
KYSELYLOMAKE: FSD2541 MAAHANMUUTTAJAT KAAKKOIS-SUOMESSA 2003

QUESTIONNAIRE: FSD2541 IMMIGRANTS IN SOUTHEAST FINLAND 2003

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/
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   2003 

 

ARVOISA VASTAANOTTAJA! 

 

 

Olette saanut Kymenlaakson ja Etelä-Savon maahanmuuttajille suunnatun kyselylomak-

keen, jonka toivomme Teidän täyttävän ja palauttavan 21.7.2003 mennessä. Pa-

lautuskuoren postimaksu on maksettu. Kyselylomakkeen täyttäminen kestää noin 20 mi-

nuuttia. Kysely liittyy Helsingin yliopiston Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin yksiköiden sekä 

Työväen Sivistysliiton toteuttamaan ”Kaakkois-Suomen Majakka – pienten paikkakuntien 

maahanmuuttotyön ja työllistymisen malli” tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Hank-

keen kohderyhmänä ovat Kymenlaaksoon ja Etelä-Savoon asettuneet maahanmuuttajat.  

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää pienille paikkakunnille asettuneiden maahan-

muuttajien kotoutumista, työllistymistä sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.  

Vastausten avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, millä tavoin maahanmuuttajat ovat suo-

malaiseen yhteiskuntaan asettuneet. Tämän tiedon eli Teidän kokemuksienne avulla vi-

ranomaiset ja muut maahanmuuttoasioiden kanssa tekemisissä olevat voivat kehittää toi-

mintaansa palvelemaan paremmin niin jo nykyisin Suomessa asuvia kuin uusiakin maa-

hanmuuttajia. 

 

Nimi- ja osoitetiedot on poimittu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Poi-

mintaperusteena on käytetty henkikirjoittajalle antamaanne ilmoitusta äidinkielestä, joka 

on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ikä? Yli 15-v?? 

 

KIITOS VASTAUKSESTANNE. VASTAUKSENNE TULLAAN KÄSITTELEMÄÄN EHDOT-

TOMAN LUOTTAMUKSELLISESTI.  

 
 
Lisätietoja antavat:   
Reija Kuhlman-Keskinen, FM  Vesa Rouhiainen,FM 
Helsingin yliopisto/Aikuiskoulutuskeskus Helsingin yliopis-
to/Aikuiskoulutuskeskus 
Kotkan yksikkö   Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus 
Keskuskatu 19   Lönnrotinkatu 3-5 
48100 KOTKA   50100 MIKKELI 
Puh: (05) 234 4486   Puh: (044) 555 6774 
E-mail: reija.kuhlman-keskinen@helsinki.fi E-mail: vesa.rouhiainen@helsinki.fi 
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Liite 1. Kyselylomake 
 
I TAUSTATIEDOT 
 
1. Sukupuoli   a. nainen   b. mies 
 
2. Syntymävuosi:  ____________________ 
 
3. Tulomaa ja kansallisuus:  ___________________________________________ 
 
4. Kotimaassani asuin  a. kaupunkiympäristössä 

b. maaseudulla 
 
5. Tämän hetkinen asuinkunta:  ____________________________________________ 
 
6. Millä perusteella valitsit nykyisen asuinkuntasi? Valitse 1-3 vaihtoehtoa. 

a. työpaikka tai työnsaantimahdollisuudet  
b. opiskelupaikka 
c. aviopuolison asuinpaikka 
d. sukulaisia / tuttavia asui paikkakunnalla 
e. viranomaisten kehotuksesta 
f. hyvät asumismahdollisuudet 
g. paikkakunnan hyvät palvelut 
h. paikkakunnan hyvä sijainti ja kulkuyhteydet 
i. jokin muu syy mikä? _________________________________________________ 

 
7. Suomeen muuttovuosi:  _________________ 
 
8. Suomessa oleskelu on  a. pysyvää  b. tilapäistä c. en tiedä vielä 
 
9. Aiotko hakea Suomen kansalaisuutta? 

a. kyllä 
b. ei 
c. olen jo Suomen kansalainen 

 
10. Maahanmuuton peruste   

a. Avioituminen suomalaisen kanssa 
b. Muut perhesyyt 
c. Opiskelupaikka Suomessa 
d. Inkerin suomalainen paluumuuttaja tai perheenjäsen 
e. Pakolainen  
f. Työpaikka Suomessa, mikä? __________________________________________ 

 
g. Muu syy, mikä? _____________________________________________________ 

 
11. Siviilisääty  

a. Naimaton 
b. Naimisissa / avoliitossa 
c. Eronnut 
d. Leski 
e. huollettavana olevien alle 18v lasten lukumäärä: ________ 

 
  
II KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS 
 
12. Kotimaassa suoritettu koulutus  

a. ei koulutusta 
b. osa peruskoulua 
c. peruskoulu 
d. lukio 
e. ammattikoulu 
f. opisto 
g. korkeakoulu 

 
13. Kotimaassa suoritetun koulutuksen / tutkinnon nimi ja koulutuksen kesto vuosina tai kuukausina 
       
 _______________________________________________________________________________________________ 
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14. Työkokemus ennen Suomeen muuttoa 

a. viimeisin ammattinimike _______________________________________________ 
b. työvuosien määrä ______________________________ 
c. ei työkokemusta ennen Suomeen muuttoa  

 
15. Suomessa suoritettu koulutus, suoritetun tutkinnon / koulutuksen nimi ja kesto? 
    
________________________________________________________________________________________________ 
 
16. Äidinkieli? ____________________________________________________ 
 
17. Oma arviosi suomen / ruotsin kielen taidostanne 

a. erinomainen 
b. hyvä 
c. tyydyttävä 
d. välttävä 
e. huono 
f. ei ollenkaan 

 
18. Äidinkielen  ja suomen kielen lisäksi puhun? _________________________________________________________ 
 
19. Tämänhetkinen elämän tilanne 

a. työssä kokopäiväisesti 
b. työssä osa-aikaisesti 
c. työtön 
d. työharjoittelussa t. työelämävalmennuksessa  
e. yksityisyrittäjä 
f. eläkeläinen 
g. kotiäiti / isä 
h. opiskelija 
i. työvoima- tai maahanmuuttokurssilla 

 
20. Mikäli olet työtön, arvioi mitkä ovat kolme tärkeintä estettä työn saamiselle Suomessa. 

a. huono suomenkielentaito 
b. etninen tai uskonnollinen syrjintä 
c. oikeiden työhakutietojen puuttuminen 
d. oikeiden kontaktien puuttuminen 
e. työkokemuksen puuttuminen 
f. vääränlainen koulutus / työala 
g. oleskeluluvan rajoitukset  
h. huono terveys 
i. perhesyyt estävät minua hakeutumasta työelämään 
j. jokin muu syy mikä? _________________________________________________ 

 
21. Suomessa kertynyt työkokemus  / kesto 

a. ei ole olenkaan kokemuksia suomalaisesta työelämästä 
b. tämänhetkinen / viimeisin työkokemus Suomessa.  

Ammattinimike, työtehtävä ja työn kesto: 
______________________________________________________________________ 

 
22. Työpaikkani on  a.   vakituinen 
  b.   määräaikainen 

c. kokoaikainen 
d. osa-päiväinen 

 
23. Miksi viimeinen työsuhde päättyi? 

a. työsuhde oli määräaikainen 
b. lopetin työsuhteen itse 
c. työsuhde päättyi työnantajan toimesta 
d. muu syy, mikä? 

 
24. Nykyisen tai viimeisimmän työpaikan löytymiseen johtaneet tekijät   

a. työvoimatoimiston kautta 
b. kurssin tai muun koulutuksen kautta 
c. työharjoittelun tai työelämävalmennuksen kautta 
d. tukityöpaikan kautta 
e. lehti-ilmoituksen kautta 
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f. puolison kautta  
g. tuttavan kautta 
h. ottamalla suoraan yhteyttä työnantajaan 
i. internetin kautta 
j. muuten, miten? _____________________________________________________ 

 
25. Oma arviosi. Miksi juuri sinä sait kyseisen työpaikan? 
      
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
26. Voitko hyödyntää äidinkielentaitoasi tai muun vieraan kielen taitoasi työtehtävissäsi? 

a. en ollenkaan 
b. jonkin verran 
c. merkittävästi 

 
27. Minkä verran arvioit työvoimatoimiston palveluilla ( kurssit, harjoittelut, neuvonta, työnvälitys) olleen merkitystä työ-
paikan löytymisessä?  
  a. erittäin paljon 
  b. paljon 
  b. melko paljon 
  c. ei merkitystä 
 
28. Tunnetko viihtyväsi hyvin työyhteisössäsi? 

a. kyllä 
b. ei 
c. miksi en? __________________________________________________________ 

 
29.Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi ja osaamistasoasi?   

a. kyllä, täysin tai melkein täysin 
  b. kyllä, osittain 
  c. eivät lainkaan 
 
30. Oletko harkinnut kouluttautumista kokonaan uuteen ammattiin? 

a. kyllä 
b. ei 
c. toiveammattini? _____________________________________________________ 

 
 
III KOKEMUKSET SUOMALAISESTA YHTEISKUNNASTA 
 
 
31. Mitkä ovat vaikeimmat Suomessa kohtaamasi asiat? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
32. Valitse kolme tärkeintä ihmistä/yhteisöä, jotka ovat helpottaneet sopeutumistasi Suomeen?  

a. perhe 
b. tyttö- tai poikaystävä Suomessa 
c. suomalaiset ystävät ja tuttavat 
d. naapurit  
e. oma etninen yhteisö 
f. työ- tai opiskelutoverit 
g. viranomaiset 
h. jokin muu, mikä?  

 
33. Oletko sinä tai perheenjäsenesi kokeneet Suomessa syrjintää tai rasismia maahanmuuttajataustanne tähden? 

a. kyllä 
b. ei 
c. missä ja minkälaista? ________________________________________________ 

 
34. Oletko ilmoittanut / keskustellut rasismista viranomaisille? 

a. kyllä 
b. ei 
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35. Jos olet ilmoittanut rasismista viranomaisille, niin miten viranomaiset suhtautuivat asiaan? 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
IV VAPAA-AIKA JA HARRASTEET 
 
36. Tärkein harrastukseni on ________________________________________________________________________ 
 
37. Onko asuinpaikkakunnallasi riittävästi harrastusmahdollisuuksia itsellesi ja perheellesi? 

a. kyllä 
a. ei 
b. Mitä tarvitaan lisää? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
38. Toimitko järjestöissä / yhdistyksissä? 

a. kyllä 
b. ei 
c. missä? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
V MUUTA 
 
39. Toivotko voivasi palata kotimaahasi? 

a. kyllä 
b. ei 

 
40. Kuinka seuraavat tekijät vaikuttavat päätökseesi jäädä Suomeen? Merkitse kolme tärkeintä seikkaa. 

a. suomalainen puoliso 
b. perhe ja ystävät 
c. työ ja uramahdollisuudet 
d. sosiaaliturva / turvattu toimeentulo 
e. viihdy Suomessa 
f. oma ja perheen turvallisuus 
g. lasteni tulevaisuus 
h. hyvä asuinympäristö ja asunto 
i. oleskelulupa / kansalaisuus 
j. ilmasto / luonto 
k. jokin muu syy mikä? _________________________________________________ 

 
 
41. Toiveita ja ideoita maahanmuuttajien aseman parantamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


