
Опитування для українців / Arjen asioista haluaisit tietoa
tai apua? Kysely ukrainalaisille

1. Ваша стать? / Sukupuolesi on?  (0 point)

2. Скільки вам років? / Kuinka vanha sinä olet (vuosia)?  (0 point)

92
Responses

Latest Responses
" "

" "

" "

3. Який канал ви використовуєте найчастіше? - виберіть один варіант / Mitä somekanavaa
käytät eniten?-  valitse yksi vaihtoehto 

(0
point)

92
Responses

04:14
Average time to complete

Closed
Status

Жіноча / Nainen  78

Чоловіча / Mies 14

22

54

22

WhatsApp 13

Viber 30

Telegram 31

Facebook 18

Signal 0



4. Оцініть, чи потрібна вам допомога чи порада щодо наступного? / Arvioi tarvitko apua tai
neuvoja seuraavissa asioissa?

(0
point)

Мені не потрібна допомога чи інформація з цього приводу / En tarvitse apua tai tietoa tässä asiassa 

Я не можу сказати / En osaa sanoa 

Мені потрібна допомога чи інформація з цього приводу / Tarvitsen apua tai tietoa tässä asiassa 

Фінська культура праці / Suomalainen työkulttuuri 

Пошук роботи у Фінляндії /  Työpaikan hakeminen
Suomessa

Дозвіл на проживання та роботу у Фінляндії / 
Oleskelu- ja työlupa Suomessa 

Охорона здоров'я в Лахті /  Terveyden- huolto
Lahdessa 

Система освіти у Фінляндії /  Koulutus-järjestelmä
Suomessa 

Догляд за дітьми дошкільногоівіку /  Päivähoito 

Банківські операції /  Pankissa asiointi 

Оподаткування у Фінляндії /  Verotus Suomessa /

Страхування/ Vakuutukset 

Вивчення фінської та англійської мови / Suomen ja
Englannin kielen opiskelu

Соціальні пільги /  Sosiaalituet 

Оренда житла /    Asunnon vuokraami-nen 

Транспорт і пересування,фінське посвідчення
водія/      Liikenne ja liikkuminen ja suomalainen…

Можливості дитячого дозвілля /  Lasten harrastus-
mahdollisuu-det 

Сортування сміття/  Roskien lajitteleminen

Підприємництво / Yrittäjyys 

Послуги для інваліднів у Фінляндії / Vammais-
palvelut Suomessa 

Фінська культура харчування / Suomalainen ruoka-



5.  Будь-яка інша тема, яка вас цікавить / Jokin muu sinua kiinnostava aihe  (0 point)

8
Responses Latest Responses

Фінська культура харчування / Suomalainen ruoka-
kulttuuri

Фінська культура / Suomalainen kulttuuri


