
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat
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This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2534 Virtual Youth Work 2007: Parents’ Survey

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



Vanhempien kysely 
 
Tausta 
 
Kyselyn tavoitteena on tavoittaa noin 2000 alle 18-vuotiaiden lasten vanhempaa ja 
selvittää heidän tietoisuutta ja asenteita heidän lastensa internetin käytöstä, siellä 
toimivien virtuaaliyhteisöjen jäsenyydestä ja kulutuskäyttäytymisestä. Tarkoituksena 
on kerätä tietoja vanhempien asenteista verkossa tapahtuvan kunnallisen ja 
yleishyödyllisten järjestöjen nuorisoa koskevasta yhteistyöstä yksityisen sektorin 
kanssa. Vanhemmilta kysytään muun muassa sitä, ovatko he sopineet heidän lastensa 
kanssa näiden internetin käytöstä ja miten he suhtautuvat sähköiseen kaupankäyntiin 
ja virtuaaliyhteisöihin. Lisäksi vanhempien odotetaan kertovan, arvostavatko he 
verkossa tapahtuvaa kunnallista ja yleishyödyöllistä nuorisojärjestötoimintaa. 
Tutkimuksen erityisenä kohteena on Habbo Hotel -virtuaaliyhteisö, jossa on mukana 
kunnallinen nuorisotoimi ja yleishyödylliset nuorisojärjestöt. 

Kysely on esillä yleisellä suomenkielisellä internetsivustolla, Suomi24:lla (Eniro), 
jolla tavoitetaan mahdollisimman kattava tilastollisesti validi joukko alle 18-
vuotiaiden lasten vanhempaa. Kyselyyn toivotaan vastaavan noin 2000 henkilöä, joten 
vastausten määrä vaikuttaisi kyselyn esilläoloaikaan kuitenkin niin, että se olisi 
tarjolla korkeintaan viikon. Sivuston ylläpitäjän toivotaan pitävän kyselyä esillä 
mahdollisimman näkyvällä paikalla. 

Tutkimuksen on tilannut pääkaupunkiseudun kuntien nuorisotoimet, jotka tekevät 
nuorisotyötä muun muassa Habbo Hotel -virtuaaliyhteisössä. Tutkimus on osana 
kunnallista Netari.fi-projektia ja sen toteuttaa Nuorisotutkimusseura. Tutkimuksen 
tuloksia käytetään nuorisotoimen nuorisotyössä. 
Kysely koostuu pääsääntöisesti monivalintakysymyksistä ja muutamasta avoimesta 
kysymyksestä. Kysely on tarkoitettu vanhemmille, joiden pyydetään vastaavan 
kysymyksiin vanhimman peruskouluikäisen lapsensa osalta. Kyselyn tekemiseen 
menee aikaa noin 5–10 minuuttia. Vastaamalla vaikutat kunnallisen nuorisotyön 
kehittämiseen. KIITOS vastauksestasi jo etukäteen! 
 
Nuorten ja lasten asialla!  
Vaikuta 
Auta meitä  
Osallistu nuorisotutkimukseen. 
Anna äänesi kuulua 

  
 
 
 
 
Rakenne (järjestystä voi muuttaa) 

1. Demografiset tekijät 
a. Ikä 
b. Sukupuoli 



c. Perhesuhde 
d. Asuinkunta 
e. Koulutus 
f. Pääasiallinen toiminta 
g. Tulotaso 
h. Taloudessa asuvat lapset. 

2. Internetin käyttö 
a. Kuinka usein käyttää internetiä? 
b. Mitkä sivustot ovat tuttuja? 
c. Mihin tarkoitukseen käyttää internetiä? 

3. Vanhempien käsitys lasten internetin käytöstä 
4. Asenteet lasten internetin käyttöä kohtaan (hyödyt ja haitat lapsien kannalta) 
5. Asenteet virtuaaliyhteisöjä kohtaan (nimenomaan heidän havainnot lastensa) 
6. Lasten kulutuskäyttäytyminen 
7. Vanhempien asenteet ja tietous kuntien ja järjestöjen nuorisotyöstä 
8. Vanhempien kokema arvo kuntien ja järjestöjen nuorisotyöstä 

 
Kysymykset 

1. Sukupuolesi? (radio button) 
a. Nainen 
b. Mies 

2. Minkä ikäinen olet? (alasvetovalikko; <18–>64) 
3. Oletko... (alasvetovalikko) 

a. Naimaton 
b. Avoliitossa 
c. Avioliitossa 
d. Eronnut tai asumuserossa 
e. Uusioperheessä 
f. Leski 

4. Asuinkuntasi? (alasvetovalikko) 
5. Mikä on korkein suorittamasi tutkinto? (alasvetovalikko) 

a. Peruskoulu 
b. Toisen asteen ammatillinen tutkinto / ylioppilastutkinto 
c. Ammattikorkeakoulututkinto 
d. Korkeakoulututkinto 
e. Ei mitään mainituista 

6. Pääasiallinen toimintasi? Oletko... (alasvetovalikko) 
a. Palkkatyössä 
b. Yrittäjä vai avustava perheenjäsen yrityksessä 
c. Työtön tai lomautettu 
d. Opiskelija 
e. Varusmies- tai siviilipalveluksessa 
f. Harjoittelija työmarkkinatuella tai työkokeilussa 
g. Sairaus- työttömyys-, tms. eläkkeellä 
h. Äitiys- tai vanhempainlomalla 
i. Muutoin kotityötä tekevä. 

7. Jos teillä on avio- tai avopuoliso, mikä on hänen korkein suorittamansa 
tutkinto? (alasvetovalikko) 

a. Peruskoulu 
b. Toisen asteen ammatillinen tutkinto 



c. Ammattikorkeakoulututkinto 
d. Korkeakoulututkinto 
e. Ei mikään mainituista 
f. Ei osaa sanoa 

8. Jos teillä on avio- tai avopuoliso, mikä on hänen pääasiallinen toimintansa 
tällä hetkellä? (alasvetovalikko) 

a. Palkkatyössä 
b. Yrittäjä vai avustava perheenjäsen yrityksessä 
c. Työtön tai lomautettu 
d. Opiskelija 
e. Varusmies- tai siviilipalveluksessa 
f. Harjoittelija työmarkkinatuella tai työkokeilussa 
g. Sairaus- työttömyys-, tms. eläkkeellä 
h. Äitiys- tai vanhempainlomalla 
i. Muutoin kotityötä tekevä 
j. En osaa sanoa. 

9. Paljonko ovat kotitaloutenne yhteenlasketut bruttotulot? (alasvetovalikko) 
a. Alle 15 000 euroa/vuosi 
b. 15 000–29 999 euroa/vuosi 
c. 30 000–44 999 euroa/vuosi 
d. 45 000–59 999 euroa/vuosi 
e. 60 000–74 999 euroa/vuosi 
f. 75 000 euroa/vuosi tai enemmän. 

10. Kuinka monen alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja olet? (alavetovalikko) 
a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. 6 
h. 7 
i. 8 
j. Yli 8 

11. Vanhimman peruskouluikäisen lapsen tiedot (sukupuoli) (radio button) 
a. Tyttö 
b. Poika 

12. Vanhimman peruskouluikäisen lapsen tiedot (ikä) (alasvetovalikko) 
a. 6 
b. 7 
c. 8 
d. 9 
e. 10 
f. 11 
g. 12 
h. 13 
i. 14 
j. 15 
k. 16 
l. 17 



13. Jos kotitaloudellanne on internetyhteydellä varustettu tietokone (tai 
tietokoneita), missä se sijaitsee? (check box – tässä täytyy saada valita 
useampi vastaus) 

a. Olohuoneessa 
b. Työhuoneessa 
c. Makuuhuoneessa 
d. Lastenhuoneessa 
e. Keittiössä 
f. Muualla 
g. Käytössämme on langaton yhteys 

14. Asteikolla 0–10 (0=ei lainkaan tärkeä; 10=erittäin tärkeä), kuinka tärkeinä 
pidät seuraavia tiedonvälityksen kanavia? (radio button) (kansalaisesta e-
kansalaiseksi vertailu) 

a. Lehdistö 
b. Radio 
c. Televisio 
d. Internet ja muut tietoverkot 
e. Kirjat 
f. Elokuvat ja videot 
g. Kännykkä? 

15. Kuinka usein käytät internetiä? (alasvetovalikko) 
a. Useita kertoja päivässä 
b. Kerran päivässä 
c. Muutaman kerran viikossa 
d. Muutaman kerran kuukaudessa 
e. Harvemmin 
f. En käytä lainkaan 

16. Mihin tarkoituksiin käytät tai olet käyttänyt internetiä? (check box – tässä 
täytyy saada valita useampi vaihtoehto) (Kansalaisesta E-kansalaiseksi 
vertailu) 

a. Pankkiyhteyksiin, raha-asioiden hoitamiseen 
b. Ostosten tekemiseen 
c. Sähköpostiyhteydenpitoon perheen, ystävien tai työkaverien kanssa 
d. Chattailuun 
e. Pelien pelaamiseen joidenkin muiden kanssa 
f. Musiikin tallentamiseen, imuroiseen 

17. Asteikolla 0–10 (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin tuttu), kuinka tuttuja 
seuraavat internetpalvelut sinulle ovat? (radio button) 

a. Habbo Hotel -virtuaaliyhteisö 
b. IRC-galleria 
c. MSN Messenger 
d. Skype 
e. World of Warcraft 
f. Netari.fi-sivusto 
g. Pelastakaa Lapset Ry:n sivusto (esim. Manteli-chat, Tiukula.fi-sivusto, 

Nettivihje) 
18. Kuinka usein arvioit lastesi käyttävän internetiä? (alasvetovalikko) (Vertailu 

lasten vastauksiin) 
a. Useita kertoja päivässä 
b. Kerran päivässä 



c. Muutaman kerran viikossa 
d. Muutaman kerran kuukaudessa 
e. Harvemmin 
f. En käytä lainkaan 

19. Asteikolla 0–10 (0=ei tunne lainkaan; 10=erittäin tuttuja), kuinka tuttuja oletat 
seuraavien internetpalveluiden olevan lapsillesi? (radio button) (Vertailu 
lasten vastauksiin) 

a. Habbo Hotel -virtuaaliyhteisö 
b. IRC-Galleria 
c. MSN Messenger 
d. Skype 
e. World of Warcraft 
f. Netari.fi-sivusto 
g. Pelastakaa Lapset Ry:n sivusto (esim. Manteli-chat, Tiukula.fi-sivusto, 

Nettivihje) 
20. Asteikolla 0–10 (0=ei lainkaan hyödyllinen; 10=erittäin hyödyllinen), kuinka 

hyödylliseksi koet internetin lapsille ja nuorille? (alasvetovalikko) 
21. Asteikolla 0–10 (0=ei lainkaan hyödyllinen; 10=erittäin hyödyllinen), kuinka 

hyödylliseksi lapsille ja nuorille näet internetin seuraavien väittämien osalta? 
(radio button). (Vertailukysymys MLL:n kyselyn kanssa) 

a. Hakee tietoa 
b. Pitää yhteyttä ystäviin 
c. Kehittää taitojaan 
d. Rentoutuu 
e. On kotona, pysyy poissa pahanteosta 
f. Säästää rahaa puhelinlaskuissa 
g. Hoitaa käytännön asioita 
h. Ilmaisee itseään netin avulla 
i. Saa uusia ystäviä 
j. Vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 

22. Asteikolla 0–10 (0=ei lainkaan haitallinen; 10=erittäin haitallinen), kuinka 
haitalliseksi lapsille ja nuorille näet internetin seuraavien väittämien osalta? 
(radio button) (Vertailukysymys MLL:n kyselyn kanssa) 

a. Ei-toivotut kontaktit 
b. Sopimaton tai laiton aineisto 
c. Henkilökohtaisten tietojen julkaiseminen 
d. Seksuaaliset sisällöt 
e. Riippuvuus 
f. Väkivaltaiset sisällöt 
g. Liikunnan vähyys 
h. Lapsen nettiin laittamat valokuvat 
i. Unen puute 
j. Kiusaaminen 
k. Tapaa liian harvoin muita ihmisiä 
l. Rahan meno 

23. Asteikolla 0–10 (0=ei lainkaan hyödyllinen; 10=erittäin hyödyllinen), kuinka 
hyödylliseksi näet internetin maksullisten lapsille tarkoitettujen sivustojen 
palvelut? (alasvetovalikko) 



24. Asteikolla 0–10 (0=erittäin huonosti; 10=erittäin hyvin), kuinka hyvin 
seuraavia internetin keskustelupalstoja ja yhteisöjä valvotaan lasten ja nuorten 
näkökulmasta? (radio button) 

a. Suomi24 
b. Demi.fi 
c. Koululainen 
d. IRC-Galleria 
e. Habbo Hotel -virtuaaliyhteisö 
f. ii2. 
g. Aapeli 
h. Runescape 
i. Yle.fi 

25. Miten olet osallistunut lastesi internetin käyttöön? (check box – täytyy saada 
valita useampi) (Vertailu MLL:n kanssa) 

a. Keskustellut siitä, mitä tietoja itsestä kannattaa antaa 
b. Sopinut palveluista, joihin lapsi saa rekisteröityä 
c. Antanut vinkkejä siihen, mitä hyötyä tai hupia verkosta löytyy 
d. Keskustellut siitä, millaisia valokuvia verkkoon kannattaa laittaa 
e. Keskustellut siitä, miten ikävissä nettitilanteissa toimitaan 
f. Seurannut lapsen käymiä verkkokeskusteluja lapsen nähden 
g. Pelannut nettipelejä lapsen kanssa yhdessä 
h. Katsellut lapsen nettiin laittamia valokuvia yhdessä lapsen kanssa 
i. Nettisivujen selaileminen yhdessä lapsesi kanssa 

26. Asteikolla 0–10 (0=Ei lainkaan riittävästi;10=Täysin riittävästi), onko sinulla 
mielestäsi riittävästi aikaa viettää lastesi kanssa? (alasvetovalikko) 

27. Asteikolla 0–10 (0=En rajoita lainkaan; 10=Rajoitan erittäin paljon), miten 
käytät seuraavia vaihtoehtoja lastesi internetin käytön rajoittamiseen? (radio 
button) 

a. Aikarajoituksin 
b. Säännöin 
c. Suodattimella tai esto-ohjelmalla 
d. Rahallisesti 
e. Muulla tavalla, miten? 

28. *Muulla tavalla, miten? (vapaa kenttä) 
29. Kuinka usein oletat lastesi käyvän Habbo Hotel -virtuaaliyhteisössä? 

(alasvetovalikko) (Vertailu Sihvosen ja Sihvolan kyselyyn) 
a. Useita kertoja päivässä 
b. Kerran päivässä 
c. Muutaman kerran viikossa 
d. Muutaman kerran kuukaudessa 
e. Harvemmin 
f. Ei käy lainkaan 

30. Asteikolla 0–10 (0=En hyväksy lainkaan; 10=Hyväksyn täysin), hyväksytkö 
lastesi käyvän ja viettävän aikaa Habbo Hotel -virtuaaliyhteisössä? 
(alasvetovalikko) 

31. Asteikolla 0–10 (0=Täysin turvattomana; 10=Täysin turvallisena), kuinka 
turvallisena pidät Habbo Hotel -virtuaaliyhteisöä? (alasvetovalikko) 

32. Mitä seuraavista oletat lapsesi tekevän Habbo Hotel -virtuaaliyhteisössä? 
(check box – täytyy saada valita useampi vaihtoehto) 

a. Ostavan ja vaihtavan virtuaalitavaroita 



b. Pelaavan pelejä 
c. Osallistuvan kilpailuihin 
d. Järjestävän pelejä tai kilpailuja 
e. Tutustuvan muihin yhteisön jäseniin 
f. Keskustelevan todellisessa elämässä tapaamiensa ystäviensä kanssa 
g. Keskustelevan virtuaaliyhteisössä tapaamiensa ystäviensä kanssa 
h. Jotain muuta, mitä? 

33. *Jotain muuta, mitä? 
34. Asteikolla 0–10 (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä); kuinka tärkeäksi 

koet *virtuaalitavaroilla* tapahtuvan kaupankäynnin lapsellesi Habbo Hotel -
virtuaaliyhteisössä? (Habbo Hotellissa on mahdollista tehdä ostoksia 
virtuaalirahalla, jolla saa esimerkiksi virtuaalisia huonekaluja.) 
(alasvetovalikko) 

35. Asteikolla 0–10 (0=En hyväksy lainkaan; 10=Hyväksyn täysin), hyväksytkö 
lapsesi käyttävän rahaa Habbo Hotel -virtuaalituotteisiin? (alasvetovalikko) 

36. Asteikolla 0–10 (0= Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä), kuinka tärkeää 
sosiaalinen kanssakäyminen Habbo Hotel -virtuaaliyhteisössä on lapsellesi? 
(alasvetovalikko) 

37. Asteikolla 0–10 (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin tärkeä), pidätkö 
internetissä tapahtuvaa nuorisotyötä tärkeänä? (alasvetovalikko) 

38. Miten tällaista toimintaa tulisi ensisijaisesti rahoittaa? (radio button) 
a. Yritysten tuella 
b. Valtion/kunnan rahoituksella 
c. Palvelun käyttömaksulla 
d. Lahjoituksin 
e. En osaa sanoa 

39. Asteikolla 0–10 (0=Ei lainkaan hyödyllinen, 10=Erittäin hyödyllinen), miten 
suhtaudut seuraaviin verkossa tarjolla oleviin palveluihin? (radio button – 
jokaiseen vaihtoehtoon) 

a. Akuutti kriisipalvelu nuorille ja lapsille 
b. Joulunajan tukikeskustelupalsta nuorille ja lapsille 
c. Nettivihje, sähköinen lastensuojelupalvelu 
d. Habbo Hotel -virtuaaliyhteisössä läsnäoleva koulutettu nuoriso-

ohjaaja. 
e. Nuorisotoimen järjestämät valvotut verkkopeli-illat 
f. Tukiyhteisö koulukiusatuille nuorille ja lapsille 
g. Koulutusta keskustelupalstojen valvojille 

40. Kenen ylläpitämässä virtuaaliyhteisössä internetissä tapahtuvan kunnan ja 
järjestöjen nuorisotyön tulisi ensisijaisesti toimia, jotta toiminta tavoittaisi 
mahdollisimman monta nuoria? (radio button) 

a. Kunnan/valtion 
b. Yrityksen 
c. En osaa sanoa 

41. Tulisiko internetissä toimivan nuorisotyöntekijän olla... (radio button) 
a. Paikallinen 
b. Valtakunnallinen  
c. Ei merkitystä 
d. En osaa sanoa 

42. Asteikolla 0–10 (0=Ei missään tapauksessa; 10=Ehdottomasti), saisiko lapsesi 
tavata verkossa tapaamiaan muita lapsia ja nuorisotyöntekijöitä kunnallisen 



nuorisotoimen tai yleishyödyllisen järjestön järjestämissä tapaamisissa? 
(alasvetovalikko) 

43. Nyt kun tiedät, että Habbo Hotellissa tehdään myös nuorisotyötä, voisitko 
sallia lapsesi viettävän palvelussa enemmän aikaa? (radio button) 

a. En yhtään 
b. Alle puoli tuntia 
c. 30–59 minuuttia 
d. Tunnista kahteen tuntiin 
e. Yli kaksi tuntia 
f. En osaa sanoa 

44. Nyt kun tiedät, että Habbo Hotellissa tehdään myös nuorisotyötä, voisitko 
sallia lapsesi kuluttavan palvelussa enemmän rahaa? (radio button) 

a. En yhtään 
b. Alle 2 euroa 
c. 2–4 euroa 
d. 5–7 euroa 
e. 8–10 euroa 
f. Yli 10 euroa. 
g. En osaa sanoa 

45. Kuinka paljon annat lapsellesi rahaa kuukaudessa? (alasvetovalikko) 
a. 0 euroa 
b. 10 euroa 
c. 20 euroa 
d. 30 euroa 
e. 40 euroa 
f. 50 euroa 
g. 60 euroa 
h. 70 euroa 
i. 80 euroa 
j. 90 euroa 
k. 100 euroa 
l. Enemmän kuin 100 euroa 

46. Asteikolla 0–10 (0=Ei saa lainkaan; 10=Saa erittäin paljon), mistä muualta 
kuin kotoa oletat lapsesi saavan rahaa? (radio button) 

a. Työnteosta 
b. Sukulaisilta ja tuttavilta 
c. Kaupankäynnistä kavereitten kanssa 
d. Lapsilisistä/opintotuista tms. 
e. Muualta, mistä? 

47. Kuinka paljon arvioit lapsesi saavan rahaa muista lähteistä kuukaudessa? 
(alasvetovalikko) 

a. 0 euroa 
b. Alle 10 euroa 
c. 10 euroa 
d. 20 euroa 
e. 30 euroa 
f. 40 euroa 
g. 50 euroa 
h. 60 euroa 
i. 70 euroa 



j. 80 euroa 
k. 90 euroa 
l. 100 euroa 
m. Yli 100 euroa 

48. Paljonko oletat lapsesi käyttävän kuukausittain rahaa Habbo Hotel -
virtuaaliyhteisössä? (alasvetovalikko) 

a. 0 euroa 
b. 5 euroa 
c. 10 euroa 
d. 15 euroa 
e. 20 euroa 
f. 25 euroa 
g. 30 euroa 
h. 35 euroa 
i. 40 euroa 
j. 45 euroa 
k. 50 euroa 
l. Enemmän kuin 50 euroa 

49. Asteikolla 0–10 (1=Ei saa käyttää lainkaan;10=On suotavaa käyttää), miten 
suhtaudut siihen, jos lapsesi käyttää rahaa seuraaviin asioihin? (radio button) 

a. Vaatteet 
b. Virtuaalinen kuplatuoli Habbo Hotel –virtuaaliyhteisössä (noin yksi 

euro) 
c. Uusi elokuva DVD:llä 
d. Virtuaalinen keräilyesine Habbo Hotel –virtuaaliyhteisössä (noin neljä 

euroa) 
e. Uudet trendikkäät kengät 
f. Uusi koulureppu 
g. Virtuaalinen lemmikki Habbo Hotel –virtuaaliyhteisössä (noin neljä 

euroa) 
h. Virtuaalisen tapaamispaikan sisustaminen kavereille Habbo Hotel –

virtuaaliyhteisössä (noin 20–30 euroa) 
i. Oman ryhmätunnuksen suunnitteleminen Habbo Hotel –

virtuaaliyhteisössä (noin kaksi euroa) 
j. Makeiset 

50. Mitkä arvioit olevan lapsesi viisi tärkeintä kulutuskohdetta? (Vapaa kenttä) 
1. kulutuskohde 
2. kulutuskohde 
3. kulutuskohde 
4. kulutuskohde 
5. kulutuskohde 

51. Asteikolla 0–10, millaiseksi kuluttajaksi luonnehtisit lastasi? (radio button – 
jokaiseen vaihtoehtoon) 

a. Trenditietoinen=0 – Perässähiihtäjä=10 
b. Yksilöllinen=0 – Massan mukana menijä=10 
c. Tuhlari=0 – Säästäväinen=10 
d. Ympäristötietoinen=0 – ei-ympäristötietoinen=10 
e. Heräteostaja=0 – Harkitseva=10 

52. Mitä ajatuksia kysely herätti? (vapaa kenttä) 



53. Kiitos vastauksestasi! Jos haluat jatkossa osallistua mahdollisiin 
haastatteluihin, voit jättää sähköpostiosoitteen alle. (vapaa kenttä) (TÄMÄN 
OLEN POISTANUT KYSELYSTÄ) 

 
Kiitos vastauksistasi. Jos haluat osallistua jatkohaastatteluihin, jätä 
sähköpostiosoitteesi. 


