KYSYMYSLOMAKE
BIBUn kansalaissurvey
JOHDANTO: Tervetuloa kyselytutkimukseen, jonka aiheena ovat ajankohtaiset yhteiskunnalliset ja
poliittiset ratkaisut. Vastaaminen kestää noin viisi minuuttia.

Koronavirus on syössyt yhteiskunnat suureen kriisiin ja vaikeuttanut monien jo olemassa olevien
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua. Tässä kyselyssä selvitämme, miten hyväksyttävinä
kansalaiset ja päättäjät pitävät erilaisia poliittisia ratkaisuja, joilla pyritään talouden ja työllisyyden
kohentamiseen.
K1. Mitä mieltä olet seuraavista ehdotuksista?
[TOIMENPITEET ROTATOIDAAN ELI ESITETÄÄN SATUNNAISESTI VAIHTUVASSA
JÄRJESTYKSESSÄ]
Kannatan erittäin paljon
Kannatan jossain määrin
En juurikaan kannata
En kannata lainkaan
En osaa sanoa
K1_1 Luovutaan eläkeputkesta eli ikääntyneiden mahdollisuudesta saada ansiosidonnaista
työttömyyspäivärahaa vanhuuseläkeikään asti
K1_2 Porrastetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa siten, että työttömyyspäiväraha on alussa
nykyistä suurempi, mutta se pienenee työttömyyden pitkittyessä, ja sitä maksetaan nykyistä
lyhyemmän aikaa
K1_3 Muutetaan työttömyysturvaa siten, että ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ei jatkossa enää
kartuta työeläkettä
K1_4 Luovutaan vuorotteluvapaista, joiden aikana työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta
K1_5 Korotetaan palkkoja kilpailijamaita hitaammin, jolloin työnantajille olisi nykyistä edullisempaa
palkata työvoimaa
K1_6 Pidennetään työaikoja tai muutetaan niitä siten, että ylityöstä koituu työnantajalle nykyistä
vähemmän kustannuksia
K1_7 Lisätään työehtojen ja palkkojen paikallista sopimista yrityksissä
K1_8 Siirrytään kuuden tunnin työpäivään
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K1_9 Lakkautetaan aikuiskoulutustuki, jolloin aikuisiän opiskelun pääasiallisiksi etuuksiksi jäävät
opintotuki tai opiskelu työttömyysetuudella silloin kun on kyse työllistymistä edistävistä opinnoista
K1_ 10 Kiristetään opintotuen kuukausittaisia opintopistevaatimuksia opintojen nopeuttamiseksi
K1_ 11 Nostetaan oppivelvollisuuden yläikärajaa 18 ikävuoteen
K1_ 12 Tehdään toisen asteen opinnoista kokonaan maksuttomia mukaan lukien oppimateriaalit ja
työvälineet
K1_ 13 Työllistetään osatyökykyisiä työttömiä perustamalla julkisesti hallinnoitu konserni, joka
valmentaa työttömiä ja etsii työpaikkoja yrityksistä
K2. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
[ROTATOI]
K2_1 Sosiaaliturvaetuudet kuuluvat kaikille Suomessa vakituisesti asuville
K2_2 Sosiaaliturvaa tulee uudistaa siten, että vastikkeeksi tuesta täytyy tehdä nykyistä enemmän
jotakin yhteiskunnallisesti hyödyllistä, kuten opintoja tai vapaaehtoistöitä
K2_3 Nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä etuudet tulee turvata myös tulevaisuudessa vaikka
ottamalla lisää valtionvelkaa
K2_4 Tulevaisuusinvestoinnit eli lisäpanostukset tavanomaisiin valtion menoihin tulisi rahoittaa
valtion omaisuutta myymällä
K2_5 Suomessa tulisi toteuttaa yleinen ansiosidonnainen
työttömyyskassan jäsenyys on kaikille pakollinen

työttömyysturva

siten,

että

K2_6 Valtionvelka on Suomessa siinä määrin kohtuullinen, että se ei edellytä erityisiä
menoleikkauksia velkaantumisen hillitsemiseksi
K2_7 Koronavirus aiheuttaa vakavan uhan maailman väestölle
K2_8 Olen valmis maksamaan enemmän veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku
valtiontaloudelle saadaan hoidettua
K2_9 Koronavirusta pitää jatkossa hillitä siten, että talous ja työllisyys eivät kärsi liikaa
K2_10 Koronakriisin aiheuttamia vahinkoja yrityksille tulee korvata uusilla yritystukipaketeilla
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K2_11 Pääomatuloja pitäisi verottaa progressiivisesti samaan tapaan kuin ansiotuloja: veroprosentin
pitäisi olla sitä korkeampi mitä enemmän pääomatuloja
K2_12 Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajia töihin
K2_13 Olen hyötynyt talouden globalisaatiosta
K3. Mitä mieltä olet seuraavista ilmastopolitiikkaan liittyvistä väittämistä?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En samaa enkä eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
K3_1 Suomen taloudellinen kilpailukyky on ilmastonmuutoksesta huolehtimista tärkeämpää
K3_2 Suomen tulisi ottaa johtava kansainvälinen rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä
K3_3 Vähäpäästöisen energian käyttöä on lisättävä Suomessa riippumatta siitä, miten se vaikuttaisi
energian hintaan
K4. Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa
äänestäisit?
Kokoomus
SDP
Perussuomalaiset
Keskusta
Vasemmistoliitto
Vihreät
RKP
Kristillisdemokraatit
Liike nyt
Jokin muu puolue
En äänestäisi lainkaan
En osaa sanoa
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K5. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi
asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa?
0=vasemmisto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=oikeisto
K6. Miten arvioisit yhteiskunnallista asemaasi suhteessa muihin ihmisiin asteikolla nollasta
kymmeneen, kun nolla tarkoittaa erittäin matalaa ja kymmenen erittäin korkeaa?
0=erittäin matala
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=erittäin korkea
K7. Kuinka suurena pidät irtisanomisen uhkaa nykyisessä työssäsi (esimerkiksi automaation,
tuotannon siirtymisen tai yrityksen taloudellisten vaikeuksien johdosta) asteikolla nollasta
kymmeneen, kun nolla tarkoittaa erittäin pientä ja kymmenen erittäin suurta?
0=erittäin pieni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 = erittäin suuri
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K8. Miten koet yhteiskunnallisen asemasi muuttuneen viimeisten viiden vuoden aikana?
Laskenut paljon
Laskenut jonkin verran
Pysynyt ennallaan
Noussut jonkin verran
Noussut paljon
K9. Miten arvioit yhteiskunnallisen asemasi muuttuvan seuraavien viiden vuoden aikana?
Laskee paljon
Laskee jonkin verran
Pysyy ennallaan
Nousee jonkin verran
Nousee paljon
K10. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa tilannettasi tällä hetkellä?
Kokopäivätyössä, määräaikainen
Kokopäivätyössä, vakituinen
Osa-aikatyössä
Työttömänä tai lomautettuna
Vanhuuseläkkeellä
Sairauseläkkeellä
Opiskelu, asevelvollisuuden suorittaminen, vanhempainvapaa
Muusta syystä työelämän ulkopuolella
K11. Kuinka paljon ovat henkilökohtaiset bruttotulosi keskimäärin kuukaudessa? Siis palkka
ja muut tulot ennen veroja?
500 euroa tai vähemmän
501-1000 euroa
1001-1500 euroa
1501-2000 euroa
2001-2500 euroa
2501-3000 euroa
3001-3500 euroa
3501-4000 euroa
4001-4500 euroa
4501-5000 euroa
Yli 5000 euroa
Ei vastausta
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K12. Kuulutko johonkin ammattiliittoon?
Olen SAK-laisen liiton jäsen
Olen STTK-laisen liiton jäsen
Olen akavalaisen liiton jäsen
Olen muun ammattiliiton/järjestön jäsen
Kuulun työttömyyskassaan, mutta en ammattiliittoon
En kuulu työttömyyskassaan enkä ammattiliittoon
Olen työnantajan edustaja
En osaa sanoa
K13. Oletko ollut viimeisten viiden vuoden aikana työttömänä (siis ilmoittautunut TEtoimistoon työnhakijaksi töiden loppumisen ja vähenemisen vuoksi)?
Olen ollut työttömänä koko ajan tai lähes koko ajan
Olen ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden ajan
Useita pitkiä, vähintään puolen vuoden työttömyysjaksoja
Useita lyhyitä, korkeintaan muutaman kuukauden työttömyysjaksoja
Työttömyyteni on ollut tilapäistä ja lyhytaikaista
En ole ollut työttömänä, mutta lomautettuna kyllä
En ole ollut viiden vuoden aikana työttömänä enkä lomautettuna
Kysymys ei koske minua
K14. Sukupuoli
Mies
Nainen
Don't know
K15. Ikä
15-24
25-34
35-49
50-64
65-79
Don't know
K16. Asuinpaikkakunta
Helsinki/Espoo/Kauniainen/Vantaa
muu pääkaupunkiseutu [09-suunta]
Turku/Tampere
muu yli 50.000 asukkaan kaupunki
muu kaupunki/kunta
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K17. Ammatti / asema
yrittäjä
johtava asema
muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija
toimihenkilö
työntekijä
maanviljelijä
opiskelija, koululainen
eläkeläinen
kotiäiti/-isä
työtön
Don't know
K18. Talouden elinvaihe
yksinäistalous [yksi aikuinen eli sinkkutalous]
lapseton pari
muu aikuistalous [vain yli 18-vuotiaita]
talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia [lapsitalous]
Don't know
Suuralue
Helsinki-Uusimaa
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Pohjois- ja Itä-Suomi
Don't know
K19. Koulutus
perus-/kansakoulu
ammatti-, tekninen-/kauppakoulu
ylioppilas/lukio
opisto
ammattikorkeakoulu
yliopisto/korkeakoulu
Don't know

7

K19. Talouden yhteenlasketut bruttotulot
alle 10.000 euroa/v
10.000 - 20.000 euroa/v
20.001 - 30.000 euroa/v
30.001 - 40.000 euroa/v
40.001 - 50.000 euroa/v
50.001 - 60.000 euroa/v
60.001 - 70.000 euroa/v
70.001 - 80.000 euroa/v
80.001 - 90.000 euroa/v
yli 90.000 euroa/v
En halua vastata
Don't know
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