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EVAn Arvo- ja asennetutkimus: Suomalaisilta vahva tuki rakenneuudistuksille 
   
Kuusi kymmenestä suomalaisesta (58 %) on sitä mieltä, että jos Suomi ei kykene uudistumaan 
nykyistä nopeammin, on edessämme muutaman vuoden kuluttua taloudellis-yhteiskunnallinen 
kriisi. Uudistumistarpeen kieltää vain yksi seitsemästä (14 %). 
 
Tulos selviää tänään julkaistusta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta Neljäs Suomi, jossa 
selvitettiin kansalaisten suhtautumista rakenneuudistuksiin, poliittisen järjestelmän 
toimivuuteen sekä suomalaisen yhteiskunnan eheyteen. 
 
”Tutkimus osoittaa, että suomalaisten kriisitietoisuus on kasvanut. Kolme neljästä suomalaisesta 
(75 %) on sitä mieltä, että Suomi elää nykyisin liikaa velaksi ja joutuu sen seurauksena vielä 
suurten ongelmien eteen. Tämä käsitys on vahvistunut selvästi vuoden takaisesta”, toteaa 
tutkimuksen laatinut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.   
 
Joka toisen (50 %) suomalaisen mielestä Suomi elää yhtä historiansa suurinta murroskautta. 
Suurta levottomuutta ei ole kuitenkaan tutkimuksen mukaan havaittavissa. Suomalaisuuden 
arvostus on edelleen suurta, hyvinvointivaltion katsotaan olevan hintansa väärti ja tuki 
yrittäjyyttä kohtaan on nousussa.  

 
Tutkimuksesta selviää, että suomalainen yhteiskunta ei ole pirstoutumassa. Vaikka tuloerojen 
kasvusta kannetaan selvää huolta, kaiken kaikkiaan eriarvoisuuden koetaan pikemmin 
vähentyneen kuin lisääntyneen viiden viime vuoden aikana. Kaksi kolmesta (65 %) katsoo, että 
suomalaiset ovat vähintään melko tasa-arvoisia elämässä eteenpäin pääsyn mahdollisuuksien 
kannalta. 
 
Tutkimus kertoo myös, että suomalaisten suhtautuminen EU-jäsenyyteen ja euroon on edelleen 
pitkän aikavälin keskiarvoa myönteisempää. Hieman alle joka toinen (42 %) ilmoittaa 
suhtautuvansa myönteisesti maamme EU-jäsenyyteen. Kielteisesti suhtautuvia on neljännes (24 
%) ja neutraalin kannan jäsenyyteen ottaa 31 % suomalaisista. 
 
Tutkimusraportti Neljäs Suomi löytyy EVAn nettisivuilta www.eva.fi. EVA on selvittänyt 
suomalaisten näkemyksiä taloudesta, politiikasta ja arvoista jo 30 vuoden ajan, vuodesta 1984 
lähtien. Kaikki tutkimustulokset ovat vapaasti ladattavissa osoitteesta www.eva.fi/arvopankki/. 
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TAUSTATIETOJA TUTKIMUKSESTA 
 
Raportin tulokset perustuvat 2052 henkilön antamiin vastauksiin. Tiedot on kerätty 14.-30.1.204 
välisenä aikana. Vastaajat edustavat koko maan (pl. Ahvenanmaa) 18–70-vuotiasta väestöä.  
Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelilla. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin 
on suorittanut EVAn aiempien tutkimusten tapaan Yhdyskuntatutkimus Oy.  
Tulosten luottamusväli eli niin sanottu virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin 
suuntaan.  
 
 


