
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2319 Internet Use by Students at the University of Turku 2006

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

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



Sosiologian nettikysely 2006 
K.4. Räsänen/Kouvo 
 
I Taustatiedot 
 
1. Oletko     
 

1=Mies 
 2=Nainen 
 
2. Syntymävuotesi    
 

19__ 
 
3. Missä tiedekunnassa opiskelet (jos opiskelet useammassa kuin yhdessä, valitse 
ensisijaisin)  
 

1=Humanistinen 
 2=Matemaattis-luonnontieteellinen 
 3=Lääketieteellinen 
 4=Oikeustieteellinen 
 5=Yhteiskuntatieteellinen 
 6=Kasvatustieteiden 
 
3. Asutko 
     

1=Yksin 
3=Yksin, omia lapsia 
2=Solussa/kimppakämpässä 
4=Avio/avopuolison kanssa ilman lapsia 

 5=Avio/avopuolison kanssa, omia lapsia 
 6=Vanhempien luona 
 
4. Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, miten arvioisit taloudellista tilannettasi? 
 
 1=Paljon parempi 
 2=Jonkin verran parempi 
 3=Samanlainen 
 4=Jonkin verran huonompi 
 5=Paljon huonompi 
 
5. Verrattuna yliopisto-opiskelijoihin yleensä, kuinka usein tapaat ystäviäsi tai sukulaisiasi 
opiskelu/työasioiden ulkopuolella? 
 

1=Paljon useammin  

2=Useammin  
3=Saman verran  
4=Harvemmin  
5=Paljon harvemmin  

 



 
II Internetin käyttötavat ja -tottumukset 
 
6. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa käytät internetiä? (h/vrk) 
 
7. Missä määrin internetin käyttösi painottuu seuraaviin osa-alueisiin? (Merkitse 
vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) 
 

a) Tiedonhaku (esim. kirjastot, tietokannat, verkkojulkaisut) 
b) Keskustelufoorumit 
c) Chat 
d) Kuvagalleriat (esim. IRC) 
e) Deittipalvelut 
f) Blogit/nettipäiväkirjat 
g) Sähköposti 
h) Aikuisviihde 
i) Maksullinen viihde 
j) Maksuton viihde 
k) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) 
l) Sähköinen asiointi (esim. pankki ym. palvelut) 

 
8. Missä määrin seuraavat väittämät sopivat internetin käyttötapoihisi? (Merkitse 
vastauksesi asteikolle: 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä) 
 

a) Olisin valmis laittamaan oman kuvani IRC-galleriaan 
c) Olisin valmis tekemään kotisivut, missä nimeni ja kuvani paljastuvat 
d) Olisin valmis pitämään julkista nettipäiväkirjaa henkilökohtaisista asioistani 
e) Olisin valmis liittämään julkiseen nettipäiväkirjaan oman kuvani 

 
9. Missä määrin seuraavat asiat huolestuttavat sinua? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 
1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) 
 

a) Internetiin jätettyjä henkilökohtaisia tietojani käytetään väärin tarkoituksiin 
b) Joku ulkopuolinen esiintyy omalla henkilöllisyydelläni 
c) Tietokoneelleni/palvelimelleni murtaudutaan 

 
III Käytön luotettavuus 
 
10. Arvioi seuraavien internet-palveluiden luotettavuutta (Merkitse vastauksesi asteikolle: 
1=erittäin luotettava, 5=erittäin epäluotettava) 

 
a) Pankkiasiat (maksut, rahastot ym.) 
b) Nettikauppa (tavaroiden tilaaminen ja ostaminen) 
c) Huutokauppa 
d) Chat 
e) Kuvagalleriat (esim. IRC) 
f) Deittipalvelut 
g) Nettikyselyt 
h) Kilpailut/arpajaiset 
i) Sähköposti 
j) Hyväntekeväisyys/keräykset 



k) Matkaliput ja -varaukset 
l) Kirjastopalvelut 
m) Hakemuslomakkeen jättäminen (esim. työpaikat, asunto) 

 
11. Missä märin internetiin liittyy myönteisiä tai kielteisiä piirteitä? (Merkitse vastauksesi 
asteikolle: 1=erittäin myönteisiä, 5=erittäin kielteisiä) 
 
12. Onko internetissä esitetty informaatio yleensä vähemmän luotettavaa kuin 
perinteisissä medioissa esitetty informaatio? 

 
1=Kyllä 
2=Ei 

 
13. Luovutetaanko internetiin yleensä informaatiota vähäisemmin luotettavuuskriteerein 
kuin muihin medioihin? 

 
1=Kyllä 
2=Ei 

 
14. Voiko seuraaviin ihmisiin mielestäsi luottaa, vai onko niin, ettei heidän suhteensa voi 
olla liian varovainen? (Merkitse vastauksesi asteikolle: 1=voi luottaa, 5=ei voi olla liian 
varovainen) 
 

a) Ihmiset yleensä 
b) Perheenjäsenet ja ystävät 
c) Kasvotusten tavatut henkilöt 
d) Internetissä tavattuihin henkilöihin, joita en ole tavannut kasvotusten 

 
IV Ongelmakäytön mahdollisuudet 
 
15. Miten seuraavat kriteerit määrittävät mielestäsi internetin ongelmakäyttöä? (Merkitse 
vastauksesi asteikolle: 1=erittäin paljon, 5=ei lainkaan) 

 
a) Ajankäyttö 
b) Käyttötarkoitukset 
c) Käytön vaikutukset työhön tai opiskeluun 
d) Käytön vaikutukset vapaa-aikaan 
e) Käytön vaikutukset perhe-elämään 
f) Käytön vaikutukset ystävyyssuhteisiin 

 
16. Käyttötarkoituksista riippumatta, kuinka monen tunnin internetin päivittäinen käyttö 
muodostuu mielestäsi ongelmakäytöksi? (h/vrk) 
 
17. Koetko itse olevasi internetin ongelmakäyttäjä? 
 

1=Kyllä  
2=Ei 

 
18. Haluatko antaa palautetta tai kirjoittaa kommentteja? Ole hyvä 
Kiitos vastauksestasi! 


