
KYSELYLOMAKE: FSD2719 LASTEN MEDIABAROMETRI 2011

QUESTIONNAIRE: FSD2719 CHILDREN’S MEDIA BAROMETER 2011

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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MEDIABAROMETRI 2011 – Ekaluokkalaisten kyselylomake  
 
 
OHJEET HAASTATTELIJALLE: Vinolla kirjoitetut (kursivoidut) tekstit ovat ohjeita haastattelijalle. Niitä ei lueta ääneen 
haastateltavalle. Lue ohjeet huolellisesti ja tee merkinnät siististi. Vastaus valitaan merkitsemällä rasti vastausruutuun. 
(Pienet numerot ruutujen vieressä liittyvät kyselylomakkeiden tallentamiseen, eikä sinun tarvitse välittää niistä.) 

Lihavoidulla kirjoitetut tekstit luetaan ääneen haastateltavalle. Monissa kysymyksessä vaihtoehtoja ei lueta ääneen, 
vaan kuuntele haastateltavan vastaus ja valitse vastausta parhaiten vastaavat vaihtoehdot. 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sinun mediankäytöstäsi. Medialla tarkoitetaan sekä viestimiä (esim. 
televisio, sanomalehti) että niiden sisältöjä (esim. elokuva, tietokonepeli). Lomakkeet käsitellään nimettömästi ja 
luottamuksellisesti. Täyttämääsi lomaketta ei näytetä opettajallesi tai vanhemmillesi.  

K01 Oletko… (kysytään vain jos et ole varma asiasta) 
 1 tyttö 2 poika 
 
K02 Minkä ikäinen olet? Tarkennus: tänään 
 6 7 8 Jokin muu ikä. Mikä? 

6 7 8 3  
 

K03 
Keitä asuu kanssasi samassa kodissa? Valitse kaikki lapsen mainitsemat vaihtoehdot. Perheen lasten iät 
merkitään erikseen. (Jos lapsi sanoo asuvansa kahdessa kodissa, pyydä häntä vastaamaan sen kodin 
mukaan, josta hän lähti aamulla kouluun.) 

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1  

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 

c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1  

f) Joku muu f1 
 

K04 
Kysy, jos lapsella on kaksi kotia: Entä ketä asuu toisessa kodissasi? Valitse kaikki lapsen mainitsemat 
vaihtoehdot. Perheen lasten iät merkitään erikseen.  

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1  

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 

c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1  

f) Joku muu f1 
 

K05 
Mitä kieltä puhut kotona asuvien aikuisten kanssa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Tähän 
kysymykseen merkitään molemmissa kodeissa puhutut kielet. 

a) suomea a1 Jos kotona puhutaan (myös) muuta kieltä kuin 
suomea: Mitä muita kieliä (kuin suomea): 

b) (myös) muuta kieltä tai muita kieliä b1 

  
 

K06 Onko sinulla kotona omaa huonetta? Valitse vain yksi vaihtoehto.

a) on, ihan oma 1 

b) yhteinen sisarusten tai muiden lasten kanssa 2 

c) ei ole 3 
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K07 Onko kotonasi seuraavia mediavälineitä? Valitse yksi tai kaksi vaihtoehtoa jokaiselta riviltä. 
 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja 

merkitse vastaukset riveittäin. 

Väline on jossakin kotonanne Laite on huoneessasi tai voit 
käyttää sitä myös omassa 
huoneessasi 

a) Televisio a1 a2 

b) 
DVD, VHS, blu-ray, VHS-nauhuri tai 
tallentava digiboksi b1 b2 

c) Kännykkä c1 c2 

d) Pelikonsoli tai käsikonsoli d1 d2 

e) Tietokone e1 e2 

f) Mahdollisuus käyttää internetiä f1 f2 
 

K08 Kuinka usein katsot televisiota, videoita tai muita tallennettuja ohjelmia?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En katso ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K09 
Mikä on suosikkiohjelmasi? Jos lapsi ei muista ohjelman / tallenteen tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvaile-
maan sitä mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös ohjelmatyyppi kuten esimerkiksi ”urheiluohjelmat” tai 
”Kolmosen sunnuntain aamupiirretyt”. 

 
 

 

K10 Kuinka usein pelaat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En pelaa ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K11 Mikä on suosikkipelisi? Jos lapsi ei muista pelin tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisim-
man tarkasti. Suosikki voi olla myös pelityyppi kuten esimerkiksi ”rallipelit” tai ”Aapelin pelisivuston pelit”. 

  
 

 

K12 Kuinka usein käytät internetiä?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En käytä ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K13 Mikä on suosikkisivustosi internetissä? Jos lapsi ei muista tarkkaa sivua, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”lastenohjelmien sivut” tai ”lasten pelisivut”. 
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K14 Lukevatko aikuiset sinulle kotona ääneen? Kuinka usein? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta ei joka viikko 3 

d) Ei lueta ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K15 Kuinka usein ITSE luet tai selailet kirjoja? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K16 Mikä on suosikkikirjasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisimman 
tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”Muumi-kirjat” tai ”kuvakirjat”. 

 
 

 

K17 
Kuinka usein luet, selailet tai sinulle luetaan sarjakuvia? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K18 
Mikä on suosikkisarjakuvasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”supersankarisarjakuvat” tai ”Helsingin Sanomien 
sarjakuvat”. 

 
 

 

K19 Kuinka usein luet, selailet tai sinulle luetaan sanomalehtiä? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K20 Kuinka usein luet, selailet tai sinulle luetaan muita lehtiä (esim. Koululainen, Lemmikki, urheilulehdet)? 
Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
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K21 Mikä on suosikkilehtesi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisimman 
tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”tietokonelehdet” tai ”eläinlehdet”. 

 
 

 

K22 
Kuinka usein kuuntelet radiota (esimerkiksi autossa tai kotona)? Lue 
vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto.

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K23 Kuinka usein kuuntelet musiikkia muuten kuin radiosta, vaikka CD:ltä tai  
mp3:lta)? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto.

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K24 Mikä on lempimusiikkiasi tai lempilaulajasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan 
sitä mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”lastenlevyt” tai ”hevi”. 

  
 

 

K25 
Kerron nyt sääntöjä, joita joissakin perheissä on liittyen pelaamiseen, tietokoneeseen, nettiin ja 
ohjelmien katseluun. Onko teillä kotona tällaisia sääntöjä? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja merkitse vastaukset riveittäin. Kyllä Ei 

a) 
Ohjelmat ja elokuvat, joiden ikäraja on K11, ovat minulta 
kiellettyjä. a1 a2 

b) Vanhemmilta pitää kysyä lupa pelaamiseen tai nettiin 
menemiseen. b1 b2 

c) En saa jutella tuntemattomien kanssa netissä. c1 c2 

d) 
Saan käyttää vain niitä nettisivustoja, joista on vanhempien 
kanssa sovittu.  d1 d2 

e) 
Saan olla koneella vain rajoitetun ajan (esim. tunnin päivässä 
tai kahdeksaan asti). e1 e2 

f) 
Jos käyttäydyn huonosti, voin rangaistukseksi saada 
pelaamis-, netti- tai telkkarikiellon. f1 f2 

g) En saa lukea sanomalehtiä. g1 g2 

h) Minulla on tietyt pelipäivät, jolloin saan pelata tai olla 
tietokoneella. h1 h2 

i) 
Onko kotonasi jotain sellaisia internetissä olemiseen, 
pelaamiseen tai ohjelmien katsomisen liittyviä sääntöjä, joita ei 
tässä mainittu? 

i1 i2 

j) 
Sääntöjä ei ole, koska käyttää medioita niin vähän tai vain aikuisen 
valvonnassa. (Valitse tämä jos aiemmin on käynyt ilmi, että lapsi 
käyttää mediaa hyvin vähän) 

j1 j2 
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K26 Ovatko säännöt mielestäsi sopivia, vai haluaisitko muuttaa niitä, jos saisit päättää? Kuuntele vastaus 
ja merkitse ne vaihtoehdot, jotka parhaiten sopivat vastaukseen. Valitse mieluimmin vain yksi vaihtoehto. 

a) säännöt ovat sopivia a  

b) haluaa käyttää enemmän mediaa b 

c) haluaa enemmän vapautta valita sisältöjä c 

d) ei halua kysyä lupaa tekemisiin d 

e) haluaa olla kokonaan ilman sääntöjä e 

f) säännöt liian löysiä, haluaa enemmän rajoja  f 

g) ei osaa sanoa g 
 
Kysy seuraava kysymys, jos lapsen perheessä on 10-vuotiaita tai sitä vanhempia lapsia ((jos et muista, katso kysymyksistä  
3 ja 4). 
 

K27 
Saatko katsoa tai käyttää jotain ohjelmaa tai peliä isosisaruksen kanssa, mutta et yksin? Kuuntele 
vastaus ja valitse sopiva vaihtoehto.  

a) 
Ei. Vanhemman sisaruksen seura ei vaikuta siihen, mitä saan käyttää tai 
katsoa 1 

 

b) Kyllä. Mitä ohjelmaa tai peliä? (Kirjoita allaolevaan tyhjään tilaan.) 2 

  

d) En osaa sanoa 3 
 

K28 
Onko sinulla nukkumaanmenoaika? Mikä? Jos lapsella on useita nukkumaanmenoaikoja, merkitse se, 
joka on ennen kouluaamuja. 

a) ei ole 1  

b) kyllä 2 

 mikä? 
 

K29 Oletko opetellut käyttämään jotain seuraavista? Jos olet, kerro vielä, kuka sinua opetti? Älä luettele 
vastausvaihtoehtoja, vaan kuuntele vastaus ja valitse kaikki vastaukseen sopivat vaihtoehdot.  

Huom! Kysy tämä kysymys 
sarakkeittain! 

a) 
Internetin 
sivujen 
käyttöä 
(esim. 
pelisivut) 

b) 
Digibok-
sin, 
videon tai 
DVD-
soittimen 
käyttöä 

c)  
Kännykän 
käyttöä 

d) 
Digi- tai 
valokuva-
kameran 
käyttöä  

e) 
Video-
kameran 
käyttöä 
 

En ole opetellut käyttämään tätä a1 b1 c1 d1 e1 

Vanhempi tai muu huoltaja opetti  a2 b2 c2 d2 e2 

Opetettiin koulussa a3 b3 c3 d3 e3 

Muu aikuinen opetti a4 b4 c4 d4 e4 

Sisarus tai muu kotonani asuva lapsi opetti a5 b5 c5 d5 e5 

Kaveri tai sukulaislapsi opetti a6 b6 c6 d6 e6 

Opettelin itse a7 b7 c7 d7 e7 
Olen opetellut, mutta en osaa sanoa kuka 
opetti a8 b8 c8 d8 e8 
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K30 
Oletko lukiessasi tai ohjelmia katsoessasi nähnyt tai lukenut jotain sellaista joka jäi pelottamaan tai 
vaivaamaan sinua? Tarkenna, onko kysymys ollut lukemisesta vai katsomisesta. Voit myös valita sekä a ja 
b vaihtoehdon.  

a) Kyllä, kirjoja tai lehtiä lukiessa a  

b) Kyllä, televisiota, videoita tai elokuvia katsoessa b 

c) Kyllä, mutta ei osaa sanoa oliko kyse lukemisesta vai katselusta c 

d) Ei ole d 

e) Ei osaa sanoa e 
 
Kysy seuraavat kysymykset vain jos lapsi vastasi ”kyllä” edelliseen kysymykseen. 
Jos vastaus oli ”ei”, siirry kysymykseen 34. 
 

K31 
Mieti viimeistä kertaa, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Kerroitko siitä kenellekään?  
Kuuntele vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 

c) Opettajalle c 

d) Kaverille tai sukulaislapselle d 

e) Muulle aikuiselle e 

f) En kertonut kenellekään f 

g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
Kysy seuraava kysymys vain jos lapsi kertoi asiasta jollekin aikuiselle. 
Jos ei kertonut kenellekään tai kertoi vain toiselle lapselle, niin siirry kysymykseen 33. 
 

K32 
Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Kuuntele ensin vastaus ja 
luettele vaihtoehdot vain tarvittaessa. Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua (esimerkiksi otti syliin) a 

 

b) Kertoi aiheesta faktoja (esim. ettei satu ole totta tai ettei Suomeen tule 
tsunamia jne.) b 

c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta mediaa, 
esimerkiksi katsomasta pelottavaa televisio-ohjelmaa c 

d) Suuttui minulle d 
e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 
f) Teki jotain muuta f 
 Mitä: 
g) En muista tai en osaa sanoa g  
 
K33 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua?  Kuuntele vastaus ja valitse yksi vaihtoehto.  
a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1  

b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 
c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 
d) Ei muista tai ei osaa sanoa 4 
 
Jos haastateltava vastaa, että asia jäi vaivaamaan yli viikoksi, kysy vaivaako se edelleen.  
Jos vaivaa, vastaa: ”Sinun kannattaisi vielä puhua asiasta vanhemmille tai muille tutuille aikuisille”. 
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K34 
Oletko nettiä käyttäessäsi tai pelejä pelatessasi nähnyt tai kokenut jotain sellaista joka jäi 
pelottamaan tai vaivaamaan sinua? Tarkenna, onko kysymys ollut netistä vai pelaamisesta. Voit myös 
valita sekä a ja b vaihtoehdon. 

a) Kyllä, käyttäessäni nettiä a  

b) Kyllä, pelatessani tietokone- tai konsolipelejä b 

c) Kyllä, mutta ei osaa sanoa oliko kyseessä netti vai peli c 

d) En ole d 

e) Ei osaa sanoa e 
 
Kysy seuraavat kysymykset vain jos lapsi vastasi ”kyllä” edelliseen kysymykseen. 
Jos vastaus oli ”ei”, siirry kysymykseen 39. 
 

K35 
Mieti viimeistä tapausta, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Mikä sen aiheutti?  Kuuntele 
vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Outojen tai vieraiden tyyppien yhteydenotot a 

 

b) Kiusaaminen b 

c) Pelottava kuva tai äänitehoste c 

d) Ahdistava tai pelottava peli d 

e) Uutinen e 

f) Seksuaaliset sisällöt (esim. alastomien ihmisten kuvat) f 

g) Joku muu asia g

 Mikä? 

h) En muista tai en osaa sanoa h  
 
K36 Kerroitko tapauksesta kenellekään?  Kuuntele vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 
a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 
c) Opettajalle c 
d) Kaverille tai sukulaislapselle d 
e) Muulle aikuiselle e 
f) En kertonut kenellekään f 
g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8/8 

Kysy seuraava kysymys vain jos lapsi kertoi asiasta jollekin aikuiselle. 
Jos ei kertonut kenellekään tai kertoi vain toiselle lapselle, niin siirry kysymykseen 38 
 

K37 
Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Kuuntele ensin vastaus ja 
luettele vaihtoehdot vain tarvittaessa. Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua (esimerkiksi otti syliin) a 

 

b) Kertoi aiheesta lisää faktoja b 

c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta sivustoa tai peliä  c 

d) Suuttui minulle d 

e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 

f) 
Otti yhteyttä sinua häirinneisiin henkilöihin tai alkoi muuten selvittää 
tilannetta (esim. ilmoitti asiasta poliisille tai kiusaajien vanhemmille) f

g) Teki jotain muuta g 

 Mitä? 

h) Ei muista tai en osaa sanoa h  
 
K38 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua?  Valitse yksi vaihtoehto.  

a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1  

b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 

c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 

d) Ei muista tai ei osaa sanoa 4 
 
Jos haastateltava vastaa, että asia jäi vaivaamaan yli viikoksi, kysy vaivaako se edelleen.  
Jos vaivaa, vastaa: ”Sinun kannattaisi vielä puhua asiasta vanhemmille tai muille tutuille aikuisille”. 
 

K39 Jutteletko (ainakin silloin tällöin) kotona vanhempiesi kanssa seuraavista aiheista? Valitse kullakin 
rivillä yksi vaihtoehto.  

 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja merkitse vastaukset riveittäin. Juttelee Ei juttele 
a) lukemistasi kirjoista ja lehdistä a1 a2 
b) kuuntelemastasi musiikista b1 b2 
c) pelaamistasi peleistä c1 c2 
d) katsomistasi elokuvista tai televisio-ohjelmista d1 d2 
e) käyttämistäsi nettisivuista e1 e2 
f) uutisista f1 f2 
g) urheilukilpailujen tuloksista g1 g2 
 

K40 
Nyt ollaan haastattelun lopussa, kiitos vastauksistasi. Kertoisitko vielä miltä kysymyksiin vastaaminen 
tuntui? 
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MEDIABAROMETRI 2011 – Kolmasluokkalaisten kyselylomake  
 
OHJEET HAASTATTELIJALLE: Vinolla kirjoitetut (kursivoidut) tekstit ovat ohjeita haastattelijalle. Niitä ei lueta ääneen 
haastateltavalle. Lue ohjeet huolellisesti ja tee merkinnät siististi. Vastaus valitaan merkitsemällä rasti vastausruutuun. 
(Pienet numerot ruutujen vieressä liittyvät aineiston tallentamiseen, eikä sinun tarvitse välittää niistä.) 

Lihavoidulla kirjoitetut tekstit luetaan ääneen haastateltavalle. Monissa kysymyksessä vaihtoehtoja ei lueta ääneen, 
vaan kuuntele haastateltavan vastaus ja valitse vastausta parhaiten vastaavat vaihtoehdot. 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sinun mediankäytöstäsi. Medialla tarkoitetaan sekä viestimiä (esim. 
televisio, sanomalehti) että niiden sisältöjä (esim. elokuva, tietokonepeli).  

Lomakkeet käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Täyttämääsi lomaketta ei näytetä opettajallesi tai 
vanhemmillesi.  

K01 Oletko… (kysytään vain jos et ole varma asiasta) 
 1 tyttö 2 poika 
 
K02 Minkä ikäinen olet? Tarkennus: tänään 
 8 9 10 Jokin muu ikä. Mikä? 

8 9 0 3  
 

K03 
Keitä asuu kanssasi samassa kodissa? Valitse kaikki lapsen mainitsemat vaihtoehdot. Perheen lasten iät 
merkitään erikseen. (Jos lapsi sanoo asuvansa kahdessa kodissa, pyydä häntä vastaamaan sen kodin 
mukaan, josta hän lähti aamulla kouluun.) 

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1  

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 

c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1  

f) Joku muu f1 
 

K04 Kysy, jos lapsella on kaksi kotia: Entä keitä asuu toisessa kodissasi? Valitse kaikki lapsen mainitsemat 
vaihtoehdot. Perheen lasten iät merkitään erikseen.  

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1  

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 

c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1  

f) Joku muu f1 
 

K05 Mitä kieltä puhut kotona asuvien aikuisten kanssa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Tähän 
kysymykseen merkitään molemmissa kodeissa puhutut kielet. 

a) suomea a1 Jos kotona puhutaan (myös) muuta kieltä kuin 
suomea: Mitä muita kieliä (kuin suomea): 

b) (myös) muuta kieltä tai muita kieliä b1 
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K06 Onko sinulla kotona omaa huonetta? Valitse vain yksi vaihtoehto.

a) on, ihan oma 1 

b) yhteinen sisarusten tai muiden lasten kanssa 2 

c) ei ole 3 
 
K07 Onko kotonasi seuraavia mediavälineitä? Valitse yksi tai kaksi vaihtoehtoa jokaiselta riviltä. 
 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja 

merkitse vastaukset riveittäin. 

Väline on jossakin kotonasi Laite on huoneessasi tai voit 
käyttää sitä myös omassa 
huoneessasi 

a) Televisio a1 a2 

b) 
DVD, VHS, blu-ray, VHS-nauhuri tai 
tallentava digiboksi b1 b2 

c) Kännykkä c1 c2 

d) Pelikonsoli tai käsikonsoli d1 d2 

e) Tietokone e1 e2 

f) Mahdollisuus käyttää internetiä f1 f2 
 

K08 Kuinka usein katsot televisiota, videoita tai muita tallennettuja ohjelmia?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En katso ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K09 
Mikä on suosikkiohjelmasi? Jos lapsi ei muista ohjelman / tallenteen tarkkaa nimeä, pyydä häntä 
kuvailemaan sitä mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös ohjelmatyyppi kuten esimerkiksi 
”urheiluohjelmat” tai ”Kolmosen sunnuntain aamupiirretyt”. 

 
 

 

K10 Kuinka usein pelaat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En pelaa ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K11 
Mikä on suosikkipelisi? Jos lapsi ei muista pelin tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös pelityyppi kuten esimerkiksi ”rallipelit” tai ”Aapelin pelisivuston 
pelit”. 
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K12 Kuinka usein käytät internetiä?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En käytä ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K13 
Mikä on suosikkisivustosi internetissä? Jos lapsi ei muista tarkkaa sivua, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”lastenohjelmien sivut” tai ”lasten pelisivut”. 

  
 

 
K14 Käytätkö jotain seuraavista nettipalveluista vähintään silloin tällöin?  
 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja valitse yksi vaihtoehto 

jokaiselta riviltä. 
Käyttää  Ei käytä 

a) pelisivustot ( esim. 1001pelit, RuneScape, Lego) a1 a2 

b) hakukoneet (esim. Google) b1 b2 

c) yhteisöpalvelut (esim. Facebook, goSupermodel, Habbo) c1 c2 

d) uutissivut (esim. sanomalehtien nettisivut) d1 d2 

e) fanisivut (esm. urheilijoiden, bändien tai televisio-
ohjelmien kotisivut) e1 e2 

f) nettikaupat f1 f2 

g) netin tietosanakirjat (esim. Wikipedia) g1 g2 

h) videopalvelut (esim. YouTube) h1 h2 

i) sähköposti i1 i2 

j) muut palvelut. Mitkä? 
 j1 j2 

 

K15 Kuinka usein luet kirjoja (muita kuin koulukirjoja)?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K16 Mikä on suosikkikirjasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisimman 
tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”Muumi-kirjat” tai ”Neiti Etsivät”. 

 
 

 

K17 Kuinka usein luet sarjakuvia?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Lue vaihtoehdot ääneen. 
Merkitse vain yksi 
vaihtoehto.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
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K18 
Mikä on suosikkisarjakuvasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”supersankarisarjakuvat” tai ” Helsingin Sanomien 
sarjakuvat”. 

 
 

 

K19 Kuinka usein luet sanomalehtiä?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Kysy alakohdat yksi 
kerrallaan ja merkitse 
vastaukset riveittäin.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K20 Kuinka usein luet muita lehtiä (esim. Koululainen, Lemmikki, Demi, urheilulehdet)?  

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

Kysy alakohdat yksi 
kerrallaan ja merkitse 
vastaukset riveittäin.

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K21 
Mikä on suosikkilehtesi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä mahdollisimman 
tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”tietokonelehdet” tai ”eläinlehdet”. 

 
 

 

K22 
Kuinka usein kuuntelet radiota (esim. autossa tai kotona)? Lue vaihtoehdot 
ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto.

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K23 
Kuinka usein kuuntelet musiikkia muuten kuin radiosta (esim. CD, mp3, 
Spotify)? Lue vaihtoehdot ääneen. Merkitse vain yksi vaihtoehto.

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) Ei osaa sanoa 5 
 

K24 Mikä on suosikkibändisi tai -laulajasi? Jos lapsi ei muista tarkkaa nimeä, pyydä häntä kuvailemaan sitä 
mahdollisimman tarkasti. Suosikki voi olla myös esimerkiksi ”lastenlevyt” tai ”hevi”. 
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K25 
Onko teillä kotona seuraavia sääntöjä liittyen tietokoneeseen, pelaamiseen, internetiin ja ohjelmien 
katseluun? Lue alakohdat ääneen yksi kerrallaan ja valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Kyllä Ei 

a) 
Ohjelmat ja elokuvat, joiden ikäraja on K13, ovat minulta 
kiellettyjä. a1 a2 

b) Minun pitää kysyä vanhemmilta lupa pelaamiseen tai nettiin 
menemiseen. b1 b2 

c) En saa jutella tuntemattomien kanssa netissä. c1 c2 

d) 
Saan käyttää vain niitä nettisivustoja, joista on vanhempien 
kanssa sovittu.  d1 d2 

e) 
Saan olla koneella vain rajoitetun ajan (esim. tunnin päivässä 
tai kahdeksaan asti). e1 e2 

f) Jos käyttäydyn huonosti, voin rangaistukseksi saada 
pelaamis-, netti- tai telkkarikiellon. f1 f2 

g) Saan lainata kirjoja kirjastosta vain aikuisen kanssa. g1 g2 

h) 
En saa kuunnella jonkun bändin tai laulajan musiikkia tai 
katsoa heidän musiikkivideoitaan. h1 h2 

i) 
Onko kotonasi jotain sellaisia internetissä olemiseen, 
pelaamiseen tai ohjelmien katsomisen liittyviä sääntöjä, joita ei 
tässä mainittu? 

i1 i2 

j) 
Sääntöjä ei ole, koska käyttää medioita niin vähän tai vain aikuisen 
valvonnassa. (Valitse tämä jos aiemmin on käynyt ilmi, että lapsi 
käyttää mediaa hyvin vähän) 

j1 j2 

 

K26 
Ovatko säännöt mielestäsi sopivia, vai haluaisitko muuttaa niitä, jos saisit päättää? Kuuntele vastaus 
ja merkitse ne vaihtoehdot, jotka parhaiten sopivat vastaukseen. Valitse mieluimmin vain yksi vaihtoehto. 

a) säännöt ovat sopivia a  

b) haluaa käyttää enemmän mediaa b 

c) haluaa enemmän vapautta valita sisältöjä c 

d) ei halua kysyä lupaa tekemisiin d 

e) haluaa olla kokonaan ilman sääntöjä e 

f) säännöt liian löysiä, haluaa enemmän rajoja  f 

g) ei osaa sanoa g 
 

K27 
Onko teillä kotona tietokoneella, pelilaitteissa tai television yhteydessä käytössä esto-ohjelmia? 
Tällä tarkoitetaan asetuksia jotka estävät lapsia menemästä joillekin sivuille tai peleille, näkemästä 
joitain ohjelmia tai käyttämästä laitteita tiettyyn aikaan. Valitse vain yksi vaihtoehto.  

a) on käytössä 1  

b) ei ole käytössä 2 

c) ei osaa sanoa 3 
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Kysy seuraava kysymys, jos lapsen perheessä on 12-vuotiaita tai sitä vanhempia lapsia (jos et muista, katso kysymyksistä  
3 ja 4). 
 

K28 Saatko katsoa tai käyttää jotain ohjelmaa tai peliä isosisaruksen kanssa, mutta et yksin? Kuuntele 
vastaus ja valitse sopiva vaihtoehto.  

a) Ei. Vanhemman sisaruksen seura ei vaikuta siihen, mitä saan käyttää tai 
katsoa 1 

 

b) Kyllä. Mitä ohjelmaa tai peliä? (Vastaus allaolevaan tyhjään tilaan.) 2 

  

d) En osaa sanoa 3 
 

K29 
Onko sinulla nukkumaanmenoaika? Mikä? Jos lapsella on useita nukkumaanmenoaikoja, merkitse se, 
joka on ennen kouluaamuja. 

a) ei ole 1  

b) kyllä 2 

 mikä?  
 

K30 
Oletko opetellut käyttämään jotain seuraavista? Jos olet, kerro vielä, kuka sinua opetti? Älä luettele 
vastausvaihtoehtoja, vaan kuuntele vastaus ja valitse kaikki vastaukseen sopivat vaihtoehdot.  

Huom! Kysy tämä kysymys 
sarakkeittain! 

a) 
Internetin 
sivujen 
käyttöä 
(esim. 
pelisivut) 

b) 
Digibok-
sin, 
videon tai 
DVD-
soittimen 
käyttöä 

c)  
Kännykän 
kuvavies-
tin lähettä-
mistä 

d) 
Digi- tai 
valokuva-
kameran 
käyttöä  

e) 
Video-
kameran 
käyttöä 
 

En ole opetellut käyttämään tätä a1 b1 c1 d1 e1 

Vanhempi tai muu huoltaja opetti  a2 b2 c2 d2 e2 

Opetettiin koulussa a3 b3 c3 d3 e3 

Muu aikuinen opetti a4 b4 c4 d4 e4 

Sisarus tai muu kotonani asuva lapsi opetti a5 b5 c5 d5 e5 

Kaveri tai sukulaislapsi opetti a6 b6 c6 d6 e6 

Opettelin itse a7 b7 c7 d7 e7 
Olen opetellut, mutta en osaa sanoa kuka 
opetti a8 b8 c8 d8 e8 

 

K31 
Oletko itse laittanut seuraavia sisältöjä nettiin? Lue ääneen rivi kerrallaan ja merkitse vain yksi 
vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Olen tehnyt En ole tehnyt 
a) Valokuvia a1 a2 

b) Videoita b1 b2 

c) Kirjoittanut keskustelukommentteja esimerkiksi uutisiin tai 
foorumeille c1 c2 

d) Hoitanut omia virtuaalilemmikkejä d1 d2 

e) Olen luonut pelihahmoja tai käyttäjäprofiileja e1 e2 

 Minne? 

f) Olen laittanut internetiin muita sisältöjä f1 f2 
 Mitä? 
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K32 
Oletko lukiessasi tai ohjelmia katsoessasi nähnyt tai lukenut jotain sellaista joka jäi pelottamaan tai 
vaivaamaan sinua? Tarkenna, onko kysymys ollut lukemisesta vai katsomisesta. Voit myös valita sekä a ja 
b vaihtoehdon.  

a) Kyllä, kirjoja tai lehtiä lukiessa a  

b) Kyllä, televisiota, videoita tai elokuvia katsoessa b 

c) Kyllä, mutta ei osaa sanoa oliko kyse lukemisesta vai katselusta c 

d) Ei ole d 

e) Ei osaa sanoa e 
 
Kysy seuraavat kysymykset vain jos lapsi vastasi ”kyllä” edelliseen kysymykseen. 
Jos vastaus oli ”ei”, siirry kysymykseen 36. 
 

K33 
Mieti viimeistä kertaa, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Kerroitko siitä kenellekään? 
Kuuntele vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 

c) Opettajalle c 

d) Kaverille tai sukulaislapselle d 

e) Muulle aikuiselle e 

f) En kertonut kenellekään f 

g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
Kysy seuraava kysymys vain jos lapsi kertoi asiasta jollekin aikuiselle. 
Jos ei kertonut kenellekään tai kertoi vain toiselle lapselle, niin siirry kysymykseen 35. 
 

K34 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Kuuntele ensin vastaus ja 
luettele vaihtoehdot vain tarvittaessa. Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua (esimerkiksi otti syliin) a 

 

b) Kertoi aiheesta faktoja (esim. ettei satu ole totta tai ettei Suomeen tule 
tsunamia jne.) b 

c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta mediaa, 
esimerkiksi katsomasta pelottavaa televisio-ohjelmaa c 

d) Suuttui minulle d 
e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 
f) Teki jotain muuta f 
 Mitä? 
g) En muista tai en osaa sanoa g  
 
K35 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua? Kuuntele vastaus ja valitse yksi vaihtoehto. 
a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1  

b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 
c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 
d) Ei muista tai ei osaa sanoa 4 
 
Jos haastateltava vastaa, että asia jäi vaivaamaan yli viikoksi, kysy vaivaako se edelleen.  
Jos vaivaa, vastaa: ”Sinun kannattaisi vielä puhua asiasta vanhemmille tai muille tutuille aikuisille”. 
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K36 
Oletko nettiä käyttäessäsi tai pelejä pelatessasi nähnyt tai kokenut jotain sellaista joka jäi 
pelottamaan tai vaivaamaan sinua? Tarkenna, onko kysymys ollut netistä vai pelaamisesta. Voit myös 
valita sekä a ja b vaihtoehdon. 

a) Kyllä, käyttäessäni nettiä a  

b) Kyllä, pelatessani tietokone- tai konsolipelejä b 

c) Kyllä, mutta ei osaa sanoa oliko kyseessä netti vai peli c 

d) En ole d 

e) Ei osaa sanoa e 
 
Kysy seuraavat kysymykset vain jos lapsi vastasi ”kyllä” edelliseen kysymykseen. 
Jos vastaus oli ”ei”, siirry kysymykseen 41. 
 

K37 
Mieti viimeistä tapausta, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Mikä sen aiheutti? Kuuntele 
vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Outojen tai vieraiden tyyppien yhteydenotot a 

 

b) Kiusaaminen b 

c) Pelottava kuva tai äänitehoste c 

d) Ahdistava tai pelottava peli d 

e) Uutinen e 

f) Seksuaaliset sisällöt (esim. alastomien ihmisten kuvat) f 

g) Joku muu asia g

 Mikä? 

h) En muista tai en osaa sanoa h  
 
K38 Kerroitko tapauksesta kenellekään? Kuuntele vastaus ja valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 
a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 
c) Opettajalle c 
d) Kaverille tai sukulaislapselle d 
e) Muulle aikuiselle e 
f) En kertonut kenellekään f 
g) En muista tai en osaa sanoa g 
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Kysy seuraava kysymys vain jos lapsi kertoi asiasta jollekin aikuiselle. 
Jos ei kertonut kenellekään tai kertoi vain toiselle lapselle, niin siirry kysymykseen 40 
 

K39 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Kuuntele ensin vastaus ja 
luettele vaihtoehdot vain tarvittaessa. Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua (esimerkiksi otti syliin) a 

 

b) Kertoi aiheesta lisää faktoja b 

c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta sivustoa tai peliä  c 

d) Suuttui minulle d 

e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 

f) 
Otti yhteyttä sinua häirinneisiin henkilöihin tai alkoi muuten selvittää 
tilannetta (esim. ilmoitti asiasta poliisille tai kiusaajien vanhemmille) f

g) Teki jotain muuta g 

 Mitä? 

h) Ei muista tai en osaa sanoa h  
 
K40 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua? Valitse yksi vaihtoehto.  

a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1  

b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 

c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 

d) Ei muista tai ei osaa sanoa 4 
 
Jos haastateltava vastaa, että asia jäi vaivaamaan yli viikoksi, kysy vaivaako se edelleen.  
Jos vaivaa, vastaa: ”Sinun kannattaisi vielä puhua asiasta vanhemmille tai muille tutuille aikuisille”. 
 
 

K41 Jutteletko (ainakin silloin tällöin) kotona vanhempiesi kanssa seuraavista aiheista? Valitse kullakin 
rivillä yksi vaihtoehto.  

 Kysy alakohdat yksi kerrallaan ja merkitse vastaukset riveittäin. Juttelee Ei juttele 
a) lukemistasi kirjoista ja lehdistä a1 a2 
b) kuuntelemastasi musiikista b1 b2 
c) pelaamistasi peleistä c1 c2 
d) katsomistasi elokuvista tai televisio-ohjelmista d1 d2 
e) käyttämistäsi nettisivuista e1 e2 
f) uutisista f1 f2 
g) urheilukilpailujen tuloksista g1 g2 
 

K42 
Etsitkö nettikaupoista tuotteita, joita haluaisit vanhempiesi ostavan sinulle tai haluaisit ostaa omalla 
rahalla? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) Ei osaa sanoa  4 
 
 
 
 
 
 



10/10 

K43 Luetko mainoksia, joissa markkinoidaan leluja, pelejä tai vaatteita lapsille? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) Ei osaa sanoa  4 
 

K44 
Oletko käyttänyt oikeaa rahaa nettipeleihin tai -yhteisöihin (esim. Habbo, Aapeli, goSupermodel)? 
Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 
b) Joskus 2 
c) En koskaan 3 
d) Haluaisin, mutta en ole saanut lupaa 4

e) Ei osaa sanoa  5 
 

K45 
Nyt ollaan haastattelun lopussa, kiitos vastauksistasi. Kertoisitko vielä miltä kysymyksiin vastaaminen 
tuntui? 
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MEDIABAROMETRI 2011 – Viidesluokkalaisten kyselylomake  
 
Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sinun mediankäytöstäsi ja mediaan liittyvästä kasvatuksesta kotonasi. Medialla 
tarkoitetaan sekä viestimiä (esim. televisio, sanomalehti) että niiden sisältöjä (esim. elokuva, tietokonepeli).  

Lomakkeet käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Täyttämääsi lomaketta ei näytetä opettajallesi tai vanhemmillesi. 
Tuloksista ei voi tunnistaa yksittäistä oppilasta. 

Lue kysymykset huolellisesti ennen vastaamista. Pyri vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman 
totuudenmukaisesti. Jos et jostain syystä osaa tai halua vastata johonkin kysymykseen, voit valita vaihtoehdon ”en osaa 
sanoa” tai jättää kohdan vastaamatta. Mikäli et ymmärrä jotakin kysymyksistä, viittaa ja odota että tukioppilas tai aikuinen 
tulee luoksesi.  

Vinolla kirjoitetut (kursivoidut) tekstit ovat ohjeita vastaamiseen. Lue ne erityisen huolellisesti. Toisissa kysymyksissä 
voit valita vain yhden vaihtoehdon, mutta toisissa useita vaihtoehtoja.  

Vastaus valitaan merkitsemällä rasti vastausruutuun. (Pienet numerot ruutujen vieressä liittyvät kysymyslomakkeiden 
tallentamiseen, eikä sinun tarvitse välittää niistä.) 

 

K01 Oletko… 

 1 tyttö 2 poika  
 

K02 Minkä ikäinen olet (tänään)? 

 
10 11 12 Jokin muu ikä. Mikä? 

0 1 2 3  
 

K03 
Keitä asuu kanssasi samassa kodissa? Valitse kaikki vastaukset, jotka sopivat kohdallesi. Jos kodissasi asuu 
muita lapsia, merkitse lisäksi viivalle heidän ikänsä. Jos asut useammassa kodissa, niin vastaa sen kodin 
mukaan, josta tulit aamulla kouluun. 

a) Äiti tai muu naispuolinen huoltaja a1 
 

b) Isä tai muu miespuolinen huoltaja b1 

c) Siskot, siskopuolet tai muut tytöt c1 Tyttöjen iät: 

d) Veljet, velipuolet tai muut pojat d1 Poikien iät: 

e) Muita aikuisia  e1 
 

f) Joku muu f1 
 

K04 Mitä kieltä puhut kotona asuvien aikuisten kanssa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Merkitse kaikissa 
kodeissasi aikuisten kanssa puhutut kielet. 

a) suomea a1 Mitä kieliä (muita kuin suomea): 

b) muuta kieltä tai muita kieliä b1 

  
 

K05 Onko sinulla kotona omaa huonetta? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) on, ihan oma 1 

b) yhteinen sisarusten tai muiden lasten kanssa 2 

c) ei ole 3 
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K06 Onko kotonasi seuraavia mediavälineitä? Valitse yksi tai kaksi vaihtoehtoa jokaiselta riviltä. 

  
Väline on jossakin kotonani Laite on huoneessani tai 

voin käyttää sitä myös 
omassa huoneessani 

a) Televisio a1 a2 

b) 
DVD, VHS, blu-ray, VHS-nauhuri tai tallentava 
digiboksi b1 b2 

c) Kännykkä c1 c2 

d) Pelikonsoli tai käsikonsoli d1 d2 

e) Tietokone e1 e2 

f) Mahdollisuus käyttää internetiä f1 f2 
 

K07 Kuinka usein katsot televisiota, videoita tai muita tallennettuja ohjelmia? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En katso ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K08 
Mikä on suosikkiohjelmasi? Jos et muista ohjelman / tallenteen tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman 
tarkasti. Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”urheiluohjelmat” tai ”Kolmosen 
sunnuntain aamupiirretyt”. 

  

 

K09 Kuinka usein pelaat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En pelaa ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K10 Mikä on suosikkipelisi? Jos et muista pelin tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos 
suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”rallipelit” tai ”Aapelin pelisivuston pelit”. 

  

 

K11 Kuinka usein käytät internetiä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En käytä ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K12 
Mikä on suosikkisivustosi internetissä? Jos et muista tarkkaa sivua, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. 
Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”jääkiekkojoukkueiden sivut” tai 
”radiokanavien sivut”. 
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K13 Kuinka usein luet kirjoja (muita kuin koulukirjoja)? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K14 
Mikä on suosikkikirjasi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos suosikkeja on 
useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”jännityskirjat” tai ”Neiti Etsivä -kirjat”. 

  

 

K15 Kuinka usein luet sarjakuvia? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K16 
Mikä on suosikkisarjakuvasi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos 
suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”supersankarisarjakuvat” tai ” Helsingin 
Sanomien sarjakuvat”. 

  

 

K17 Kuinka usein luet sanomalehtiä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K18 
Kuinka usein luet muita lehtiä (esim. Koululainen, Lemmikki, Demi, urheilulehdet)? Valitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En lue ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K19 
Mikä on suosikkilehtesi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos suosikkeja on 
useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”tietokonelehdet” tai ”naistenlehdet”. 
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K20 Kuinka usein kuuntelet radiota (esim. autossa tai kotona)? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K21 
Kuinka usein kuuntelet musiikkia muuten kuin radiosta (esim. CD, mp3, Spotify)? Valitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Joka päivä tai melkein joka päivä 1 

b) Ainakin kerran viikossa 2 

c) Joskus, mutta en joka viikko 3 

d) En kuuntele ollenkaan tai hyvin harvoin 4 

e) En osaa sanoa 5 
 

K22 
Mikä on suosikkibändisi tai -esiintyjäsi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile musiikkia mahdollisimman 
tarkasti. Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”suomi-pop” tai ”hevi”. 

  

 

K23 Käytätkö jotain seuraavista internetpalveluja? Kuinka usein? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Käytän 
usein 

Käytän 
joskus 

Käytän 
harvoin 

En käytä 
koskaan 

a) pelisivustot ( esim. 1001pelit, RuneScape, Lego) a1 a2 a3 a4 

b) hakukoneet (esim. Google) b1 b2 b3 b4 

c) yhteisöpalvelut (esim. Facebook, goSupermodel, Habbo) c1 c2 c3 c4 

d) uutissivut (esim. sanomalehtien nettisivut) d1 d2 d3 d4 

e) 
fanisivut (esm. urheilijoiden, bändien tai televisio-ohjelmien 
kotisivut) e1 e2 e3 e4 

f) nettikaupat f1 f2 f3 f4 

g) 
pikaviestiohjelmat (esim. messenger tai Facebookin tai 
pelisivujen chat) g1 g2 g3 g4 

h) netin tietosanakirjat (esim. Wikipedia) h1 h2 h3 h4 

i) videopalvelut (esim. YouTube) i1 i2 i3 i4 

j) 
televisiokanavien ohjelmapalvelut (esim. YLE Areena tai 
Katsomo.fi) j1 j2 j3 j4 

k) sähköposti k1 k2 k3 k4 

l) musiikinkuuntelupalvelut (esim. Spotify) l1 l2 l3 l4 

m) internetpuhelut (esim. Skype) m1 m2 m3 m4 

n) muut palvelut. n1 n2 n3 n4 

 
Mitkä muut palvelut? 
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K24 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  

Täysin 
samaa 
mieltä 

Vähän 
samaa 
mieltä 

En samaa 
mieltä 

enkä eri 
mieltä 

Vähän eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

a) Vanhempani tietävät mitä teen netissä a1 a2 a3 a4 a5 

b) 
Sosiaalisen median (esim. Messenger tai 
Facebook) käyttäminen on tärkeää, jos 
haluaa pysyä perillä kaveriporukan asioista 

b1 b2 b3 b4 b5 

c) Sosiaalisessa mediassa riitautuu ystäviensä 
kanssa helpommin kuin kasvotusten c1 c2 c3 c4 c5 

d) 
Viestittelen usein vieraiden ihmisten kanssa 
netissä d1 d2 d3 d4 d5 

e) 
Minulle tulee vanhempieni kanssa usein 
riitaa internetin käytöstäni e1 e2 e3 e4 e5 

 

K25 
Onko teillä kotona seuraavia sääntöjä liittyen tietokoneeseen, pelaamiseen ja internetiin? Valitse yksi 
vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Kyllä Ei 

a) Minun pitää kysyä vanhemmilta lupa pelaamiseen tai nettiin menemiseen. a1 a2 

b) En saa mennä tapaamaan vain internetistä tuttuja henkilöitä kasvotusten. b1 b2 

c) En saa kertoa omaa nimeä ym. henkilötietoja tuntemattomille netissä. c1 c2 

d) Osa sivustoista on sellaisia, joille minulla ei ole lupa mennä lainkaan. d1 d2 

e) 
Minun pitää noudattaa pelien ja internetsivustojen ikärajoja, jos sellainen on 
ilmoitettu. e1 e2 

f) En saa laittaa internetiin itse kuvia tai videoita. f1 f2 

g) Saan olla koneella vain rajallisen ajan (esim. tunnin kerrallaan tai kahdeksaan illalla). g1 g2 

h) En saa jutella tuntemattomien kanssa internetissä. h1 h2 

i) 
Meillä on jotain sellaisia internetiin tai pelaamiseen liittyviä sääntöjä, joita ei tässä 
mainittu. i1 i2 

j) Minulla ei ole sääntöjä, koska en käytä tietokonetta, internetiä tai pelilaitteita 
ollenkaan tai juuri ollenkaan.  j1 j2 

 

K26 
Ovatko perheesi tietokoneeseen, pelaamiseen ja nettiin liittyvät säännöt mielestäsi sopivia, vai 
haluaisitko muuttaa niitä, jos saisit päättää? Valitse vain yksi vaihtoehto. Jos haluaisit muuttaa sääntöjä, 
kirjoita, millaiseksi haluaisit niitä muuttaa. 

a) säännöt ovat sopivia 1 Millaisiksi haluaisit muuttaa sääntöjä? 

b) haluaisin muuttaa sääntöjä 2 

c) en osaa sanoa 3 
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K27 
Onko teillä kotona seuraavia sääntöjä liittyen televisio-ohjelmien, videoiden, DVD:n tai tallennettujen 
ohjelmien katseluun? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Kyllä Ei 

a) En saa katsoa ohjelmia tai elokuvia, joiden ikärajamerkintä on K15. a1 a2 

b) 
Saan katsoa ohjelmia vain rajoitetun ajan (esim. tunnin kerrallaan tai 
kahdeksaan illalla). b1 b2 

c) Minun pitää kysyä ohjelmien katsomiseen aikuisen lupa. c1 c2 

d) Jonkun bändin tai laulajan musiikkivideot eivät ole minulle sallittuja. d1 d2 

e) Jotain sellaisia ohjelmien katseluun liittyviä sääntöjä, joita ei tässä 
mainittu. e1 e2 

f) Minulla ei ole sääntöjä, koska en katso ohjelmia ollenkaan tai juuri 
ollenkaan.  f1 f2 

 

K28 Ovatko perheesi ohjelmiin liittyvät säännöt mielestäsi sopivia, vai haluaisitko muuttaa niitä, jos saisit 
päättää? Valitse vain yksi vaihtoehto. Jos haluaisit muuttaa sääntöjä, kirjoita, millaiseksi haluaisit niitä muuttaa. 

a) säännöt ovat sopivia 1 Millaisiksi haluaisit muuttaa sääntöjä? 

b) haluaisin muuttaa sääntöjä 2 

c) en osaa sanoa 3 
 

K29 
Onko teillä kotona tietokoneella, pelilaitteissa tai television yhteydessä käytössä esto-ohjelmia? Tällä 
tarkoitetaan asetuksia jotka estävät lapsia menemästä joillekin sivuille tai peleille, näkemästä joitain ohjelmia tai 
käyttämästä laitteita tiettyyn aikaan. Valitse vain yksi vaihtoehto.  

a) on käytössä 1 

 b) ei ole käytössä 2 

c) en osaa sanoa 3 
 

K30 
Ovatko vanhempasi tai huoltajasi rangaisseet sinua huonosta käytöksestä kieltämällä joksikin aikaa 
jonkun seuraavista? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  On tapahtunut Ei ole tapahtunut 

a) Minua on rangaistu kieltämällä kännykän käyttäminen a1 a2 

b) Minua on rangaistu kieltämällä television katseleminen b1 b2 

c) Minua on rangaistu kieltämällä tietokone- tai konsolipelien pelaaminen c1 c2 

d) Minua on rangaistu kieltämällä internetin käyttäminen d1 d2 
 

K31 
Jos sinulla on 14-vuotiaita tai sitä vanhempia sisaruksia, niin saatko käyttää vanhemman sisaruksen 
seurassa sellaisia pelejä tai nettisivustoja tai katsoa sellaisia ohjelmia, joita et saa käyttää tai katsoa 
yksin? Valitse vain yksi vaihtoehto.  

a) Minulla ei ole 14-vuotiaita tai sitä vanhempia sisaruksia 1 

 
b) 

Ei. Vanhemman sisaruksen seura ei vaikuta siihen, mitä saan käyttää tai 
katsoa 2 

c) Kyllä. Vanhemman sisaruksen seura vaikuttaa siihen, mitä saan käyttää 
tai katsoa 3 

d) En osaa sanoa 4 
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K32 
Jos sinulla on alle kouluikäisiä sisaruksia, niin saavatko he käyttää sinun tai jonkun muun vanhemman 
sisaruksen seurassa sellaisia pelejä tai nettisivustoja tai katsoa sellaisia ohjelmia, joita he eivät saa 
käyttää tai katsoa yksin? Valitse vain yksi vaihtoehto.  

a) Minulla ei ole alle kouluikäisiä sisaruksia 1 

 
b) 

Ei. Vanhemman sisaruksen seura ei vaikuta siihen, mitä pikkusisarukset 
saavat käyttää tai katsoa 2 

c) 
Kyllä. Vanhemman sisaruksen seura vaikuttaa siihen, mitä 
pikkusisarukset saavat käyttää tai katsoa 3 

d) En osaa sanoa 4 
 

K33 
Oletko opetellut käyttämään jotain seuraavista internetissä, ja kuka sinua opetti? Valitse jokaisesta 
sarakkeesta kaikki sopivat vaihtoehdot. 

Huom! Vastaa tähän kysymykseen 
sarakkeittain! 

a) 
Internetin 

hakukonei-
ta (esim. 
Google) 

b) 
Internetin 
pelisivus-
toja (esim. 
1001 pelit, 

RuneScape) 

c) 
Yhteisö-
palveluja 

(esim. 
Facebook, 

Habbo) 

d) 
Internetin 
videopal-

veluja 
(esim. 

YouTube) 

e) 
Pikavies-
tiohjelmia 

(esim. 
Messenger) 

 
En ole opetellut käyttämään tätä a1 b1 c1 d1 e1 

Vanhempi tai muu huoltaja opetti  a2 b2 c2 d2 e2 

Opetettiin koulussa a3 b3 c3 d3 e3 

Muu aikuinen opetti a4 b4 c4 d4 e4 

Sisarus tai muu kotonani asuva lapsi opetti a5 b5 c5 d5 e5 

Kaveri tai sukulaislapsi opetti a6 b6 c6 d6 e6 

Opettelin itse a7 b7 c7 d7 e7 

Olen opetellut, mutta en osaa sanoa kuka opetti a8 b8 c8 d8 e8 
 

K34 Oletko opetellut tekemään seuraavia asioita, ja kuka sinua opetti? Valitse jokaisesta sarakkeesta kaikki 
sopivat vaihtoehdot. 

Huom! Vastaa tähän kysymykseen 
sarakkeittain! 

a) 
Kuvaviestin 
lähettämi-

nen 
kännykällä 

b) 
Videoka-

meran 
käyttö 

 

En ole opetellut käyttämään tätä a1 b1 

Vanhempi tai muu huoltaja opetti  a2 b2 

Opetettiin koulussa a3 b3 

Muu aikuinen opetti a4 b4 

Sisarus tai muu kotonani asuva lapsi opetti a5 b5 

Kaveri tai sukulaislapsi opetti a6 b6 

Opettelin itse a7 b7 

Olen opetellut, mutta en osaa sanoa kuka opetti a8 b8 
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K35 Oletko itse laittanut seuraavia sisältöjä internetiin? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Kyllä En ole 

a) Olen laittanut internetiin valokuvia a1 a2 

b) Olen laittanut internetiin videoita b1 b2 

c) Olen pitänyt blogia (nettipäiväkirjaa) c1 c2 

d) 
Olen kirjoittanut keskustelukommentteja esimerkiksi uutisiin tai 
foorumeille d1 d2 

e) Olen hoitanut omia virtuaalilemmikkejä e1 e2 

f) Olen luonut pelihahmoja tai käyttäjäprofiileja f1 f2 

 
Jos olet, minne? 
 

g) Olen laittanut internetiin muita sisältöjä g1 g2 

 
Jos olet, mitä? 
 

 

K36 
Oletko lukiessasi tai ohjelmia katsoessasi nähnyt tai lukenut jotain sellaista joka jäi pelottamaan tai 
vaivaamaan sinua? Valitse kaikki sinua kuvaavat vaihtoehdot.  

a) Kyllä, lukiessani kirjoja tai lehtiä a 

 
b) Kyllä, katsoessani televisiota, videoita tai elokuvia b 

c) En ole c 

d) En osaa sanoa d 
 
JOS MIELEESI TULEE TÄLLAINEN TAPAUS, NIIN VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSEEN. 
JOS ET MUISTA TÄLLAISTA TAPAUSTA, NIIN SIIRRY KYSYMYKSEEN 40. 
 

K37 Mieti viimeistä kertaa, jolloin luit tai näit jotain sellaista, joka jäi pelottamaan tai vaivaamaan sinua. 
Kerroitko siitä kenellekään? Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 

c) Opettajalle c 

d) Kaverille tai sukulaislapselle d 

e) Muulle aikuiselle e 

f) En kertonut kenellekään f 

g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
JOS KERROIT ASIASTA JOLLEKIN AIKUISELLE (ESIMERKIKSI VANHEMMALLE TAI OPETTAJALLE), NIIN 
VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSEEN. 
JOS ET KERTONUT KENELLEKÄÄN TAI KERROIT VAIN TOISELLE LAPSELLE, NIIN SIIRRY KYSYMYKSEEN 39. 
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K38 
Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Valitse kaikki tilanteeseen 
sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua a 

 

b) Kertoi aiheesta lisää tietoa b 

c) 
Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta mediaa, 
esimerkiksi katsomasta pelottavaa televisio-ohjelmaa c 

d) Suuttui minulle d 

e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 

f) Teki jotain muuta f 

 Mitä? 

g) En muista tai en osaa sanoa g  
 

K39 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua? Valitse yksi vaihtoehto.  

a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1 

 
b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 

c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 

d) En muista tai en osaa sanoa 4 
 

K40 Oletko nettiä käyttäessäsi tai pelejä pelatessasi nähnyt tai kokenut jotain sellaista joka jäi pelottamaan 
tai vaivaamaan sinua? Valitse kaikki sinua kuvaavat vaihtoehdot.  

a) Kyllä, käyttäessäni nettiä a 

 
b) Kyllä, pelatessani tietokone- tai konsolipelejä b 

c) En ole c 

d) En osaa sanoa d 
 
JOS MIELEESI TULEE TÄLLAINEN TAPAUS, NIIN VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSEEN. 
JOS ET MUISTA TÄLLAISTA TAPAUSTA, NIIN SIIRRY KYSYMYKSEEN 45. 
 

K41 
Mieti viimeistä tapausta, jolloin internetiä käyttäessäsi tai pelatessasi näit tai koit sellaista, joka jäi 
pelottamaan tai vaivaamaan sinua. Mikä sen aiheutti? Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Outojen tai vieraiden tyyppien yhteydenotot a 

 

b) Kiusaaminen b 

c) Pelottava kuva tai äänitehoste c 

d) Ahdistava tai pelottava peli d 

e) Uutinen e 

f) Seksuaaliset sisällöt (esim. alastomien ihmisten kuvat) f 

g) Joku muu asia g

 Mikä? 

h) En muista tai en osaa sanoa h  
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K42 Kerroitko tapauksesta kenellekään? Valitse kaikki tilanteeseen sopivat vaihtoehdot. 

a) Vanhemmalle tai muulle kotonani asuvalle aikuiselle a 

 

b) Sisarukselle tai muulle kotonani asuvalle lapselle b 

c) Opettajalle c 

d) Kaverille tai sukulaislapselle d 

e) Muulle aikuiselle e 

f) En kertonut kenellekään f 

g) En muista tai en osaa sanoa g 
 
JOS KERROIT ASIASTA JOLLEKIN AIKUISELLE (ESIMERKIKSI VANHEMMALLE TAI OPETTAJALLE), NIIN 
VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSEEN. 
JOS ET KERTONUT KENELLEKÄÄN TAI KERROIT VAIN TOISELLE LAPSELLE, NIIN SIIRRY KYSYMYKSEEN 44. 
 

K43 Mitä aikuinen teki, kun kerroit hänelle asiasta, joka pelotti tai vaivasi sinua? Valitse kaikki tilanteeseen 
sopivat vaihtoehdot. 

a) Lohdutti minua a 

 

b) Kertoi aiheesta lisää tietoa b 

c) Kielsi käyttämästä epämukavia tunteita aiheuttanutta sivustoa tai peliä  c 

d) Suuttui minulle d 

e) Nauroi tai ei välittänyt asiasta e 

f) Otti yhteyttä sinua häirinneisiin henkilöihin tai alkoi muuten selvittää 
tilannetta (esim. ilmoitti asiasta poliisille tai kiusaajien vanhemmille) f

g) Teki jotain muuta g 

 Mitä? 

h) En muista tai en osaa sanoa h  
 

K44 Kuinka pitkäksi aikaa asia jäi vaivaamaan sinua? Valitse yksi vaihtoehto.  

a) Asia pelotti tai vaivasi vain hetken 1 

 
b) Asia jäi vaivaamaan lyhyeksi aikaa (alle viikoksi) 2 

c) Asia jäi vaivaamaan pitkäksi aikaa (yli viikoksi) 3 

d) En muista tai en osaa sanoa 4 
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K45 
Tuntuuko sinusta, että vanhemmat tai muut kotonasi asuvat aikuiset ovat kiinnostuneita kuulemaan 
lempiohjelmistasi, -peleistäsi ja muista mediasuosikeistasi? Valitse yksi vaihtoehto.  

a) Tuntuu usein 1 

 

b) Tuntuu joskus 2 

c) Tuntuu harvoin 3 

d) Ei tunnu koskaan 4 

e) En osaa sanoa 5

 

K46 
Jutteletko vanhempiesi tai muiden kotonasi asuvien aikuisten kanssa seuraavista aiheista? Kuinka 
usein? Valitse kullakin rivillä yksi vaihtoehto.  

  
Juttelen 

usein
Juttelen 
joskus 

Juttelen 
harvoin 

En juttele 
koskaan 

a) lukemistani kirjoista ja lehdistä a1 a2 a3 a4 

b) kuuntelemastani musiikista b1 b2 b3 b4 

c) pelaamistani peleistä c1 c2 c3 c4 

d) katsomistani elokuvista tai televisio-ohjelmista d1 d2 d3 d4 

e) käyttämistäni nettipalveluista e1 e2 e3 e4 
 

K47 
Etsitkö internetkaupoista tuotteita, joita haluaisit vanhempiesi ostavan sinulle tai haluaisit ostaa omalla 
rahalla? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 

b) Joskus 2 

c) En koskaan 3 

d) En osaa sanoa  4 
 

K48 Luetko mainoksia, joissa markkinoidaan leluja, pelejä tai vaatteita lapsille? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 

b) Joskus 2 

c) En koskaan 3 

d) En osaa sanoa  4 
 

K49 Oletko käyttänyt oikeaa rahaa nettipeleihin tai -yhteisöihin (esim. Habbo, Aapeli, goSupermodel)? Valitse 
vain yksi vaihtoehto. 

a) Usein 1 

b) Joskus 2 

c) En koskaan 3 

d) Haluaisin, mutta en ole saanut lupaa 4

e) En osaa sanoa  5 
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K50 
Huhtikuussa valittiin uusi eduskunta ja uuden hallituksen muodostuminen venyi pitkälle kesään. 
Seurasitko vaali- tai hallitusaiheisia ohjelmia ja uutisia? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
Usein Joskus Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) seurasin televisiosta a1 a2 a3 a4 

b) seurasin nettisivuilta b1 b2 b3 b4 

c) seurasin sanomalehdestä c1 c2 c3 c4 
 

K51 Keskustelitko eduskuntavaaleista tai uudesta hallituksesta? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
Usein Joskus Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) vanhempien tai muiden perheen aikuisten kanssa a1 a2 a3 a4 

b) sisarusten tai muiden perheen lasten kanssa b1 b2 b3 b4 

c) kavereiden kanssa c1 c2 c3 c4 

d) opettajan tai muiden aikuisten kanssa d1 d2 d3 d4 

e) internetissä tuntemattomien kanssa e1 e2 e3 e4 
 

K52 Seuraatko suuria ulkomaisia uutistapahtumia (Esimerkiksi Norjan joukkosurma, Euroopan talouskriisi tai 
Japanin maanjäristys ja ydinvoimalaonnettomuus)? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
Usein Joskus Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) seurasin televisiosta a1 a2 a3 a4 

b) seurasin nettisivuilta b1 b2 b3 b4 

c) seurasin sanomalehdestä c1 c2 c3 c4 
 

K53 Keskusteletko ulkomaanuutisista? Valitse jokaiselta riviltä yksi vaihtoehto. 

 
Usein Joskus Hyvin 

harvoin tai 
ei koskaan 

En osaa 
sanoa 

a) vanhempien tai muiden perheen aikuisten kanssa a1 a2 a3 a4 

b) sisarusten tai muiden perheen lasten kanssa b1 b2 b3 b4 

c) kavereiden kanssa c1 c2 c3 c4 

d) opettajan tai muiden aikuisten kanssa d1 d2 d3 d4 

e) internetissä tuntemattomien kanssa e1 e2 e3 e4 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI! NYT VOIT TUODA LOMAKKEEN AIKUISELLE. 
 


