13.12.2020

Hy LimeSurvey - Päättäjäkysely

Päättäjäkysely

Tervetuloa kyselyyn!
Voit halutessasi tallentaa lomakkeen kesken kyselyn ja jatkaa vastaamista myöhemmin (oikealta yläkulmasta).

Kyselyssä on 41 kysymystä.
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Mitä mieltä olet seuraavista toimista, joilla pyritään talouden
ja työllisyyden kohentamiseen? *
Valitse sopivin vaihtoehto:
En
kannata
lainkaan

En
juurikaan
kannata

Kannatan
jossain
määrin

Kannatan
erittäin
paljon

En osaa
sanoa

Luovutaan
eläkeputkesta eli
ikääntyneiden
mahdollisuudesta
saada ansiosidonnaista
työttömyyspäivärahaa
vanhuuseläkeikään asti
Porrastetaan
ansiosidonnaista
työttömyysturvaa siten,
että
työttömyyspäiväraha
on alussa nykyistä
suurempi, mutta se
pienenee työttömyyden
pitkittyessä, ja sitä
maksetaan nykyistä
lyhyemmän aikaa
Muutetaan
työttömyysturvaa siten,
että ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha ei
jatkossa enää kartuta
työeläkettä
Luovutaan
vuorotteluvapaista,
joiden aikana
työntekijälle maksetaan
vuorottelukorvausta
Korotetaan palkkoja
kilpailijamaita
hitaammin, jolloin
työnantajille olisi
nykyistä edullisempaa
palkata työvoimaa
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En
kannata
lainkaan

En
juurikaan
kannata

Kannatan
jossain
määrin

Kannatan
erittäin
paljon

En osaa
sanoa

Pidennetään työaikoja
tai muutetaan niitä
siten, että ylityöstä
koituu työnantajalle
nykyistä vähemmän
kustannuksia
Lisätään työehtojen ja
palkkojen paikallista
sopimista yrityksissä
Siirrytään kuuden
tunnin työpäivään
Lakkautetaan
aikuiskoulutustuki,
jolloin aikuisiän
opiskelun
pääasiallisiksi
etuuksiksi jäävät
opintotuki tai opiskelu
työttömyysetuudella
silloin kun on kyse
työllistymistä
edistävistä opinnoista
Kiristetään opintotuen
kuukausittaisia
opintopistevaatimuksia
opintojen
nopeuttamiseksi
Nostetaan
oppivelvollisuuden
yläikärajaa 18
ikävuoteen
Tehdään toisen asteen
opinnoista kokonaan
maksuttomia mukaan
lukien oppimateriaalit ja
työvälineet
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En
kannata
lainkaan

En
juurikaan
kannata

Kannatan
jossain
määrin

Kannatan
erittäin
paljon

En osaa
sanoa

Työllistetään
osatyökykyisiä
työttömiä perustamalla
julkisesti hallinnoitu
konserni, joka
valmentaa työttömiä ja
etsii työpaikkoja
yrityksistä
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Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? *
Valitse sopivin vaihtoehto:

Täysin
eri mieltä

En
samaa
Jokseenkin enkä eri
eri mieltä
mieltä

Jokseenkin Täysin
samaa
samaa
mieltä
mieltä

Sosiaaliturvaetuudet
kuuluvat kaikille
Suomessa vakituisesti
asuville
Sosiaaliturvaa tulee
uudistaa siten, että
vastikkeeksi tuesta
täytyy tehdä nykyistä
enemmän jotakin
yhteiskunnallisesti
hyödyllistä, kuten
opintoja tai
vapaaehtoistöitä
Nykyiset sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä
etuudet tulee turvata
myös tulevaisuudessa
vaikka ottamalla lisää
valtionvelkaa
Tulevaisuusinvestoinnit
eli lisäpanostukset
tavanomaisiin valtion
menoihin tulisi
rahoittaa valtion
omaisuutta myymällä
Suomessa tulisi
toteuttaa yleinen
ansiosidonnainen
työttömyysturva siten,
että työttömyyskassan
jäsenyys on kaikille
pakollinen
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Täysin
eri mieltä

En
samaa
Jokseenkin enkä eri
eri mieltä
mieltä

Jokseenkin Täysin
samaa
samaa
mieltä
mieltä

Valtionvelka on
Suomessa siinä määrin
kohtuullinen, että se ei
edellytä erityisiä
menoleikkauksia
velkaantumisen
hillitsemiseksi
Koronavirus aiheuttaa
vakavan uhan
maailman väestölle
Olen valmis
maksamaan enemmän
veroja, jotta
koronakriisin
aiheuttama lasku
valtiontaloudelle
saadaan hoidettua
Koronavirusta pitää
jatkossa hillitä siten,
että talous ja työllisyys
eivät kärsi liikaa
Koronakriisin
aiheuttamia vahinkoja
yrityksille tulee korvata
uusilla
yritystukipaketeilla
Pääomatuloja pitäisi
verottaa
progressiivisesti
samaan tapaan kuin
ansiotuloja:
veroprosentin pitäisi
olla sitä korkeampi mitä
enemmän pääomatuloja
Suomeen tarvitaan
lisää maahanmuuttajia
töihin

https://survey.helsinki.fi/limesurvey/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/965643

6/30

13.12.2020

Hy LimeSurvey - Päättäjäkysely

Täysin
eri mieltä

En
samaa
Jokseenkin enkä eri
eri mieltä
mieltä

Jokseenkin Täysin
samaa
samaa
mieltä
mieltä

Olen hyötynyt talouden
globalisaatiosta

Mitä mieltä olet seuraavista ilmastopolitiikkaan liittyvistä
väittämistä? *
Valitse sopivin vaihtoehto:

Täysin
eri mieltä

En
samaa
Jokseenkin enkä eri
eri mieltä
mieltä

Jokseenkin Täysin
samaa
samaa
mieltä
mieltä

Suomen taloudellinen
kilpailukyky on
ilmastonmuutoksesta
huolehtimista
tärkeämpää
Suomen tulisi ottaa
johtava kansainvälinen
rooli
kasvihuonekaasujen
vähentämisessä
Vähäpäästöisen
energian käyttöä on
lisättävä Suomessa
riippumatta siitä, miten
se vaikuttaisi energian
hintaan
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Oletko viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt jotakin
seuraavista asioista vaikuttaaksesi poliittiseen
päätöksentekoon? *
Valitse sopivin vaihtoehto:
Useamman
kerran
kuukaudessa

Useamman
kerran
vuodessa

Harvemmin

En
kertaakaan

Osallistunut
valiokuntatyöskentelyyn
eduskunnassa (esim.
ollut kuultavana)
Ollut kuultavana
poliittisten päätösten
valmistelussa
Osallistunut jäsenenä
ministeriön asettaman
työryhmän tai
valmisteluelimen
kokoukseen
Osallistunut jäsenenä
jonkin järjestön tai
yhdistyksen hallituksen
kokoukseen
Laatinut tai
allekirjoittanut julkisen
kannanoton
Lähettänyt laatimani
muistion poliittiselle
päättäjälle tai
virkamiehelle
Esiintynyt
tiedotusvälineissä
Ottanut yhteyttä
toimittajaan
Ottanut yhteyttä
poliittiseen päättäjään
tai virkamieheen
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Useamman
kerran
kuukaudessa

Useamman
kerran
vuodessa

Harvemmin

En
kertaakaan

Käynyt keskustelua
epävirallisessa
yhteydessä (esim.
harrastus)
Ilmaissut sosiaalisessa
mediassa näkemykseni
jostakin
yhteiskunnallisesta
aiheesta
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Mitä mieltä olet seuraavista väi eistä…

*

Valitse sopivin vaihtoehto:

Täysin
eri mieltä

En
samaa
Jokseenkin enkä eri
eri mieltä
mieltä

Jokseenkin Täysin
samaa
samaa
mieltä
mieltä

Epävarmuuden aikoina
uskon asioiden yleensä
ratkeavan Suomelle
parhaalla mahdollisella
tavalla
Suhtaudun aina
optimistisesti Suomen
tulevaisuuteen
Suomen asiat
hoituisivat paremmin,
jos politiikasta
päättäisivät
menestyksekkäät
yritysjohtajat
Voi hyvin sanoa, että
Suomi on kerho, jossa
päättäjät ovat tiiviisti
yhteydessä keskenään
Demokratiassa on siinä
määrin ongelmia, että
autoritääriset
järjestelmät ovat
vähintään yhtä
tehokkaita
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Seuraavassa on lueteltu eräitä tahoja, joihin sinulla on
mahdollisesti ollut kontakteja viimeisen vuoden aikana
liittyen työhön, luottamustehtäviin, harrastuksiin jne. Arvioi
kunkin tahon kohdalta yhteydenpidon tiheys. *
Valitse sopivin vaihtoehto:
Useamman
kerran
kuukaudessa

Useamman
kerran
vuodessa

Harvemmin

Ei
yhteydenpitoa

Kansanedustajat
Pääministeri
Muut ministerit
Ministereiden
valtiosihteerit ja
erityisavustajat
Ministeriöiden ylin- ja
keskijohto
(virkamiehet)
Tasavallan presidentti
Suomen edustajat
Euroopan
parlamentissa
Kuntapäättäjät
Puoluejohto
(puheenjohtajat ja
puoluesihteerit)
Elinkeinoelämän
järjestöt
Palkansaajajärjestöt
Valtakunnalliset
kansalaisjärjestöt
Muut valtakunnalliset
järjestöt
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Useamman
kerran
kuukaudessa

Useamman
kerran
vuodessa

Harvemmin

Ei
yhteydenpitoa

Suomalaisten
pörssiyritysten johto
Muiden suomalaisten
yritysten johto
Ulkomaalaisomisteisten
yritysten johto
Korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten johto
Tiedotusvälineiden
päätoimittajat
Vaikuttajaviestintätoimistot
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Arvioi vielä, mikä on yhteydenpidon tärkein tavoite niiden
tahojen kohdalla, joihin sinulla on ollut kontakteja viimeisen
vuoden aikana. Jos sinulla ei ole ollut kontakteja tahoon, jätä
vastaukseksi "Ei vastausta".
Valitse sopivin vaihtoehto:

Vapaa-ajan
vietto ja
seurustelu

Hankin
taholta
Annan
Yhteistyöverkostojen
tietoa
tietoa
rakentaminen päätöksentekoa
vaikuttaakseni Muu
ja ylläpito
varten
päätöksentekoon
tavoite

Kansanedustajat
Pääministeri
Muut
ministerit
Ministereiden
valtiosihteerit
ja
erityisavustajat
Ministeriöiden
ylin- ja
keskijohto
(virkamiehet)
Tasavallan
presidentti
Suomen
edustajat
Euroopan
parlamentissa
Kuntapäättäjät
Puoluejohto
(puheenjohtajat
ja
puoluesihteerit)
Elinkeinoelämän
järjestöt
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Vapaa-ajan
vietto ja
seurustelu

Hankin
taholta
Annan
Yhteistyöverkostojen
tietoa
tietoa
rakentaminen päätöksentekoa
vaikuttaakseni Muu
ja ylläpito
varten
päätöksentekoon
tavoite

Palkansaajajärjestöt
Valtakunnalliset
kansalaisjärjestöt
Muut
valtakunnalliset
järjestöt
Suomalaisten
pörssiyritysten
johto
Muiden
suomalaisten
yritysten johto
Ulkomaalaisomisteisten
yritysten johto
Korkeakoulujen
ja
tutkimuslaitosten
johto
Tiedotusvälineiden
päätoimittajat
Vaikuttajaviestintätoimistot
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On olemassa erilaisia käsityksiä siitä, ketä kansanedustajan
tulisi ensisijaisesti edustaa. Mitä mieltä itse olet? Vedä
vastausvaihtoehdot oikeanpuoleiseen kenttään
tärkeysjärjestyksessä (tärkein ylin, toiseksi tärkein toiseksi
ylin...vähiten tärkein alin). *
 Kaikkien vastauksiesi pitää olle erilaisia ja sinun pitää sijoittaa ne järjestykseen.
 Valitse korkeintaan 5 vaihtoehtoa
Aseta kohdat järjestykseen välillä 1- 5

Omia äänestäjiään
Kaikkia oman vaalipiirinsä äänestäjiä
Oman puolueensa äänestäjiä
Suomen kansaa
Jonkin yhteiskuntaryhmän jäseniä

Kansalaistottelemattomuus voidaan määritellä lain tai
viranomaismääräysten noudattamatta jättämiseksi poliittisin
tai moraalisin perustein. Mikä seuraavista väitteistä kuvaa
parhaiten suhtautumistasi kansalaistottelemattomuuteen? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Kansalaistottelemattomuus ei ole koskaan hyväksyttävää
Kansalaistottelemattomuus voi olla hyväksyttävää erityisen painavista syistä ja
tilanteissa, joissa muut keinot eivät auta
Kansalaistottelemattomuus on vaikuttamiskeino muiden joukossa ja se voisi olla
nykyistä tavallisempi poliittisen toiminnan muoto
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Onko mielestäsi seuraavilla ryhmillä

*

Valitse sopivin vaihtoehto:

Paljon
enemmän
rahaa
kuin mitä
heillä
kuuluisi
olla

Hieman
enemmän
rahaa
kuin mitä
heillä
kuuluisi
olla

Suurin
piirtein
sen
verran
rahaa
kuin mitä
heillä
kuuluisi
olla

Hieman
Paljon
vähemmän vähemmän
rahaa
rahaa
kuin mitä kuin mitä
heillä
heillä
kuuluisi
kuuluisi
olla
olla

Köyhät
Rikkaat

Missä määrin tunnet seuraavia tunteita työttömyyskorvauksen saajia kohtaan?

*

Valitse sopivin vaihtoehto:

Erittäin
paljon

Melko
paljon

En paljon
enkä
vähän

Melko
vähän

Ei
lainkaan

Myötätunto
Ärtymys
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Missä määrin tunnet seuraavia tunteita toimeentulotuen
saajia kohtaan? *
Valitse sopivin vaihtoehto:

Erittäin
paljon

Melko
paljon

En paljon
enkä
vähän

Melko
vähän

Ei
lainkaan

Myötätunto
Ärtymys

Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: lapsen tulee olla itsenäinen
vai lapsen tulee kunnioittaa vanhempia ihmisiä? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Lapsen tulee olla itsenäinen
Lapsen tulee kunnioittaa vanhempia ihmisiä

Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: lapsen tulee olla utelias vai lapsen tulee osata käyttäytyä hyvin?

*

 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Lapsen tulee olla utelias
Lapsen tulee osata käyttäytyä hyvin
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Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: lapsen tulee olla
tottelevainen vai lapsen tulee olla omatoiminen? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Lapsen tulee olla tottelevainen
Lapsen tulee olla omatoiminen

Kumpi on mielestäsi tärkeämpää: lapsen tulee käyttää omaa
järkeään vai lapsen tulee noudattaa hyviä käytöstapoja? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Lapsen tulee käyttää omaa järkeään
Lapsen tulee noudattaa hyviä käytöstapoja
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Mitä mieltä olet seuraavista väi eistä, jotka koskevat kansalaisten polii sta osallistumista Suomessa?

*

Valitse sopivin vaihtoehto:

Täysin
eri mieltä

En
samaa
Jokseenkin enkä eri
eri mieltä
mieltä

Jokseenkin Täysin
samaa
samaa
mieltä
mieltä

Kansalaisille pitäisi
antaa enemmän suoraa
ja sitovaa päätösvaltaa
valtiollisessa
päätöksenteossa (esim.
kansanäänestykset,
osallistava budjetointi,
ym.)
Enemmistö
kansalaisista kykenee
muodostamaan
perusteltuja mielipiteitä
myös monimutkaisissa
yhteiskunnallisissa
kysymyksissä, jos
heille annetaan
riittävästi tietoa
Kansalaisia tulisi kuulla
laajemmin ja heidän
neuvonantovaltaansa
tulisi lisätä
valtiollisessa
päätöksenteossa (esim.
kansalaisaloitteet,
keskustelevat
kansalaisraadit, ym.)
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Mihin ryhmään kuulut? (Jos kuulut useampaan ryhmään, valitse kaikki ryhmät joihin kuulut.)

*

 Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot
Valitse kaikki jotka soveltuvat:
kansanedustaja
poliittinen valtiosihteeri tai avustaja
muu puolueen edustaja tai poliitikko
virkamies ministeriössä
virkamies muualla valtionhallinnossa tai eduskunnassa
kunnanjohtaja tai kunnan hallintojohtaja
elinkeinoelämän etujärjestön edustaja
palkansaajajärjestön edustaja
yrityksen toimitusjohtaja
yrityksen hallituksen puheenjohtaja
korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai ajatushautomon edustaja
median edustaja
vaikuttajaviestintätoimiston edustaja
Muu:
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Puolue *
Vastaa tähän vain jos seuraavat ehdot täyttyvät:
-------- Scenario 1 -------Vastaus oli kysymyksessä '18 [UX]' (Mihin ryhmään kuulut? (Jos kuulut useampaan
ryhmään, valitse kaikki ryhmät joihin kuulut.) )
-------- tai Scenario 2 -------Vastaus oli kysymyksessä '18 [UX]' (Mihin ryhmään kuulut? (Jos kuulut useampaan
ryhmään, valitse kaikki ryhmät joihin kuulut.) )
-------- tai Scenario 3 -------Vastaus oli kysymyksessä '18 [UX]' (Mihin ryhmään kuulut? (Jos kuulut useampaan
ryhmään, valitse kaikki ryhmät joihin kuulut.) )
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Perussuomalaiset
Kansallinen Kokoomus
Suomen Keskusta
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit
Liike Nyt
En halua vastata
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Ministeriö *
Vastaa tähän vain jos seuraavat ehdot täyttyvät:
Vastaus oli kysymyksessä '18 [UX]' (Mihin ryhmään kuulut? (Jos kuulut useampaan
ryhmään, valitse kaikki ryhmät joihin kuulut.) )
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)
maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
oikeusministeriö (OM)
opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
puolustusministeriö (PLM)
sisäministeriö (SM)
sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
ulkoministeriö (UM)
valtioneuvoston kanslia (VNK)
valtiovarainministeriö (VM)
ympäristöministeriö (YM)
en halua vastata

Mikä on syntymävuotesi?

*

 Tähän kenttään voi syöttää vain numeroita.
Vastauksesi:

Vastaa neljällä numerolla.
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Mikä on sukupuolesi? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Mies
Nainen
Muu
En halua sanoa

Mikä on siviilisäätysi?

*

 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
Leski
Eronnut tai asumuserossa
Naimaton
Avoliitossa
Muu

Mikä on koulutuksesi? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu
Ylioppilas/lukio
Opistotaso
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto/korkeakoulu
En halua vastata
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Kuinka paljon ovat henkilökohtaiset bru otulosi keskimäärin kuukaudessa? Siis palkka ja muut tulot ennen
veroja?

*

 Tähän kenttään voi syöttää vain numeroita.
Vastauksesi:

Kuinka monta tun a viikossa työskentelet keskimäärin?

*

 Tähän kenttään voi syöttää vain numeroita.
Vastauksesi:

Mikä on amma si?

*

Vastauksesi:

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? *
Valitse sopivin vaihtoehto:
0
Erittäin
pieni
uhka

1

2

3

4

5

6
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Miten arvioisit yhteiskunnallista asemaasi suhteessa muihin
ihmisiin asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa
erittäin matalaa ja kymmenen erittäin korkeaa? *
Valitse sopivin vaihtoehto:
0
Erittäin
matala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Erittäin
korkea

Miten koet yhteiskunnallisen asemasi muuttuneen viimeisen
viiden vuoden aikana? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
1 Laskenut paljon
2 Laskenut jonkin verran
3 Pysynyt ennallaan
4 Noussut jonkin verran
5 Noussut paljon

Miten arvioit yhteiskunnallisen asemasi muu uvan seuraavan viiden vuoden aikana?

*

 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
1 Laskee paljon
2 Laskee jonkin verran
3 Pysyy ennallaan
4 Nousee jonkin verran
5 Nousee paljon
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Mikä oli isäsi pääasiallinen amma ?

*

Vastauksesi:

Mikä oli äi si pääasiallinen amma ?

*

Vastauksesi:

Millainen perheesi toimeentulo oli lapsuudessasi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoi aa heikos
toimeentulevaa ja kymmenen hyvin toimeentulevaa? (Mikäli sinulla oli useampia perheitä, arvioi sitä, joka
mielestäsi oli lapsuudessasi merkityksellisin.)

*

 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
0 Heikosti toimeentuleva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Hyvin toimeentuleva
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Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta.
Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta
kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa ja kymmenen
oikeistoa? *
Valitse sopivin vaihtoehto:
0
Vasemmisto
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Oikeisto

Politiikassa puhutaan myös konservatismista ja liberalismista.
Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta kymmeneen
kun nolla tarkoittaa liberaalia ja kymmenen konservatiivia? *
Valitse sopivin vaihtoehto:
0
Liberaali 1

2

3

4

5

6
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Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai muun
ryhmittymän edustajaa äänestäisit? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Perussuomalaiset
Kansallinen Kokoomus
Suomen Keskusta
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit
Liike Nyt
Jokin muu puolue
En äänestäisi lainkaan
En osaa sanoa

Kuulutko johonkin ammattiliittoon?

*

 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
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 halua kertoa / En osaa sanoa
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Millaiseksi koet muistisi ja oppimis- ja keskittymiskykysi? *
Valitse sopivin vaihtoehto:

Erittäin
hyvin

Hyvin

En
halua
kertoa /
En
Erittäin
osaa
Tyydyttävästi
Huonosti huonosti sanoa

Muistini toimii
Uusien tietojen
omaksuminen ja
asioiden oppiminen
sujuu minulta
Pystyn yleensä
keskittymään asioihin

Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä
jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai
ahdistuneeksi taikka hänen on vaikea nukkua asioiden
vaivatessa jatkuvasti mieltä. Tunnetko tällaista stressiä? *
 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
1 En lainkaan
2 Vain vähän
3 Jonkin verran
4 Melko paljon
5 Erittäin paljon
En halua kertoa / En osaa sanoa
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Tunnetko itsesi yksinäiseksi?

*

 Valitse sopiva vaihtoehto
Valitse vain yksi seuraavista:
1 Jatkuvasti
2 Melko usein
3 Joskus
4 Hyvin harvoin
5 Ei koskaan
En halua kertoa / En osaa sanoa

Kiitos vastauksistasi!

Lähetä vastaukset.
Kiitos vastauksistasi!
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