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EVAn Arvo- ja asennetutkimus: Kansalta vahva tuki kilpailukykyremonteille  
 
Kansalaiset antavat vahvan tukensa maamme kilpailukyvyn kuntoon laittamiselle. 83 prosenttia 
suomalaisista pitää vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaamista ratkaisevan tärkeänä maamme 
työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Joka toisen mukaan kaikkien suomalaisten pitäisi nyt tinkiä 
omista eduistaan maamme kilpailukyvyn turvaamiseksi. Vain 29 prosenttia ei näe tarvetta eduista 
tinkimiselle. 
 
Myös työmarkkinoiden uudistukset saavat kansalta voimakasta tukea. Suomalaisista 64 prosenttia katsoo, 
että työehtojen joustamattomuus estää maamme taloustilanteen kohenemista. Paikallista sopimista halutaan 
laajentaa: Esimerkiksi palkankorotuksista 44 prosenttia suomalaisista sopisi paikallistasolla, 27 prosenttia 
liitoissa ja 20 prosenttia valtakunnan tasolla. 
 
- Selkänoja talouden uudistuksille ei ole heikentynyt vaan vahvistunut. Pikemmin näkyvissä on selvää 
turhautumista päätöksenteon riitaisuuteen ja hitauteen, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.  
 
Tiedot selviävät vuoden 2016 EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta Sovinnon eväät. 
 
Tutkimus selvitti suomalaisten suhtautumista myös maamme rajoilla ja niiden ulkopuolella myllertäviin 
kriiseihin. Pakolaisiin suomalaiset suhtautuvat pragmaattisesti. 60 prosenttia suomalaisista antaa tukensa 
pakolaisten työllistämiselle ja vain 38 prosenttia leikkaisi sosiaalietuja pakolaisilta. 
 
Pakolaiskriisi on kuitenkin tiukentanut yleistä asennoitumista maahanmuuttoon: 74 prosenttia vaatii 
Suomelta ja koko EU:lta nykyistä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Muutoin EU:lta toivotaan lähinnä 
vakautta ja jatkuvuutta. Euron kriisin toivotaan loppuvan, mutta vain 23 prosenttia pitäisi Suomen eroa 
eurosta toivottavana asiana. 
 
Maailman tilanteen suomalaiset näkevät uhkaavana. Jopa 80 prosenttia suomalaisista arvioi, että Lähi-idän 
viimeaikaiset tapahtumat ovat lisänneet terrorismin uhkaa myös meillä. Vain 32 prosenttia katsoo, ettei 
maallamme ole todellisia sotilaallisia uhkakuvia ja enemmistö, 52 prosenttia, uskoo uhkakuviin. 
 
Ulkopolitiikassa suomalaiset toivoisivatkin turvallisuuskysymysten painottuvan nykyistä enemmän. Nato-
kannoissa ei kuitenkaan ole tapahtunut suuria muutoksia. Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt 27 prosenttia ja 46 
prosenttia vastustaa sitä. Sen sijaan esimerkiksi pohjoismaista puolustusyhteistyötä toivottaisiin lisää. 
 
Sovinnon eväät on ladattavissa EVAn nettisivuilta www.eva.fi. EVA on tutkinut suomalaisten asenteita 
säännöllisesti vuodesta 1984. Kaikki tutkimustulokset löytyvät osoitteesta www.eva.fi/arvopankki/. 

 
Lisätietoja: 
Tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, EVA, puh. 050 331 3823, sähköposti ilkka.haavisto@eva.fi 
Viestintäpäällikkö Henna Hopia, EVA, puh. 045 601 8886, sähköposti henna.hopia@eva.fi 

 
TAUSTATIETOJA TUTKIMUKSESTA 
Raportin tulokset perustuvat 2 040 henkilön antamiin vastauksiin. Tiedot on kerätty 8.–19. tammikuuta 2016. 
Vastaajat edustavat koko maan aikuisväestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelilla. 
Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on suorittanut EVAn aiempien tutkimusten tapaan Yhdyskuntatutkimus 
Oy. Raportissa esitettyjä prosenttilukuja koskee virhemarginaali, joka on koko väestön tasolla 2–3 
prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. 
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