
KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI-
KYSELY 2014

QUESTIONNAIRE: FSD3101 CITIZEN DELIBERATION ON THE SWEDISH LANGUAGE AND

SWEDISH-SPEAKING MINORITY IN FINLAND: CONTROL 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/
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Luottamuksellinen
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Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? VAHVASTI 
SAMAA 
MIELTÄ

  
SAMAA 
MIELTÄ 

 
ERI  

MIELTÄ 

VAHVASTI 
ERI  

MIELTÄ

1. Ruotsin kieli on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa.  

2. Valtio ja kunnat käyttävät liian paljon rahaa ruotsinkielisiin 
palveluihin.  

3. Olisin opiskellut ruotsia koulussa, vaikka se olisi ollut  
vapaaehtoista.  

4. Koulussa pitää olla mahdollisuus opiskella venäjää ruotsin 
kielen sijaan.  

5. Suomen kaksikielisyydestä on hyötyä ainoastaan  
suomenruotsalaisille.  

6. Suomelle on taloudellista hyötyä kaksikielisyydestä.  

7. Suomenruotsalaiset ovat etuoikeutettu ryhmä.  

8. Ruotsin kielen taitoa tarvitaan hyvien suhteiden luomisessa 
muihin Pohjoismaihin.  

9. On tärkeää, että ruotsinkielisille taataan palveluiden  
saatavuus heidän omalla äidinkielellään.  

10. Suomen kielen opiskelun tulisi olla pakollista  
Ahvenanmaalla.  

11. Suomessa on kohtuutonta vaatia julkisia palveluita muulla  
kuin suomen kielellä.  

12. Suomenruotsalaiset ovat tavallisia ihmisiä.  

13. Ruotsin kielen opiskelun tulee olla vapaaehtoista.   

14. Koulussa olisi hyödyllisempää opiskella jotain muuta  
kieltä kuin ruotsia.  

15. Maamme johtavien poliitikkojen tulisi hallita sekä suomen 
että ruotsin kieli.  

16. Ruotsalaisella kansanpuolueella (RKP) on kokoonsa  
nähden liikaa vaikutusvaltaa Suomessa.  

17. Olisi vahinko, jos ruotsin kieli ja kulttuuri häviäisivät  
Suomesta.  
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18. Oletko?

 Mies

 Nainen 

19. Minä vuonna olet syntynyt?

 Peruskoulun ala-aste, kansakoulu

 Peruskoulun yläaste, keskikoulu 

 Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto

 Ylioppilastutkinto

 Opistoasteen ammatillinen tutkinto, erikoisammattitutkinto

 
Ylempi opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto  
tai alempi korkeakoulututkinto

 Ylempi korkeakoulututkinto

 Tohtoritutkinto

 Muu, mikä?                                                                                                                   

19                  

20. Mikä on korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut?

 Maatalousyrittäjä

 Työnantaja, yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja

 Johtavassa asemassa toisen palveluksessa

 Ylempi toimihenkilö

 Alempi toimihenkilö

 Työntekijä

 Eläkeläinen

 Opiskelija

 Kotiäiti tai –isä

 Työtön

 Muu, mikä?                                                                                                                   

21. Mihin ammattiryhmään kuulut?



22. Onko sinulla ruotsinkielisiä sukulaisia, ystäviä tai työkavereita 
(valitse yksi tai useampi vaihtoehto)?

 Ei ole

 Kyllä, sukulaisia 

 Kyllä, ystäviä

 Kyllä, työkavereita

23. Asteikolla 0-10, kuinka hyvin mielestäsi osaat ruotsia 
(0 en yhtään, 5 kelvollisesti, 10 erinomaisesti)?

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Oletko kiinnostunut osallistumaan kansalaiskeskusteluun 
ruotsin kielen asemasta Suomessa?

Keskustelu käydään pienryhmissä Tampereen yliopiston tiloissa 
lauantaina 22.11.2014 ja sunnuntaina 23.11.2014. Kutsuttaville 
ilmoitetaan tarkemmin heidän oman ryhmänsä keskustelun ajankohta 
ja paikka. Osallistujilta ei vaadita mitään erityisosaamista. 

Kokonaisuudessaan keskusteluun osallistuminen vie aikaasi toisena 
yllämainituista päivistä noin neljä tuntia sisältäen ruokailun. 
Sinun ei siis tarvitse olla paikalla koko viikonlopun ajan. 
Maksamme keskusteluun valituille ja siihen osallistuneille 
90 euron arvoisen palkkion (lahjakortti). Matkakulut korvataan 
julkisilla liikennevälineillä ja osallistujille tarjotaan ruokailu 
keskustelun päätteeksi. Mikäli matka kotipaikkakunnalta on 
erittäin pitkä, tarjoamme mahdollisuuden majoittua hotelliin.  

 
Kyllä, olen kiinnostunut osallistumaan kansalaiskeskusteluun 
Tampereella marraskuussa 2014   

 
Ei, en ole kiinnostunut osallistumaan kansalaiskeskusteluun 
Tampereella marraskuussa 2014    



Kiitos vastaamisesta!


