
KYSELYLOMAKE: FSD3102 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELEN ASEMASTA: KOE-
AINEISTO 2014

QUESTIONNAIRE: FSD3102 CITIZEN DELIBERATION ON THE SWEDISH LANGUAGE AND

SWEDISH-SPEAKING MINORITY IN FINLAND: POST-DELIBARATION SURVEY 2014

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/



KYSELYLOMAKE  

Luottamuksellinen

xx
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x
xx

xx
x

1. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta?

HYVIN  
KIINNOSTUNUT   

JONKIN VERRAN 
KIINNOSTUNUT 

VAIN VÄHÄN  
KIINNOSTUNUT 

EN LAINKAAN 
KIINNOSTUNUT

2. Kuinka usein yleensä keskustelet politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä muiden ihmisten kanssa?

PÄIVITTÄIN TAI  
LÄHES PÄIVITTÄIN   USEIN JOSKUS HARVOIN EN KOSKAAN

3. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia politiikan  
osa-alueita ja asiakysymyksiä? ERITTÄIN 

TÄRKEÄNÄ  

  
MELKO 

TÄRKEÄNÄ 

 EN  
KOVIN  

TÄRKEÄNÄ 

EN  
LAINKAAN 
TÄRKEÄNÄ

a) Ympäristöpolitiikka  

b) Ulko- ja turvallisuuspolitiikka  

c) Talouspolitiikka  

d) Kielipolitiikka  

e) Koulutuspolitiikka  

4. Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja.  
Mitä niistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana?  
HUOM! Rastita vain yksi vaihtoehto jokaisen osallistumisen muodon kohdalla

a) Äänestänyt vaaleissa.  

b) Kirjoittanut yleisönosastoon.  

c) Ottanut yhteyttää poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa.  

d) Kirjoittanut nimeni vetoomukseen tai nimenkeräykseen.  

e) Osallistunut poliittisen puolueen toimintaan.  

f) Osallistunut muun järjestön toimintaan.  

g) Tehnyt omia ostopäätöksiäni siten, että voin kuluttajana vaikuttaa  
yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin.  

h) Osallistunut boikottiin, maksu- tai ostolakkoon.  

i) Osallistunut rauhanomaiseen mielenosoitukseen.  

j) Osoittanut kansalaistottelemattomuutta osallistumalla  
väkivallattomaan laittomaan toimintaan.  

k) Yrittänyt saada jonkun vakuuttuneeksi siitä, että oma mielipiteesi tietystä 
poliittisesta kysymyksestä on oikea.  

OLEN  
TEHNYT

EN OLE 
TEHNYT



5. Kuinka usein seuraat politiikkaa ja yhteiskunnallisia kysymyksiä tiedotusvälineiden kautta? 

PÄIVITTÄIN TAI  
LÄHES PÄIVITTÄIN   USEIN JOSKUS HARVOIN EN KOSKAAN

6. Arvioi miten hyvin seuraavat  
väittämät kuvaavat sinua.

EI  
KUVAA  
MINUA 
HYVIN  

 EI KUVAA  
MINUA 
KOVIN  
HYVIN 

TOISAALTA 
KUVAA  
MINUA

KUVAA 
MINUA 

JOSSAIN 
MÄÄRIN

a) Ennen kuin arvostelen ketään, yritän kuvitella 
miltä tuntuisi olla hänen asemassaan.  

b) Uskon, että joka asialla on kaksi puolta, ja pyrin 
tarkastelemaan asioita molemmilta puolilta.  

c) Jos jotakuta kohdellaan epäoikeudenmukaisesti,  
tunnen myötätuntoa häntä kohtaan.  

d) Erimielisyystilanteessa yritän katsoa tilannetta 
kaikkien kannalta ennen kuin teen päätöksen.  

e) Joskus yritän ymmärtää ystäviäni paremmin 
kuvittelemalla, miltä asiat näyttävät heidän 
näkökulmastaan.

 

f) Kun olen suuttunut jollekin, yritän yleensä 
”asettaa itseni hänen saappaisiinsa” hetkeksi.  

g) Kun luen kiinnostavaa tarinaa tai romaania, 
kuvittelen mitä tuntisin, jos tarinan  
tapahtumat tapahtuisivat minulle.

 

KUVAA 
MINUA 

ERITTÄIN 
HYVIN   

7. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

TÄYSIN  
ERI  

MIELTÄ

OSITTAIN  
ERI  

MIELTÄ

EI SAMAA 
MIELTÄ, 
EIKÄ ERI 
MIELTÄ

OSITTAIN 
SAMAA 
MIELTÄ

a) Suomalaisessa ruotsin kieltä koskevassa  
keskustelussa pitäisi yrittää asettautua  
ruotsinkielisten asemaan.

 

b) Suomenruotsalaisten tulisi puhua suomea 
Suomessa.  

c) Ruotsin kieltä koskevassa keskustelussa  
ei useinkaan oteta riittävästi huomioon  
ruotsinkielisten mielipiteitä.

 

d) Suomalaisessa ruotsin kieltä koskevassa  
keskustelussa tulisi ottaa huomioon  
ensisijaisesti suomenkielisten näkökulma.

 

TÄYSIN 
SAMAA 
MIELTÄ



8. Kuinka monta henkilöä kotitaloudessasi asuu? 

Yhteensä                    henkilöä

Heistä on 18-vuotta täyttäneitä:                     henkilöä

Heistä on 7-17-vuotiaita:                     henkilöä

Heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia:                     henkilöä

9. Mikä on siviilisäätysi?

NAIMATON

AVIOLIITOSSA TAI REKISTERÖIDYSSÄ PARISUHTEESSA 

AVOLIITOSSA

ERONNUT TAI ASUMUSEROSSA

LESKI

MUU

10. Asutko...

KAUPUNGIN KESKUSTASSA   

ESIKAUPUNKIALUEELLA TAI KAUPUNKILÄHIÖSSÄ

KUNTAKESKUKSESSA TAI MUUSSA TAAJAMASSA

MAASEUDUN HAJA-ASUTUSALUEELLA?



Kiitos vastaamisesta!


