
Osa A: 3

A1.

Kokonaisarviot
Täysin eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Olen tyytyväinen asuinyhteisööni.

Oloni on turvallinen asuinyhteisössäni.

Asuntolani henkilökunta kohtelee minua hyvin.

A2.

Mielipiteeni mahdollisuudesta vaikuttaa saamaani tukeen tai apuun
Täysin eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Minulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten saamani
tuki tai apu annetaan

Henkilökunta kysyy, millä tavalla haluan tukea tai apua.

Tiedän kenen puoleen minun tulee kääntyä, jos minulla
on mielipiteitä tai valituksia asuinyhteisöstäni.

Minulla on mahdollisuus osallistua arkisten askareiden
lisäksi hauskoihin aktiviteetteihin, joista päätän yhdessä

henkilökunnan kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi kävelyt,
maalaaminen tai leivonta.

A3. Mielipiteeni saamastani tuesta ja avusta
Täysin eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Henkilökunta ymmärtää, mitä tarvitsen.

Henkilökunta tietää vahvuuteni ja kykyni

Olen tyytyväinen asuinyhteisössä saamaani tukeen

A4.

Kuinka tyytyväinen olen henkilökuntaan
Täysin eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Luotan henkilökuntaan.

Asuntolani henkilökunta kohtelee minua kunnioittavasti

Henkilökunta on hyvä saamaan minut tekemään asioita
itsenäisesti (eli itse).

Ej för ifyllnad



Osa B: 2. Syrjintä toiminnassa
Syrjintä toiminnassa 

Syrjintää on se, kun sinua loukataan tai syrjitään tai kun joku henkilökunnan jäsen kohtelee sinua huonommin kuin toisia.
Syrjinnän tai loukkaamisen tulee liittyä johonkin seitsemästä syrjintäperusteesta (sukupuoli, sukupuolinen identiteetti tai
sukupuolen ilmentymä, etninen tausta, uskonto tai muu uskonkäsitys, toimintarajoitteisuus, sukupuolinen suuntautuneisuus ja
ikä)Jos asukas loukkaa muita asukkaita, kyse on kiusaamisesta.

B1. Oletko kokenut syrjintää asuinyhteisössäsi viimeksi kuluneiden 12
kuukauden aikana?

 
Kyllä

En

En halua sanoa

B2.

Mistä syystä koit tulevasi syrjityksi. Voit valita useamman kuin
yhden seitsemästä syrjintäperusteesta.

Koska olen nainen (sukupuoli)

Koska olen mies (sukupuoli)

Koska tunnen olevani nainen/mies/muu, vaikka olen syntynyt mieheksi tai naiseksi (sukupuolinen
identiteetti tai sukupuolen ilmentymä)

Koska olen kotoisin toisesta maasta (etninen tausta)

Uskontoni takia (uskonta tai muu uskonkäsitys)

Koska minulla on toimintarajoitteita (toimintarajoitteisuus)

Koska rakastan/rakastun tai olen seksuaalisesti kiinnostunut samaa sukupuolta olevasta ihmisestä
(sukupuolinen suuntautuneisuus)

Ikäni takia (ikä)

En halua sanoa

B3.

Oletko kertonut tapahtuneesta jollekulle henkilökunnan jäsenelle?

 
Kyllä

En

Osittain

En halua sanoa

Ej för ifyllnad



B4.

Jos olet kertonut, onko tilanteesi mielestäsi parantunut?

 
Kyllä

En

Osittain

En halua sanoa

Osa C: 3
Huomaa, että alla olevat kysymykset eivät liity itse toimintaan vaan koskevat vain sitä, miten avustuskäsittelijä on toiminut
selvittäessään tukitarvettasi!

C1. Oletko ollut yhteydessä avuntarpeenarvioijaasi viimeisen vuoden
aikana?

 
Kyllä

Ei

En tiedä

C2.

Kysymykset koskien avuntarpeenarvioijaani (kunnan henkilöä, joka
selvittää, millaista tukea tai apua tarvitset)

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Minun on helppoa saada yhteys avuntarpeen
määrittelijääni (biståndsbedömare).

Olen tyytyväinen siihen, mitä tapahtui, kun minä ja
avuntarpeenarvioijani keskustelimme tuen tarpeestani

(esimerkiksi asuminen)

Avuntarpeenarvioija kohtelee minua hyvin

Osa D: 

D1.

Valinnanvapautta koskevat kysymykset
Täysin eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Sain itse mahdollisuuden valita oman asuinyhteisöni.

Olen saanut tietoa mahdollisuudesta valita asuinyhteisöni

Ej för ifyllnad



Osa E: Tausta

E1.

Vastasitko kysymyksiin itse?

 
Kyllä, aivan itse

En, vaan yhdessä omaisen, ystävän tai muun henkilön kanssa.

En, kysymyksiin vastasi puolestani toinen henkilö.

E2.

Oletko syntynyt Ruotsissa?

 
Kyllä

En

En halua sanoa

E3.

Ovatko vanhempasi syntyneet Ruotsissa?

 
Molemmat vanhempani ovat syntyneet Ruotsissa

Toinen vanhemmistani on syntynyt Ruotsissa

IKumpikaan vanhemmistani ei ole syntynyt Ruotsissa

En halua sanoa

En osaa sanoa

E4. Har du några övriga synpunkter? Dina svar kommer redovisas i sin
helhet men anonymiserade och blir offentliga. Skriv därför INTE
saker som gör att ditt svar går att identifiera (som namn, adress eller
liknande.)
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