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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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

PIENTEN LASTEN MEDIABAROMETRI-HANKE 2010
VANHEMPIEN KYSELY
Arvoisa 0-8-vuotiaan lapsen huoltaja!
Pienten lasten median käytöstä ja käyttötilanteista on saatavilla toistaiseksi hyvin vähän tietoa. Tämän kyselyn avulla kerätään
aineistoa suomalaisista perheistä, joissa on 0-8-vuotiaita lapsia. Kysely selvittää lapsen mediamaailmaa ja mediavälineiden käyttöä.
Medioilla tarkoitetaan tässä kyselyssä televisiota, internetiä, pelejä, kännykkää, lehtiä, kirjoja sekä radiota ja musiikkia.
Kysely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa tutkimushanketta, jonka toteuttaa Mediakasvatusseura ry. Hankkeen
tavoitteena on selvittää pienten lasten mediaelämää ja kehittää tutkimusmetodeja alle 8-vuotiaiden lasten median käytön ja
mediasuhteen säännölliseen seurantaan. Hankkeen tuloksia käytetään pienten lasten mediakasvatustyön kehittämiseen ja perheiden
tukemiseen.
Pyydämme vastaamaan kyselylomakkeeseen niin tarkasti kuin mahdollista. Kyselyn vastaajat on valittu satunnaisotannalla eri puolilla
Suomea asuvien alle 8-vuotiaiden lasten perheiden joukosta. Kunkin otantaan valitun perheen vastaus on tärkeä, jotta tulokset
vastaisivat mahdollisimman hyvin kaikkia Suomen 0–8-vuotiaita. Lomakkeen täyttämiseen menee lapsen iästä ja mediankäytöstä
riippuen n. 10–30 minuuttia. Lomakkeen voitte palauttaa postitse palautuskuoressa, jonka postimaksu on jo maksettu. Voit täyttää
kyselyn myös verkossa osoitteessa www. Kyselyyn vastataan 20.9.2010 mennessä.
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä kenenkään vastaajan henkilöllisyys paljastu. Jos kuitenkin haluat osallistua lahjakortin
arvontaan, pyydämme sinua ilmoittamaan yhteystietosi ohessa olevalla erillisellä lomakkeella. Yhteystietonsa jättäneiden kesken
arvomme 50 euron arvoisia lahjakortteja Suomalaiseen Kirjakauppaan. Arvonnan jälkeen tuhoamme nimi- ja sähköpostitiedot.
Jos teillä on jotain kysyttävää lomakkeesta ja sen täyttämisestä, voitte ottaa yhteyttä hankkeen tutkijaan Terhi Walamieheen:
terhi.walamies@mediakasvatus.fi tai 050-551 1088.
Yhteistyöstä lämpimästi kiittäen,

Reijo Kupiainen, FT
Mediakasvatusseuran puheenjohtaja
Terhi Walamies, VM
Pienten lasten mediabarometrin vastaava tutkija
Mediakasvatusseura
terhi.walamies@mediakasvatus.fi
050-551 1088

I Taustakysymykset

Laita rasti ruutuun valitsemasi vastausvaihtoehdon kohdalle. Käytä mustekynää.
1 Tieto kyselyyn vastaajasta
Äiti/äitipuoli
a.)

Isä/isäpuoli

Muu huoltaja, mikä?

Kyselyyn vastaa

2 Kyselyyn vastaajan ikä
a.)
alle 20
e.)
b.)
21–24
f.)
c.)
25–29
g.)
d.)
30-34
h.)

35–39
40–44
45–49
yli 50

3 Vastaajan koulutus
a.) Peruskoulu (kansakoulu/keskikoulu) keskeneräinen, ei koulutusta
b.) Peruskoulu (kansakoulu/keskikoulu)
c.) Lukio
d.) Ammattikoulu
e.) Erikoisammattitutkinto lukion tai ammattikoulun jälkeen
f.) Opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
g.) Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto
h.) Jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)
i.) Muu, mikä?

4 Vastaajan asuinalue
a.) Suur-Helsinki (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
b.) Itä-Uusimaa
c.) Uusimaa
d.) Kanta-Häme
e.) Päijät-Häme
f.) Kymenlaakso
g.) Etelä-Karjala
h.) Varsinais-Suomi
i.) Satakunta
j.) Kainuu

k.)
l.)
m.)
n.)
o.)
p.)
q.)
r.)
s.)
t.)

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Lappi
Ahvenanmaa

5 Vastaajan asuinympäristö
a.) Kaupunki
b.) Esikaupunki /asun kaupungin laitamilla
c.) Pieni taajama
d.) Haja-asutusalue
e.) Muu, mikä?
6 Huoltajien lukumäärä
Yksi
a.)

Kaksi

Useampi

Kuinka monta lapsen huoltajaa taloudessanne on?

7 Minkä ikäisiä ja mitä sukupuolta lapsenne ovat? Merkitse syntymävuosi numeroin (esim. 2002) ja rasti lapsen sukupuoli.
syntymävuosi
sukupuoli
syntymävuosi
sukupuoli
Tyttö
Poika
Tyttö
Poika
lapsi 1
lapsi 7
lapsi 2
lapsi 8
lapsi 3
lapsi 9
lapsi 4
lapsi 10
lapsi 5
lapsi 11
lapsi 6
lapsi 12

Mikäli taloudessanne on useampia lapsia, täyttäkää lomakkeen loppuosa koskien sitä korkeintaan 8-vuotiasta lasta,
jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä (toimikaa näin vaikka kyseinen lapsi olisikin vasta vauvaikäinen).

8 Milloin lapsi on syntynyt? Ympyröi oikea vaihtoehto.
a.) Kuukausi
1
2
3
4
b.) Vuosi

2001

2002

5

6

7

8

9

10

11

12

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9 Onko lapsi tyttö vai poika?
Tyttö
Poika
10 Onko lapsellanne jokin hänen median käyttöönsä vaikuttava, pysyvä erityispiirre (esimerkiksi kehitys- tai muu
vamma/sairaus, joka vaikuttaa median käyttämiseen)?
a.) Ei ole
b.) On, mikä? (vapaaehtoinen)

11 Lapsen läsnäolo taloudessa
Koko ajan

Yli puolet
ajasta

Puolet ajasta Alle puolet ajasta

Asuuko lapsi taloudessanne koko ajan vai osan ajastaan?
12 Lapsen huone
Oma huone

Jakaa huoneen
yhden sisaruksen
kanssa

Jakaa huoneen
useamman
sisaruksen kanssa

Ei erillistä
lastenhuonetta

Onko lapsella taloudessanne oma huone
(tai oma huone yhdessä muiden
sisarusten kanssa)?

HUOM! Jatkokysymyksissä tarkoitamme ”lapsen omalla huoneella” myös SISARUSTEN KANSSA JAETTUA erillistä
lastenhuonetta.

13 Lapsi on arkipäivisin
Aamupäivisin
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)
k.)
l.)

Kotihoidossa (vanhemman tai muun sukulaisen seurassa)
Hoitaja kotona
Perhepäivähoidossa hoitajan kotona
Ryhmäperhepäiväkodissa
Päiväkodissa
Päiväkodin esiopetusryhmässä
Esiopetuksessa
Koulussa
Iltapäiväkerhossa tai muussa kerhotoiminnassa
Asukaspuistossa
Yksin tai sisarusten kanssa kotona
Jossain muualla, missä?

14 Määrittele lapsen luku- ja kirjoitustaidon taso. Voit laittaa rastin kaikkiin paikkansapitäviin kohtiin.

Iltapäivisin

Lukee lehtiä/ kirjoja,
verkkosivuja
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Lukee televisio-ohjelman
tekstitystä

Ei ollenkaan
Muutamia sanoja
Jonkun verran (tavaamalla tai hitaasti)
Kohtalaisesti
Sujuvasti
En tiedä / en osaa arvioida

15 Kuinka hyvin tunnet mielestäsi lapsen käyttämät mediasisällöt?
Erittäin
Melko
Kohtalaisesti Melko
hyvin
hyvin
huonosti
a.) Televisio-ohjelmat
b.)

Internetsivut ja internetpalvelut

c.)

Digitaaliset pelit (tietokoneella,
pelikonsolilla, kännykällä tai muulla
pelilaitteella pelattavat)
Kirjat ja lehdet

d.)

Kirjoittaa

Huonosti En osaa
sanoa

Lapsi ei
käytä

16 Kuinka tärkeänä näet seuraavat näkökulmat valitessasi lapselle mediasisältöjä (esim. televisio-ohjelmat, kirjat, elokuvat
ja pelit)?
Erittäin
Melko
SamanEi erityisen
Ei lainkaan
tärkeää
tärkeää
tekevää
tärkeä
tärkeää
a.) Mediasisältö on lasta kehittävää
b.)

Mediasisältö viihdyttää lasta

c.)

g.)

Mediasisältö on ikäsuositukseltaan
lapselle sopivaa
Lapsi valitsee itse haluamansa
mediasisällön
Lapsen kaveripiirissä seurataan samaa
sisältöä
Vanhemmat käyttävät samaa
mediasisältöä
Mediasisältö on helposti saatavilla

h.)

Joku muu näkökulma, mikä?

d.)
e.)
f.)

II MEDIAVÄLINEET
Laita rasti ruutuun valitsemasi vastausvaihtoehdon kohdalle. Voit valita useampia vaihtoehtoja.

17 Aluksi haluamme tietää, mitä erillisiä mediavälineitä lapsella on käytettävissä kotona. Valitse kaikki paikkansapitävät
vaihtoehdot.
Välineet
Välineen/ median sijainti kodissa
Lapsen omassa
Muualla
On
Ei ole
huoneessa lapsen
kotona lapsen taloudessa,
lainkaan
käytettävissä
käytettävissä
mutta EI
lapsen
käytettävissä
a.) Televisio
b.) Tallentava digiboksi
c.) DVD- tai Blu-ray-soitin (erillinen laite)
d.) VHS-nauhuri
e.) CD-soitin, stereot
f.)
Mp3-soitin, korvalappustereot tai muu kannettava laite
g.) Radion kuunteluun tarkoitettu laite
h.) Pelikonsoli (esim. PlayStation, X-box, Wii)
i.)
Pöytätietokone
j.)
Kannettava tietokone
k.) Internet-yhteys
l.)
Käsikonsoli (esim. Nintendo DS)
TELEVISIO JA ELOKUVAT
Nämä kysymykset koskevat television ja elokuvien katselua.
18 Katseleeko lapsi televisio-ohjelmia tai kuvatallenteita (esim. videot, DVD:t)?
a.) Kyllä
b.) Ei (siirry kysymykseen 29)
c.) En tiedä (siirry kysymykseen 29)
19 Kuinka usein lapsi katselee televisio-ohjelmia eri välineillä? Televisio-ohjelmien katselulla tarkoitetaan ohjelmien
katselua joko suoraan televisiolähetyksestä tai ajallisesti verrattain lähellä alkuperäistä lähetysajankohtaa tapahtuvaa
katselua. Tämä voi tapahtua kotona tai jossain muualla (esim. päivähoidossa, ystävien luona, sukulaisissa tai julkisissa
paikoissa kuten kirjastossa).
6–7/pv 3–5/pv 1–2/pv Vähintään
Harvemmin Ei
En
viikossa viikossa viikossa kerran
koskaan osaa
kuukaudessa
sanoa
a.) Televisiosta tai tietokoneelta ohjelmien
lähetysaikana
b.)

d.)

Lyhytaikaista säilytystä varten
digiboksille, videolle tai DVD:lle
tallennettuja ohjelmia tai elokuvia
Televisiokanavien
tilausohjelmapalveluista
(esim. YLE Areena, Ruutu.fi,
MTV3 Katsomo)
Kännykällä

e.)

Muulla tavalla, millä?

c.)

20 Kuinka usein ja mistä lähteistä peräisin olevia tallennettuja sisältöjä (elokuvia tai televisio-ohjelmia) lapsi katselee?

6–7/pv
viikossa
a.)
b.)
c.)

h.)
i.)

Muulla tavoin hankittuja tallenteita, mitä?

e.)

f.)
g.)

1–2/pv
viikossa

Vähintään
kerran
kuukaudessa

Harvemmin

Ei
koskaan

En
osaa
sanoa

Isän tai muun
miespuolisen
huoltajan
kanssa

Äidin tai
muun
naispuolisen
huoltajan
kanssa

Jonkun
muun
aikuisen
kanssa

En
osaa
sanoa

Ostettuja tai videovuokraamosta
vuokrattuja DVD, Blu ray tai
VHS-tallenteita
Kirjastosta lainattuja tallenteita
Televisiosta tallennettuja, useampaa
katselukertaa varten säilytettyjä
ohjelmia tai elokuvia
Internetin maksuttomissa
tilausohjelmapalveluissa saatavilla olevia
tallenteita (esim. YLE Arkisto, Ruutu.fi)
Internetin maksullisista
tilausohjelmapalveluista (on demand)
hankittuja tallenteita (esim. Elisa Viihde,
Tv-Kaista, Film2Home, Sf Anytime)
Internetistä vertaisverkon kautta saatuja
tallenteita (esim.PirateBay)
Internetistä videopalvelun kautta saatuja
tallenteita (esim. YouTube)
Itse kuvattuja tallenteita (kotivideot)

d.)

3–5/pv
viikossa

21 Television ja tallenteiden katseluseura
Yksin

Oman
ikäisten tai
nuorempien
sisarusten
tai ystävien
kanssa

Itseään yli 4
vuotta
vanhempien
sisarusten tai
ystävien
kanssa

a.) Kenen seurassa lapsi katselee
televisio-ohjelmia tai
kuvatallenteita? (Valitse KAIKKI
paikkansapitävät vaihtoehdot)
b.) Kenen kanssa lapsi
USEIMMITEN katselee televisioohjelmia tai kuvatallenteita?
(Valitse YKSI parhaiten kuvaava
vaihtoehto)
c.) Kenen kanssa lapsi MIELUITEN
lapsi katselee televisio-ohjelmia
tai kuvatallenteita? (Valitse YKSI
parhaiten kuvaava vaihtoehto)
22 Mainitse 1–3 lapselle erityisen mieluista televisio-ohjelmaa (joita hän haluaa katsoa säännöllisesti esimerkiksi joka
viikko)?
1.
2.
3.
23 Mainitse 1–3 lapselle erityisen mieluista elokuvaa tai kuvatallennetta (joita hän haluaa katsoa toistuvasti esimerkiksi
useamman kerran viikossa)?
1.
2.
3.
24 Kuinka usein lapsi seuraa seuraavanlaisia ohjelmia tai elokuvia joko televisiosta, tallenteelta (DVD, Blu-ray, video) tai
internetistä? (Seuraamiseksi luetaan myös se, jos lapsi on esim. vanhemman seurassa tämän katsoessa ohjelmaa)

6–7/pv
viikossa
a.)

d.)

Lasten makasiiniohjelmat (esim. Pikku Kakkonen,
Summeri)
Animaatio-ohjelmat ja
-elokuvat (esim. Winx-klubi, Disneyn piirretyt)
Lasten näytellyt ohjelmat ja elokuvat (esim. Risto
Räppääjä, Pieni Runotyttö)
Uutiset ja ajankohtaisohjelmat

e.)

Urheiluohjelmat

f.)
g.)

Luonto-, eläin- tai tiedeohjelmat (esim. Avara
luonto)
Muut dokumentit ja asia- ja opetusohjelmat

h.)

Tosi-tv-ohjelmat (Poliisit, Idols, Satuhäät)

i.)

l.)
m.)

Saippuasarjat tai romanttiset sarjat ja -elokuvat
(esim. Salatut elämät, Emmerdale)
Jännitys-, toiminta- tai poliisisarjat ja -elokuvat
(esim. CSI, Kylmäverisesti sinun)
Komediasarjat tai -elokuvat (esim. Frendit,
Hauskat kotivideot)
Draamasarjat tai -elokuvat (esim. Helppo elämä)
Kauhusarjat tai -elokuvat (esim. True Blood)

n.)

Muu, mikä?

b.)
c.)

j.)
k.)

3–5/pv
viikossa

1–2/pv
viikossa

25 Kuinka usein lapsi käy katsomassa elokuvia järjestetyissä elokuvanäytöksissä?
Vähintään
Useamman Vähintään
kerran
kerran
kerran
kuukaudessa vuodessa
vuodessa
a.) Elokuvateatterissa vapaa-aikana
b.)
c.)
d.)
e.)

Vähintään
kerran
kuukaudessa

Harvemmin

Harvemmin

Ei koskaan

Ei
koskaan

En osaa
sanoa

Elokuvateatterissa
päiväkodin/esiopetusryhmän tai
koulun kanssa
Kirjaston järjestämässä
elokuvanäytöksessä
Media- tai kulttuurikeskuksen
järjestämässä
elokuvanäytöksessä
Muualla, missä?

26 Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia liittyen lapsen television- tai kuvatallenteiden katseluun?

On
Tapauspysyvät kohtaiset
säännöt säännöt
a.)

e.)

Säännöt siitä, kenen kanssa lapsi saa katsella televisiota/
kuvaohjelmia
Säännöt siitä, mihin aikaan päivästä lapsi saa katsella televisiota/
kuvaohjelmia
Säännöt siitä, kuinka kauan lapsi saa katsella televisiota/
kuvaohjelmia yhtenä päivänä
Säännöt siitä, ettei lapsi saa katsella joitakin
ohjelmia/ohjelmatyyppejä.
Säännöt siitä, mitä televisiokanavia lapsi saa katsoa.

f.)

Muu sääntö, mikä?

b.)
c.)
d.)

27 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Täysin
samaa
mieltä
a.) Televisiokanavat ottavat hyvin huomioon lastensuojelulliset
kysymykset ohjelmasijoittelussaan.
b.) Televisiokanavien välillä on suuria eroja siinä, kuinka ne ottavat
huomioon lastensuojelulliset kysymykset ohjelmasijoittelussaan.
c.) Kaipaisin televisio-ohjelmien yhteyteen selkeämpiä
ikärajamerkintöjä.
d.) Eri ikäisille lapsille suunnatut lastenohjelmat pitäisi selkeämmin
erottaa toisistaan.
e.) Pienille lapsille sisältönsä puolesta sopimattomia ohjelmia
lähetetään liian aikaisin illalla.
f.) Alkuillan televisio-ohjelmissa käytetään usein sopimatonta kieltä
(esim. kiroillaan liikaa).
g.) Alkuillasta lähetettävissä televisiouutisissa esitetään usein
lapsille sopimatonta materiaalia.
h.) Valtion elokuvatarkastamon asettamista elokuvien ikärajoista
tiedotetaan riittävästi.

Jokseenkin
samaa
mieltä

Ei ole
Ei
ollut
sääntöjä
tarvetta
säännöille

En
osaa
sanoa

En
Jokseenkin Täysin
osaa eri mieltä
eri
sanoa
mieltä

28 Kuinka hyvin eri televisiokanavat ovat mielestäsi onnistuneet lasten mediasuojelutyössä, esimerkiksi ikärajojen
merkitsemisen ja ohjelmapaikkavalintojen kanssa?
Erittäin hyvin
Hyvin
Kohtuullisesti Huonosti
Erittäin huonosti En osaa
sanoa
a.) YLEN kanavat
b.) MTV 3
c.) Nelonen
d.) Subtv
e.) Jim / LIV
f.) Joku muu kanava, mikä?

III INTERNETIN KÄYTTÖ
Seuraavaksi kartoitetaan lapsen internetin käyttöä.
29 Käyttääkö lapsesi internetiä?
a.)
Kyllä
b.)
Ei (siirry kysymykseen 37)
c.)
En tiedä (siirry kysymykseen 37)
30 Kuinka usein lapsi käyttää seuraavia välineitä internetin käyttämiseen?

6-7 pv/
viikossa
a.)

Tietokone

b.)

Kännykkä

c.)

Pelikonsoli (PlayStation, Xbox, Wii)
Muu mobiililaite (esim.
käsikonsoli Nintendo DS)

d.)

3-5 pv/
viikossa

1-2 pv/
viikossa

Vähintään kerran
kuukaudessa

Harvemmin

31 Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita internetissä?
6-7 pv/ 3-5 pv/ 1-2 pv/ Vähintään
Harvemmin
viikossa viikossa viikossa kerran
kuukaudessa
a.) Pelaa pelejä
b.)
c.)
d.)

Ei
koskaan

En
osaa
sanoa

Ei
koskaan

En tiedä

Äidin tai
muun
naispuolisen
huoltajan
kanssa

Jonkun
muun
aikuisen
kanssa

Käyttää yhteisöpalveluita (Habbo, Go
Supermodel, Penguin Club, virtuaaliset
hevostallit tai kennelit)
Vierailee lastenohjelmien verkkosivuilla

e.)

Vierailee muilla verkkosivuilla (esim.
YouTube, Papunet)
Katsoo televisio-ohjelmia tai videoita

f.)

Käyttää pikaviestimiä (esim.Messenger)

g.)

Käyttää videopuheluohjelmaa (Skype)

h.)

Käyttää sähköpostia

i.)
j.)

Julkaisee omia
piirustuksia/valokuvia/kirjoituksia
Osallistuu julkisiin verkkokeskusteluihin

k.)

Jotain muuta, mitä?

32 Internetin käytön seura
Yksin Oman
ikäisten tai
nuorempien
sisarusten
tai ystävien
kanssa
a.)
b.)
c.)

Itseään yli 4
vuotta
vanhempien
sisarusten
tai ystävien
kanssa

Isän tai muun
miespuolisen
huoltajan
kanssa

Kenen seurassa lapsi käyttää internetiä?
(Valitse KAIKKI paikkansapitävät
vaihtoehdot)
Kenen kanssa lapsi USEIMMITEN
käyttää internetiä? (Valitse YKSI
vaihtoehto)
Kenen kanssa lapsi MIELUITEN käyttää
internetiä? (Valitse YKSI vaihtoehto)

33 Mainitse 1–3 lapselle erityisen mieluista nettisivua, joilla hän haluaa vierailla säännöllisesti esimerkiksi useamman
kerran viikossa? Merkitse mahdollisuuksien mukaan tarkka www-osoite.

1.
2.
3.
34 Onko lapsen käyttämässä tietokoneessa käytössä internetin sisältöjä suodattava suodatin- tai esto-ohjelma?
a.)
Kyllä
b.)
Ei
c.)
En tiedä
35 Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia lapsen internetin käyttöön liittyen?
On
Rajoituksia
Ei ole ollut
säännöt
erityistarvetta
tapauksissa säännöille
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Säännöt siitä, kenen kanssa lapsi saa käyttää
internetiä
Säännöt siitä, mihin aikaan päivästä lapsi saa käyttää
internetiä
Säännöt siitä, kuinka kauan lapsi saa käyttää internetiä
yhtenä päivänä
Säännöt siitä, ettei lapsi saa vierailla tietyillä sivustoilla
Säännöt siitä, kenen kanssa lapsi saa käyttää
internetiä
Jotain muita sääntöjä, mitä?

36 Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Täysin
Jokseenkin
samaa
samaa mieltä
mieltä
a.) Kaipaisin nettisivuille selvempiä ikäsuositusmerkintöjä
b.)

Ei sääntöjä En osaa
sanoa

c.)

Eri-ikäisille lapsille suunnatut nettisivut pitäisi erottaa
toisistaan selvemmin
Lasten nettisivut ovat laadukkaita

d.)

Pienille lapsille sopivia nettisivuja on helppo löytää

e.)

Lapset joutuvat liian helposti tahtomattaan heille
sopimattomille nettisivuille

En osaa
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri
mieltä

IV DIGITAALISET PELIT
Seuraavat kysymykset käsittelevät digitaalisia pelejä. Kysymykset eivät koske lautapelejä.
37 Pelaako lapsi digitaalisia pelejä tietokoneella, pelikonsolilla, kännykällä tai muulla pelaamiseen soveltuvalla laitteella?
a.) Kyllä
b.) Ei (siirry kysymykseen 46)
c.) En tiedä (siirry kysymykseen 46)

38 Kuinka usein lapsi käyttää seuraavia välineitä pelaamiseen?

6-7/pv
viikossa
a.)

Tietokone

b.)

Pelikonsoli (esim. PlayStation, Xbox, Wii)
Kännykkä

c.)
d.)

3-5 pv/
viikossa

1-2 pv/
viikossa

Vähintään
kerran
kuukaudessa

Harvemmin

Ei
koskaan

En osaa
sanoa

Muu mobiililaite (esim. käsikonsoli
kuten Nintendo DS)

39 Kuinka usein lapsi pelaa seuraavanlaisia digitaalisia pelejä tietokoneella, pelikonsolilla, kännykällä tai muulla
pelilaitteella? Tämä voi tapahtua kotona tai jossain muualla (esim. päivähoidossa, ystävien tai sukulaisten luona, tai
julkisissa paikoissa kuten kirjastossa).
6-7/pv
3-5 pv/
1-2 pv/
Vähintään kerran Harvemmin
Ei koskaan En osaa
viikossa viikossa
viikossa
kuukaudessa
sanoa
a.)
b.)
c.)
d.)

e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

j.)
k.)
l.)
m.)

Oppimispelit
(esim. Ekapeli,
Alkupolku)
Ajanvietepelit
(esim. Pasianssi, Tetris,
Kuplat)
Lasten pelit
(esim. Muumit)
Ajopelit
(esim. Mario kart Wii,
Moto GP, Burn Out
Paradise)
Seikkailupelit
(esim. Lego Star Wars,
Legend of Zelda)
Seurapelit
(esim. Singstar,
tanssimatto)
Simulaatiopelit
(esim. SIMS, Zoo
Tycoon, Nintendogs)
Strategiapelit
(esim. Ant Nation,
Command & Conquer)
Taistelu- ja toimintapelit
(esim. Worms 3D, Lego
Indiana Jones, Street
Fighter)
Tasohyppelypelit
(esim. Super Mario)
Urheilupelit
(esim. NHL, Wii Sports,
FIFA)
Tietokilpailupelit
(esim. Buzz! Suuri
tietovisa)
Joku muu pelityyppi,
mikä?

40 Mainitse 1–3 lapselle erityisen mieluista digitaalista peliä, joita hän haluaa pelata toistuvasti? Jos peli on verkossa,
merkitse mahdollisuuksien mukaan www-osoite
1.

2.
3.
41 Lapsen peliseura (peliseura, joka on fyysisesti samassa tilassa, esim. kotona)
Yksin
Oman ikäisten Itseään yli 4 vuotta Isän tai muun
tai nuorempien vanhempien
miespuolisen
sisarusten tai
sisarusten tai
huoltajan
ystävien
ystävien kanssa
kanssa
kanssa
a.) Kenen kaikkien kanssa
lapsi pelaa? (Valitse
kaikki paikkansapitävät
vaihtoehdot)
b.) Kenen kanssa lapsi
USEIMMITEN pelaa?
(Valitse YKSI parhaiten
kuvaava vaihtoehto)
c.) Kenen kanssa lapsi
MIELUITEN pelaa?
(Valitse YKSI parhaiten
kuvaava vaihtoehto)

Äidin tai muun
naispuolisen
huoltajan
kanssa

Jonkun
muun
aikuisen
kanssa

42 Jos lapsesi pelaa verkkopelejä, kenen kanssa ja missä lapsi pelaa niitä? Verkkopeleillä tarkoitetaan tässä mitä tahansa
internetissä pelattavaa peliä.
Kyllä
Ei En osaa sanoa
a.) Pelaa omien ystävien tai perheenjäsenten kanssa suljetussa verkossa
b.)

Pelaa yksinpelattavia pelejä internetissä

c.)

Pelaa omien tuttavien tai ystävien kanssa internetissä

d.)

Pelaa tuntemattomien ihmisten kanssa verkossa

43 Kuuluuko lapsi johonkin internetin peliyhteisöön?
a.) Kyllä, mihin?
b.)

Ei

c.)

En tiedä

44 Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia liittyen digitaalisten pelien pelaamiseen?
On säännöt Rajoituksia
Ei ole ollut tarvetta
Ei sääntöjä
erityistapauksissa
säännöille
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

En osaa
sanoa

Säännöt siitä, kenen kanssa
lapsi saa pelata digitaalisia
pelejä
Säännöt siitä, mihin aikaan
päivästä lapsi saa pelata
digitaalisia pelejä
Säännöt siitä, kuinka paljon
lapsi saa pelata digitaalisia
pelejä
Säännöt siitä, millaisia
digitaalisia pelejä lapsi saa
pelata.
Jotain muita sääntöjä, mitä?

45 Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Täysin samaa Jokseenkin
En osaa
mieltä
samaa mieltä sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

a.)

Pelien ikärajat ovat sopivia

b.)

d.)

Pelien avulla voi oppia uusia asioita (esim.
englannin kieltä, historiallisia faktoja )
Pelaaminen kehittää ryhmätyötaitoja ja opettaa
muun muassa oman vuoron odottamista
Noudatamme aina peleissä olevia ikäsuosituksia

e.)

Lapsille suunnatut pelit ovat liian väkivaltaisia

f.)

Saan riittävästi tietoa lasten pelimaailmoista

g.)

Digitaalinen pelaaminen vie huomattavasti aikaa
lapsen muulta harrastamiselta

c.)

V KÄNNYKKÄ
Nämä kysymykset käsittelevät lapsen kännykän käyttöä. Kysymyksiin voi vastata, vaikka lapsella ei olisi käytössä omaa kännykkää.
46 Onko lapsellanne käytössä kännykkä?
Kyllä, oma kännykkä
Kyllä, sisarusten kanssa jaettava kännykkä
Kyllä, lapsi saa käyttää vanhempien kännykkää

Ei ole (siirry kysymykseen 50)
En tiedä (siirry kysymykseen 50)

47 Mitä lapsesi tekee kännykällä?
6-7/pv
viikossa
a.)

Soittaa ja lähettää tekstiviestejä

b.)

Pelaa

c.)
d.)

Tilaa maksullisia palveluja (esim.
soittoääniä, musiikkia)
Ottaa kuvia

e.)

Kuuntelee musiikkia

f.)

Käyttää internetiä

g.)

Maksaa makeisia tai virvoitusjuomia

h.)

Katsoo elokuvia

i.)

Jotain muuta, mitä?

3-5 pv/
viikossa

1-2 pv/
viikossa

Vähintään
kerran
kuukaudessa

Harvemmin

48 Onko perheessänne käytössä sääntöjä tai rajoituksia lapsen kännykän käyttöön liittyen?

Ei
koskaan

En osaa
sanoa

On
säännöt/rajoitus
a.)

d.)

Säännöt siitä, kenelle lapsi voi soittaa ja
lähettää tekstiviestejä kännykällä?
Säännöt siitä, mihin aikaan päivästä
lapsi saa käyttää kännykkää
Säännöt siitä, kuinka kauan lapsi saa
käyttää kännykkää yhtenä päivänä
Saldorajoitus

e.)

Jotain muita sääntöjä, mitä?

b.)
c.)

Rajoituksia
erityistapauksissa

Ei ole ollut
tarvetta
säännöille

Ei
sääntöjä

En osaa
sanoa

VI RADIO JA MUSIIKKI
Seuraavat kysymykset käsittelevät radion kuuntelua ja musiikin kuuntelua tallenteilta.
49 Kuunteleeko lapsesi radio-ohjelmia ja/tai musiikkia?
a.)
Kyllä
b.)
Ei (siirry kysymykseen 52)
c.)
En tiedä (siirry kysymykseen 52)
50 Kuinka usein lapsi käyttää seuraavia välineitä radio-ohjelmien ja/tai musiikin kuunteluun?
6-7/pv
3-5 pv/ 1-2 pv/
Vähintään
Harvemmin
viikossa viikossa viikossa
kerran
kuukaudessa
a.) Radio tai stereot
b.)

Autoradio

c.)

Tietokone

d.)

Kännykkä

e.)

CD-soitin

f.)

Kannettava MP3-soitin

g.)

Muu laite, mikä?

51 Kuinka usein lapsi kuuntelee seuraavia sisältöjä?
6-7/pv
viikossa
a.)

Lapsille suunnattuja radio-ohjelmia

b.)
c.)

Nuorille tai aikuisille suunnattuja radioohjelmia
Äänikirjoja tai satukasetteja

d.)

Lapsille suunnattua lastenmusiikkia

e.)

Aikuisille suunnattua musiikkia

VII KIRJAT, SARJAKUVAT JA LEHDET

3-5 pv/
viikossa

1-2 pv/
viikossa

Vähintään
kerran
kuukaudessa

Ei koskaan En osaa
sanoa

Harvemmin

Ei
koskaan

En
osaa
sanoa

Seuraavat kysymykset koskevat kirjojen, lehtien ja sarjakuvien lukemista. Kysymykset koskevat myös verkossa olevia sisältöjä.
52 Lukeeko/selaako lapsesi kirjoja ja lehtiä tai luetaanko niitä hänelle?
a.) Kyllä
b.) Ei (siirry kysymykseen 57)
c.) En tiedä (siirry kysymykseen 57)
53 Kuinka usein lapsi lukee/selaa tai hänelle luetaan seuraavia kirjoja?
6-7/pv
3-5 pv/
1-2 pv/
Vähintään
viikossa viikossa viikossa kerran
kuukaudessa
a.) Kuvakirja (ei tekstiä)
b.)

Sarjakuvakirja

c.)

Tekstiä ja kuvia sisältävä kirja

d.)

Vain tekstiä sisältävä kirja

e.)

Verkossa oleva kirja

f.)

Elektronista kirjaa (esim. Kindle,
iPhone)

54 Kuinka usein lapsi lukee/selaa tai hänelle luetaan seuraavia lehtiä?
6-7/pv
3-5 pv/ 1-2 pv/
viikossa viikossa viikossa
a.)

Sanomalehti

b.)

Sanomalehti verkossa

c.)

Iltapäivälehti

d.)

Iltapäivälehti verkossa

e.)

Sarjakuvalehti (esim. Aku Ankka, Nalle
Puh)
Sarjakuvalehden verkkosivu

f.)
g.)
h.)

Yleisaikakauslehti (esim. Pirkka, 7
päivää)
Lasten lehti (esim. Barbie, Koululainen)

i.)

Nuorten lehti (esim. Demi, Suosikki)

j.)

Naisten lehdet (Anna, MeNaiset)

k.)

Harrastelehti (esim. Pelit-lehti, Futari,
Luontolehti)
Muu lehti, mikä?

l.)

55 Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita?

Vähintään
kerran
kuukaudessa

Harvemmin

Harvemmin

Ei
koskaan

Ei
koskaan

En
osaa
sanoa

En
osaa
sanoa

6-7/pv
viikossa
a.)
b.)
c.)
d.)

3-5 pv/
viikossa

1-2 pv/
viikossa

Vähintään
kerran
kuukaudessa

Harvemmin

Ei
koskaan

En
osaa
sanoa

Ei
tapahdu
koskaan

En
osaa
sanoa

Lapselle luetaan ääneen kirjaa tai
lehteä
Lapsi lukee/selaa itse kirjaa tai lehteä
Lapsi käy kirjastossa yksin tai
vanhemman kanssa
Katsoo kirjaan perustuvia televisioohjelmia ja elokuvia

VIII TARKENTAVAT KYSYMYKSET
Seuraavat kysymykset koskevat kaikkia lapsen käyttämiä mediavälineitä ja sisältöjä.
56 Oletko havainnut seuraavia, nimenomaan mediankäytöstä johtuvia vaikutuksia tai muutoksia?
Tapahtuu Tapahtuu
Tapahtuu
viikoittain kuukausittain harvemmin
a.)

d.)

Lapsi leikkii leikkejä, joissa esiintyy medioista tuttuja hahmoja
ja tapahtumia
Lapsi haluaa ostettavaksi tuotteen, jonka on nähnyt jossakin
mediassa
Lapsi saa mediasta kimmokkeita omaehtoiseen tekemiseen
(esim. laulut, askartelu)
Lapsi säikähtää tai pelästyy mediaesitystä

e.)

Lapsi oppii uusia tiedollisia asioita

f.)

Lapsi on näkee painajaisia, jotka liittyvät koettuun
mediaesitykseen (esim. elokuva, tarina)
Lapsi käyttäytyy levottomasti tai aggressiivisesti median
käytön päätyttyä
Lapsen kanssa tulee ristiriitoja liittyen median käytön
rajoittamiseen
Lapsi oppii vierasta kieltä median kautta

b.)
c.)

g.)
h.)
i.)
j.)

Lapsen unen määrä tai laatu heikkenee mediaesityksen
näkemisen jälkeen

57 Jos haluat, voit vielä antaa palautetta kyselystä ja lähettää terveisiä media-alan sisällöntuottajille sekä lastensuojelusta
medioissa vastaaville viranomaisille. Toimitamme terveiset perille.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Tässä kaikki kysymyksemme, kiitos vastauksistasi! Jos haluat osallistua Suomalaisen Kirjakaupan lahjakorttien arvontaan,
niin merkitse yhteystietosi oheiselle liitteelle. Muista oheistaa liitekyselylomakkeen kanssa kuoreen.

