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KYSYMYSRUNKO LAPSILLE 26.10.2001  

 

 

 

1. TAUSTA 

 

Minkä ikäinen, millä luokalla? 

Harrastukset? 

Ajankäyttö tarhan/koulun, harrastusten ja kodin välillä? 

Mitä teet kotona? (esim. pelaako, viihtyykö yksin, yhdessä?) 

Ketä kavereita sinulla on? Mitä teette yhdessä? Vaihtuvatko kaverit usein? 

 

 

2. HANKINTA 
 

Minkä ikäisenä olet saanut itsenäisesti käyttää matkapuhelinta? 

 

Hankintaprosessi: 

 

Oliko puhelin lahja? Olitko pyytänyt? Uusi vai vanhempien/sisarusten vanha? 

Merkki? Malli? Miksi? Mitä mieltä siitä? 

 

Kuka vaikutti eniten siihen minkä merkkinen ja mallinen puhelimesi on? 

 

Liittymän hankinta: Mikä operaattori, mikä liittymä, mitkä palvelut? Miksi? Kuka vaikutti?  

 

Kuinka opit käyttämään matkapuhelimia/juuri omaa matkapuhelintasi? Opettiko joku vai 

opitko itseksesi yrityksen ja erehdyksen kautta? 

Mikä puhelimen käyttämisessä on helppoa, mikä vaikeaa? 

Onko helppoa/vaikeaa käyttää menu-pohjaista tai ikonipohjaista systeemiä (kuvaile 

tarvittaessa)? 

Haluaisitko mieluummin, että jokaisella toiminnolla olisi oma näppäin? 

 

Kuinka tarkat käyttösäännöt olivat aluksi? Mitä sovittiin ja kenen kanssa? Onko tapahtunut 

muutoksia? Käyttäminen? Laskut? Seuraatko omia laskujasi? 

 

(Kuinka paljon lapsi tuntee terminologiaa; esim. operaattori, liittymä, Sonera jne. Tarkkaile 

mitä termejä käyttää; esim. viestailla, tekstata jne ) 

Mielipiteet ja mielikuvat matkapuhelimista ja operaattoreista 

 

 

3. UUSMEDIA- JA TEKNOLOGIASUHDE 

 

Mitä medioita käytät: mitä asioita niiden kautta seuraa? Mikä on tärkein viestintäväline? 

Miksi? 

Kuvaile media/teknologiapäiväsi 

(Kunkin viestintävälineen oma ”profiili”) 

 

Minkä ikäisenä opit käyttämään tietokonetta? 

Tietokonehistoria: mitä teit ensin – mitä teet nyt? 



 

 

Kuka opetti? Onko perhe/kaveripiirissä joku ekspertti? 

Mitä osaat? Mitä haluaisit oppia? 

 

Miten ylipäänsä suhtaudut tietokoneisiin? 

Miten suhtaudut teknologian kehitykseen? Mikä on hyvää teknologiaa? 

 

Pelit? 

 

Internet?  

Millä sivuilla käy säännöllisesti? Chat, IRC, ICQ 

 

Onko sinulla omat kotisivut?  

Jos on, kuvaile. Päivitätkö? (Pyydä osoite!) 

 

Tv-chat 

 
Viestimiin liittyvä tapakulttuuri: millaisia normeja ja merkityksiä 

 Mitkä asiat: IRC, chat, sähköposti, tekstiviesti, puhelu, kasvokkain? 

Onko sinulla/kaveripiirilläsi/perheelläsi viestimiin liittyviä tapoja, joita 

ulkopuoliset eivät tiedä (esim hälärit)? 

Liittyykö jokin viestintätapa enemmän perheeseen, vapaa-aikaan, huvitteluun ja 

kaveriviestintään? 

 

 ”Teknologisenen lukutaito”? 

(Informaatiotulva/infoähky) 

 

 

4. KÄYTTÖ 

 

Muistatko kenelle soitit viimeksi? Kuvaile puhelua: kenelle, mistä juttelitte? (yritä saada 

kuvailemaan kännykkätilannetta) Kännykkäpäiväsi? 

 

Kuinka monella ystävälläsi on kännykkä?  

Kuinka usein tapaat ystäviäsi? Kuinka usein olet heihin yhteydessä kännykällä/kuinka usein 

haluaisit olla? (ovatko vanhemmat rajoittaneet?) 

Millaisia puheluita soitat ystävillesi? 

 

Kuinka usein olet yhteydessä kännykällä vanhempiisi, sisaruksiisi?  

Millaisia puheluja soitat kännykällä perheellesi? (soitatko ”mitä kuuluu” –puheluja, vai 

pitääkö aina olla tärkeää asiaa; onko ”juttelupuheluita” vanhemmille?) 

 

Kuinka usein tapaat sukulaisia, erityisesti isovanhempia? Kuinka usein soitat heille/kuinka 

usein haluaisit soittaa? 

Millaisia puheluja soitat kännykällä sukulaisille? (soitatko ”mitä kuuluu” –puheluja, vai 

pitääkö aina olla tärkeää asiaa; onko ”juttelupuheluita”?) 

 

Käytätkö lankapuhelinta? Kenelle tai missä tilanteessa? Mitä vanhemmat sanovat 

lankapuhelimen käytöstä? 

 

Käytätkö tekstiviestiä? 



 

 

Kuinka usein käytät tekstiviestiä? (Tarkasti tekstiviestin edut ja haitat!) 

 

Minkä ikäisenä saanut itsenäisesti laittaa tekstiviestin? Miksi juuri sen ikäisenä?  

 

Kumpi on kivempi, tekstiviesti vai puhelu? 

Milloin ja missä tilanteessa tekstiviesti on parempi? Milloin puhelu? Ovatko esimerkiksi 

vanhemmat opettaneet sääntöjä tai ohjanneet, milloin SMS, milloin puhelu? (SMS vs audio-

tematiikka kiinnostaa!) 

Soitatko useammin vai lähetätkö useammin tekstiviestejä? 

 

Olisiko kiva laittaa ryhmätekstiviestejä perheelle, ystäväville? (erityisesti: minkä ikäisenä 

kaveriryhmäviestit alkaisivat olla tarpeellisia) 

Olisiko kiva jos perheen/kavereiden kanssa voisi puhua samaan aikaan (vrt.perheneuvottelu) 

 

Mihin aikaan? Vuorokauden mukaan (aamu, päivä, ilta, yö)? Viikonpäivän mukaan (arki vs. 

viikonloppu)? 

 

Pidätkö esimerkiksi piirtämisestä, kirjoittamisesta? Mikä on kivointa? Mikä kiinnostaa? 

(Kuvan, äänen, tekstin merkitys viestinnässä.)  

 

Soitatko pilareita? Kenelle, milloin, miksi? 

 

Käytätkö jotain palveluja (tekstiviestipalvelut, näytä tai ehdota)? Miksi? Tietääkö vanhemmat 

siitä? Mitä kivaa/hyötyä niistä on? Mitä palveluita toivoisit? 

 

Käytätkö Internetiä? 

Mitä vanhemmat sanovat nettiharrastuksesta? 

Mitä mieltä olet matkapuhelimen ja Internetin käytön yhdistämisestä? 

 

Onko puhelimesi tippunut, särkynyt, varastettu? Miltä tuntui? 

Pelkäätkö varastamista? (stressaako?) 

 

Lainaako puhelintaan? Antaako kavereiden pelata? Soittaa? 

 

Onko puhelin mukana leikeissä: sen rooli? 

 

 

5. KUJETTAMINEN 

 

Saatko kuljettaa matkapuhelinta kodin ulkopuolella? Minkä ikäisestä asti? Milloin ja mihin 

saat? Milloin ja mihin et saa? Erityisesti: saatko/haluaisitko viedä kouluun? Miksi? Miksi ei? 

 

Entä mitä muita esineitä saat viedä kodin ulkopuolelle, esimerkiksi Game Boy, kello, 

korvalappustereot? Kouluun? Tarhaan (esimerkiksi lelupäivänä)? 

 

Kuinka kuljetat puhelinta mukanasi? 

 

 

6. VISIOT 

 



 

 

Mistä puhelinmerkeistä ja malleista pidät eniten? 

Jos saisit suunnitella oman kännykkäsi niin miltä se näyttäisi? (piirtäminen ja selostus: mitä 

kaikkea keksimälläni kännykällä voi tehdä) 

Mitä toimintoja puhelimessasi pitäisi olla? 

 

Teetkö puhelimestasi ”näköisesi” ts. koristeletko mitenkään, laitatko nimesi, nimikirjaimesi 

esim. tarroin? Haluaisitko tehdä niin/saatko tehdä niin? Miten tekisit sen mieluiten? 

(personointi!) 

 

Mitä ajattelet esimerkiksi seuraavista materiaaleista matkapuhelimessa: puu, muovi, metalli, 

kangas, karva? 

 

Pitäisikö puhelimessa olla nimesi ja puhelinnumerosi? 

Onko sinulla lempinimeä matkapuhelimille yleensä tai juuri omalle puhelimellesi? 

 

(Olemassa olevista/tulevaisuuden tuotteista esim:) 

Haluaisitko kuunnella matkapuhelimellasi musiikkia? 

Haluaisitko Internetin matkapuhelimeesi? 

Haluaisitko matkapuhelimeesi vastaajan? 

Haluaisitko, että matkapuhelimesi tunnistaisi äänesi? (tunnistin) 

Haluaisitko äänittää puhettasi, puheluitasi, muiden puhetta matkapuhelimella? 

Mikä näistä edellämainituista ominaisuuksista on kaikista mielenkiintoisin? 

Paljonko voisit maksaa ekstraa siitä ominaisuudesta (l. paljonko luulet että vanhempasi 

suostuisivat maksamaan?) 

 

 

Paikantaminen: 

 

Miltä tuntuisi, jos vanhemmat voisivat seurata kännykän avulla, missä olet ja missä liikut? 

Olisiko se turvallisuutta vai ahdistusta lisäävää?  

 

Millaisia pelejä haluaisit pelata matkapuhelimellasi? Onko nykyisessä? Pelaatko? Miksi? 

Miksi et? 

Haluaisitko enemmän pelejä? 

Millaisista peleistä pidät? Mistä et? 

Sopiiko samanlaiset pelit tytöille ja pojille? 

Jos infrapunamahdollisuus: Oletko käyttänyt infrapunaa pelataksesi yhdessä? 

Pelaatko ylipäänsä pelejä yhdessä vai yksin (siis muitakin kuin kännykkäpelejä)? 

Millaisia ”opetuksellisia” cd-rom/tietokone-pelejä olet pelannut? Pidätkö niistä? Millaisia ne 

ovat?  

 

Miksi sinulla on hyvä olla kännykkä? 

Miksi muilla ikäisilläsi on hyvä olla kännykkä? 

Onko kännykässä jotain huonoa?  


