
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2533 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret
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Kysely käyttäjille 
 
Tausta 
 
Kyselyn tavoitteena on tavoittaa noin 2000 Habbo Hotel -virtuaaliyhteisön jäsentä ja 
selvittää heidän kulutuskäyttäytymistä, suhtautumista virtuaaliyhteisöihin ja siellä 
toimivaan kunnalliseen ja järjestölliseen nuorisotyöhön. Tarkoituksena on kerätä 
tietoja käyttäjien asenteista verkossa tapahtuvan kunnallisen ja yleishyödyllisten 
järjestöjen nuorisoa koskevasta yhteistyöstä yksityisen sektorin kanssa. Käyttäjiltä 
kysytään muun muassa sitä, ovatko he sopineet heidän vanhempiensa kanssa 
internetin käytöstä ja miten he suhtautuvat sähköiseen kaupankäyntiin ja 
virtuaaliyhteisöihin. Lisäksi käyttäjien odotetaan kertovan, arvostavatko he verkossa 
tapahtuvaa kunnallista ja yleishyödyöllistä nuorisojärjestötoimintaa. Tutkimuksen 
erityisenä kohteena on Habbo Hotel -virtuaaliyhteisö, jossa on mukana kunnallinen 
nuorisotoimi ja yleishyödylliset nuorisojärjestöt. 
Kysely on esillä yleisellä Habbo Hotel -virtuaaliyhteisössä. Kyselyyn toivotaan 
vastaavan noin 2000 henkilöä, joten vastausten määrä vaikuttaisi kyselyn 
esilläoloaikaan kuitenkin niin, että se olisi tarjolla korkeintaan viikon. Sivuston 
ylläpitäjän toivotaan pitävän kyselyä esillä mahdollisimman näkyvällä paikalla. 
Tutkimuksen on tilannut pääkaupunkiseudun kuntien nuorisotoimet ja Pelastakaa 
Lapset Ry. Tutkimus on osana kunnallista Netari.fi-projektia ja yleishyödyllisen 
järjestön Pelastakaa Lapset Ry:n tutkimustyötä ja sen toteuttaa Nuorisotutkimusseura. 
Tutkimuksen tuloksia käytetään nuorisotoimen ja Pelastakaa Lapset Ry:n 
nuorisotyössä. 
 
 
Kysymykset 

1. Sukupuolesi? (radio button) 
a. Tyttö 
b. Poika 

2. Minkä ikäinen olet? (alasvetovalikko; 
Alle 8-vuotias – Yli 20-vuotias) 

3. Asuinkuntasi? (Voit painaa 
näppäimistöltä asuinkuntasi 
ensimmäistä kirjainta, jolloin löydät 
sen nopeammin.) (alasvetovalikko) 

4. Oletko... 
a. Ala-asteella 
b. Yläasteella 
c. Lukiossa 
d. Ammattioppilaitoksessa 
e. Jossakin muussa 

koulutuksessa 
f. Työssä 
g. Työtön 

5. Kuinka monta sisarusta (siskoja ja 
veljiä) sinulla on? (alasvetovalikko; 0 
– Yli 10) 

6. Asutko...(perhemuoto) 
(alasvetovalikko) 

a. Yhdessä molempien 
vanhempiesi kanssa 

b. Yhdessä isäsi kanssa 
c. Yhdessä äitisi kanssa 

d. Uusioperheessä (toinen 
vanhemmistasi on isä- tai 
äitipuolesi) 

e. Omassa asunnossa 
f. Muulla tavoin 
g. En osaa sanoa 

7. Asutko...(asumismuoto) (alasvetovalikko) 
a. Kerrostalossa 
b. Rivitalossa 
c. Paritalossa 
d. Omakotitalossa 
e. Muulla tavoin 
f. En osaa sanoa 

8. Asuuko perheesi... (alasvetovalikko) 
a. Vuokralla 
b. Omistusasunnossa 
c. En osaa sanoa 

9. Montako autoa perheelläsi on? 
(alasvetovalikko) 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. Yli kolme 

10. Onko perheesi ollut lomamatkalla 
ulkomailla viimeisen vuoden aikana? 
(alasvetovalikko) 

a. Ei kertaakaan 



b. Kerran 
c. Kaksi kertaa 
d. Kolme kertaa 
e. Useammin kuin kolme 

kertaa 
f. En osaa sanoa 

11. Ovatko vanhempasi töissä? 
(alasvetovalikko) 

a. Molemmat ovat töissä 
b. Vain toinen vanhemmistani 

on töissä 
c. Kumpikaan ei ole töissä 
d. En osaa sanoa 

12. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia 
vaihtoehtoja? (0= Ei lainkaan tärkeä; 
10= Erittäin tärkeä) (radio button) 
(Vertailu vanhempien ja kansalaisesta 
E-kansalaiseksi -tutkimuksen kanssa.) 

a. Lehdistö 
b. Radio 
c. Televisio 
d. Internet ja muut tietoverkot 
e. Kirjat 
f. Elokuvat ja videot 
g. Kännykkä 

13. Kuinka usein käytät internetiä 
seuraavissa paikoissa? 
(Vaihtoehdot=Useita kertoja päivässä; 
Kerran päivässä; Muutaman kerran 
viikossa; Muutaman kerran 
kuukaudessa; Harvemmin; En käytä 
lainkaan) (radio button) (Vertailu 
Sihvolan tutkimukseen) 

a. Kotona 
b. Koulussa 
c. Kirjastossa 
d. Nuorisotalolla 
e. Ystävän luona 

14. Kuinka monta tietokonetta teillä on 
kotona? (alasvetovalikko) 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f. 5 
g. Yli viisi 

15. Jos kotonasi on nettitietokone (tai 
tietokoneita), missä se sijaitsee? (Voit 
valita useamman vaihtoehdon.) 
(check box - täytyy saada valita 
useampi) (Vertailu vanhempien ja 
Sihvolan tutkimuksen kanssa.) 

a. Olohuoneessa 
b. Työhuonessa 
c. Makuuhuoneessa 
d. Lastenhuoneessa 
e. Keittiössä 
f. Muualla 
g. Langaton yhteys 

h. Kotona ei ole nettiä 
16. Kuinka paljon vietät aikaa internetissä? 

(alasvetovalikko) (Vertailu Sihvolan 
tutkimuksen kanssa.) 

a. Kuusi tuntia tai enemmän 
päivässä 

b. 2–5 tuntia päivässä 
c. Tunnin päivässä 
d. Muutaman tunnin viikossa 
e. Muutaman tunnin kuukaudessa 
f. En lainkaan 

17. Millainen tietokoneen käyttäjä olet? (radio 
button) (Vertailu Virtahepotutkimuksen 
kanssa.) 

a. Olen asiantuntija 
b. Olen aktiivinen harrastaja 
c. En ole harrastaja, mutta surffailen 

mielelläni 
d. Hoidan tietokoneella vain 

välttämättömät asiat 
e. En mielelläni käytä tietokonetta 

18. Mihin käytät internetiä? (Voit valita 
useamman vaihtoehdon.) (check box - 
täytyy saada valita useampi) (Vertailu 
vanhempien kyselyyn ja Kansalaisesta E-
kansalaiseksi -tutkimukseen.) 

a. Pankkiyhteyksiin, raha-asioiden 
hoitamiseen 

b. Ostosten tekemiseen 
c. Sähköpostiyhteydenpitoon 
d. Chattailuun 
e. Pelien pelaamiseen joidenkin 

muiden kanssa 
f. Musiikin tallentamiseen, 

imuroimiseen 
19. Kuinka tuttuja seuraavat nettisivut sinulle 

ovat? (0=En tunne lainkaan; 10=Erittäin 
tuttu) (Vertailu vanhempien kyselyn, 
Sihvolan ja MLL:n tutkimusten kanssa.) 

a. Habbo Hotel -virtuaaliyhteisö 
b. IRC-galleria 
c. MSN Messenger 
d. Skype 
e. World of Warcraft 
f. Netari.fi-sivusto 
g. Pelastakaa Lapset Ry:n sivusto 

(esim. Manteli-chat, Tiukula.fi-
sivusto, Nettivihje) 

h. Myspace 
i. Youtube 
j. Demi 
k. Mix 
l. City-lehti 
m. Runescape 
n. Suosikki 

20. Kuinka hyödylliseksi koet internetin? (0= 
Ei lainkaan hyödyllinen; 10= Erittäin 
hyödyllinen) (alasvetovalikko) (Vertailu 
vanhempien kyselyn ja MLL:n 
tutkimuksen kanssa) 



21. Kuinka hyödyllinen internet on 
seuraavissa asioissa? (0=Ei lainkaan 
hyödyllinen; 10=Erittäin hyödyllinen) 
(Vertailu vanhempien kyselyn ja 
MLL:n tutkimuksen kanssa.) 

a. Tiedonhaussa (esim. 
koulutehtäviä varten) 

b. Yhteydenpidossa ystävien 
kanssa (esim. Mese ja 
sähköposti) 

c. Taitojen kehittämisessä 
(esim. parantaa kielitaitoa) 

d. Ajanvietossa (esim. peleihin) 
e. Kotona viihtymisessä 
f. Rahan säästämisessä (esim. 

tekstiviestien lähettämiseen 
tai Skype-puheluihin) 

g. Päivittäisten asioiden 
hoidossa (esim. esim. 
ilmoittautuu johonkin 
jäseneksi)  

h. Itsensä ilmaisemisessa (esim. 
kirjoittaa blogeja tai ylläpitää 
sivustoja) 

i. Uusien ystävien 
löytämisessä (esim. 
Habbossa) 

j. Vaikuttamisessa (esim. 
vastaa kyselyihin) 

k. Ostamisessa (ostaa esim. cd-
levyjä) 

22. Onko nettikaupoista hyötyä? (0= Ei 
todellakaan; 10= Todellakin) 
(alasvetovalikko) (Vertailu 
vanhempien kyselyn kanssa.) 

23. Kuinka hyvin mielestäsi seuraavia 
internetin keskustelupalstoja 
valvotaan? (0=Erittäin huonosti; 
10=Erittäin hyvin, tähän myös en 
tiedä vaihtoehto) (radio button) 
(Vertailu vanhempien kyselyn 
kanssa.) 

a. Suomi24 
b. Demi 
c. Koululainen 
d. IRC-Galleria 
e. Habbo Hotel 
f. ii2 
g. Aapeli 
h. Runescape 
i. Yle.fi 

24. Miten vanhempasi ovat osallistuneet 
sinun internetin käyttöösi? (Voit 
valita useamman vaihtoehdon.) 
(check box - täytyy saada valita 
useampi) (Vertailu vanhempien 
kyselyn ja MLL:n tutkimuksen 
kanssa.) 

a. Keskustellut siitä, mitä 
tietoja itsestä kannattaa antaa 

b. Sopinut palveluista, joihin saan 
rekisteröityä 

c. Antanut vinkkejä siihen, mitä 
hyötyä tai hupia verkosta löytyy 

d. Keskustellut siitä, millaisia 
valokuvia verkkoon kannattaa 
laittaa 

e. Keskustellut siitä, miten ikävissä 
nettitilanteissa toimitaan 

f. Seurannut käymiäni 
verkkokeskusteluja minun 
nähden 

g. Pelannut nettipelejä minun 
kanssani 

h. Katsellut nettiin laittamistani 
valokuvia kanssani 

i. Selaillut nettisivuja kanssani 
25. Onko vanhemmillasi riittävästi aikaa 

viettää kanssasi? (0=Ei lainkaan; 
10=Täysin riittävästi) (alasvetovalikko) 
(Vertailu vanhempien kyselyn ja Sihvolan 
tutkimuksen kanssa.) 

26. Miten vanhempasi rajoittavat sinun 
internetin käyttöäsi? (0=Ei rajoita 
lainkaan; 10=Rajoittaa erittäin paljon) 
(radio button) (Vertailu vanhempien 
kyselyn ja MLL:n tutkimuksen kanssa.) 

a. Aikarajoituksin 
b. Säännöin 
c. Suodattimella tai esto-ohjelmalla 
d. Rahallisesti 
e. Muuten, miten? 

27. *Muulla tavalla, miten (vapaa kenttä) 
28. Kuinka kauan olet käynyt Habbo 

Hotellissa? (alasvetovalikko) (Vertailu 
Sihvolan ja Sihvosen tutkimusten kanssa.) 

a. Alle kolme kuukautta 
b. 3–5 kuukautta 
c. 6–11 kuukautta 
d. 12–23 kuukautta 
e. 24–36 kuukautta 
f. Yli kolme vuotta 

29. Kuinka usein käyt Habbo Hotellissa? 
(alasvetovalikko) (Vertailu Sihvolan ja 
Sihvosen tutkimusten kanssa. Habbon 
omat luvut?) 

a. Useita kertoja päivässä 
b. Kerran päivässä 
c. Muutaman kerran viikossa 
d. Muutaman kerran kuukaudessa 
e. Harvemmin 
f. En ole käynyt lainkaan 

30. Kuinka kauat viivyt kerralla Habbossa? 
(alasvetovalikko) (Vertailu Sihvolan 
tutkimuksen kanssa. Habbon omat luvut?) 

a. Alle 10 minuuttia 
b. 10–29 minuuttia 
c. 30–59 minuuttia 
d. 60–119 minuuttia 
e. 120–180 minuuttia 



f. Yli 180 minuuttia 
31. Hyväksyvätkö vanhempasi, että käyt 

Habbo Hotellissa? (En osaa sanoa; 
0=Ei hyväksy lainkaan; 10=Hyväksyy 
täysin) (alasvetovalikko) (Vertailu 
vanhempien kyselyn kanssa.) (Tämän 
avulla saadaan kuva siitä, olettavatko 
lapset, että heidän vanhempansa 
tietävät, mikä Habbo on.) 

32. Oletko käynyt Habbo Hotellissa 
yhdessä vanhempiesi kanssa? 
(alasvetovalikko) (Ei 
vertailukohdetta) 

a. Useita kertoja päivässä 
b. Kerran päivässä 
c. Muutaman kerran viikossa 
d. Muutaman kerran 

kuukaudessa 
e. Harvemmin 
f. En kertaakaan 

33. Kuinka turvallisena pidät Habboa? 
(0=Täysin turvattomana; 10=Täysin 
turvallisena) (alasvetovalikko) 
(Vertailu vanhempien kyselyn 
kanssa.) 

34. Mitä olet tehnyt Habbo Hotellissa 
viimeisen kuukauden aikana? (Voit 
valita useamman vaihtoehdon.) 
(check box - täytyy saada valita 
useampi) (Vertailu vanhempien 
kyselyn ja Sihvolan tutkimuksen 
kanssa.) 

a. Ostan ja vaihdan 
huonekaluja 

b. Pelaan pelejä 
c. Osallistun kilpailuihin 
d. Järjestän pelejä ja kilpailuja 
e. Tutustun muihin yhteisön 

jäseniin 
f. Liikun Habbon jengeissä 
g. Keskustelen todellisessa 

elämässä tapaamieni 
ystävien kanssa 

h. Keskustelen Habbo 
Hotellissa tapaamieni 
ystävien kanssa 

i. Jotain muuta, mitä? 
35. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia 

asioita Habbossa? (0=Ei lainkaan 
tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) (radio 
button) (Vertailu Sihvosen 
tutkimuksen kanssa.) 

a. Omistaa monta huonetta 
b. Olla rikas eli omistaa 

arvokasta kamaa 
c. Omistaa harvinaisia kamoja 
d. Sisustaa huone 

mahdollisimman hienosti 
e. Tuntea julkkiksia 
f. Olla julkkis 

g. Vaihdella tavaroita 
h. Viihtymisen kannalta käyttää 

kolikoita 
i. Löytää ohjelmasta virheitä 
j. Pelata pelejä 
k. Osallistua kilpailuihin 
l. Hoitaa hevosfarmeja, pitää 

deittihuoneita, matkatoimistoja 
yms. 

m. Järjestää pelejä tai kilpailuja 
n. Kuulua johonkin 

kaveriporukkaan 
o. Että ystävät pitävät sinua hyvänä 

tyyppinä 
p. Että sinulla on paljon ystäviä 
q. Tutustua tyyppeihin, joita voisit 

tavata myös IRL 
r. Saada uusia ystäviä 

36. Kuinka hankit huonekaluja ja muuta 
omaisuutta Habbo Hotellissa? (Voit valita 
useamman vaihtoehdon.) (check box - 
täytyy saada valita useampi) (Vertailu 
Johnssonin tutkimuksen kanssa.) 

a. Ostan katalogista 
b. Saan lahjaksi tai palkinnoksi 
c. Vaihdan muihin Habbo-kamoihin 
d. Teen Habbossa työtä tai 

palveluksia muille 
e. Huijaan muita 
f. Vaihdan kavereiden kanssa 

oikeisiin tavaroihin tai oikeaan 
rahaan 

g. En hanki huonekaluja tai muuta 
omaisuutta 

37. Kuinka usein sinulta on varastettu 
Habbossa huonekaluja tai muuta 
omaisuutta? (alasvetovalikko) (Kertoo, 
onko huijaaminen suuri ongelma.) 

a. Ei kertaakaan 
b. 1–2 kertaa 
c. 3–5 kertaa 
d. 6–8 kertaa 
e. 9–10 kertaa 
f. Yli 10 kertaa 
g. En osaa sanoa 

38. Mitkä seuraavat Habboa koskevat 
väittämät pitävät paikkansa? (En osaa 
sanoa; 0=Ei pidä lainkaan paikkansa; 
10=Pitää täysin paikkansa) (radio button) 
(Vertailu Sihvosen tutkimuksen kanssa.) 

a. Habbo on ajanviettoa 
b. Habbossa tapaa uusia ystäviä 
c. Habbossa tapaa IRL-ystäviä 
d. Habbossa voi jutella kavereiden 

kanssa 
e. Habbo on sosiaalinen ympäristö 
f. Habbossa voi kokeilla erilaisia 

rooleja 
g. Habbossa oppii tuntemaan itsensä 

paremmin 



h. Habbossa oppii hyödyllisiä 
asioita 

i. Habbossa oppii ihmisistä 
uusia asioita 

j. Habbossa oppii asioita, joista 
on hyötyä IRL 

k. Huonekaluja ostamalla ja 
myymällä oppii säästeliääksi 

l. Huonekaluja ostamalla ja 
myymällä oppii käyttämään 
rahansa viisaasti 

m. Habbossa oppii ottamaan 
muut huomioon 

n. Habbossa oppii pahoille 
tavoille 

39. Oletko kuulunut johonkin ryhmään 
viimeisen kuukauden aikana? 
(alasvetovalikko) 

a. En 
b. Kyllä, yhteen 
c. Kyllä, kahteen 
d. Kyllä, kolmeen 
e. Kyllä, useampaan kuin 

kolmeen 
40. Jos kuulut johonkin ryhmään, miten 

kuvailisit sinulle tärkeintä ryhmääsi? 
(asteikolla 0–10) (radio button) 

a. Pieni=0 – Iso=10 
b. Lyhytaikainen=0 – 

Pitkäaikainen=10 
c. Suljettu (vain joillekin)=0 – 

Avoin (kenelle vain) 
d. Näkyvä (esim. faniklubi)=0 

– Salainen=10 
e. Hyvämaineinen=0 – 

Pahamaineinen=10 
f. Ei-kilpailullinen=0 - 

Kilpailullinen=10 
g. Ei johtajaa=0 - Johtaja (tai 

johtajia)=10 
41. Oletko osallistunut Habbo-fanisivujen 

ylläpitoon viimeisen kuukauden 
aikana? (radio button) (Kertoo, 
kuuluuko Habbon ydinporukkaan.) 

a. Kyllä 
b. En 

42. Oletko seurannut Habbo-fanisivuja 
viimeisen kuukauden aikana? (Radio 
button) 

a. Kyllä 
b. En 

43. Tiedätkö Netari-nuorisotilan? (radio 
button) (Vertailu Sihvosen 
tutkimuksen kanssa.) 

a. Kyllä 
b. En 

44. Oletko käynyt Netari-nuorisotilassa? 
(radio button) (Vertailu Sihvosen 
tutkimuksen kanssa.) 

a. Kyllä 

b. En 
45. Kuinka usein käyt Netari-nuorisotilassa? 

(radio button) (Vertailu Sihvosen 
tutkimuksen kanssa.) 

a. Useita kertoja päivässä 
b. Kerran päivässä 
c. Muutaman kerran viikossa 
d. Muutaman kerran kuukaudessa 
e. Harvemmin 
f. En koskaan 

46. Mitä hyötyä siitä on, että Netari on 
Habbossa? (Voit valita useamman.) (check 
box - täytyy saada valita useampi) 
(Sebastian, katso vaihtoehdot) 

a. Netarin löytää helpommin, koska 
se on Habbossa 

b. Ei tarvitse muistaa kaikkia 
osoitteita 

c. Siellä näkee kavereita 
d. Voi puhua luotettavan aikuisen 

kanssa 
e. Saa tärkeää tietoa aikuistumisesta 
f. Netarit järjestävät turvallisia ja 

kivoja IRL-tapahtumia 
g. Jokin muu syy, mikä? 

47. Tiedätkö Manteli-chatin Habbossa? (radio 
button) 

a. Kyllä 
b. En 

48. Pidätkö internetissä tapahtuvaa 
nuorisotyötä tärkeänä? (0=Ei Lainkaan 
tärkeä; 10=Erittäin tärkeä) 
(alasvetovalikko) (Vertailu vanhempien 
kyselyn ja Sihvosen tutkimuksen kanssa.) 

49. Onko Netari-nuorisotila ja nuoriso-
ohjaajien läsnäolo Habbossa lisännyt 
Habbon käyttöäsi? (radio button) (Vertailu 
vanhempien kyselyn kanssa) 

a. Ei yhtään 
b. Kyllä, alle puoli tuntia enemmän 

viikossa 
c. Kyllä, 30–59 minuuttia enemmän 

viikossa 
d. Kyllä, tunnista kahteen tuntiin 

enemmän viikossa 
e. Kyllä, yli kaksi tuntia enemmän 

viikossa 
f. En osaa sanoa 

50. Kuinka paljon käytät rahaa Habbo 
Hotellissa kuukaudessa? (alasvetovalikko) 
(Vertailu vanhempien kyselyn ja Habbo 
Youth Surveyn kanssa) (Tällä pystyy 
laskemaan, kuinka paljon kolikoita 
käyttäjät ostavat kuukaudessa.) 

a. 0 euroa 
b. 5 euroa 
c. 10 euroa 
d. 15 euroa 
e. 20 euroa 
f. 25 euroa 



g. 30 euroa 
h. 35 euroa 
i. 40 euroa 
j. 45 euroa 
k. 50 euroa 
l. Enemmän kuin 50 euroa 

51. Kuinka paljon enemmän haluaisit 
käyttää rahaa Habbo Hotel -
virtuaaliyhteisöön kuukaudessa? 
(alasvetovalikko) 

a. 0 euroa 
b. 5 euroa 
c. 10 euroa 
d. 15 euroa 
e. 20 euroa 
f. 25 euroa 
g. 30 euroa 
h. 35 euroa 
i. 40 euroa 
j. 45 euroa 
k. 50 euroa 
l. Enemmän kuin 50 euroa 

52. Onko Netari-nuorisotila ja nuoriso-
ohjaajien läsnäolo lisännyt 
rahankäyttöäsi Habbossa? (radio 
button) (Vertailu vanhempien kyselyn 
kanssa) 

a. Ei yhtään 
b. Kyllä, alle 2 euroa viikossa 
c. Kyllä, alle 2–4 euroa 

viikossa 
d. Kyllä, 5–7 euroa viikossa 
e. Kyllä, 8–10 euroa viikossa 
f. Yli 10 euroa viikossa 
g. En osaa sanoa 

53. Kuinka paljon saat rahaa 
vanhemmiltasi kuukaudessa? 
(alasvetovalikko) (Vertailu 
vanhempien kyselyn ja Habbo Youth 
Surveyn kanssa) 

a. 0 euroa 
b. 10 euroa 
c. 20 euroa 
d. 30 euroa 
e. 40 euroa 
f. 50 euroa 
g. 60 euroa 
h. 70 euroa 
i. 80 euroa 
j. 90 euroa 
k. 100 euroa 
l. Enemmän kuin 100 euroa 

54. Mistä muualta kuin kotoa saat rahaa? 
(0=En saa lainkaan; Saan erittäin 
paljon) 

a. Työnteosta 
b. Sukulaisilta ja tuttavilta 
c. Kaupankäynnistä kavereiden 

kanssa (esim. Habbo-
huonekaluista) 

d. Lapsilisistä/opintotuista tms. 
e. Muualta, mistä? 

55. *Muualt, mistä? (avoin kenttä) 
56. Kuinka paljon saat rahaa muualta kuin 

vanhemmiltasi? (alasvetovalikko) 
(Vertailu vanhempien kyselyn ja Habbo 
Youth Surveyn kanssa) 

a. 0 euroa 
b. Alle 10 euroa 
c. 10 euroa 
d. 20 euroa 
e. 30 euroa 
f. 40 euroa 
g. 50 euroa 
h. 60 euroa 
i. 70 euroa 
j. 80 euroa 
k. 90 euroa 
l. 100 euroa 
m. Yli 100 euroa 

57. Jos sinulla olisi enemmän rahaa, mihin 
käyttäisit sitä ensimmäisenä? (radio 
button) (Vilin kysymys) 

a. Vaatteisiin 
b. Harrastuksiin 
c. Habbo-huonekaluihin 
d. Habbo Club -jäsenyyteen 
e. Ruokaan tai juomaan 
f. Muuhun, mihin? 

58. Miten ostat Habbo-kolikoita? (Voit valita 
useamman vaihtoehdon.) (check box - 
täytyy saada valita useampi) 

a. Puhelimella 
b. Liikkeistä, kuten R-kioskeista ja 

Tiimareista 
c. Verkkopankin avulla 
d. Kavereilta ostamalla/vaihtamalla 
e. Saan vanhemmiltani 

59. Kuinka vaikeaa sinun olisi luopua 
seuraavista asioista? (0=Erittäin helppoa; 
10=Erittäin vaikeaa) (radio button) (Vilin 
kysymys) 

a. Harvinaisimmasta 
keräilytavarastasi Habbossa 

b. Nimimerkistäsi Habbossa 
c. Kännykästäsi 
d. Parhaasta huoneestasi Habbossa 
e. Lempivaatteestasi (oikeat, ei 

Habbo) 
f. Polkupyörästäsi 
g. Lemmikistäsi (oikea, ei Habbo) 
h. Lemmikistäsi Habbossa 
i. Habbo Club -jäsenyydestäsi 
j. Parhaista kengistäsi (oikea, ei 

Habbo) 
60. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat 

sinulle? (0=Ei lainkaan tärkeä; 10=Erittäin 
tärkeä) (radio button) (Vilin kysymys) 

a. Koulukaverit 



b. Tyylikkäät vaatteet (oikeat, 
ei Habbo) 

c. Arvokkaiden 
keräilytavaroiden 
omistaminen Habbossa 

d. Hienon huoneen 
omistaminen Habbossa 

e. Tyylikäs pukeutuminen 
Habbossa 

f. Kaverit Habbossa 
g. Hienon tietokoneen 

omistaminen 
h. Hienon mp3-soittimen 

omistaminen 
i. Monien huonekalujen 

omistaminen Habbossa 
j. Tyylikkäät kengät (oikeat, ei 

Habbo) 
61. Jos saisit lahjaksi yhden seuraavista, 

kuinka mieluinen lahja se olisi? (0=Ei 
lainkaan mieluinen; 10=Erittäin 
mieluinen) (radio button) (Vilin 
kysymys) 

a. Uusi koulureppu 
b. Ruohomatto Habbossa 
c. Kultainen huonepokaali 

Habbossa 
d. Uusi elokuva DVD:llä 
e. Uudet tyylikkäät kengät 

(oikeat, ei Habbo) 
f. Pläsä eli Plastyk-retrotuoli 

Habbossa 
g. 150 kolikkoa Habbossa 
h. Karkkipussi 
i. Lila lohikäärme Habbossa 
j. Uusi huppari (oikea, ei 

Habbo) 
62. Kuinka monta keräilytavaraa sinulla 

on Habbossa? (alasvetovalikko) 
(Vilin kysymys) 

a. Ei yhtään 
b. 1–5 
c. 6–10 
d. 11–15 
e. 16–20 
f. Yli 20 

63. Hyväksytkö mainonnan Habbo 
Hotellissa? (0=En hyväksy lainkaan; 
10=Hyväksyn täysin) 
(alasvetovalikko) 

64. Mikä on mielestäsi paras juoma? 
(radio button) (Vertailukysymys 
Habbo Youth Surveyn kanssa.) 

a. Coca Cola 
b. Pepsi 
c. Jaffa 
d. Fanta 
e. Mountain Dew 
f. Sprite 
g. Jokin muu, mikä? 

65. Missä syöt mieluiten? (radio button) 
(Vertailukysymys Habbo Youth Surveyn 
kanssa.) 

a. Hesburgerissa 
b. Mc Donald’sissa 
c. Raxissa 
d. Rossossa 
e. Kotipizzassa 
f. Jossain muualla, missä? 

66. Mikä on mielestäsi paras 
kännykkämerkki? (radio button) (Vertailu 
Habbo Youth Surveyn kanssa.) 

a. Nokia 
b. Samsung 
c. Siemens 
d. Sony Ericsson 
e. Motorola 
f. Jokin muu, mikä? 

67. Mikä on mielestäsi paras vaatemerkki? 
(Avoin kenttä) (Vertailu Habbo Youth 
Surveyn kanssa.) 

68. Mikä on mielestäsi paras lehti? (radio 
button) (Vertailu Habbo Youth Surveyn 
kanssa.) 

a. Aku Ankka 
b. Suosikki 
c. Mix 
d. Demi 
e. Koululainen 
f. Mikrobitti 
g. Cosmopolitan 
h. Helsingin Sanomat 
i. Jokin muu, mikä? 

69. Mihin viiteen asiaan käytät yleensä rahasi? 
(avoin) 

70. Millaiseksi kuluttajaksi kuvailisit itseäsi? 
(radio button) 

a. 0=Trenditietoinen – 
10=Perässähiihtäjä 

b. 0=Yksilöllinen – 10=Massan 
mukana menijä 

c. 0=Tuhlari – 10=Säästäväinen 
d. 0=Ympäristötietoinen – 10=Ei-

ympäristötietoinen 
e. 0=Heräteostaja – 10=Harkitseva 

71. Mitä ajatuksia kysely herätti? (Esim. miksi 
käytät Habboa, mitä hyötyä tai haittaa 
Habbosta/Netareista on?) (avoin) 


