
KYSELYLOMAKE: FSD3418 KIELIBAROMETRI 2008

QUESTIONNAIRE: FSD3418 LANGUAGE BAROMETER 2008

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.



14. Försök uppskatta ungefär hur mycket svenska och finska du använder en vanlig vardag
svenska % + finska __ % = 100 % 

.... och under ett vanligt veckoslut 
svenska % + finska __ % = 100 % 

15. Har dina barn gått/Går dina barn i svensk eller finsk skola?
D har inte barn D i svensk skola D i finsk skola D i svenska och finska skolor 

16. Hur anser du att kommunen lever upp till sina skyldigheter att ge likvärdig service på svenska och 
finska? D inte alls eller mycket dåligt 

D ganska dåligt 
D varken bra eller dåligt 
D ganska bra 
D mycket bra 

17. Har nivån på den språkliga servicen i kommunen under de senaste åren blivit bättre, förblivit
oförändrad eller blivit sämre? D blivit bättre 

D förblivit oförändrad 
D blivit sämre 

18. Hur skulle du karakterisera relationerna mellan svensk- och finskspråkiga invånare i kommunen?
D mycket goda 
D ganska goda 
D varierande 
D ganska dåliga 
D mycket dåliga 

19. Får du i allmänhet kommunal service på svenska?

D ja, så gott som alltid D ja, oftast D varierar 

20. Försöker du få kommunal service på svenska?

D ja, så gott som alltid D ja, oftast D varierar 

21. Känner du till vilka språkliga rättigheter du har?

D sällan D aldrig 

D sällan D aldrig 

D mycket bra D ganska bra D ganska dåligt D inte alls 

22. Kommun- och strukturreformen kommer att leda till färre, men större kommuner. Hur tror du
reformen påverkar den språkliga servicen i din kommun?

D blir bättre D oförändrad D blir sämre 

TACK för att du gav dig tid att svara! Om du har kommentarer till enskilda frågor, formuläret eller en 
hälsning till beslutsfattare finns det utrymme här nedan. 

KOMMENTARER: __________________ _ _ ___ _ 

_ _________ _ _ _ _ _ ____________ _ __ TACK! 

I 
i 

4 

Kieli

barometri 

2008 

Arvoisa vastaanottaja! 

Uusi kielilaki tuli voimaan vuonna 2004 ja sen jälkeen on kielellisiä olosuhteita 
selvitetty noin 20 kaksikielisessä kunnassa paikallisten kielibarometri-tutkimusten avulla. Tänä 
vuonna tutkimus tehdään kaikissa 43:ssa Suomen kaksikielisessä kunnassa. Kysely lähetetään 
satunnaisotannalla paikalliselle kielivähemmistölle. Sinä kuulut tähän pistokokeella väestörekisteristä 
otettuun joukkoon. 

Toivomme, että vastaat lomakkeen kysymyksiin niin pian kuin mahdollista, mieluiten kahden viikon 
kuluessa. Vastauksesi oval luonnollisesti anonyymejä. Lomakkeessa on tunnistenumero ainoastaan 
teknisistä syistä, muun muassa tarpeettomien muistutusten välttämiseksi. Voit käyttää samaa 
numeroa lnternet-sivuilla, mikäli haluat vastata kyselyyn sähköisesti lnternetissä. Nimeäsi ei

missään vaiheessa yhdistetä vastauksiin. 

Tuloksia käytetään suomen- ja ruotsinkielisen palvelun näkyvämmäksi tekemiseen ja parantamiseen. 
Riippumatta siitä, oletko tyytyväinen vai tyytymätön saamaasi palveluun, on erittäin tärkeää, että 
vastaat kyselyyn, jotta saisimme mahdollisimman kattavan kuvan kieliolosuhteista kunnassasi. 

Tutkimuksen toteuttaa Abo Akademin tutkimusyksikkö Vaasassa yhteistyössä oikeusministeriön 
kanssa. Tutkimuksen tuloksia käytetään valtioneuvoston kertomuksessa kielilainsäädännön

soveltamisesta 2009. Muita yhteistyökumppaneita oval Svenska kulturfonden, Suomen Kuntaliitto 
sekä kunnat. 

Pyydämme Sinua ystävällisesti palauttamaan vastauksesi liitteenä olevassa vastauskuoressa 
postimaksu maksettu tai vastaamaan lnternetissä, osoitteessa www.abo.fi/barometern. 

Vaasassa, tammikuussa 2008 
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Åbo Akademi 

Osoitelähde 

Väestötietojärjestelmä 
Väestörekisterikeskus 

PL 70, 00580 Helsinki 

1. Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asuinkunnassasi?

2. Milloin olet syntynyt?

3. Oletko nainen vai mies?

4. Mikä on ylin koulutuksesi?

D Lähes koko ikäni 
D Olen muuttanut takaisin !änne asuttuani _____ kunnassa 
D Alun perin muualta, asunut täällä noin ___ vuotta 

Vuonna 19 __ 

D Nainen D Mies 

D Kansa-/peruskoulu 
D Ammattikoulu/-kurssi 
D Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 
D Opisto tai vastaava 
D Ammattikorkeakoulu/alempi korkeakoulututkinto 
D Ylempi korkeakoulututkinto 








