
KYSELYLOMAKE: FSD3328 SUOMENKIELISTEN ASENTEET RUOTSIN KIELEEN JA RUOT-
SINKIELISIIN 2017

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/



Kyselytutkimus Ruotsin kieltä ja ruotsinkielisiä kohtaan koetuista asenteista 
 
 
D1 Sukupuoli 
 
1 mies 
2 nainen 
 
D2 Ikäluokka 
 
1 15-17 
2 18-24 
3 25-34 
4 35-49 
5 50-64 
6 65-79 
 
D3 Suuralue 
 
1 Helsinki-Uusimaa 
2 Etelä-Suomi 
3 Länsi-Suomi 
4 Itä -ja Pohjois-Suomi 
 
D4 Kuntakoodi 
 
D5 Asuinmaakunta  
 
1 Uusimaa  
2 Varsinais-Suomi  
3 Itä-Uusimaa 
4 Satakunta  
5 Pirkanmaa  
6 Kanta-Häme  
7 Päijät-Häme  
8 Kymenlaakso  
9 Etelä-Karjala  
10 Etelä-Savo  
11 Pohjois-Karjala  
12 Pohjois-Savo  
13 Keski-Suomi  
14 Etelä-Pohjanmaa  
15 Pohjanmaa  
16 Keski-Pohjanmaa  
17 Pohjois-Pohjanmaa  
18 Kainuu  
19 Lappi 

 
 
 
D6 Asuinpaikkakunta 



 
1 Helsinki 
2 Espoo/Kauniainen/Vantaa 
3 muu Uusimaa 
4 Turku 
5 Tampere 
6 muu yli 50 000 asukkaan kaupunki 
7 muu kaupunki 
8 muu kunta 
 
D7 Koulutus 
 
1 perus/kansakoulu  
2 ammatti-, tekninen-/kauppakoulu  
3 ylioppilas/lukio  
4 opisto  
5 ammattikorkeakoulu  
6 yliopisto/korkeakoulu 

 
D8 Ammatti/asema 
 
1 yrittäjä  
2 johtava asema  
3 muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija  
4 toimihenkilö  
5 työntekijä  
6 maanviljelijä  
7 opiskelija, koululainen  
8 eläkeläinen  
9 kotiäiti/-isä  
10 työtön 
 
D9 Talouden elinvaihe 
 
1 yksinäistalous (yksi aikuinen eli sinkkutalous) 
2 lapseton pari 
3 muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) 
4 talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia (lapsitalous) 
 
D10_1 Kotona asuvien lasten iät – 0–2 vuotta 
 
0 ei ole 
1 on  
 
D10_2 Kotona asuvien lasten iät – 3–6 vuotta 
 
0 ei ole 
1 on  
 
D10_3 Kotona asuvien lasten iät – 7 – 12 vuotta 



 
0 ei ole 
1 on  
 
D10_4 Kotona asuvien lasten iät – 13–15 vuotta 
 
0 ei ole 
1 on  
 
D10_5 Kotona asuvien lasten iät – 16–17 vuotta 
 
0 ei ole 
1 on  
 
D10_6 Kotona asuvien lasten iät – ei alle 18-vuotiaita lapsia kotona 
 
0 ei ole 
1 on  
 
 
D11 Talouden koko 
 
1 1 henkilö 
2 2 henkilöä 
3 3 henkilöä 
4 4 henkilöä 
5 5 henkilöä 
6 6 tai useampi henkilöä 
 
D12 Talouden yhteenlasketut bruttotulot 
 
1 alle 10.000 euroa/v 
2 10.000 - 20.000 euroa/v 
3 20.001 - 30.000 euroa/v 
4 30.001 - 40.000 euroa/v 
5 40.001 - 50.000 euroa/v 
6 50.001 - 60.000 euroa/v 
7 60.001 - 70.000 euroa/v 
8 70.001 - 80.000 euroa/v 
9 80.001 - 90.000 euroa/v 
10 yli 90.000 euroa/v 
11 En halua vastata 
 
D13 Asunnon tyyppi 
 
1 omakotitalo 
2 rivi-/paritalo 
3 kerrostalo 
 
 



 
Q1. Ruotsin kieli on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q2. Suomen kaksikielisyydestä on hyötyä ainoastaan ruotsinkielisille 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q3. Maamme johtavien politiikkojen tulee hallita sekä suomen että ruotsin kielet 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q4. Olisi vahinko, jos ruotsin kieli ja kulttuuri häviäisivät Suomesta 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q5. Mielestäni kaikkien oppilaiden pitäisi jatkossakin opiskella ruotsia peruskoulussa 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q6. Ruotsinkielisiä syrjitään Suomessa 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q7. Maamme ruotsinkieliset ajattelevat olevansa parempia kuin suomenkieliset 



 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q8. Minkälaisiksi arvioit suomenkielisten ja ruotsinkielisten väliset suhteet Suomessa? 
 
1 erittäin hyviksi  
2 hyviksi  
3 vaihteleviksi  
4 huonoiksi  
5 erittäin huonoiksi  
6 en osaa sanoa 
 
Q9. Miten suomen- ja ruotsinkielisten väliset suhteet ovat mielestäsi muuttuneet viime vuosien 
aikana? 
 
1 paljon myönteisemmiksi  
2 myönteisemmiksi  
3 eivät ole muuttuneet myönteisemmiksi eivätkä kielteisemmäksi  
4 kielteisemmiksi  
5 paljon kielteisemmiksi  
6 en osaa sanoa 
 
Q10. Jokaiselta valtion virkamieheltä on edellytettävä hyvää ruotsin kielen taitoa  
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q11. Ruotsin kielen taitoa tarvitaan hyvien pohjoismaisten suhteiden ylläpitämiseen 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q12. Ruotsinkielisiin palveluihin käytetään liikaa julkisia varoja 

1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q13. Haluaisin osata ruotsin kieltä paremmin 



 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q14. Mielestäni maamme ruotsinkieliset haluavat pitäytyä omissa oloissaan ja eristäytyä 
suomenkielisestä väestöstä  
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q15. Haluaisin olla enemmän tekemisissä maamme ruotsinkielisten kanssa  
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q16. Minua ärsyttää kuulla ruotsin kieltä julkisissa paikoissa 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q17. Ruotsinkielisillä on keskimäärin hyvin samankaltainen taloudellinen asema kuin 
suomenkielisillä 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q18. Parisuhteet yli suomen- ja ruotsinkielisten kielirajojen ovat hyvä asia  
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q19. Ruotsinkieliset hyötyvät suomenkielisiä enemmän hyvä veli -verkostoista 



 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q20. Suomessa pitäisi olla enemmän kaksikielisiä kouluja, joissa opetusta annettaisiin 
tasavertaisesti sekä suomen että ruotsin kielellä 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q21. Voisin ajatella laittavani lapseni kaksikieliseen kouluun 
 
1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q22. On oikein, että maamme ruotsinkieliset saavat palveluita äidinkielellään, vaikka he 
osaisivat suomea  

1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q23. On tärkeää, että ruotsinkieliset saavat sosiaali- ja terveyspalveluita äidinkielellään myös 
sote-uudistuksen jälkeen 

1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q24. Suomenkieliset saavat omalla äidinkielellään parempia sosiaali- ja terveyspalveluita 
kuin ruotsinkieliset  

1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 



Q25. Kielikysymys on saanut Suomessa liian suuret mittasuhteet 

1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 
Q26. Ruotsin kielen taidosta on ollut minulle hyötyä elämässäni 

1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
  

Q27. Miten yleinen suhtautuminen eri kieltä puhuviin on mielestäsi muuttunut viime vuosien 
aikana Suomessa? 
 
1 paljon myönteisemmäksi  
2 myönteisemmäksi  
3 ei ole muuttunut myönteisemmäksi eikä kielteisemmäksi  
4 kielteisemmäksi  
5 paljon kielteisemmäksi  
6 en osaa sanoa 
 
Q28. Minulle on tärkeää, että ruotsin kielellä olisi virallinen, perustuslaissa taattu asema 
Suomessa myös tulevaisuudessa  

1 täysin samaa mieltä  
2 osittain samaa mieltä  
3.osittain eri mieltä  
4 täysin eri mieltä  
5 en osaa sanoa  
 

T1 Äidinkieli  
 
1 suomi 
2 ruotsi 
3 jokin muu kieli 
 
T2 Mitä kieltä tai kieliä kotonasi käytetään?  
1 vain suomea  
2 suomea ja ruotsia  
3 suomea ja jotain muuta kieltä  
4 muu 
 

T3_1 Onko sinulla Suomessa äidinkielenään ruotsia puhuvia sukulaisia? 

1 Kyllä  



2 Ei 

 

T3_2 Onko sinulla Suomessa äidinkielenään ruotsia puhuvia ystäviä? 

1 Kyllä  

2 Ei 

 

T3_3 Onko sinulla Suomessa äidinkielenään ruotsia puhuvia työtovereita? 

1 Kyllä  

2 Ei 

 

T3_4 Onko sinulla Suomessa äidinkielenään ruotsia puhuvia asiakkaita tai bisneskumppaneita? 

1 Kyllä  

2 Ei 

 

T4 Minkä kouluarvosanan antaisit itsellesi ruotsin kielen taidostasi?  

1=4 

2=5 tai 6  

3=7 

4=8  

5= 9 tai 10 

 

T5 Kuinka usein käytät/käytit (jos eläkkeellä) työssäsi ruotsin kieltä?  

1 Jatkuvasti 

2 Melko usein  

3 Harvoin  

4 En lainkaan  

5 kysymys ei koske minua  

 

T6 Minkä puolueen ehdokasta äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt?  

 

1 Kristillisdemokraatit 

2 Kansallinen Kokoomus 



3 Perussuomalaiset 

4 SDP 

5 Sininen tulevaisuus/Uusi vaihtoehto 

6 Suomen Keskusta  

7 RKP 

8 Vasemmistoliitto 

9 Vihreä Liitto 

10 Jokin muu puolue  

11 En osaa sanoa 

12 En halua kertoa puoluekantaani 

13 En äänestäisi lainkaan 

 

T7 Minkä puolueen ehdokasta äänestit vuoden 2015 eduskuntavaaleissa? 

 

1 Kristillisdemokraatit 

2 Kansallinen Kokoomus 

3 Perussuomalaiset 

4 SDP 

5 Sininen tulevaisuus/Uusi vaihtoehto 

6 Suomen Keskusta  

7 RKP 

8 Vasemmistoliitto 

9 Vihreä Liitto 

10 Jokin muu puolue  

11 En osaa sanoa 

12 En halua kertoa puoluekantaani 

13 En äänestäisi lainkaan 

 

 

 

 

T8 Miltä alalta on pääasiallinen koulutuksesi? 



 

1=Kasvatusalat (kasvatustieteet, varhaiskasvatuksen opettajien koulutus, luokanopettajien koulutus, 

aineenopettajien koulutus) 

2=Taidealat (audiovisuaaliset tekniikat ja media, muoti, sisustussunnittelu ja teollinen muotoilu, kuvataiteet, 

käsityöalat, musiikki ja esittävät taiteet) 

3=Humanistiset alat (uskonto ja teologia, historia ja arkeologia, filosofia ja etiikka) 

4=Kielet (kielten opiskeluiden tutkinto-ohjelmat, kirjallisuus ja kielitiede) 

5=Yhteiskuntatieteet (sosiaali- ja käyttäytymistieteet, kansantaloustiede, valtiotieteet, psykologia, 

sosiaalitieteet 

6=Viestintä-, kirjasto- ja informaatiotieteet 

7=Kauppa ja hallinto (kirjanpito ja verotus, rahoitus-, pankki- ja vakuutusala, johto ja hallinto, markkinointi 

ja mainonta, sihteeri- ja toimistotyö, tukku ja vähittäiskauppa) 

8=Oikeustieteet 

9=Biologia, biotieteet 

10 ympäristöalat 

11 Fysikaaliset tieteet, kemia, geotieteet 

12 matematiikka ja tilastotiede 

13 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 

14 Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka (kemian tekniikka ja prosessit, ympäristönsuojeluteknologia, 

sähkö ja energia, elektroniikka ja automatiikka, mekaniikka ja metalliala, moottoriajoneuvo-, laiva- ja 

lentokonetekniikka) 

15 Materiaali- ja prosessitekniikka (elintarvikeala, materiaalitekniikka, tekstiilitekniikka, kaivos- ja 

rikastustekniikka) 

16 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 

17 Maatalous 

18 Metsätalous  

19 Kalatalous 

20 Eläinlääketiede 

21 Terveys (suun terveydenhuolto, hoitotyö, terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka, kuntoutus, 

farmasia) 

22 Hyvinvointi (vanhus- ja vammaistyö, lastenhoito ja nuorisotyö, sosiaalityö ja -ohjaus) 

23 Henkilökohtaiset palvelut (kotitalouspalvelut, hiusten ja kauneudenhoitopalvelut, hotelli- ja ravintola-ala, 

urheilu ja liikunta, matkailu, turismi ja vapaa-aika) 

24 Turvallisuuspalvelut (sotilas- ja puolustusala, suojeluala) 

25 Kuljetuspalvelut 

26 Jokin muu ala/ei mikään yllä olevista 

27 Ei mitään koulutusta 


