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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



JOHDANTO: Eurooppaan saapuu aikaisempaa enemmän turvapaikanhakijoita Syyriasta ja muista Lähi-idän 
maista sekä Pohjois-Afrikasta ja Afganistanista. Suomeenkin on jo tänä vuonna tullut yli 5000 
turvapaikanhakijaa, enemmän kuin koko viime vuonna. Maahanmuuttovirasto päättää, ketkä saavat 
turvapaikan ja voivat jäädä Suomeen. 
  
  
1. Hyväksyttekö sen, että Suomi avaa uusia vastaanottokeskuksia maahan tuleville 
turvapaikanhakijoille? 
  
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
  
  
2. Pitäisikö Suomen valikoida turvapaikanhakijoita uskonnon perusteella, eli otettaisiin maahan vain 
kristittyjä turvapaikanhakijoita, ei esimerkiksi muslimeita? 
  
Kyllä 
Ei 
Ei osaa sanoa 
  
  
3. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä? Vastatkaa asteikolla  
 
Täysin samaa mieltä 
Jokseenkin samaa mieltä 
Jokseenkin eri mieltä 
Täysin eri mieltä 
Ei osaa sanoa 
  
Suomen pitää tehdä nykyistä enemmän Euroopan pakolaiskriisin hoitamiseksi 
  
Valtaosa turvapaikanhakijoista on vain etsimässä parempaa elintasoa, eli heillä  ei ole todellista suojelun 
tarvetta 
  
Suomessa on liian hyvät sosiaalituet turvapaikanhakijoille 
  
  
 
4. Julkisuudessa on esitetty erilaisia väittämiä turvapaikanhakijoista. Ovatko seuraavat asiat Teidän 
mielestänne ongelmallisia?  Vastatkaa jokaiseen kohtaan: 
  
Erittäin ongelmallinen asia 
Hieman ongelmallinen asia 
Ei ongelmallinen asia 
Väite ei ole totta 
Ei osaa sanoa 
  
Suurin osa tulijoista on nuoria miehiä 
  
Tulijat ovat pääosin muslimeja 
  



Tulijat tuovat mukanaan rikollisuutta 
  
Monet tulijat ovat tummaihoisia 
  
Tulijat eivät näytä köyhiltä ja hädänalaisilta, onhan heillä ehjät vaatteet ja kännykät 
  
Tulijoiden edustama kulttuuri estää heidän sopeutumisensa Suomeen 
  
Useimmista turvapaikanhakijoista ei koskaan tule Suomelle veronmaksajia 
 


