
Nuorten Suomi-Venäjä kaksoiskansalaisten näkemykset ja kokemukset 

1. Jos haluat osallistua myös haastatteluun, voit jättää yhteystietosi:
Teemme kyselyn lisäksi myös haastatteluja, joissa kyselyn teemoja on mahdollista käsitellä syvällisemmin. Toivomme, että mahdollisimman moni kyselyn täyttäjistä osallistuisi myös haastatteluun.
Puhelin 

Sähköposti 

2. Postitse toimitetussa kirjeessä ilmoitettu kolminumeroinen vastaajakoodi: *
Henkilökohtaisen vastaajakoodin avulla voidaan varmistaa, ettei sama henkilö vastaa kyselyyn useita kertoja.
Numerokoodi 001

Jos et pysty vastaamaan kyselyyn suomenkielellä, toimitamme sinulle halutessasi kyselyn englannin- tai venäjänkielisenä.
3. Haluan vastata kyselyyn:

Englanninkielellä
Venäjänkielellä

4. Sukupuoli: *
1. Mies
2. Nainen
3. Muu
4. En halua vastata

5. Ikä: *
16 

6. Nykyinen asuinpaikkakunta: *
Alavieska 

7. Missä maassa olet syntynyt?
1. Suomi
2. Venäjä
3. Muu
-1. En tiedä
-2. En halua vastata

8. Missä maassa/maissa olet asunut elämäsi aikana? Minkä ikäinen olit asuessasi kussakin maassa?

9. Äidinkieli:
(Voit ilmoittaa tarvittaessa useamman kielen.)

10. "Omin" kieli:
(Voit ilmoittaa tarvittaessa useamman kielen.)
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11. Kotona eniten käyttämäsi kieli:
(Voit ilmoittaa tarvittaessa useamman kielen.)

12. Muu kielitaito:

13. Mihin uskontokuntaan kuulut?
1. Evankelisluterilainen
2. Ortodoksi
3. Roomalaiskatolinen
4. Muslimi
5. Juutalainen
6. Jehovalainen
7. Buddalainen
8. Hindu
9. Muu, mikä
10. Väestörekisteri / En kuulu mihinkään uskontokuntaan
-1. En osaa sanoa
-2. En halua vastata

14. Mihin etniseen ryhmään kuulut?
(Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.)

1. Kantasuomalainen
2. Venäläinen
3. Virolainen
4. Karjalalainen
5. Inkeriläinen
6. Tataari
7. Juutalainen
8. Kaukasialainen
9. Muu etninen ryhmä, mikä
-1. En osaa sanoa
-2. En halua vastata

15. Korkein suorittamasi tutkinto?
1. Peruskoulu
2. Ylioppilastutkinto
3. Ammatillinen perustutkinto
4. Yhdistelmätutkinto (ylioppilas- ja ammatillinen perustutkinto)
5. Opistotason tutkinto
6. Ammattikorkeakoulututkinto
7. Yliopistotutkinto
8. Ei mitään tutkintoa
-1. En osaa sanoa
-2. En halua vastata

16. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi?
Valitse yksi vaihtoehto.

1. Opiskelija
2. Kokopäivätyössä
3. Osapäivätyössä
4. Työtön
5. Työkyvytön
6. Siviilipalvelussa tai armeijassa
7. Kotona hoitamassa lapsia tai muita ihmisiä
8. Muu, mikä
-1. En osaa sanoa
-2. En halua vastata

17. Jos olet töissä, mikä seuraavista kuvaa parhaiten ammattiasi?
Jos et löydä sopivaa vaihtoehtoa, kirjoita ammattinimikkeesi kohtaan Muu.

1. Johtajat, virkamiehet ja asiantuntijat (myyntijohtaja, rakennusinsinööri, lääkäri)
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2. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (pankkitoimihenkilö, asiakasneuvoja, vakuutusvirkailija)
3. Palvelu- ja myynti- ja hoitotyöntekijät (konduktööri, lähihoitaja, kauppias)
4. Maatalous- ja metsätyöntekijät (maanviljelijä, metsuri, kalastaja)
5. Rakennus-, korjaus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijät (kirvesmies, sähköasentaja, linja-autonkuljettaja)
6. Muut työntekijät (laitossiivoja, puutarhatyöntekijä, lehdenjakaja)
7. Yrittäjä
8. Muu
-1. En osaa sanoa
-2 En halua vastata

18. Perhesuhteesi: 
1. Naimaton
2. Avo-/avioliitto
3. Eronnut
4. Leski
5. Muu, mikä?

19. Asutko: 
Yksin
Jonkun kanssa

20. Kenen kanssa asut tällä hetkellä samassa taloudessa? 

21. Mahdollisen puolison kansalaisuudet: 

22. Mahdollisten lasten kansalaisuudet: 

23. Mahdollisten lasten äidinkielet: 

24. Oletko suorittanut / aiotko suorittaa asevelvollisuuden Suomessa? 
1. Olen suorittanut
2. En ole suorittanut
3. Aion suorittaa
4. En aio suorittaa

25. Oletko suorittanut / aiotko suorittaa asevelvollisuuden Venäjällä? 
1. Olen suorittanut
2. En ole suorittanut
3. Aion suorittaa
4. En aio suorittaa

26. Minä vuonna sait Suomen kansalaisuuden? 
Valitse vuosiluku 

27. Millä perusteella sait Suomen kansalaisuuden? 
1. Äidin kansalaisuus. Äitini on Suomen kansalainen.
2. Avioliiton kautta (hakemuksesta). Puolisoni on Suomen kansalainen.
3. Vanhempien Suomen kansalaisuus. Molemmat, aviossa olevat vanhempani ovat Suomen kansalaisia.
4. Vanhempien avioliitto (synnyin suomessa). Isäni on Suomen kansalainen ja avioliitossa äitini kanssa, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta.
5. Vanhempien avioliitto (synnyin ulkomailla). Isäni on Suomen kansalainen ja avioliitossa äitini kanssa, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta.
6. Isyydenvahvistaminen (synnyin Suomessa). Vanhempani eivät olleet aviossa ja synnyin Suomessa. Sain syntymäni jälkeen Suomen kansalaisuuden, koska isäkseni vahvistettu mies on Suomen kansalainen.
7. Isyydenvahvistaminen ja ilmoitus (synnyin ulkomailla). Vanhempani eivät olleet aviossa ja synnyin ulkomailla. Sain kansalaisuuden ilmoituksesta, koska vanhempani eivät olleet aviossa ja isäkseni vahvistettu mies on Suomen kansalainen.
8. Adoptio (ottovanhempien kansalaisuus). Sain Suomen kansalaisuuden (alla 12-vuotiaana), koska ottovanhempani on tai ovat suomalaisia.
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9. Adoptio ja ilmoitus (ottovanhempien kansalaisuus). Sain kansalaisuuden ilmoituksesta (12-17-vuotiaana), koska ottovanhempani on tai ovat suomalaisia.
10. Hakemus (yhdessä vanhempien kanssa). Minulle myönnettiin Suomen kansalaisuus alaikäisenä, koska vanhempani haki(vat) kansalaisuutta itselleen ja minulle.
11. Hakemus (itse tehty). Minulle myönnettiin Suomen kansalaisuus, koska hain sitä itsenäisesti täysi-ikäisenä.
12. Ilmoituksesta (asumisaika Suomessa). Sain Suomen kansalaisuuden 18-22-vuotiaana ilmoituksesta, koska olin osunut pitkän aikaa Suomessa.
13. Ilmoituksesta (aiempi Suomen kansalaisuus). Sain Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoituksesta, koska olin entinen Suomen kansalainen.
14. Ilmoituksesta (aiempi toisen Pohjoismaan kansalaisuus). Sain Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoituksesta, koska olin jo aiemmin muun Pohjoismaan kansalainen.
-1 En osaa sanoa
-2 En halua vastata

28. Minä vuonna sait Venäjän kansalaisuuden? 
Valitse vuosiluku 

29. Millä perusteella sait Venäjän kansalaisuuden? 
1. Avioliiton kautta (hakemuksesta). Puolisoni on Venäjän kansalainen.
2. Vanhempien Venäjän kansalaisuus. Molemmat vanhempani ovat Venäjän kansalaisia.
3. Äidin kansalaisuus. Vain äitini on Venäjän kansalainen.
4. Isän kansalaisuus. Vain isäni on Venäjän kansalainen.
5. Synnyin Venäjällä, eikä vanhempiani tiedetä.
6. Synnyin Venäjällä ja vanhempani eivät olleet Venäjän kansalaisia, mutta olisin muutoin jäänyt ilman mitään kansalaisuutta.
7. Hakemus (itse tehty). Minulle myönnettiin Venäjän kansalaisuus, koska hain sitä itsenäisesti täysi-ikäisenä.
8. Hakemus (yhdessä vanhempien kanssa). Minulle myönnettiin Venäjän kansalaisuus alaikäisenä, koska vanhempani hakivat kansalaisuutta itselleen ja minulle.
9. Adoptio (ottovanhempien kansalaisuus). Sain Venäjän kansalaisuuden, koska ottovanhempani on tai ovat venäläisiä.
10. Hakemuksesta (asumisaika Venäjällä). Hain Venäjän kansalaisuutta, sillä olin asunut pitkään (yli viisi vuotta) Venäjällä.
11. Hakemuksesta (aiempi Venäjän kansalaisuus). Sain Venäjän kansalaisuuden takaisin hakemuksesta, koska olin entinen Venäjän kansalainen.
-1 En osaa sanoa
-2 En halua vastata

30. Onko sinulla jokin muu tai joitakin muita kansalaisuuksia? Mitä? 

31. Seuraavassa esitetään kaksoiskansalaisuuteen liittyviä väittämiä. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata

Kaksoiskansalaisuudesta on minulle käytännön hyötyä
Kaksoiskansalaisuus on minulle henkisesti tärkeä 
Olen ylpeä Suomen kansalaisuudesta 
Olen ylpeä Venäjän kansalaisuudesta 
Kaksoiskansalaisuudesta on enemmän haittaa kuin hyötyä 
Voisin luopua Suomen kansalaisuudesta 
Voisin luopua Venäjän kansalaisuudesta 
Voisin vaihtaa kansalaisuuksiani 
Yhden maan kansalaisten elämä on helpompaa kuin kaksoiskansalaisten 
Kaksoiskansalaisena minulla on velvollisuuksia sekä Suomea että Venäjää kohtaan 
Kaksoiskansalaisuuteni vuoksi koen itseni juurettomaksi 
Suomen lainsäädäntö ei huomioi riittävästi kaksoiskansalaisten tarpeita 
Venäjän lainsäädäntö ei huomioi riittävästi kaksoiskansalaisten tarpeita 

32. Kuinka tärkeitä seuraavat kansalaisuuteen liittyvät väittämät ovat mielestäsi? 
Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei ollenkaan tärkeää En osaa sanoa En halua vastata

Kansalainen on syntynyt kyseisessä maassa 
Kansalaisen vanhemmat ovat kyseisen maan kansalaisia 
Kansalainen osaa puhua maan virallista kieltä 
Kansalainen kunnioittaa maan poliittisia instituutioita ja lakeja 
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Kansalainen noudattaa kansallisia perinteitä ja tapoja 
Kansalainen tekee töitä ja maksaa veroja 
Kansalainen äänestää vaaleissa 
Kansalainen kokee kuuluvansa kyseiseen maahan 
Kansalaisella on maan passi 
Kansalainen suorittaa asevelvollisuuden 
Kansalainen kuuluu samaan etniseen ryhmään enemmistön kanssa 

33. Kuinka suomalaiseksi sinä koet itsesi? 
0 tarkoittaa, että et koe itseäsi ollenkaan suomalaiseksi ja 10 tarkoittaa, että koet itsesi täysin suomalaiseksi.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ei ollenkaan suomalainen Täysin suomalainen

34. Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat olleet suomalaisuuden tunteen kehittymiselle? 
Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei ollenkaan tärkeää En osaa sanoa En halua vastata

Kotona puhuttu kieli 
Vanhempien kansallisuus 
Suomalaiset ystävät 
Yhteiskunnallinen ja poliittinen osallistuminen Suomessa 
Koulu, opiskelu ja/tai työt Suomessa 
Suomalaisen yhteiskunnan arvot 
Hyväksytyksi tulemisen kokemukset Suomessa 
Suomeen liittyvät lapsuuden muistot 
Suomalaiset tavat ja kulttuuri 
Suomen passi 
Muut syyt 

35. Entä kuinka venäläiseksi koet itsesi? 
0 tarkoittaa, että et koe itseäsi ollenkaan venäläiseksi ja 10 tarkoittaa, että koet itsesi täysin venäläiseksi.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ei ollenkaan venäläinen Täysin venäläinen

36. Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat olleet venäläisyyden tunteen kehittymiselle? 
Erittäin tärkeää Melko tärkeää Ei kovin tärkeää Ei ollenkaan tärkeää En osaa sanoa En halua vastata

Kotona puhuttu kieli 
Vanhempien kansallisuus 
Venäläiset ystävät 
Yhteiskunnallinen ja poliittinen osallistuminen Venäjällä 
Koulu, opiskelu ja/tai työt Venäjällä 
Venäläisen yhteiskunnan arvot 
Hyväksytyksi tulemisen kokemukset Venäjällä 
Venäjään liittyvät lapsuuden muistot 
Venäläiset tavat ja kulttuuri 
Venäjän passi 
Muut syyt 

37. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien yhteiskunnallista kiinnostusta kartoittavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata

Seuraan säännöllisesti Suomen yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia. 
Seuraan säännöllisesti Venäjän yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia. 
Äänestän (tai aion äänestää) Suomen vaaleissa. 
Äänestän (tai aion äänestää) Venäjän vaaleissa. 
Suomen poliitikkojen päätökset eivät vaikuta minun asioihini. 
Venäjän poliitikkojen päätökset eivät vaikuta minun asioihini. 
Olen kiinnostunut Suomen historiasta. 
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Olen kiinnostunut Venäjän historiasta. 

38. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien yhteiskunnallista kiinnostusta kartoittavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata

Keskustelen Suomen yhteiskunnallisesta tilanteesta vanhempieni kanssa. 
Keskustelen Venäjän yhteiskunnallisesta tilanteesta vanhempieni kanssa. 
Keskustelen Suomen yhteiskunnallisesta tilanteesta töissä / koulussa. 
Keskustelen Venäjän yhteiskunnallisesta tilanteesta töissä / koulussa. 
Keskustelen Suomen yhteiskunnallisesta tilanteesta ystävieni kanssa. 
Keskustelen Venäjän yhteiskunnallisesta tilanteesta ystävieni kanssa. 
Seuraan yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia enimmäkseen venäläisestä mediasta (lehdet, televisio, radio, Internet) 
Seuraan yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia enimmäkseen suomalaisesta mediasta (lehdet, televisio, radio, Internet) 
Seuraan yhteiskunnallisia ja poliittisia tapahtumia enimmäkseen sosiaalisen median kautta. 

39. Kuinka kiinnostunut olet seuraavista yhteiskunnallista asioista 
Erittäin kiinnostunut Melko kiinnostunut En kovin kiinnostunut En ollenkaan kiinnostunut En osaa sanoa En halua vastata

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus 
Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset 
Seksuaalivähemmistöjen oikeudet 
Itämeren saastuminen 
Yhdysvaltojen tulevat presidentinvaalit 
Venäjän tulevat duuman vaalit 
Venäjän työllisyystilanteen kehitys 
Euroopan unionin talouspolitiikka 
Venäjän ja Ukrainan konflikti 
Kansainvälinen kehitysyhteistyö 
Ilmastonmuutos 
Syyrian sisällissota 
Suomen työllisyystilanteen kehitys 

40. Mainitse viisi sähköistä tai ei-sähköistä mediaa, joiden kautta seuraat eniten yhteiskunnallisia tapahtumia 
Esimerkiksi: Facebook, mtv.fi, Komsomolskaja pravda, bbc.com, Helsingin Sanomat
1.

2.

3.

4.

5.

41. Oletko osallistunut seuraaviin yhteiskunnallisiin toimintoihin? 

Suomessa Venäjällä Muualla En ole En osaa sanoa En halua vastata
Tehnyt vaalityötä vapaaehtoisena. 
Ottanut yhteyttä poliitikkoon. 
Osallistunut kokoukseen jossa on käsitelty poliittisia tai yhteiskunnallisia asioita. 
Kerännyt allekirjoituksia vetoomukseen 
Pitänyt poliittisen puheen 
Boikotoinut tai ostanut tiettyjä tuotteita poliittisista, eettisistä tai ympäristösyistä 
Pitänyt poliittista rintamerkkiä, t-paitaa ja muuta kantaaottavaa symbolia vaatteissa 
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Osallistunut mielenosoitukseen 
Osallistunut lakkoon 
Lahjoittanut rahaa poliittisen ryhmän tai järjestön työn tukemiseen 
Kirjoittanut artikkelin yhteiskunnallisesta aiheesta (opiskelijalehteen, järjestölehteen, blogiin tms) 
Ladannut tai välittänyt poliittista aineistoa Internetissä tai sosiaalisissa medioissa 
Äänestänyt ylioppilaskunnan/oppilaskunnan vaaleissa 
Osallistunut ammattiyhdistystoimintaan 
Osallistunut yksin tai joukon mukana kansalaistottelemattomuuteen tai suoraan toimintaan 

42. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata

Noudatan enimmäkseen venäläisiä kansallisia perinteitä. 
Haluaisin opettaa molemmat kansalliset perinteet (mahdollisille) lapsilleni. 
Pidän säännöllisesti yhteyttä Venäjällä asuviin ystäviin ja sukulaisiin. 
Vapaa-ajalla puhun enimmäkseen venäjää. 
Töissä puhun enimmäkseen suomea. 
Haluaisin puhua enemmän venäjää. 
Kouluissa lapsilla tulisi olla mahdollisuus opiskella ruotsin sijaan venäjää. 
Minulla on paljon suomalaisia ystäviä. 
Osallistun venäläistä kulttuuria tukevan järjestön toimintaan. 
Osallistun suomalaista kulttuuria tukevan järjestön toimintaan. 

43. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata

Venäjällä asuvat sukulaiset ovat minulle tärkeitä. 
Suomalainen yhteiskunta on oikeudenmukaisempi kuin venäläinen yhteiskunta. 
Venäläiset perinteet tuntuvat minulle kaukaisilta. 
Haluaisin (mahdollisten) lapsieni puhuvan äidinkielenään Suomea. 
Suomessa asuvan kaksoiskansalaisen tulee suorittaa asepalvelus Suomessa. 
Haluaisin siirtää molemmat kansalaisuuteni (mahdollisille) lapsilleni. 
En ole kiinnostunut kansallisista perinteistä. 
Käyn säännöllisesti Venäjällä. 
Uskonnolliset perinteet ovat minulle tärkeitä. 

44. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata

Suomessa minua kohdellaan ensisijaisesti suomalaisena. 
Koen kuuluvani Suomessa vähemmistöön. 
Venäjällä minua kohdellaan ensisijaisesti venäläisenä. 
Koen kuuluvani Venäjällä vähemmistöön. 
Suomessa venäläisyyteen suhtaudutaan negatiivisesti. 
Suomessa venäläinen nimi vaikeuttaa työnsaantia. 
Suomessa venäjän kieli aiheuttaa negatiivisia reaktioita. 
Suomessa arvostetaan venäläistä kulttuuria. 
Venäjällä suomalaisuuteen suhtaudutaan negatiivisesti. 
Venäjällä suomalainen nimi vaikeuttaa työnsaantia. 
Venäjällä suomen kieli aiheuttaa negatiivisia reaktioita. 
Venäjällä arvostetaan suomalaista kulttuuria. 
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Suomen puhuminen venäläisellä aksentilla aiheuttaa negatiivisia reaktioita Suomessa. 

45. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata

Kansainvälisessä mediassa Venäjästä annettu kuva on totuudenmukainen. 
Suomalaisessa mediassa Venäjästä annettu kuva on totuudenmukainen. 
Venäjää koskevat virheelliset uutiset ja asenteet loukkaavat minua. 
Venäjän ja länsimaiden kiristyneet välit vaikuttavat elämääni Suomessa. 
Kannan huolta Venäjän maineesta Suomessa ja maailmalla. 
Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat hyvät. 
Venäläisten maanosto-oikeutta Suomessa tulisi rajoittaa. 
Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys olisi loukkaus Venäjää kohtaan. 
Pyrin parantamaan Suomen ja Venäjän välistä yhteisymmärrystä työ- ja tuttavapiirissäni. 
Työskentelen tai haluan tulevaisuudessa työskennellä Venäjän ja Suomen suhteiden parissa. 
Kaksoiskansalaisuuteni ansiosta minulla on tavallista parempi näkemys Venäjän ja Suomen välisistä suhteista. 
Kaksoiskansalaisten osaamista ja tietotaitoa ei hyödynnetä tarpeeksi Suomen ja Venäjän välisessä kaupankäynnissä. 
Suomen ja Venäjän välillä tulisi olla viisumivapaus. 
En ole kiinnostunut Suomen ja Venäjän välisistä suhteista. 

46. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata

Suomen rajavalvontaa ja viisumimääräyksiä pitäisi kiristää maahanmuuton lisääntymisen estämiseksi. 
Maahanmuuttajilla tulisi olla samat oikeudet hyvinvointiin (terveydenhoito, asuminen, koulutus) kuin alkuperäisillä suomalaisilla. 
Maahanmuuttajat antavat suuren panoksen Suomen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. 
Kun työpaikoista on pulaa, työnantajien tulisi antaa etusija suomalaisille ulkomaalaisten työntekijöiden sijasta. 
Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta ei tule tukea, koska se hidastaa suomen kielen oppimista. 
Suomen pitäisi rajoittaa ulkomaisten tavaroiden tuontia suojellakseen omaa kansantalouttaan. 
Venäjän pitäisi rajoittaa ulkomaisten tavaroiden tuontia suojellakseen omaa kansantalouttaan. 
Suomen pitäisi ajaa omia etujaan vaikka siitä seuraisi ristiriitoja muiden maiden kanssa. 
Venäjän pitäisi ajaa omia etujaan vaikka siitä seuraisi ristiriitoja muiden maiden kanssa. 

47. Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa En halua vastata
Yhteiskunnan kannalta on parempi, jos suurin osa ihmisistä jakaa saman kulttuuriperinnön ja käytännöt 
Euroopan unionin jäsenyydestä on Suomelle erittäin paljon hyötyä. 
Kansallisvaltioilla on liikaa valtaa. 
Suomessa ei osata hyödyntää maahanmuuton ja maahanmuuttajien potentiaalia. 
Venäjällä ei osata hyödyntää maahanmuuton ja maahanmuuttajien potentiaalia. 
Minulla on enemmän ulkomaalaisia ystäviä kuin ”tavallisella” suomalaisella/venäläisellä. 
Koen itseni maailman kansalaiseksi. 
Maailma ilman valtioiden välisiä rajoja olisi parempi paikka. 
Minulla on paljon ystäviä joilla on erilainen seksuaalinen suuntautuminen kuin minulla. 
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Minulla on paljon ystäviä joilla on erilaiset poliittiset mielipiteet kuin minulla. 

48. Missä näet itsesi 10 vuoden kulutttua? 
1. Suomessa
2. Venäjällä
3. Muualla, missä?

Vastaa vielä seuraaviin kuvitteellisiin kysymyksiin. 

49. Mistä syistä haluaisit jäädä Suomeen? 

50. Mistä syistä haluaisit muuttaa pois Suomesta? 

51. Mistä syistä haluaisit muuttaa Venäjälle? 

52. Mistä syistä et haluaisi muuttaa Venäjälle? 

Vanhempiesi taustatiedot: 

53. Äidin tai isän kumppanin kansalaisuudet 

54. Isän tai äidin kumppanin kansalaisuudet 

55. Äidin tai isän kumppanin äidinkieli 

56. Isän tai äidin kumppanin äidinkieli 

57. Äidin tai isän kumppanin nykyinen asuinpaikka 

58. Isän tai äidin kumppanin nykyinen asuinpaikka 

59. Mikä on isäsi tai äitisi kumppanin korkein tutkinto? 
1. Peruskoulu
2. Ylioppilastutkinto
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Keskeytä

3. Ammatillinen perustutkinto
4. Yhdistelmätutkinto (ylioppilas- ja ammatillinen perustutkinto)
5. Opistotason tutkinto
6. Ammattikorkeakoulututkinto
7. Yliopistotutkinto
8. Ei mitään tutkintoa
-1. En osaa sanoa
-2. En halua vastata

60. Jos isäsi tai äitisi kumppani on töissä, mikä seuraavista vastaa parhaiten hänen ammattiaan? 
Valitse yksi vaihtoehto. Jos et löydä sopivaa vaihtoehtoa, kirjoita ammattinimike kohtaan Muu.

1. Johtajat, virkamiehet ja asiantuntijat (myyntijohtaja, rakennusinsinööri, lääkäri)
2. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (pankkitoimihenkilö, asiakasneuvoja, vakuutusvirkailija)
3. Palvelu- ja myynti- ja hoitotyöntekijät (konduktööri, lähihoitaja, kauppias)
4. Maatalous- ja metsätyöntekijät (maanviljelijä, metsuri, kalastaja)
5. Rakennus-, korjaus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijät (kirvesmies, sähköasentaja, linja-autonkuljettaja)
6. Muut työntekijät (laitossiivoja, puutarhatyöntekijä, lehdenjakaja)
7. Yrittäjä
8. Muu
-1. En osaa sanoa
-2 En halua vastata

61. Mikä on äitisi tai isäsi kumppanin korkein tutkinto? 
1. Peruskoulu
2. Ylioppilastutkinto
3. Ammatillinen perustutkinto
4. Yhdistelmätutkinto (ylioppilas- ja ammatillinen perustutkinto)
5. Opistotason tutkinto
6. Ammattikorkeakoulututkinto
7. Yliopistotutkinto
8. Ei mitään tutkintoa
-1. En osaa sanoa
-2. En halua vastata

62. Jos äitisi tai isäsi kumppani on töissä, mikä seuraavista vastaa parhaiten hänen ammattiaan? 
Valitse yksi vaihtoehto. Jos et löydä sopivaa vaihtoehtoa, kirjoita ammattinimike kohtaan Muu.

1. Johtajat, virkamiehet ja asiantuntijat (myyntijohtaja, rakennusinsinööri, lääkäri)
2. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (pankkitoimihenkilö, asiakasneuvoja, vakuutusvirkailija)
3. Palvelu- ja myynti- ja hoitotyöntekijät (konduktööri, lähihoitaja, kauppias)
4. Maatalous- ja metsätyöntekijät (maanviljelijä, metsuri, kalastaja)
5. Rakennus-, korjaus-, valmistus- ja kuljetustyöntekijät (kirvesmies, sähköasentaja, linja-autonkuljettaja)
6. Muut työntekijät (laitossiivoja, puutarhatyöntekijä, lehdenjakaja)
7. Yrittäjä
8. Muu
-1. En osaa sanoa
-2 En halua vastata

LÄMMIN KIITOS KYSELYYN VASTAAMISESTA!!

63. Jos haluat osallistua myös haastatteluun, voit jättää yhteystietosi alle: 
Teemme kyselyn lisäksi myös haastatteluja, joissa kyselyn teemoja on mahdollista käsitellä syvällisemmin. Toivomme, että mahdollisimman moni kyselyn täyttäjistä osallistuisi myös haastatteluun.
Puhelin

Sähköposti
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