
Elinkustannukset 
vai elämänhallinta?

Kaikille eväät elämään -ohjelman Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä selvitettiin 15-79-vuotiaiden 
suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta, yhteiskunnan tuen tärkeydestä ja jakolinjoista yhteiskunnassa. 
Kyselyyn vastasi 1001 henkilöä ja tulokset painotettiin vastaamaan väestöä iän, juridisen sukupuolen ja 
asuinpaikan mukaan. Tässä visuaalisessa tiivistelmässä on esitettynä joitain avainlöydöksiä.

79%
mielestä yhteiskunnan on taattava 

mahdollisuus harrastaa 
vähävaraisten perheiden lapsille

64 %
suomalaisista ajattelee,

että menestyminen on 
itsestä kiinni

89 %
mielestä on tärkeää auttaa 

perheitä, joissa lapsella on

mielenterveysongelma

Heikompiosaisten auttaminen nähdään kuitenkin tärkeänä
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Vanhemmalla on kehitysvamma

Vanhemmalla on vakava sairaus tai 
vamma

Vanhemmalla on mielenterveysongelma

Vanhempi käyttää runsaasti alkoholia

Vanhemmalla on päihderiippuvuus

Erittäin haitallista lapsen kasvulle ja kehitykselle
Perheen auttaminen erittäin tärkeää

…se, miten 
haitallisena  
jokin nähdään 
lapselle,  
ei selitä sitä  
kuinka  
tärkeänä  
auttamista  
pidetään

Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista
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Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Ei osaa sanoa

Vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, 

välttämättömiä palveluja EI pidä järjestää kilpailutuksen kautta

= 10 vastaajaa

50 %

30 %

10 %

Liian korkeat 
elinkustannukset

Lapsen tai vanhemman
sairaus

Yhteiskunnan syrjivät
rakenteet

Riittämättömät 
sosiaalituet

Puutteelliset elämän-
hallintataidot

Yli varojen eläminen

Huonot valinnat
elämässä

Alhainen motivaatio
työntekoon
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Toimeentulo Heikompi Parempi

Paremmin toimeentulevien 
vastauksissa korostuvat syyt

Heikommin toimeentulevien 
vastauksissa korostuvat syyt

Valintaosuudet

Mitä pidät syynä sille, jos lapsiperhe elää köyhyydessä?

Heikoimmin 
toimeentulevat

Parhaiten 
toimeentulevat

Enemmän

Vähemmän

Vastakkainasettelun
määrä (keskiarvo)

Syntyperäiset ja maahan muuttaneet

Hyvin toimeentulevat ja niukkuudessa elävät

Oikeisto ja vasemmisto

Korkeasti koulutetut ja vähemmän koulutetut

Miten merkittävänä pidätte jännitettä 
seuraavien ryhmien välillä Suomessa? (1-10)
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…palveluiden 
kilpailuttamiseen 
suhtaudutaan 
kriittisesti

Oma  
toimeentulo 

 vaikuttaa  
asenteisiin ja 
kokemuksiin

….paremmin 
toimeentulevat 
näkevät 
yhteiskunnassa  
myös  
vähemmän  
jännitteitä


