suuremman valinnanvaran tuotteissa. ................................... 4 3 2 1 9
G. .... hyödyttävät vain suuria yrityksiä. ........................................................ 4 3 2 1 9
H. .... ovat uhka kansalliselle identiteetille ja kulttuurille.............................. 4 3 2 1 9
I....... huonontavat työoloja............................................................................ 4 3 2 1 9
J....... alentavat kansallisen kuluttajansuojan standardia................................ 4 3 2 1 9
K. .... johtavat halvempiin hintoihin tuotteille ja palveluille EU:ssa. ............ 4 3 2 1 9
L...... torjuvat ilmastonmuutosta.................................................................... 4 3 2 1 9
M..... käsittävät liian monta eri maata. .......................................................... 4 3 2 1 9
N. .... Varmistaa, että köyhistä tai huono-osaisista kansalaisista pidetään huolta. 4 3 2

1

.............................................................................................................. 9
O. .... voivat rajoittaa talouskriisin kielteisiä vaikutuksia. ............................. 4 3 2 1 9
P. ..... auttavat paremmin kohtaamaan viimeaikaisen kaasukriisin kaltaiset tilanteet.4 3

2

.............................................................................................................. 1 9
Q. .... ovat saaneet Suomen tulvimaan halpaa työvoimaa.............................. 4 3 2 1 9

D1.

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]
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- 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
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