
KYSELYLOMAKE: FSD3096 NUORTEN MEDIAOSALLISTUMINEN ARGENTIINASSA, EGYP-
TISSÄ, SUOMESSA JA INTIASSA 2009-2011

QUESTIONNAIRE: FSD3096 YOUTH MEDIA PARTICIPATION IN ARGENTINA, EGYPT, FIN-
LAND AND INDIA 2009-2011

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.
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referens.

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



 

 

KYSELY MEDIAN KÄYTÖSTÄ JA MEDIAOSALLISTUMISESTA 
 
Tämä kysely on osa Suomen Akatemian rahoittamaa kansainvälistä tutkimusta, jossa tarkastellaan nuorten mediankäyttöjä. 
Tutkimusta tehdään samanaikaisesti Argentiinassa, Egyptissä, Suomessa ja Intiassa ja siihen osallistuu kaikkiaan lähes 
5000 11–18 -vuotiasta nuorta.  
 
Toivomme, että yrität vastata kaikkiin kysymyksiin. Kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia – on tärkeää, 
että kerrot mitä juuri sinä ajattelet ja teet!  Vastaukset ovat luottamuksellisia ja ainoastaan projektin tutkijat näkevät 
vastauksesi. Tutkimustuloksia julkaistaessa pidetään huolta siitä,  ettei ketään yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.  
 
Kiitos osallistumisestasi projektiin! 
 
K01 Oletko… 
 1 tyttö 2 poika 
 
K02 Minkä ikäinen olet?  
 11 12 13 14 15 16 17 18 

3 4 5 6 7 8 9 10 
11 Muu, mikä? 

 
K03 Onko sinulla mahdollisuus käyttää seuraavia medioita / mediavälineitä kotona tai jossain muualla? 
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Minulla on 

oma (omassa 
käytössäni) 

Meillä on 
kotona (minun 
ja muiden 
yhteiskäytössä) 

Voin käyttää 
jossain muualla 
(koulussa, 
töissä, kaverin 
luona, 
kirjastossa, 
nettikahvilassa) 

Minulla ei ole 
mahdollisuutta 
käyttää tätä 
(tai vain hyvin 
harvoin) 

a) Sanomalehdet a1 a2 a3 a4 
b) Aikakauslehdet b1 b2 b3 b4 
c) Radio c1 c2 c3 c4 
d) Televisio d1 d2 d3 d4 
e) DVD, VHS, blu-ray jne.  e1 e2 e3 e4 
f) Musiikkisoitin (CD-soitin, iPod, MP3-soitin, 

kasettisoitin jne.) 
f1 f2 f3 f4 

g) Pelikonsoli (Nintendo, PlayStation, X-box, 
Wii) 

g1 g2 g3 g4 

h) Pöytätietokone  h1 h2 h3 h4 
i) Kannettava tietokone  i1 i2 i3 i4 
j) Internet-yhteys j1 j2 j3 j4 
k) Kännykkä k1 k2 k3 k4 

 
K04 Onko kotipaikkakunnallasi tarjolla seuraavia paikkoja / palveluita?  
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Kyllä, alle 3 

km 
etäisyydellä 
kotoa 

Kyllä, 3-10 km 
etäisyydellä 
kotoa 

Kyllä, yli 10 
km 
etäisyydellä 
kotoa 

Tätä ei löydy 
kotipaikka-
kunnaltani 

a) Elokuvateatteri a1 a2 a3 a4 
b) Muu julkinen paikka, jossa järjestetään 

elokuvaesityksiä (esim. monitoimitalo) 
b1 b2 b3 b4 

c) Kirjasto c1 c2 c3 c4 
d) Nettikahvila d1 d2 d3 d4 
e) Muu julkinen paikka, jossa voi käyttää 

internetiä  
e1 e2 e3 e4 

f) Paikka, josta voi vuokrata tai lainata videoita 
tai DVD:itä 

f1 f2 f3 f4 

g) Paikka, jossa voi pelata arkadi-, tietokone- tai 
konsolipelejä 

g1 g2 g3 g4 

 



 

 

 
K05 Kuinka usein käytät seuraavia medioita? 
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 5-7 päivänä 

viikossa 
1-4 päivänä 
viikossa 

Vähintään 
kerran 
kuussa 

Harvemmin En 
koskaan 

a) Luen sanomalehtiä (painettuja) a1 a2 a3 a4 a5 
b) Luen aikakauslehtiä (painettuja) b1 b2 b3 b4 b5 
c) Luen sanoma- tai aikakauslehtiä 

internetissä 
c1 c2 c3 c4 c5 

d) Luen kirjoja (muita kuin koulukirjoja) d1 d2 d3 d4 d5 
e) Katson televisio-ohjelmia e1 e2 e3 e4 e5 
f) Katson videoita, DVD:itä tai blue ray:ta f1 f2 f3 f4 f5 
g) Kuuntelen radiota g1 g2 g3 g4 g5 
h) Kuuntelen musiikkitallenteita (esim. CD, 

MP3, iPod) 
h1 h2 h3 h4 h5 

i) Pelaan tietokoneella tai pelikonsolilla i1 i2 i3 i4 i5 
j) Käytän internetiä j1 j2 j3 j4 j5 
k) Käytän tietokonetta muuhun kuin 

pelaamiseen tai internetin käyttöön 
k1 k2 k3 k4 k5 

l) Käytän kännykkää l1 l2 l3 l4 l5 

 
 
K06 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Täysin 

samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri mieltä Täysin 
eri 
mieltä 

a) Minun täytyy usein kysyä neuvoa kavereilta ja perheeltä mediavälineiden 
käyttöä ja tietokoneohjelmia koskien.  

a1 a2 a3 a4 

b) Teen mieluummin jotain muuta kavereiden ja perheen kanssa kuin käytän 
mediaa. 

b1 b2 b3 b4 

c) Median kuvitteelliset tarinat auttavat minua rentoutumaan ja unohtamaan 
ongelmani.  

c1 c2 c3 c4 

d) Perheessäni on tiukat säännöt siitä, millaisia TV-ohjelmia saan katsoa. d1 d2 d3 d4 
e) Osaan luoda ja muokata osoitekirjaa kännykässä. e1 e2 e3 e4 
f) Juttelen usein uutisissa esiintyvistä asioista kavereiden ja perheen 

kanssa.  
f1 f2 f3 f4 

g) En pidä faneista, koska he ovat yli-innokkaita. g1 g2 g3 g4 
h) Autan usein kavereitani, kun heillä on ongelmia tietokoneohjelmien tai 

internetin käytön kanssa. (esim. ohjelmien lataaminen, pelaaminen) 
h1 h2 h3 h4 

i) Saan käyttää medioita (esim. televisio, tietokone, internet) niin paljon kuin 
haluan. 

i1 i2 i3 i4 

j) Olen innokas kokeilemaan erilaisia uusia medioita ja mediavälineitä.  j1 j2 j3 j4 
k) Merkittävä osa median sisällöstä voi olla haitallista lapsille ja nuorille. k1 k2 k3 k4 
l) Radion ja television asiaohjelmat ja viihdeohjelmat on helppoa erottaa 

toisistaan. 
l1 l2 l3 l4 

m) Pidän itseäni fanina. (Esim. jonkin musiikkityylin, pelin, kirjallisuudenlajin, 
urheilulajin, sarjakuvan, televisiosarjan, elokuvan tai näyttelijän fanina) 

m1 m2 m3 m4 

n) Osaan itse arvioida ja valita minulle sopivat mediasisällöt. n1 n2 n3 n4 
o) Minun täytyy aina pitää mielessä se, miten paljon median käyttö maksaa 

(esim. internetin ja kännykän käyttö). 
o1 o2 o3 o4 

 
 

 

 



 

 

K07 Käytätkö mediaa etsiäksesi tietoa seuraaviin tarkoituksiin? Mistä medioista etsit tietoja? 
Valitse jokaisesta  
sarakkeesta KAIKKI  
sinua kuvaavat vaihtoehdot. 

a) 
Etsin tietoa 
koulutehtä-
viä varten 

b) 
Etsin tietoa 
harrastuksii-
ni liittyen 

c) 
Etsin tietoa 
käytännön 
asioista 
(esim. 
aikataulut, 
sää) 

d) 
Etsin tietoa 
uutisista, 
ajankoh-
taisista 
asioista tai 
politiikasta 

e) 
Etsin tietoa 
murros-
iästä tai 
seksuaali-
suudesta 

f) 
Etsin 
tietoa  
tuotteista 
ja 
palveluista  

En ylipäätään etsi tietoa tästä 
aiheesta 

a0 b0 c0 d0 e0 f0 

En käytä mitään mediaa 
etsiäkseni tietoa tästä aiheesta 

a1 b1 c1 d1 e1 f1 

Sanomalehdet (painetut) a2 b2 c2 d2 e2 f2 
Aikakauslehdet (painetut) a3 b3 c3 d3 e3 f3 
Verkkolehdet a4 b4 c4 d4 e4 f4 
Kirjat a5 b5 c5 d5 e5 f5 
Televisio a6 b6 c6 d6 e6 f6 
Videot, DVD:t tai blu-rayt a7 b7 c7 d7 e7 f7 
Radio a8 b8 c8 d8 e8 f8 
Internet-sivustot a9 b9 c9 d9 e9 f9 
Internetin keskusteluryhmät tai 
yhteisöpalvelut (esim. 
Facebook, IRC-galleria) 

a10 b10 c10 d10 e10 f10 

CD-ROM:it a11 b11 c11 d11 e11 f11 
Jokin muu media, mikä? 
 
 

a12 b12 c12 d12 e12 f12 

 
K08 Käytätkö seuraavia medioita jos haluat viettää aikaa toisten ihmisten kanssa (käyttää mediaa yhdessä toisten 

kanssa)? 
Valitse jokaisesta  
sarakkeesta KAIKKI  
sinua kuvaavat vaihtoehdot. 

a) 
Haluan viettää 
aikaa perheen 
kanssa 

b) 
Haluan 
viettää aikaa 
kavereiden 
kanssa 

c) 
Haluan viettää 
aikaa tyttö-
/poikaystävän 
kanssa 

d) 
Haluan viettää 
aikaa 
virtuaalisten 
ystävieni 
kanssa (tai 
löytää uusia) 

e) 
Haluan viettää 
aikaa jonkun 
muun kanssa. 
Kenen? 

En käytä mitään mediaa 
viettääkseni aikaa näiden 
ihmisten kanssa 

a1 b1 c1 d1 e1 

Televisio a2 b2 c2 d2 e2 
Videot, DVD:t tai blu-rayt a3 b3 c3 d3 e3 
Radio a4 b4 c4 d4 e4 
Musiikkitallenteet a5 b5 c5 d5 e5 
Tietokone-/konsolipelit  a6 b6 c6 d6 e6 
Internet (käyttää yhdessä) a7 b7 c7 d7 e7 
Internet (tapaaminen verkossa) a8 b8 c8 d8 e8 
Elokuvateatteri a9 b9 c9 d9 e9 
Jokin muu media, mikä? 
 
 

a10 b10 c10 d10 e10 

 
 



 

 

K09 Käytätkö mediaa jos haluat ottaa yhteyttä muihin ihmisiin? 
Valitse jokaisesta  
sarakkeesta KAIKKI  
sinua kuvaavat 
vaihtoehdot. 

a) 
Otan yhteyttä 
perheeseen ja 
sukulaisiin 

b) 
Otan 
yhteyttä 
kavereihin 

c) 
Otan 
yhteyttä 
muihin 
tuntemiini 
ihmisiin 

d) 
Otan yhteyttä 
julkkiksiin, 
kuten 
muusikoihin, 
leffatähtiin ja 
urheilijoihin 

e) 
Otan 
yhteyttä 
muihin 
faneihin 

f) 
Etsin  
tyttö-/ poika- 
ystävää 

En ota yhteyttä näihin 
ihmisiin minkään median 
avulla 

a1 b1 c1 d1 e1 f1 

Sanomalehdet (painetut) a2 b2 c2 d2 e2 f2 
Aikakauslehdet (painetut) a3 b3 c3 d3 e3 f3 
Verkkolehdet a4 b4 c4 d4 e4 f4 
Radio a5 b5 c5 d5 e5 f5 
Internetin 
keskusteluryhmät 

a6 b6 c6 d6 e6 f6 

Internetin yhteisöpalvelut 
(esim. Facebook, IRC-
galleria) 

a7 b7 c7 d7 e7 f7 

Internetin treffi- ja 
kontaktipalstat 

a8 b8 c8 d8 e8 f8 

Sähköposti a9 b9 c9 d9 e9 f9 
Kännykkä a10 b10 c10 d10 e10 f10 
Lankapuhelin a11 b11 c11 d11 e11 f11 
Jokin muu media, mikä? 
 
 

a12 b12 c12 d12 e12 f12 

 
K10 Julkaisetko seuraavia asioita koskevia mielipiteitäsi mediassa? Missä mediassa? 
Valitse jokaisesta  
sarakkeesta KAIKKI  
sinua kuvaavat 
vaihtoehdot. 

a) 
Yhteiskun-
nalliset asiat 
(esim. 
terveys, 
koulutus)  

b) 
Politiikka 

c) 
Kulttuuri 
(esim. 
musiikki, 
elokuvat)  

d) 
Ympäristö-
asiat 

e) 
Ihmis-
oikeusky-
symykset 

f) 
Muut asiat 
(kerro 
tarkemmin) 

En julkaise tätä asiaa   
koskevia mielipiteitä 
missään mediassa 

a1 b1 c1 d1 e1 f1 

Sanomalehdet 
(painetut) 

a2 b2 c2 d2 e2 f2 

Aikakauslehdet 
(painetut) 

a3 b3 c3 d3 e3 f3 

Sanoma- tai 
aikakauslehdet netissä 

a4 b4 c4 d4 e4 f4 

Televisio a5 b5 c5 d5 e5 f5 
Videot, DVD;t tai blu-
rayt 

a6 b6 c6 d6 e6 f6 

Radio a7 b7 c7 d7 e7 f7 
Internetin 
keskusteluryhmät 

a8 b8 c8 d8 e8 f8 

Internetin 
yhteisöpalvelut (esim. 
Facebook, IRC-galleria) 

a9 b9 c9 d9 e9 f9 

Muut internet-sivustot a10 b10 c10 d10 e10 f10 
Kännykkä a11 b11 c11 d11 e11 f11 
Lankapuhelin a12 b12 c12 d12 e12 f12 
Jokin muu media, 
mikä? 

a13 b13 c13 d13 e13 f13 



 

 

 
 
K11 Julkaisetko omia (luovia) tuotoksiasi jossain mediassa? Millaisia tuotoksia? Missä mediassa? 
Valitse jokaisesta  
sarakkeesta KAIKKI  
sinua kuvaavat vaihtoehdot. 

a) 
Tekstit 
(novellit, 
runot, 
tarinat jne.) 

b) 
Musiikki  

c) 
Piirustuk-
set, maa-
laukset tai 
sarjakuvat 

d) 
Elokuvat tai 
videot  

e) 
Tietokone-
ohjelmat 
(esim. pelit) 

f) 
Muut 
luovat 
tuotokset 
(kerro 
tarkemmin) 

En tee lainkaan näitä a0 b0 c0 d0 e0 f0 
En julkaise näitä missään 
mediassa 

a1 b1 c1 d1 e1 f1 

Sanomalehdet (painetut) a2 b2 c2 d2 e2 f2 
Aikakauslehdet (painetut) a3 b3 c3 d3 e3 f3 
Verkkolehdet a4 b4 c4 d4 e4 f4 
Televisio a5 b5 c5 d5 e5 f5 
Video, DVD, blu-ray a6 b6 c6 d6 e6 f6 
Radio a7 b7 c7 d7 e7 f7 
Nauhoitettu musiikki a8 b8 c8 d8 e8 f8 
Internetin 
keskusteluryhmät 

a9 b9 c9 d9 e9 f9 

Internetin yhteisöpalvelut a10 b10 c10 d10 e10 f10 
Blogit a11 b11 c11 d11 e11 f11 
Muut verkkosivustot a12 b12 c12 d12 e12 f12 
Sähköposti a13 b13 c13 d13 e13 f13 
Tietokone-/konsolipelit a14 b14 c14 d14 e14 f14 
CD-ROM a15 b15 c15 d15 e15 f15 
Kännykkä a16 b16 c16 d16 e16 f16 
Muu media, mikä? a17 b17 c17 d17 e17 f17 

 
 
K12 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Täysin 

samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri mieltä Täysin eri 
mieltä 

a) Jos uutiset ovat sanomalehdessä, niiden täytyy olla totta. a1 a2 a3 a4 
b) Tosi-TV-ohjelmissa ei ole käsikirjoitusta, vaan ne näyttävät asiat niin 

kuin ne todella tapahtuvat. 
b1 b2 b3 b4 

c) Internet-sivuston ulkoasun perusteella on mahdollista sanoa, onko 
sen sisältö luotettavaa vai ei. 

c1 c2 c3 c4 

d) Ei ole tarpeellista lukea artikkelia sanomalehdessä, jos katsoo vain 
kuvat. 

d1 d2 d3 d4 

e) Useimmat televisio-ohjelmat antavat todenmukaisen kuvan siitä 
miten asiat ovat ja miten ihmiset elävät. 

e1 e2 e3 e4 

f) Mediassa tulisi olla esillä enemmän nuorten elämää käsitteleviä 
aiheita. 

f1 f2 f3 f4 

g) Värien ja eri kuvakulmien käyttäminen valokuvassa ovat tärkeitä 
keinoja halutun mielikuvan luomiseksi. 

g1 g2 g3 g4 

h) Media antaa usein väärän kuvan vieraista maista ja kulttuureista.  h1 h2 h3 h4 
i) Tarvitsemme enemmän itsenäisiä mediatuottajia saadaksemme 

näkyviin enemmän erilaisia sosiaalisia ja poliittisia näkemyksiä. 
i1 i2 i3 i4 

j) Mainokset antavat oikeata informaatiota tuotteista. j1 j2 j3 j4 

 



 

 

 
 
K13 Seuraatko mediasta seuraavia aihepiirejä? Mistä mediasta? Entä keskusteletko tästä aihepiiristä? (valitse 

jokaisella rivillä kaikki sopivat vaihtoehdot)  
 Valitse jokaiselta riviltä 

KAIKKI sinua kuvaavat 
vaihtoehdot. 

Seuraan tätä 
asiamedi-
assa (esim. 
uutiset, 
dokumentit, 
sanoma-
lehdet, 
tietokirjat) 

Seuraan tätä 
fiktiivisessä 
mediassa 
(esim. 
elokuvat, 
pelit, kauno-
kirjallisuus) 

Keskuste-
len tästä 
aiheesta 
kavereiden 
ja perheen 
kanssa 

Osallistun 
julkisiin 
keskusteluihin 
tästä aiheesta 
(esim. 
sanomaleh-
dissä tai 
internetin 
keskustelu-
ryhmissä) 

Välitän muiden 
tästä aiheesta 
tekemää 
materiaalia 
kavereilleni ja 
tuttavilleni 
median kautta 
(esim. 
sähköpostit, 
musiikki, 
videot) 

Teen itse 
tähän 
aiheeseen 
liittyvää 
materiaalia 
ja julkaisen 
sitä median 
kautta 
(esim. 
musiikki, 
videot) 

a) Paikalliset uutiset a1 a2 a3 a4 a5 a6 
b) Kotimaan uutiset b1 b2 b3 b4 b5 b6 
c) Kansainväliset uutiset c1 c2 c3 c4 c5 c6 
d) Politiikka ja 

yhteiskunta (esim. 
koulutus, 
sosiaalipolitiikka) 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 

e) Ympäristökysymykset e1 e2 e3 e4 e5 e6 
f) Ihmisoikeuskysymyk-

set 
f1 f2 f3 f4 f5 f6 

g) Urheilu g1 g2 g3 g4 g5 g6 
h) Kuntoilu ja terveys h1 h2 h3 h4 h5 h6 
i) Kauneus ja muoti i1 i2 i3 i4 i5 i6 
j) Musiikki j1 j2 j3 j4 j5 j6 
k) Elokuva k1 k2 k3 k4 k5 k6 
l) Muut taiteet (esim. 

teatteri, kuvataiteet) 
l1 l2 l3 l4 l5 l6 

m) Tiede m1 m2 m3 m4 m5 m6 
n) Historia n1 n2 n3 n4 n5 n6 
o) Matkustaminen, muut 

kulttuurit 
o1 o2 o3 o4 o5 o6 

p) Oman maani tai 
kansani kulttuuri 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 

q) Eläimet, luonto q1 q2 q3 q4 q5 q6 
r) Teknologia r1 r2 r3 r4 r5 r6 
s) Julkisuuden henkilöt s1 s2 s3 s4 s5 s6 
t) Science fiction ja 

fantasia 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 

u) Toiminta, seikkailu u1 u2 u3 u4 u5 u6 
v) Komedia, huumori v1 v2 v3 v4 v5 v6 
w) Romantiikka, rakkaus-

tarinat 
w1 w2 w3 w4 w5 w6 

x) Muu aihe, mikä? 
 
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 

y) Muu aihe, mikä? 
 
 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 

z) Muu aihe, mikä? 
 
 

z1 z2 z3 z4 z5 z6 

 
 



 

 

K14 Missä määrin ikäisesi nuoret voivat mielestäsi saada mielipiteensä esille (suuremmalle yleisölle) seuraavia 
medioiden kautta? 

 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Ei 
lainkaan 

Vain 
vähän 

Jonkin 
verran 

Hyvin 

a) Kirjoittamalla sanomalehden yleisönosastoon  a1 a2 a3 a4 
b) Osallistumalla internetin keskusteluryhmiin b1 b2 b3 b4 
c) Allekirjoittamalla nettiadresseja c1 c2 c3 c4 
d) Kirjoittamalla blogia d1 d2 d3 d4 
e) Osallistumalla yleisölle avoimiin radio- tai televisio-

ohjelmiin (esim. soittamalla tai lähettämällä tekstiviestejä tai 
sähköposteja )  

e1 e2 e3 e4 

f) Tekemällä radio-/televisio-ohjelmia tai kirjoittamalla juttuja 
sanomalehtiin 

f1 f2 f3 f4 

g) Julkaisemalla omaa lehteä g1 g2 g3 g4 
h) Julkaisemalla verkkosivustoa tai verkkolehteä h1 h2 h3 h4 
i) Julkaisemalla materiaalia internetin julkisilla sivustoilla 

(esim. Youtube)  
i1 i2 i3 i4 

j) Muulla tavoin, miten? 
 

j1 j2 j3 j4 

k) Muulla tavoin, miten? k1 k2 k3 k4 

 
K15 Oletko itse julkaissut mielipiteitäsi mediassa jollakin seuraavista keinoista? 
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. En koskaan. Kyllä. 1 tai 2 

kertaa. 
Kyllä. Useita 
kertoja. 

a) Allekirjoittanut nettiadresseja a1 a2 a3 
b) Kirjoittanut jutun koulun lehteen b1 b2 b3 
c) Tehnyt ohjelmia koulun radio- tai televisiokanavalle c1 c2 c3 
d) Kirjoittanut lehtijuttuja, jotka on julkaistu koulun tai jonkun 

järjestön verkkosivuilla 
d1 d2 d3 

e) Tehnyt radio- tai televisio-ohjelmia, jotka on julkaistu koulun tai 
jonkun järjestön verkkosivuilla 

e1 e2 e3 

f) Kirjoittanut sanomalehden, radion tai televisiokanavan 
keskustelusivustolle 

f1 f2 f3 

g) Kirjoittanut lehden yleisönosastoon g1 g2 g3 
h) Kirjoittanut lehtijuttuja paikallislehteen h1 h2 h3 
i) Kirjoittanut lehtijuttuja suurempaan sanomalehteen i1 i2 i3 
j) Kirjoittanut juttuja julkiseen verkkolehteen j1 j2 j3 
k) Osallistunut soittamalla puhelimitse radio-ohjelmaan k1 k2 k3 
l) Tehnyt ohjelmia paikalliselle radiokanavalle l1 l2 l3 
m) Tehnyt  ohjelmia suuremmalle radiokanavalle m1 m2 m3 
n) Tehnyt ohjelmia nettiradioon n1 n2 n3 
o) Tehnyt ohjelmia paikalliselle televisiokanavalle o1 o2 o3 
p) Tehnyt ohjelmia suuremmalle televisiokanavalle p1 p2 p3 
q) Osallistunut radio- tai televisio-ohjelmiin internetin tai 

tekstiviestien välityksellä 
q1 q2 q3 

r) Osallistunut median järjestämiin äänestyksiin r1 r2 r3 
s) Tehnyt internetissä julkaistuja videoita (esim. Youtube) s1 s2 s3 
t) Julkaissut painettuja lehtiä  t1 t2 t3 
u) Julkaissut verkkolehtiä (yksin tai yhdessä muiden kanssa)  u1 u2 u3 
v) Kirjoittanut julkista blogia internetiin v1 v2 v3 
w) Jollakin muulla tavoin. Miten? 

 
 

w1 w2 w3 



 

 

 
 
K16 Olisitko halunnut julkaista mielipiteitäsi mediassa enemmän kuin olet tähän mennessä 

julkaissut? 
 Kyllä 1 

En (siirry kysymykseen numero 18) 2 

 
 
K17 Mitkä ovat syitä siihen, että et julkaissut mielipiteitäsi niin paljon kuin olisit halunnut?  

Valitse ensimmäisessä sarakkeessa KAIKKI syyt  
ja toisessa sarakkeessa vain YKSI tärkein syy. 

a)  
kaikki syyt 

b)  
tärkein syy 

Mielestäni minulla ei ole julkaisemisen arvoisia mielipiteitä. a1 b1 

Mielipiteiden julkaiseminen on turhaa, koska niillä ei olisi kuitenkaan mitään vaikutusta 
asioihin. 

a2 b2 

En tiedä, minne ja miten voisin lähettää mielipiteitäni. a3 b3 

Saatavilla ei ole kanavia, joilla nuorten mielipiteitä voisi julkaista. a4 b4 

Olen lähettänyt mielipiteitäni, mutta niitä ei ole julkaistu.  a5 b5 

Minulla ei ole käytössäni tarvittavia mediavälineitä (esim. internet, puhelin). a6 b6 

Minulla ei ole varaa lähettää mielipiteitäni (esim. postin, puhelimen tai internetin käytöstä 
syntyvien maksujen takia). 

a7 b7 

Minulla ei ole aikaa osallistua tällä tavoin. a8 b8 

Muu syy. Mikä? 
 
 

a9 b9 

 
 
K18 Onko sinua haastateltu koskaan sanomalehteen, radioon tai televisio-ohjelmaan?  
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Ei koskaan. Kyllä. 1 tai 2 

kertaa. 
Kyllä. 
Useita 
kertoja. 

a) Koulun lehteen a1 a2 a3 
b) Radio- tai television-ohjelmaan koulun kanavalla  b1 b2 b3 
c) Lehtijuttuun joka julkaistaan koulun tai muun järjestön 

verkkosivuilla 
c1 c2 c3 

d) Radio- tai televisio-ohjelmaan joka julkaistaan koulun tai 
muun järjestön verkkosivuilla 

d1 d2 d3 

e) Paikallislehteen e1 e2 e3 
f) Suurempaan lehteen f1 f2 f3 
g) Julkiseen verkkolehteen  g1 g2 g3 
h) Paikallisradioon h1 h2 h3 
i) Suuremman radiokanavan ohjelmaan i1 i2 i3 
j) Nettiradioon j1 j2 j3 
k) Internetissä julkaistaviin videoihin (esim. Youtube) k1 k2 k3 
l) Nuorten julkaisemaan painettuun lehteen l1 l2 l3 
m) Nuorten julkaisemaan verkkolehteen m1 m2 m3 
n) Johonkin muuhun mediaan. Mihin? 

 
n1 n2 n3 

o) Johonkin muuhun mediaan. Mihin? 
 

o1 o2 o3 

 



 

 

 
K19 Rajoittavatko seuraavat tahot (merkittävästi) sitä, mitä medioita tai mediasisältöjä voit käyttää tai kuinka voit 

itse julkaista mielipiteitäsi tai materiaalia mediassa? 
Valitse jokaisesta  
sarakkeesta KAIKKI  
sinua kuvaavat vaihtoehdot. 

a) 
Poliittiset 
vallanpitäjät/ 
lainsäädäntö 

b) 
Uskonnolliset 
auktoriteetit/ 
uskonto 

c) 
Koulu, 
opettajat 

d) 
Perhe, 
vanhemmat, 
sukulaiset 

e) 
Ystävät ja 
koulukaverit 

f) 
Joku 
muu. 
Kuka? 

Tämä taho ei rajoita median 
käyttöäni 

a0 b0 c0 d0 e0 f0 

Sanomalehdet a2 b2 c2 d2 e2 f2 
Kirjat a3 b3 c3 d3 e3 f3 
Televisio a4 b4 c4 d4 e4 f4 
Video, DVD, blu-ray a5 b5 c5 d5 e5 f5 
Radio a6 b6 c6 d6 e6 f6 
Musiikkitallenteet a7 b7 c7 d7 e7 f7 
Internet-sivustot a8 b8 c8 d8 e8 f8 
Internetin keskusteluryhmät ja 
yhteisöpalvelut 

a9 b9 c9 d9 e9 f9 

Sähköposti a10 b10 c10 d10 e10 f10 
Tietokone-/konsolipelit a11 b11 c11 d11 e11 f11 
Kännykkä  a12 b12 c12 d12 e12 f12 
Muu media. Mikä? 
 
 

a13 b13 c13 d13 e13 f13 

Muu media. Mikä? 
 
 

a14 b14 c14 d14 e14 f14 

 
 
K20 Käytätkö internetiä? 

 Kyllä 1 

En (siirry kysymykseen numero 24) 2 

 
 
K21 Kuinka usein käytät internetiä seuraavissa paikoissa? 
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 5-7 päivänä 

viikossa 
1-4 päivänä 
viikossa 

Vähintään 
kerran 
kuussa 

Harvemmin En 
koskaan 

a) Kotona a1 a2 a3 a4 a5 
b) Koulussa / töissä b1 b2 b3 b4 b5 
c) Kaverin luona c1 c2 c3 c4 c5 
d) Nettikahvilassa  d1 d2 d3 d4 d5 
e) Kännykän kautta e1 e2 e3 e4 e5 
f) Julkisessa paikassa (kirjasto jne.) f1 f2 f3 f4 f5 
g) Muualla. Missä? 

 
 

g1 g2 g3 g4 g5 

 



 

 

 
K22 Kuinka usein käytät internetiä seuraaviin asioihin? 
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 5-7 

päivänä 
viikossa 

1-4 
päivänä 
viikossa 

Vähintään 
kerran 
kuussa 

Harvem-
min 

En 
koskaan 

En tiedä 
mikä 
tämä on 

a) Etsin tietoa koulua / töitä varten a1 a2 a3 a4 a5 a6 
b) Etsin tietoa käytännön asioista 

(aikataulut, aukioloajat, sää jne.) 
b1 b2 b3 b4 b5 b6 

c) Etsin tietoa kotimaan tapahtumista ja 
uutisista 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 

d) Etsin tietoa kansainvälisistä 
tapahtumista ja uutisista 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 

e) Teen ostoksia, hoidan pankkiasioita 
jne. 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 

f) Käytän sähköpostia f1 f2 f3 f4 f5 f6 
g) Käytän messengeriä tai muuta 

pikaviestiohjelmaa 
g1 g2 g3 g4 g5 g6 

h) Soitan puheluita (esim. Skype) h1 h2 h3 h4 h5 h6 
i) Pelaan pelejä i1 i2 i3 i4 i5 i6 
j) Käyn yhteisöpalveluiden sivuilla 

(esim. Facebook, IRC-galleria) 
j1 j2 j3 j4 j5 j6 

k) Keskustelupalstat (luen tai osallistun 
itse) 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 

l) Virtuaalimaailmat (esim. Habbo, 
Second Life, virtuaalitallit) 

l1 l2 l3 l4 l5 l6 

m) Luen sanoma- / aikakauslehtiä m1 m2 m3 m4 m5 m6 
n) Katson televisiota n1 n2 n3 n4 n5 n6 
o) Katson videoita / elokuvia o1 o2 o3 o4 o5 o6 
p) Julkaisen omaa materiaalia p1 p2 p3 p4 p5 p6 
q) Allekirjoitan verkkoadresseja 

 
q1 q2 q3 q4 q5 q6 

r) Muuta. Mitä? 
 
 

r1 r2 r3 r4 r5 r6 

s) Muuta. Mitä? 
 
 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 

 
 
 
K23 Onko sinulla…  ?  
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. Ei Kyllä Useita On ollut, 

mutta ei 
ole enää 

En tiedä 
mikä tämä 
on 

a) Oma sähköpostiosoite  a1 a2 a3 a4 a5 
b) Oma nettisivu b1 b2 b3 b4 b5 
c) Oma blogi c1 c2 c3 c4 c5 
d) Oma profiili yhteisöpalvelussa (esim. 

Facebook, IRC-galleria) 
d1 d2 d3 d4 d5 

e) Kuulun johonkin peliklaaniin tai vastaavaan e1 e2 e3 e4 e5 
f) Oma hahmo virtuaalimaailmassa (Esim. 

Habbo, Second Life) 
f1 f2 f3 f4 f5 

 



 

 

 
K24 Käytätkö kännykkää? 

 Kyllä 1 

En (siirry kysymykseen numero 26) 2 

 
K25 Kuinka usein käytät kännykkää seuraaviin asioihin? 
 Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta 

riviltä. 
5-7 
päivänä 
viikossa 

1-4 
päivänä 
viikossa 

Vähintään 
kerran 
kuussa 

Harvem-
min 

En 
koskaan 

En tiedä 
mikä tämä 
on 

a) Puhelut a1 a2 a3 a4 a5 a6 
b) Tekstiviestit b1 b2 b3 b4 b5 b6 
c) Pelaaminen c1 c2 c3 c4 c5 c6 
d) Radion tai musiikin kuuntelu d1 d2 d3 d4 d5 d6 
e) Valokuvien ottaminen e1 e2 e3 e4 e5 e6 
f) Internetin käyttö f1 f2 f3 f4 f5 f6 
g) Palveluiden ostaminen (liput, 

makeiset jne.) 
g1 g2 g3 g4 g5 g6 

h) Television tai videoiden katsominen h1 h2 h3 h4 h5 h6 
i) Joku muu. Mikä? 

 
i1 i2 i3 i4 i5 i6 

j) Joku muu. Mikä? 
 

j1 j2 j3 j4 j5 j6 

k) Joku muu. Mikä? 
 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 

 
Lopuksi haluaisimme kysyä joitakin asioita kotipaikkaasi ja perhettäsi koskien. 
 
K26 Millaisella alueella asut?       (Valitse yksi vaihtoehto)           

  Kaupungin keskustassa 1 

  Kaupungin laitamilla 2 

  Lähiössä, esikaupunkialueella 3 

  Taajamassa 4 

  Haja-asutusalueella maaseudulla 5 

 Muualla. Missä? 6 

 
K27 Kuinka pitkä koulumatka sinulla on?          (Valitse yksi vaihtoehto)                     

  Alle 3 kilometriä 1 

  3-10 kilometriä 2 

  Yli 10 kilometriä 3 

 
K28 Käytkö töissä (kouluvuoden aikana)?  (Valitse yksi vaihtoehto)           

  En 1 

  Vain harvoin 2 

  Kyllä, muutamia tunteja viikossa 3 

  Kyllä, (lähes) joka päivä 4 

  Muu. Mikä? 
 

5 



 

 

 
K29 Kenen kanssa asut suurimman osan ajasta? (Valitse yksi vaihtoehto) 

  Vanhempien /vanhemman tai muun huoltajan kanssa 1 

  Yksin 2 

  Kämppiksen kanssa 3 

  Tyttö-/ poikaystävän tai puolison kanssa 4 

  Jonkun muun kanssa. Kenen? 5 

 
K30 Mitä isäsi / miespuolinen huoltajasi (tai toinen huoltajasi) tekee työkseen? 

  
 
 

 
K31 Mitä äitisi / naispuolinen huoltajasi (tai toinen huoltajasi) tekee työkseen? 

  
 
 

 
K32 Mihin kulttuuri- tai etnisiin ryhmiin tunnet kuuluvasi? (Valitse KAIKKI sinua kuvaavat 

vaihtoehdot) 
a) suomalainen a 

b) suomenruotsalainen b 

c) romani c 

d) virolainen d 

e) venäläinen e 

f) ruotsalainen f 

g) somali g 

h) kurdi h 

i) joku muu etninen ryhmä. Mikä? 
 
 

i 

 
K33 Mitä kieltä puhut kotona? (Valitse KAIKKI sinua kuvaavat vaihtoehdot) 

a) suomi a 

b) ruotsi b 

c) viro c 

d) venäjä d 

e) somali e 

f) kurdi f 

g) englanti g 

h) joku muu kieli. Mikä? h 

 
 
KIITOKSET VASTAUKSESTASI! 


