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Q001 - VBB: Tulevaisuusbarometri, alkuesittely Text 
 

Not back 
 

Tulevaisuusbarometrilla tutkitaan kansalaisten tietoisuutta ja suhtautumista tulevaisuuteen ja tulevaisuuden 

erilaisiin kehityssuuntiin sekä niihin vaikuttamiseen.  

 

Tässä kyselyssä tulevaisuudella tarkoitetaan tulevien 10-20 vuoden aikana tapahtuvia asioita. 
 

 

Q002 - VBC: I Yleinen tulevaisuusorientaatio Matrix 
 

Not back | Number of rows: 4 | Number of columns: 6 
 

Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavasta väittämästä? 
 

 

  
 

Tässä kyselyssä tulevaisuudella tarkoitetaan tulevien 10-20 vuoden aikana tapahtuvia asioita. 
 

Rows: Normal | Columns: Normal 
 

Rendered as Dynamic Grid 
 

 Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä  

En samaa 

enkä eri 

mieltä  

Jokseenkin 

eri mieltä  

Täysin eri 

meiltä  

En osaa 

sanoa 

Tulevaisuus kiinnostaa minua        

Meidän on mahdollista vaikuttaa siihen, 

millaiseksi tulevaisuus muodostuu  
      

Voin itse vaikuttaa siihen, millaiseksi oma 

tulevaisuuteni muodostuu  
      

Tiedän, millä keinoilla voin vaikuttaa 

tulevaisuuteen  
      

 

 

Q003 - VBD: Millaisena näkee tulevaisuuden Single coded 
 

Not back 
 

Millaisena näet tulevaisuuden? Valitse parhaiten omaa näkemystäsi kuvaava vaihtoehto. 

 
  

 

Tässä kyselyssä tulevaisuudella tarkoitetaan tulevien 10-20 vuoden aikana tapahtuvia asioita. 
 

Normal 
 

1 Pelottaa, näen siellä paljon uhkakuvia  

2 Odotan innolla, näen siellä paljon mahdollisuuksia  

3 Välillä pelottaa, välillä odotan innolla  

4 Ei kiinnosta, elän tätä päivää  

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q036 - VCS: Miten korona on vaikuttanut näkemykseen 

tulevaisuudesta 

Single coded 

 

Not back 
 

Kuinka paljon korona on yleisesti ottaen vaikuttanut näkemykseesi tulevaisuudesta? 

  
 

Tässä kyselyssä tulevaisuudella tarkoitetaan tulevien 10-20 vuoden aikana tapahtuvia asioita. 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Paljon 

3 Jonkin verran 

4 Vain vähän 

5 Ei lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q004 - VBF: Millaisena näkee asuinkuntansa tulevaisuuden Single coded 
 

Not back 
 

Millaisena näet asuinkuntasi tulevaisuuden? Verrattuna nykyhetkeen, onko asuinkuntasi tulevaisuus mielestäsi... 

 

  
 

Tässä kyselyssä tulevaisuudella tarkoitetaan tulevien 10-20 vuoden aikana tapahtuvia asioita. 
 

Normal 
 

1 Paljon parempi 

2 Parempi 

3 Ei parempi eikä huonompi 

4 Huonompi 

5 Paljon huonompi 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Ask only if Q004 - VBF,1,2 
 

Q037 - VCT: Miksi näkee asuinkunnan tulevaisuuden nykyhetkeä 

parempana 

Open 

 

Not back 
 

Miksi asuinkuntasi tulevaisuus on mielestäsi nykyhetkeä parempi? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Ask only if Q004 - VBF,4,5 
 

Q038 - VCV: Miksi näkee asuinkunnan tulevaisuuden nykyhetkeä 
huonompana 

Open 

 

Not back 
 

Miksi asuinkuntasi tulevaisuus on mielestäsi nykyhetkeä huonompi? 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q005 - VBG: Millaisena näkee Suomen tulevaisuuden Single coded 
 

Not back 
 

Millaisena näet Suomen tulevaisuuden? Verrattuna nykyhetkeen, onko Suomen tulevaisuus mielestäsi... 

 

  
 

Tässä kyselyssä tulevaisuudella tarkoitetaan tulevien 10-20 vuoden aikana tapahtuvia asioita. 
 

Normal 
 

1 Paljon parempi 

2 Parempi 

3 Ei parempi eikä huonompi 

4 Huonompi 

5 Paljon huonompi  

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q006 - VBH: II Ekologinen jälleenrakennus, kehityskulkujen 

tunteminen 

Single coded 

 

Not back 
 

Seuraavaksi kysytään laajoista tulevaisuuteen vaikuttavista kehityskuluista. 

 

Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire. Ekologinen kestävyyskriisi eli ilmastonmuutos, luontokato, resurssien 

ylikulutus sekä jäteongelma muuttaa merkittävällä tavalla toimintaympäristöämme. 
 

Meillä on kasvava kiire ekologiselle jälleenrakennukselle, eli siirtymälle ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia 

parantavaan yhteiskuntaan. 
 

Kuinka tuttuja edellä mainitut kehityskulut sinulle ovat? 
 

Normal 
 

1 Erittäin tuttuja 

2 Melko tuttuja 

3 Vain vähän tuttuja 

4 Eivät lainkaan tuttuja 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q007 - VBJ: Ekologinen jälleenrakennus, kehityskulkujen vaikutus 

omaan elämään 

Single coded 

 

Not back 
 

Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire. Ekologinen kestävyyskriisi eli ilmastonmuutos, luontokato, resurssien 

ylikulutus sekä jäteongelma muuttaa merkittävällä tavalla toimintaympäristöämme. 

 
Meillä on kasvava kiire ekologiselle jälleenrakennukselle, eli siirtymälle ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia 

parantavaan yhteiskuntaan. 
 

Kuinka paljon edellä mainitut kehityskulut vaikuttavat omaan elämääsi? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 Eivät lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q008 - VBK: Ekologinen jälleenrakennus, kuinka paljon kokee 

voivansa itse vaikuttaa kehityskulkuihin 

Single coded 

 

Not back 
 

Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire. Ekologinen kestävyyskriisi eli ilmastonmuutos, luontokato, resurssien 

ylikulutus sekä jäteongelma muuttaa merkittävällä tavalla toimintaympäristöämme. 

 
Meillä on kasvava kiire ekologiselle jälleenrakennukselle, eli siirtymälle ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia 

parantavaan yhteiskuntaan. 
 

Kuinka paljon voit mielestäsi itse vaikuttaa edellä mainittuihin kehityskulkuihin? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 En lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q026 - VCG: Ekologinen jälleenrakennus, kuinka hyvin kehityskulut 

vastaavat omaa näkemystä 

Single coded 

 

Not back 
 

Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire. Ekologinen kestävyyskriisi eli ilmastonmuutos, luontokato, resurssien 

ylikulutus sekä jäteongelma muuttaa merkittävällä tavalla toimintaympäristöämme. 

 
Meillä on kasvava kiire ekologiselle jälleenrakennukselle, eli siirtymälle ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia 

parantavaan yhteiskuntaan. 
 

Kuinka hyvin edellä mainitut kehityskulut vastaavat omaa näkemystäsi kehityksestä? 
 

Normal 
 

1 Vastaavat erittäin hyvin omaa näkemystäni 

2 Vastaavat melko hyvin omaa näkemystäni 

3 Vastaavat melko huonosti omaa näkemystäni 

4 Vastaavat erittäin huonosti omaa näkemystäni 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Ask only if Q026 - VCG,3,4 
 

Q027 - VCH: Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire, miksi 
kehityskulut eivät vastaa omaa näkemystä 

Open 

 

Not back 
 

Miksi kehityskulut eivät vastaa omaa näkemystäsi? 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q009 - VBL: III Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, kehityskulkujen 

tunteminen 

Single coded 

 

Not back 
 

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Suomalaiset on tulevaisuudessa entistä vaikeampi niputtaa yhteen ryhmään. 

Samalla vastakkainasettelut eri ihmisryhmien välillä kasvavat.  

 
Väestörakenne muuttuu pidentyneiden elinikien ja alhaisen syntyvyyden takia. Väestö keskittyy 

maantieteellisesti. Paine muuttoliikkeisiin lisääntyy globaalisti, minkä vaikutukset saattavat näkyä Suomessakin.  

 

  
 

Kuinka tuttuja edellä mainitut kehityskulut sinulle ovat? 
 

Normal 
 

1 Erittäin tuttuja 

2 Melko tuttuja 

3 Vain vähän tuttuja 

4 Eivät lainkaan tuttuja 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q010 - VBM: Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, kehityskulkujen 

vaikutus omaan elämään 

Single coded 

 

Not back 
 

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Suomalaiset on tulevaisuudessa entistä vaikeampi niputtaa yhteen ryhmään. 
Samalla vastakkainasettelut eri ihmisryhmien välillä kasvavat.  

 

Väestörakenne muuttuu pidentyneiden elinikien ja alhaisen syntyvyyden takia. Väestö keskittyy 

maantieteellisesti. Paine muuttoliikkeisiin lisääntyy globaalisti, minkä vaikutukset saattavat näkyä Suomessakin.  
 

Kuinka paljon edellä mainitut kehityskulut vaikuttavat omaan elämääsi? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 Eivät lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q011 - VBN: Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, kuinka paljon kokee 

voivansa itse vaikuttaa kehityskulkuihin 

Single coded 

 

Not back 
 

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Suomalaiset on tulevaisuudessa entistä vaikeampi niputtaa yhteen ryhmään. 

Samalla vastakkainasettelut eri ihmisryhmien välillä kasvavat.  

 
Väestörakenne muuttuu pidentyneiden elinikien ja alhaisen syntyvyyden takia. Väestö keskittyy 

maantieteellisesti. Paine muuttoliikkeisiin lisääntyy globaalisti, minkä vaikutukset saattavat näkyä Suomessakin.  
 

Kuinka paljon voit mielestäsi itse vaikuttaa edellä mainittuihin kehityskulkuihin? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 En lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q028 - VCJ: Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, kuinka hyvin 

kehityskulut vastaavat omaa näkemystä 

Single coded 

 

Not back 
 

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Suomalaiset on tulevaisuudessa entistä vaikeampi niputtaa yhteen ryhmään. 

Samalla vastakkainasettelut eri ihmisryhmien välillä kasvavat. 

 
Väestörakenne muuttuu pidentyneiden elinikien ja alhaisen syntyvyyden takia. Väestö keskittyy 

maantieteellisesti. Paine muuttoliikkeisiin lisääntyy globaalisti, minkä vaikutukset saattavat näkyä Suomessakin. 
 

Kuinka hyvin edellä mainitut kehityskulut vastaavat omaa näkemystäsi kehityksestä? 
 

Normal 
 

1 Vastaavat erittäin hyvin omaa näkemystäni 

2 Vastaavat melko hyvin omaa näkemystäni 

3 Vastaavat melko huonosti omaa näkemystäni 

4 Vastaavat erittäin huonosti omaa näkemystäni 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Ask only if Q028 - VCJ,3,4 
 

Q029 - VCK: Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, miksi kehityskulut 
eivät vastaa omaa näkemystä 

Open 

 

Not back 
 

Miksi kehityskulut eivät vastaa omaa näkemystäsi? 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q012 - VBP: IV Verkostomainen valta voimistuu, kehityskulkujen 

tunteminen 

Single coded 

 

Not back 
 

Verkostomainen valta voimistuu. Maailman valtasuhteet ovat muutoksessa samoin kuin vallankäytön muodot. 

Demokratiaa haastavat vallan keskittämistä ja autoritäärisyyttä korostavat liikkeet ja johtajat.  

  
Valtioiden lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset, lobbaajat, ajatushautomot, kansainväliset instituutiot ja 

kaupungit ovat merkittävässä roolissa. Sosiaalinen media luo nopeasti eri asioita ajavia liikkeitä. 

Valeinformaatiota ja mielipidevaikuttamista käytetään hämmennyksen ja eripuran luomiseen. 
 

Kuinka tuttuja edellä mainitut kehityskulut sinulle ovat? 
 

Normal 
 

1 Erittäin tuttuja 

2 Melko tuttuja 

3 Vain vähän tuttuja 

4 Eivät lainkaan tuttuja 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q013 - VBQ: Verkostomainen valta voimistuu, kehityskulkujen 
vaikutus omaan elämään 

Single coded 

 

Not back 
 

Verkostomainen valta voimistuu. Maailman valtasuhteet ovat muutoksessa samoin kuin vallankäytön muodot. 

Demokratiaa haastavat vallan keskittämistä ja autoritäärisyyttä korostavat liikkeet ja johtajat. 
 

Valtioiden lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset, lobbaajat, ajatushautomot, kansainväliset instituutiot ja 

kaupungit ovat merkittävässä roolissa. Sosiaalinen media luo nopeasti eri asioita ajavia liikkeitä. 

Valeinformaatiota ja mielipidevaikuttamista käytetään hämmennyksen ja eripuran luomiseen. 
 

Kuinka paljon edellä mainitut kehityskulut vaikuttavat omaan elämääsi? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 Eivät lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q014 - VBR: Verkostomainen valta voimistuu, kuinka paljon kokee 

voivansa itse vaikuttaa kehityskulkuihin 

Single coded 

 

Not back 
 

Verkostomainen valta voimistuu. Maailman valtasuhteet ovat muutoksessa samoin kuin vallankäytön muodot. 
Demokratiaa haastavat vallan keskittämistä ja autoritäärisyyttä korostavat liikkeet ja johtajat. 

 

Valtioiden lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset, lobbaajat, ajatushautomot, kansainväliset instituutiot ja 

kaupungit ovat merkittävässä roolissa. Sosiaalinen media luo nopeasti eri asioita ajavia liikkeitä. 
Valeinformaatiota ja mielipidevaikuttamista käytetään hämmennyksen ja eripuran luomiseen. 

 

Kuinka paljon voit mielestäsi itse vaikuttaa edellä mainittuihin kehityskulkuihin? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 En lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q030 - VCL: Verkostomainen valta voimistuu, kuinka hyvin 

kehityskulut vastaavat omaa näkemystä 

Single coded 

 

Not back 
 

Verkostomainen valta voimistuu. Maailman valtasuhteet ovat muutoksessa samoin kuin vallankäytön muodot. 

Demokratiaa haastavat vallan keskittämistä ja autoritäärisyyttä korostavat liikkeet ja johtajat. 

 
Valtioiden lisäksi myös muut toimijat, kuten yritykset, lobbaajat, ajatushautomot, kansainväliset instituutiot ja 

kaupungit ovat merkittävässä roolissa. Sosiaalinen media luo nopeasti eri asioita ajavia liikkeitä. 

Valeinformaatiota ja mielipidevaikuttamista käytetään hämmennyksen ja eripuran luomiseen. 
 

Kuinka hyvin edellä mainitut kehityskulut vastaavat omaa näkemystäsi kehityksestä? 
 

Normal 
 

1 Vastaavat erittäin hyvin omaa näkemystäni 

2 Vastaavat melko hyvin omaa näkemystäni 

3 Vastaavat melko huonosti omaa näkemystäni 

4 Vastaavat erittäin huonosti omaa näkemystäni 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Ask only if Q030 - VCL,3,4 
 

Q031 - VCM: Verkostomainen valta voimistuu, miksi kehityskulut eivät 

vastaa omaa näkemystä 

Open 

 

Not back 
 

Miksi kehityskulut eivät vastaa omaa näkemystäsi? 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q015 - VBS: V Teknologia sulautuu kaikkeen, kehityskulkujen 
tunteminen 

Single coded 

 

Not back 
 

Teknologia sulautuu kaikkeen. Teknologia vaikuttaa enenevässä määrin ihmisten arkipäivään ja yhteiskunnan 

rakenteisiin. Varsinkin digitalisaatio kehittyy nopeasti ja uusia järjestelmiä otetaan koko ajan käyttöön.  
 

Tekoälyn, 5G:n sekä geenitekniikan kaltaiset teknologiat herättävät paljon toivoa erilaisten ongelmien 

ratkaisemisesta. Samalla on herännyt huolia digitaalisesta eriarvoisuudesta, datan käytön eettisyydestä ja uusien 

teknologioiden riskeistä. 
 

Kuinka tuttuja edellä mainitut kehityskulut sinulle ovat? 
 

Normal 
 

1 Erittäin tuttuja 

2 Melko tuttuja 

3 Vain vähän tuttuja 

4 Eivät lainkaan tuttuja 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q016 - VBT: Teknologia sulautuu kaikkeen, kehityskulkujen vaikutus 

omaan elämään 

Single coded 

 

Not back 
 

Teknologia sulautuu kaikkeen. Teknologia vaikuttaa enenevässä määrin ihmisten arkipäivään ja yhteiskunnan 

rakenteisiin. Varsinkin digitalisaatio kehittyy nopeasti ja uusia järjestelmiä otetaan koko ajan käyttöön. 

 
Tekoälyn, 5G:n sekä geenitekniikan kaltaiset teknologiat herättävät paljon toivoa erilaisten ongelmien 

ratkaisemisesta. Samalla on herännyt huolia digitaalisesta eriarvoisuudesta, datan käytön eettisyydestä ja uusien 

teknologioiden riskeistä. 
 

Kuinka paljon edellä mainitut kehityskulut vaikuttavat omaan elämääsi? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 Eivät lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q017 - VBV: Teknologia sulautuu kaikkeen, kuinka paljon kokee 
voivansa itse vaikuttaa kehityskulkuihin 

Single coded 

 

Not back 
 

Teknologia sulautuu kaikkeen. Teknologia vaikuttaa enenevässä määrin ihmisten arkipäivään ja yhteiskunnan 

rakenteisiin. Varsinkin digitalisaatio kehittyy nopeasti ja uusia järjestelmiä otetaan koko ajan käyttöön. 
 

Tekoälyn, 5G:n sekä geenitekniikan kaltaiset teknologiat herättävät paljon toivoa erilaisten ongelmien 

ratkaisemisesta. Samalla on herännyt huolia digitaalisesta eriarvoisuudesta, datan käytön eettisyydestä ja uusien 

teknologioiden riskeistä. 
 

Kuinka paljon voit mielestäsi itse vaikuttaa edellä mainittuihin kehityskulkuihin? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 En lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q032 - VCN: Teknologia sulautuu kaikkeen, kuinka hyvin kehityskulut 

vastaavat omaa näkemystä 

Single coded 

 

Not back 
 

Teknologia sulautuu kaikkeen. Teknologia vaikuttaa enenevässä määrin ihmisten arkipäivään ja yhteiskunnan 
rakenteisiin. Varsinkin digitalisaatio kehittyy nopeasti ja uusia järjestelmiä otetaan koko ajan käyttöön. 

 

Tekoälyn, 5G:n sekä geenitekniikan kaltaiset teknologiat herättävät paljon toivoa erilaisten ongelmien 

ratkaisemisesta. Samalla on herännyt huolia digitaalisesta eriarvoisuudesta, datan käytön eettisyydestä ja uusien 
teknologioiden riskeistä. 

 

Kuinka hyvin edellä mainitut kehityskulut vastaavat omaa näkemystäsi kehityksestä? 
 

Normal 
 

1 Vastaavat erittäin hyvin omaa näkemystäni 

2 Vastaavat melko hyvin omaa näkemystäni 

3 Vastaavat melko huonosti omaa näkemystäni 

4 Vastaavat erittäin huonosti omaa näkemystäni 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Ask only if Q032 - VCN,3,4 
 

Q033 - VCP: Teknologia sulautuu kaikkeen, miksi kehityskulut eivät 
vastaa omaa näkemystä 

Open 

 

Not back 
 

Miksi kehityskulut eivät vastaa omaa näkemystäsi? 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q018 - VBW: VI Talousjärjestelmä etsii suuntaansa, kehityskulkujen 

tunteminen 

Single coded 

 

Not back 
 

Talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Talouteen kohdistuu yhä voimakkaampia muutospaineita johtuen erityisesti 

eriarvoisuuden kasvusta ja ekologisesta kestävyyskriisistä.  

  
Vauraus keskittyy, talouskasvu tapahtuu maapallon kustannuksella ja talous ei tuota hyvinvointia entiseen 

malliin. Uudistamisen tarpeesta on kasvava yksimielisyys, mutta näkemykset sen laajuudesta vaihtelevat. 
 

Kuinka tuttuja edellä mainitut kehityskulut sinulle ovat? 
 

Normal 
 

1 Erittäin tuttuja 

2 Melko tuttuja 

3 Vain vähän tuttuja 

4 Eivät lainkaan tuttuja 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q019 - VBX: Talousjärjestelmä etsii suuntaansa, kehityskulkujen 

vaikutus omaan elämään 

Single coded 

 

Not back 
 

Talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Talouteen kohdistuu yhä voimakkaampia muutospaineita johtuen erityisesti 

eriarvoisuuden kasvusta ja ekologisesta kestävyyskriisistä. 

 
Vauraus keskittyy, talouskasvu tapahtuu maapallon kustannuksella ja talous ei tuota hyvinvointia entiseen 

malliin. Uudistamisen tarpeesta on kasvava yksimielisyys, mutta näkemykset sen laajuudesta vaihtelevat. 
 

Kuinka paljon edellä mainitut kehityskulut vaikuttavat omaan elämääsi? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 Eivät lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q020 - VBY: Talousjärjestelmä etsii suuntaansa, kuinka paljon kokee 

voivansa itse vaikuttaa kehityskulkuihin 

Single coded 

 

Not back 
 

Talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Talouteen kohdistuu yhä voimakkaampia muutospaineita johtuen erityisesti 

eriarvoisuuden kasvusta ja ekologisesta kestävyyskriisistä. 

 
Vauraus keskittyy, talouskasvu tapahtuu maapallon kustannuksella ja talous ei tuota hyvinvointia entiseen 

malliin. Uudistamisen tarpeesta on kasvava yksimielisyys, mutta näkemykset sen laajuudesta vaihtelevat. 
 

Kuinka paljon voit mielestäsi itse vaikuttaa edellä mainittuihin kehityskulkuihin? 
 

Normal 
 

1 Erittäin paljon 

2 Melko paljon 

3 Vain vähän 

4 En lainkaan 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q034 - VCQ: Talousjärjestelmä etsii suuntaansa, kuinka hyvin 

kehityskulut vastaavat omaa näkemystä 

Single coded 

 

Not back 
 

Talousjärjestelmä etsii suuntaansa. Talouteen kohdistuu yhä voimakkaampia muutospaineita johtuen erityisesti 

eriarvoisuuden kasvusta ja ekologisesta kestävyyskriisistä. 

  
Vauraus keskittyy, talouskasvu tapahtuu maapallon kustannuksella ja talous ei tuota hyvinvointia entiseen 

malliin. Uudistamisen tarpeesta on kasvava yksimielisyys, mutta näkemykset sen laajuudesta vaihtelevat. 
 

Kuinka hyvin edellä mainitut kehityskulut vastaavat omaa näkemystäsi kehityksestä? 
 

Normal 
 

1 Vastaavat erittäin hyvin omaa näkemystäni 

2 Vastaavat melko hyvin omaa näkemystäni 

3 Vastaavat melko huonosti omaa näkemystäni 

4 Vastaavat erittäin huonosti omaa näkemystäni 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Ask only if Q034 - VCQ,3,4 
 

Q035 - VCR: Talousjärjestelmä etsii suuntaansa, miksi kehityskulut 
eivät vastaa omaa näkemystä 

Open 

 

Not back 
 

Miksi kehityskulut eivät vastaa omaa näkemystäsi? 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q021 - VBZ: VII Tärkeät asiat, jotka haluaisi nähdä toteutuvan 

seuraavien 10 vuoden aikana 

Multi coded 

 

Not back | Min = 1 | Max = 5 
 

Mitkä seuraavista asioista haluaisit nähdä toteutuvan seuraavien 10 vuoden aikana? 

 

Voit valita enintään viisi asiaa. 
 

HUOM! OHJELMOIDAAN NIIN, ETTÄ VBZ ja VCB ESITETÄÄN SAMALLA VASTAAJALLE SAMOIN RANDOMOITUINA 
 

Random 
 

1 Ilmaston lämpeneminen saadaan pidettyä alle 1,5-celsiusasteen kasvussa 

2 Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen saadaan pysäytettyä  

3 Jätteiden määrän kasvu saadaan pysäytettyä  

4 Tasa-arvo on Suomessa vahvaa  

5 Vastakkainasettelu suomalaisten parissa vähenee 

6 Ihmisten luottamus toisiinsa ja viranomaisiin on vahvaa 

7 Hyvinvointivaltio Suomessa saadaan säilytettyä 

8 Löydämme uusia, demokraattisia tapoja toimia ja tulla kuulluksi 

9 Teknologian hyödyt jakautuvat tasaisesti ja tasa-arvoisesti 

10 Datan hyödyntäminen on reilua ja läpinäkyvää ja ihmiset luottavat digitaalisiin palveluihin 

11 Vauraus jakautuu  reilusti ihmisten kesken 

12 Työpaikkoja syntyy lisää ja kaikille löytyy töitä 

13 Talousjärjestelmää uudistetaan ympäristön kannalta kestäväksi 

14 Julkinen talous saadaan tasapainoon ja velan ottamista hillittyä 

15 Pandemioihin osataan tulevaisuudessa varautua 

16 Maakuntani on elinvoimainen  

17 Muu, mikä_________________? *Fixed 

18 Ei mikään *Fixed *Exclusive 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q022 - VCB: Tärkeimmät asiat kun miettii ketä äänestää seuraavissa 

kuntavaaleissa 

Multi coded 

 

Not back | Min = 1 | Max = 5 
 

Mitkä seuraavista asioista ovat tärkeimpiä miettiessäsi ketä äänestät seuraavissa kuntavaaleissa? 

 

Voit valita enintään viisi asiaa. 
 

Random 
 

1 Ilmaston lämpeneminen saadaan pidettyä alle 1,5-celsiusasteen kasvussa 

2 Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen saadaan pysäytettyä  

3 Jätteiden määrän kasvu saadaan pysäytettyä  

4 Tasa-arvo on Suomessa vahvaa 

5 Vastakkainasettelu suomalaisten parissa vähenee 

6 Ihmisten luottamus toisiinsa ja viranomaisiin on vahvaa 

7 Hyvinvointivaltio Suomessa saadaan säilytettyä 

8 Löydämme uusia, demokraattisia tapoja toimia ja tulla kuulluksi 

9 Teknologian hyödyt jakautuvat tasaisesti ja tasa-arvoisesti 

10 Datan hyödyntäminen on reilua ja läpinäkyvää ja ihmiset luottavat digitaalisiin palveluihin 

11 Vauraus jakautuu reilusti ihmisten kesken  

12 Työpaikkoja syntyy lisää ja kaikille löytyy töitä 

13 Talousjärjestelmää uudistetaan ympäristön kannalta kestäväksi 

14 Julkinen talous saadaan tasapainoon ja velan ottamista hillittyä 

15 Pandemioihin osataan tulevaisuudessa varautua 

16 Maakuntani on elinvoimainen 

17 Muu, mikä_________________? *Fixed 

18 Ei mikään *Fixed *Exclusive 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q023 - VCC: Millä adjektiiveilla kuvaisi toivottavaa tulevaisuutta 

omassa asuinkunnassa 

Open 

 

Not back 
 

Millä adjektiiveilla kuvaisit toivottavaa tulevaisuutta asuinkunnassasi? 
Voit kirjoittaa useita adjektiiveja. 

 

Adjektiivi on laatusana, joka vastaa kysymykseen millainen? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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Q024 - VCD: Millä adjektiiveilla kuvaisi Suomen toivottavaa 

tulevaisuutta 

Open 

 

Not back 
 

Millä adjektiiveilla kuvaisit Suomen toivottavaa tulevaisuutta? 

Voit kirjoittaa useita adjektiiveja. 
 

Adjektiivi on laatusana, joka vastaa kysymykseen millainen? 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
 

 

Q025 - VCF: Puoluekannatus Single coded 
 

Not back 
 

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestäisit? 
 

Normal 
 

1 Kansallinen Kokoomus - KOK 

2 Kristillisdemokraatit – KD 

3 Liike Nyt 

4 Perussuomalaiset - PS 

5 Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP 

6 Suomen Keskusta - KESK 

7 Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP 

8 Vasemmistoliitto - VAS 

9 Vihreä Liitto - VIHR 

10 Joku muu puolue tai ryhmittymä 

11 En äänestäisi 

12 En halua sanoa 

999 En osaa sanoa *Fixed *Exclusive 
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