K YSELYLOMAKE : FSD3448 PÄÄKAUPUNKISEUDUN VIIDEN SUURIMMAN
SEN RYHMÄN ARVOT, ASENTEET JA IDENTITEETIT 2018-2019

VIERASKIELI -

Q UESTIONNAIRE : FSD3448 I DENTITIES , VALUES AND ATTITUDES AMONG RUSSIAN -,
E STONIAN -, S OMALI -, AND A RABIC - SPEAKING P EOPLE IN THE H ELSINKI C APITAL R E GION 2018-2019

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

Kielivähemmistötutkimus 2018-2019
KYSYMYSLOMAKE
JOHDANTO: Tämä tutkimus käsittelee Suomessa asuviin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden
identiteettiä eli sitä, millaisina he näkevät itsensä joko yksilöinä tai osana erilaisia ryhmiä. Vastaa
omien näkemyksiesi ja tuntemuksiesi mukaan.
Q1. Missä maassa olet syntynyt?
Q2. Kuinka monta vuotta olet asunut Suomessa? (ensimmäisen
maahanmuuttovuoden mukaan laskettuna. Jos henkilö on asunut useaan
otteeseen, lasketaan koko Suomessa asumisaika yhteensä)
Q3. Mistä maasta sinä olet tai sukusi on lähtöisin? (Avoin)
4. Entä kuinka "esim. venäläinen, virolainen tai irakilainen jne.” olet
omasta mielestäsi tällä hetkellä. Tunnetko itsesi:
Täysin ***laiseksi
Melko paljon ***laiseksi
Vähän ***laiseksi
Vai et lainkaan ***laiseksi
En osaa sanoa
Q5. Missä määrin koet itsesi suomalaiseksi tällä hetkellä. Koetko
itsesi:
Täysin suomalaiseksi
Melko paljon suomalaiseksi
Vähän suomalaiseksi
Vai et lainkaan suomalaiseksi?
En osaa sanoa
Q6. Koetko olevasi osa suomalaista yhteiskuntaa?
Kyllä, täysin
Kyllä, jossain määrin
En juuri lainkaan
En ollenkaan
En osaa sanoa
Q7. Identiteetillä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestään ja osana jotain ryhmää, ikään kuin
omakuvaa. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita identiteettisi kannalta?
Erittäin tärkeä
Jokseenkin tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa

Q7_1 Kylä, kaupunginosa, taajama tai lähiö, jossa asun nykyisin
Q7_2 Nykyinen asuinkunta tai -kaupunki
Q7_3 Nykyinen asuinmaakunta (Uusimaa)
Q7_4 Maa, josta sukuni on lähtöisin
Q7_5 Suvun kotiseutu
Q7_6 Heimo/klaani
Q7_7 Suomalaisuus
Q7_8 Pohjoismaalaisuus
Q7_9 Eurooppalaisuus
Q7_10 Maailmankansalaisuus

Q8. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita identiteettisi kannalta?
Erittäin tärkeä
Jokseenkin tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
Q8_1 Lapsuuden/nuoruuden kasvuolosuhteet
Q8_ 2 Perhe
Q8_3 Suku
Q8_4 Ystävät
Q8_5 Koulutus
Q8_6 Työ
Q8_7 Yhteiskuntaluokka
Q8_8 Harrastus
Q8_9 Sukupuoli
Q8_10 Äidinkieli
Q8_11 Uskonnollisuus
Q8_12 Sukupolvi
Q8_13 Vähemmistöön kuuluminen (vapaaehtoinen jatkokysymys Q8_13VAHEMMISTO: mikä
vähemmistö?)
Q8_14 Poliittinen kanta
Q8_15 Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta
Q8_16 Sosiaalinen media
Q8_17 Nimi/sukunimi
Q8_18 Kulttuuriset traditiot
Q8_19 Ihonväri
Q8_20 Ulkonäkö (esim. tyyli, pukeutuminen jne.)
Q8_21 Jokin muu (vapaaehtoinen jatkokysymys Q8_21MUU: mikä?)

Q9. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten lapsuudenperhettäsi?
Työläisperhe
Alemman keskiluokan perhe
Keskiluokkainen perhe
Ylemmän keskiluokan perhe
Yläluokkainen perhe

Maanviljelijäperhe
Yrittäjäperhe
Jokin muu/ei mikään yllä olevista
En osaa sanoa
Q10A. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Q10A_1
Q10A_2
Q10A_3
Q10A_4
Q10A_5
Q10A_6
Q10A_7

Suomalaisessa politiikassa saadaan harvoin mitään hyvää aikaan
Seuraan aktiivisesti yhteiskunnallisia asioita Suomessa
Viihdyn paremmin kaupunkimaisessa ympäristössä kuin luonnon läheisyydessä
Suomalaisuus ei ole kiinni ihmisen etnisestä taustasta
Naisvaltaisilla aloilla tulisi olla yhtä suuret palkat kuin miesvaltaisilla aloilla
Koen olevani yhdenvertaisessa asemassa kantasuomalaisten kanssa
On ihmisestä itsestään kiinni, miten hän menestyy elämässään

Q10B. Entä miten arvioisit näitä väittämiä?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Q10B_1
Q10B_2
Q10B_3
Q10B_4
Q10B_5
Q10B_6
Q10B_7

Media antaa vähemmistöön kuuluvan kieliryhmäni edustajista liian kielteisen kuvan
Suomalaisilla on lähtömaastani (tai vanhempieni lähtömaasta) yksipuolinen kuva
Voin tehdä töitä myös alhaisella palkalla, jos työn sisältö on inspiroiva ja mielenkiintoinen
Ihmisten vapaasta liikkuvuudesta Euroopassa on enemmän hyötyä kuin haittaa
Kansainvälinen muuttoliike on hyvä asia
Vähemmistöön kuuluvan kieliryhmäni edustajia syrjitään työmarkkinoilla
Perinteinen media tuottaa mielestäni yksipuolista tietoa

Q10C. Ja vielä muutama väittämä, joihin pyydämme sinua ottamaan kantaa
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Q10C_1 Taiteilla, kuten musiikilla ja kirjallisuudella, on elämässäni suuri merkitys
Q10C_2 Sodan syttyessä olisin valmis puolustamaan Suomea asein
Q10C_3 Asun mielelläni tai asuisin mielelläni alueella, jossa asuu paljon oman kieliryhmäni ihmisiä
Q10C_4 Lapsuuteni ja nuoruuteni kasvuympäristö antoi minulle hyvät lähtökohdat elämään
Q10C_5 Suomi tarvitsee vahvaa johtajuutta, joka voi korjata yhteiskunnalliset ongelmat ilman
tarvetta kompromisseille
Q10C_6 Suomen urheilumenestys on hieno asia, koska se yhdistää ihmisiä heidän taustastaan
riippumatta

Q11. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle?
Erittäin tärkeä
Jonkin verran tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa
Q11_1 Valta
Q11_2 Varakkuus
Q11_3 Hyvä maine tai kuva muiden silmissä
Q11_4 Menestys
Q11_5 Ammattitaito
Q11_6 Kunnianhimo (venäjänkieliseen kyselyyn tilalle määrätietoisuus)
Q11_7 Tasa-arvo
Q11_8 Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
Q11_9 Ympäristön/luonnon suojeleminen
Q11_10 Avuliaisuus
Q11_11 Vastuuntuntoisuus
Q11_12 Anteeksiantavaisuus
Q11_13 Täsmällisyys

Q12. Mitkä seuraavista asioista ovat sinulle äärimmäisen tärkeitä tai suorastaan pyhiä? Voit
valita yhden tai useamman vaihtoehdon. (ei korosteta pyhyyttä)
Q12_1 Terveys
Q12_2 Rakkaus, läheiset ihmiset
Q12_3 Auttaminen, yhteisöllisyys
Q12_4 Luonto
Q12_5 Kuolema ja siihen liittyvät asiat, kuten hautausmaat ja hautajaiset
Q12_6 Uusi elämä, lapset
Q12_7 Ihmisarvo
Q12_8 Taide, musiikki, kulttuuri
Q12_9 Tiede, uusi tieto
Q12_10 Henkisyys, uskonnollisuus henkilökohtaisena kokemuksena
Q12_11 Kirkko, uskonto, uskonnollinen yhteisö
Q12_12 Traditiot, perinteet, rituaalit
Q12_13 Synnyinmaa
Q12_14 Suomi, Suomen itsenäisyys
Q12_15 Minä, mielipiteeni
Q12_16 Kunnia
Q12_17 Rauha, koti, lepo
Q12_18 Yksilönvapaus
Q12_19 Turvallisuus
Q12_20 Ei mikään edellä mainituista
Q12_21 En osaa sanoa
Q12_22 Muu (vapaaehtoinen jatkokysymys Q12_22MUU: mikä?)

Q13. Missä määrin luotat tai et luota Suomessa seuraaviin? Anna arviosi asteikolla nollasta
kymmeneen, missä 0=”en luota ollenkaan” ja 10=”luotan täysin”
Q13_1 Tasavallan presidentti
Q13_2 Poliittiset puolueet
Q13_3 Eduskunta
Q13_4 Suomen hallitus (valtioneuvosto)
Q13_5 Poliitikot
Q13_6 Euroopan unioni
Q13_7 Oikeuslaitos
Q13_8 Virkamiehet
Q13_9 Evankelis-luterilainen kirkko
Q13_10 Koulujärjestelmä
Q13_11 Terveydenhuoltojärjestelmä
Q13_12 Poliisi
Q13_13 Ammattiyhdistysliike
Q13_14 Tiedotusvälineet
Q13_15 Pankit
Q13_16 Suuryritykset
Q13_17 Yliopistot ja tutkimuslaitokset
Q13_18 Kantasuomalaiset
Q13_19 Minun tai sukuni lähtömaasta kotoisin olevat, Suomessa asuvat ihmiset
Q14. Seuraavaksi kysymme luottamuksestasi ihmisiin yleensä. Kerro mielipiteesi asteikolla
nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja
10 sitä, että useimpiin ihmisiin voi luottaa.
0 Ei voi olla liian varovainen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Useimpiin ihmisiin voi luottaa

TAUSTAKYSYMYKSET
Aivan lopuksi vielä muutama taustatietokysymys tulosten tilastollista analysointia varten:
B1 Ikä
B2 Sukupuoli
Mies
Nainen
Muu

B3 Ammatti
Yrittäjä
Johtava asema
Muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija
Toimihenkilö
Työntekijä
Maanviljelijä
Opiskelija, koululainen
Eläkeläinen
Kotiäiti/koti-isä
Työtön
B4 Kuinka monta vuotta olet käynyt kouluja?
B5 Missä maassa suoritit korkeimman suorittamasi tutkintosi?
B6 Kotitalouden tämänhetkinen elämäntilanne
Yhden hengen talous
Lapseton pariskunta
Muu aikuistalous (taloudessa vain yli 18-vuotiaita)
Lapsitalous (taloudessa myös alle 18-vuotiaita)
B7. Mikä on äidinkielesi?
B8. Jos olet kaksikielinen tai monikielinen, mikä on toinen äidinkielesi?
B9. Mitä kieltä tai kieliä kotonasi käytetään?
B10. Kuinka hyvin puhut suomen kieltä? Mikä seuraavista kuvaa tilannettasi parhaiten?
Suomi on äidinkieleni tai puhun suomea yhtä hyvin kuin äidinkieltä.
Tasoni on edistynyt (YKI 5, EU C1. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja
ammatillisiin tarkoituksiin.)
Tasoni on keskitaso (YKI 3, EU B1. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista,
jotka ovat tuttuja. YKI 3 on Suomen kansalaisuuteen tarvittava kielitaso.)
Tasoni on aloittelija (YKI 1, EU A1. Pystyn esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan
kysymyksiin hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa.)
En puhu suomea
En osaa sanoa

B11. Kuinka hyvin puhut englannin kieltä? Mikä seuraavista kuvaa tilannettasi parhaiten?
Erinomaisesti
Hyvin
Tyydyttävästi
Välttävästi
En lainkaan
B12. Kuinka hyvin puhut ruotsin kieltä? Mikä seuraavista kuvaa tilannettasi parhaiten?
Erinomaisesti
Hyvin
Tyydyttävästi
Välttävästi
En lainkaan
B13. Keitä seuraavista lähisukulaisista sinulla on Suomessa?
B13_1
B13_2
B13_3
B13_4
B13_5
B13_6

Sisaruksia
Lapsia
Vanhemmat
Puoliso
Isovanhemmat
Muita? Vapaaehtoinen jatkokysymys B13_6MUU: muita? keitä?)

Kyllä
Ei
B14. Keitä seuraavista lähisukulaisista sinulla on omassa tai perheesi lähtömaassa?
B14_1
B14_2
B14_3
B14_4
B14_5
B14_6

Sisaruksia
Lapsia
Vanhemmat
Puoliso
Isovanhemmat
Muita? Vapaaehtoinen jatkokysymys B14_6MUU: muita? keitä?)

Kyllä
Ei
B15. Onko sinulla suomalaisia ystäviä tai tuttavia?
Kyllä, yksi
Kyllä 2-5
Kyllä, enemmän kuin 5
Ei
B16 Kuinka tärkeänä pidät sitä, että sinulla on tai olisi suomalaisia ystäviä?
Erittäin tärkeänä
Jokseenkin tärkeänä

En kovinkaan tärkeänä
En lainkaan tärkeänä
B17. Kuinka paljon pidät yhteyttä lähtömaahasi tai vanhempiesi lähtö- tai kotimaahan?
Erittäin paljon
Jokseenkin paljon
Vähän
En lainkaan
B18. Seuraavaksi kysyn, mistä syistä muutit Suomeen. Tässä tarkoitetaan sinulle
henkilökohtaisesti tärkeintä syytä eikä esimerkiksi oleskeluluvan virallista perustetta. Mikä
seuraavista oli tärkein syy?
Oma työ
Perhesyyt tai avioliitto
Opiskelu
Pakolaisuus, turvapaikan haku, tai kansainvälinen suojelu
Jokin muu syy (vapaaehtoinen jatkokysymys B18MUU: mikä syy?)
Olen syntynyt Suomessa
En osaa sanoa
B19. Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi Suomessa?
Työväenluokkaan
Alempaan keskiluokkaan
Keskiluokkaan
Ylempään keskiluokkaan
Yläluokkaan
En mihinkään luokkaan
En osaa sanoa
B20. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten työssäkäyntiäsi nykyisin?
Kokopäivätyössä (vähintään 32 tuntia viikossa)
Puolipäivätyössä (15–31 tuntia viikossa)
Osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa)
En ole työelämässä
Muu (vapaaehtoinen jatkokysymys B20MUU: mikä?)
B21. Ottaen huomioon oman koulutustasosi, työkokemuksesi ja taitosi, oletko mielestäsi
ylikoulutettu nykyiseen työhösi? Ylikoulutetulla tarkoitetaan, että henkilön koulutuksella ja
taidoilla voisi työskennellä myös vaativimmissa työtehtävissä.
Kyllä
En
En osaa sanoa
B22. Minkä puolueen ehdokasta äänestäisit, jos eduskuntavaalit olisivat nyt ja saisit
äänestää?
Keskusta
Kokoomus

Perussuomalaiset
Sininen tulevaisuus
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vihreät
Vasemmistoliitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Kristillisdemokraatit
Jokin muu puolue
En äänestäisi lainkaan
En halua kertoa puoluekantaani
En osaa sanoa
B23. Pidätkö itseäsi uskonnollisena?
En lainkaan uskonnollisena
En kovinkaan uskonnollisena
Jonkin verran uskonnollisena
Hyvin uskonnollisena
En osaa sanoa
En halua sanoa
B24. Kuinka hyvin viihdyt Suomessa?
Erittäin hyvin
Jokseenkin hyvin
En kovinkaan hyvin
En lainkaan
B25. Haluatko asua lopun ikääsi Suomessa?
Ehdottomasti
Melko varmasti
Melko varmasti en
Ehdottomasti en
En osaa sanoa
B26. Miten perustelisit vastaustasi?
B27. Synnyinmaa (koodattu)
B28. Kotikaupunki (avoin)
B29. Ikäryhmä (koodattu)

