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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 sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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Yleisiä ohjeita 
 
OSA 2 
 

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten sinun tulee menetellä osassa 2 eli 
kyselyssä. 

 
 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, mitä sinä ajattelet Euroopasta ja Euroopan 
asioista. 

 
Tämän osan kysymykset koskevat: 

• sinua ja kouluasi 

• osaamiasi kieliä ja näkemyksiäsi kielten opiskelusta 

• näkemyksiäsi erilaisista poliittisista ja yhteiskunnallisista asioista. 

 

Seuraavassa on hieman taustatietoa Euroopasta. 
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Yleisiä ohjeita (jatkoa) 
 
 
EUROOPASTA 
Kuten tiedät, Suomi sijaitsee maanosassa, jota kutsutaan Euroopaksi. Kaikki 
oppilaat, jotka vastaavat kokeen tähän osaan, asuvat jossakin Euroopan maassa. Jotkut 
Euroopan maat ovat suuria ja niiden alue ulottuu myös toisiin maanosiin (kuten 
Aasiaan). 
 
Katso alla olevaa karttaa (Kuvio 1). Tummennettu alue on Eurooppa. Jotta jokin maa 
luokiteltaisiin Euroopan maaksi, sen maa-alueen on oltava kokonaan tai suurimmaksi 
osaksi kartan tummennetulla alueella. 
 
 

KUVIO 1 
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Yleisiä ohjeita (jatkoa) 
 
Monet kielet tunnetaan "eurooppalaisina kielinä". Eurooppalaiset kielet ovat niiden 
maiden virallisia kieliä, joista Eurooppa muodostuu.  

 
Osa Euroopan maista kuuluu organisaatioon, jota kutsutaan Euroopan unioniksi (EU). 
Se on demokraattisten eurooppalaisten valtioiden yhteenliittymä.  Kyselyn viimeiset 
kolme kysymystä koskevat Euroopan unionia. 
 

 
Osassa 2 (kyselyssä) on kahdentyyppisiä kysymyksiä: 
 
Asennekysymykset 
Näissä tehtävissä sinulle esitetään joukko väittämiä. Niihin ei ole olemassa oikeita tai 
vääriä vastauksia. Haluamme vain tietää sinun näkemyksesi asioista. Rastita se 
vaihtoehto, joka parhaiten vastaa näkemystäsi. 
 
Faktakysymykset  
Nämä kysymykset koskevat nykyistä tai aiempaa toimintaasi. Et ehkä voi aina 
muistaa tarkasti, oletko ja miten usein tehnyt kysyttyjä asioita, mutta yritä valita 
luultavimmin paikkansa pitävä vastausvaihtoehto. 
 
 
 
 

Ohjeet osaan 2 (kyselyyn) 
Lue jokainen kysymys huolellisesti ja vastaa niin hyvin kuin osaat. Vastaaminen 
tapahtuu rastittamalla oikeaksi katsomasi vaihtoehto.  
 
Jos haluat muuttaa vastaustasi, pyyhi entinen vastaus pois tai mustaa se kokonaan ja 
merkitse sitten rasti tarkoittamaasi ruutuun.  
 
Muista, että ainoastaan tutkijat näkevät vastauksesi. 
 
Sinulla on 17 minuuttia aikaa vastata osan 2 (kyselyn) kysymyksiin. 
 
 



 

 6 

 

K1 Haluaisimme tietää, millaisena näet itsesi.  
Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien 
kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä)  

  Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä Eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

a) Koen itseni eurooppalaiseksi. 1 2 3 4 

b) Koen itseni ensiksi Euroopan ja sitten 
Suomen kansalaiseksi. 1 2 3 4 

c) Olen ylpeä siitä, että asun Euroopassa. 1 2 3 4 

d) Tunnen itseni osaksi Eurooppaa. 1 2 3 4 

e) Koen itseni ensiksi Euroopan ja sitten 
maailman kansalaiseksi. 1 2 3 4 

f) Minulla on enemmän yhteistä 
eurooppalaisten nuorten kuin muun 
maailman nuorten kanssa. 

1 2 3 4 

g) Tunnen itseni osaksi Euroopan unionia. 1 2 3 4 

h) Olen ylpeä siitä, että maani on Euroopan 
unionin jäsen. 1 2 3 4 

i) Tunnen itseni enemmän osaksi Eurooppaa 
kuin Pohjoismaita. 1 2 3 4 
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K2 Oletko koskaan osallistunut seuraaviin toimiin? 
 

(Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  Kyllä viimeksi 
kuluneiden 12 

kuukauden aikana 

Kyllä, mutta 
yli vuosi 

sitten 

En 
koskaan 

a) Omalla paikkakunnalla järjestetty toiminta, 
johon kuului muista Euroopan maista tulevien 
ihmisten tapaamista  

1 2 3 

b) Toiminta, joka liittyi oman paikkakuntani ja 
muiden eurooppalaisten kaupunkien välisiin 
ystävyyshankkeisiin 

1 2 3 

c) Musiikki-, tanssi- tai elokuvafestivaalit 
jossakin muussa Euroopan maassa 1 2 3 

d) Urheilutapahtuma(t) jossakin muussa 
Euroopan maassa 1 2 3 

e) Jotakin muuta Euroopan maata koskevan 
tiedon kerääminen internetistä tai 
tiedotusvälineistä (lehdet, TV tai radio) 

1 2 3 

f) Opiskelijavaihto-ohjelmat muiden Euroopan 
maiden kanssa (vierailu ulkomailla tai 
ulkomaisten vieraiden tulo Suomeen) 

1 2 3 

g) Koulun retki toiseen Euroopan maahan 1 2 3 

h) Lomamatkat muihin Euroopan maihin 1 2 3 

i) Muiden Euroopan maiden taidetta ja 
kulttuuria (esim. musiikki, elokuvat) 
esittelevät näyttelyt, festivaalit tai muut 
tapahtumat 

1 2 3 

 



 

 8 

 

K3 Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien 
kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä)  

 Kouluni antaa minulle mahdollisuuksia… Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä Eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

a) vierailla muissa Euroopan maissa.  1 2 3 4 

b) tavata muiden Euroopan maiden nuoria. 1 2 3 4 

c) saada tietoa muiden Euroopan maiden 
poliittisista ja taloudellisista asioista. 1 2 3 4 

d) saada tietää, mitä muissa Euroopan maissa 
on tapahtumassa.  1 2 3 4 

e) hankkia muita Euroopan maita koskevaa 
tietoa internetin tai tiedotusvälineiden 
(lehdet, TV tai radio) kautta. 

1 2 3 4 

f) saada tietoa muiden Euroopan maiden 
kulttuurista ja taiteesta (esim. musiikki, 
elokuvat). 

1 2 3 4 

g) saada tietoa muiden Euroopan maiden 
urheilusta. 1 2 3 4 

h) hankkia tietoa siitä, minkälaista eläminen 
muissa Euroopan maissa on. 1 2 3 4 

i) saada tietoa siitä, kuinka voisin työskennellä 
muissa Euroopan maissa. 1 2 3 4 
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K4 Kuinka usein teet seuraavaa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä)  

   

En 
koskaan 

tai en 
juuri 

koskaan 

Vuosit-
tain 

(vähin-
tään 

kerran 
vuodes-

sa 

Kuukau-
sittain 
(vähin-

tään 
kerran 

kuukau-
dessa) 

Viikoit-
tain 

(vähin-
tään 

kerran 
viikossa) 

a) Katson televisiota saadakseni tietoa Euroopan 
uutisista. 1 2 3 4 

b) Luen sanomalehtiä saadakseni tietoa 
Euroopan uutisista. 1 2 3 4 

c) Keskustelen ystävien tai perheen kanssa 
muiden Euroopan maiden poliittisesta tai 
taloudellisesta tilanteesta. 

1 2 3 4 

d) Keskustelen ystävien tai perheen kanssa 
eurooppalaisista urheilutapahtumista. 1 2 3 4 

e) Keskustelen ystävien tai perheen kanssa 
muiden Euroopan maiden taiteesta ja 
kulttuurista (esim. musiikista, elokuvista). 

1 2 3 4 

f) Keskustelen ystävien tai perheen kanssa 
Euroopan unionista. 1 2 3 4 

g) Keskustelen ystävien tai perheen kanssa 
Euroopan parlamentissa esille nousseista 
kysymyksistä. 

1 2 3 4 

h) Puhun ystävien tai perheen kanssa siitä, 
millaista elämä on muissa Euroopan maissa. 1 2 3 4 

i) Puhun ystävien tai perheen kanssa siitä, 
millaista mahtaisi olla työskennellä muissa 
Euroopan maissa. 

1 2 3 4 
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K6 Ajattele näistä muista kielistä sitä, jota osaat parhaiten.  
Kuinka hyvin pystyt kommunikoimaan muiden ihmisten 
kanssa tällä kielellä?  

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

Erittäin hyvin 

(Kommunikointi onnistuu hyvin) 

Hyvin 

(Kommunikointi onnistuu toisinaan 
hyvin) 

En kovin hyvin 

(Kommunikointi ei usein onnistu 
hyvin) 

1 2 3 

 
 
Siirry kysymykseen 7  
 

K5 Pystytkö käyttämään tai ymmärtämään jotakin muissa 
Euroopan maissa puhuttua kieltä? Suomea ei lasketa mukaan.  

 Kyllä 1 En 2  (Siirry kysymykseen 7) 

   

 (Siirry kysymykseen 6)  
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K7 Haluaisimme tietää, mitä ajattelet muissa Euroopan maissa 
puhuttavien kielten opiskelusta/oppimisesta. 
Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien 
kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Vieraan eurooppalaisen kielen oppiminen on 
tärkeää Euroopassa matkustamisen ja 
lomamatkailun kannalta. 

1 2 3 4 

b) Vieraiden eurooppalaisten kielten oppiminen 
voi helpottaa työnsaantia.  1 2 3 4 

c) Vieraan eurooppalaisen kielen oppiminen on 
tärkeää toisessa Euroopan maassa tapahtuvan 
opiskelun tai työskentelyn kannalta. 

1 2 3 4 

d) Vieraan eurooppalaisen kielen oppiminen 
auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin 
muita Euroopan kulttuureja. 

1 2 3 4 

e) Kaikkien Euroopan nuorten tulisi opiskella 
vähintään kahta vierasta eurooppalaista 
kieltä. 

1 2 3 4 

f) Koulujen tulisi antaa nuorille enemmän 
mahdollisuuksia opiskella muissa Euroopan 
maissa käytettäviä vieraita kieliä.   

1 2 3 4 
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K8 Oheiset väittämät koskevat Euroopan maiden kansalaisten 
matkustamista Euroopassa tai muuttamista asumaan johonkin 
toiseen Euroopan maahan (missä heistä tulee siis 
maahanmuuttajia).  
Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien 
kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

a) Euroopan maiden kansalaisten tulee saada 
asua ja tehdä työtä missä tahansa 
Euroopassa. 

1 2 3 4 

b) Eurooppalaisten matkustamista 
Euroopassa tulee rajoittaa terrorismin 
vastaisen taistelun helpottamiseksi. 

1 2 3 4 

c) Muiden eurooppalaisten asuminen 
Suomessa johtaa riitoihin ja 
vihamielisyyteen eri kansallisuusryhmien 
välillä. 

1 2 3 4 

d) Suomen kansalaiset ovat paremmin 
turvassa rikoksilta, jos he sulkevat rajat 
muista Euroopan maista tulevilta 
maahanmuuttajilta. 

1 2 3 4 

e) On hyvä, että muiden eurooppalaisten 
sallitaan asua Suomessa, sillä he tuovat 
mukanaan erilaisia kulttuureja. 

1 2 3 4 

f) Se, että muiden Euroopan maiden 
kansalaisten sallitaan tulla tänne töihin, 
merkitsee suomalaisille lisää 
työttömyyttä. 

1 2 3 4 

g) Eurooppalaisten matkustamisen 
rajoittaminen Euroopassa estää ihmisiä 
tutustumasta Eurooppaan paremmin. 

1 2 3 4 
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K8 jatkuu  

 Oheiset väittämät koskevat Euroopan maiden kansalaisten 
matkustamista Euroopassa tai muuttamista asumaan johonkin 
toiseen Euroopan maahan (missä heistä tulee siis 
maahanmuuttajia).  
Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien 
kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

h) Se, että muiden Euroopan maiden 
kansalaisten sallitaan työskennellä täällä, 
on Suomen kansantalouden kannalta hyvä 
asia. 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

i) Työvoiman liikkumista Euroopan maiden 
välillä tulee rajoittaa, sillä muutoin jotkut 
maat täyttyvät maahanmuuttajista.  

1 2 3 4 

j) Eurooppalaisten tulee saada matkustaa 
vapaasti missä tahansa Euroopassa; siten 
he oppivat ymmärtämään paremmin muita 
Euroopan kulttuureja. 

1 2 3 4 
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K9 Alla on joitakin väittämiä mahdollisuuksista, jotka Euroopan 
maiden kansalaisilla tulee olla Suomessa.  
Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien 
kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

Suomeen tulevilla Euroopan maiden 
kansalaisilla tulee olla samat mahdol-
lisuudet kuin suomalaisillakin… 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

a) riippumatta heidän etnisestä tai 
rodullisesta taustastaan. 1 2 3 4 

b) riippumatta heidän uskonnostaan tai 
vakaumuksestaan. 1 2 3 4 

c) riippumatta heidän puhumastaan kielestä. 1 2 3 4 

d) riippumatta siitä, tulevatko he rikkaasta 
vai köyhästä maasta. 1 2 3 4 

e) riippumatta heidän koulutustasostaan.  1 2 3 4 
 



 

 15 

 

 

K10 Seuraavat väittämät koskevat Euroopan maita ja sitä, miten 
niiden tulisi järjestäytyä.  
Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien 
väittämien kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin riville) 

  Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Euroopan maat menettäisivät yksilöllisen 
identiteettinsä, jos ne kaikki kuuluisivat 
yhteen suureen poliittiseen liittoutumaan. 

1 2 3 4 

b) Kaikilla Euroopan mailla tulisi olla sama 
lähestymistapa suhteissaan Euroopan 
ulkopuolisiin maihin.  

1 2 3 4 

c) Euroopan maiden tulisi pyrkiä yhteisiin 
toimintalinjauksiin ympäristöasioissa. 1 2 3 4 

d) Euroopan maiden tulisi pyrkiä 
samankaltaisiin koulutusjärjestelmiin.  1 2 3 4 

e) Euroopan maiden valtion päämiehet 
(presidentit, kuninkaat, kuningattaret jne.) 
tulisi jonain päivänä korvata koko 
Euroopan presidentillä.  

1 2 3 4 

f) Olisi hyvä, jos Euroopan mailla olisi 
yhtäläisemmät lait ja säädökset.  1 2 3 4 

g) Jokaisen Euroopan maan tulisi voida 
vapaasti päättää omista asioistaan.  1 2 3 4 

h) Kun maat liittyvät Euroopan unioniin, 
niiden tulisi luopua omasta 
valtiovallastaan. 

1 2 3 4 

i) Euroopan parlamentin tulisi jonain 
päivänä korvata kaikkien Euroopan 
maiden parlamentit. 

1 2 3 4 
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K11 Seuraavat väittämät koskevat Euroopan maita, niiden 
kansantalouksia ja valuuttoja (niissä käytettävä raha). Joissakin 
väittämistä puhutaan eurosta, joka on käytössä useissa EU-
maissa ja jota nimitetään sen vuoksi "yhteisvaluutaksi".  

Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien 
väittämien kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Kaikkien Euroopan maiden tulisi soveltaa 
samanlaista talouspolitiikkaa. 1 2 3 4 

b) Jos kaikilla Euroopan mailla olisi sama 
valuutta, ne olisivat taloudellisesti 
vahvempia. 

1 2 3 4 

c) Yhteisvaluuttaan, kuten euroon, 
liittymisestä on enemmän etua kuin 
haittaa. 

1 2 3 4 

d) Kaikkien Euroopan maiden tulisi liittyä 
euroon. 1 2 3 4 
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K12 Seuraavat väittämät koskevat Euroopan unionia ja sen 
laajentumista (jäsenmaiden lukumäärän kasvua).  
Missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien 
väittämien kanssa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

a) Euroopan unionin tulisi jatkaa 
laajentumista, kunnes kaikki Euroopan 
maat kuuluvat siihen. 

1 2 3 4 

b) Euroopan unionin tulisi laajentua, jotta 
useammat maat hyötyisivät sen tuomista 
taloudellisista eduista.  

1 2 3 4 

c) Kaikkien Euroopan maiden tulisi tavoitella 
Euroopan unionin jäsenyyttä. 1 2 3 4 

d) Euroopan unionin laajentumisen hyvänä 
puolena on, että se kannustaa jäsenyyttä 
tavoittelevia maita demokraattisuuteen.  

1 2 3 4 

e) Euroopan unionin vaikutusvalta maailmas-
sa kasvaa, jos siihen liittyy lisää maita. 1 2 3 4 

f) Ollakseen merkittävä organisaatio 
Euroopan unionin on katettava kaikki 
Euroopan maat. 

1 2 3 4 

g) Euroopan unionin laajentumisen hyvänä 
puolena on, että se kannustaa jäsenyyttä 
tavoittelevia maita kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia. 

1 2 3 4 
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K13 Kuinka paljon tiedät seuraavista aihealueista? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 
  Paljon Melko 

paljon 
Hieman En mitään  

a) Faktat Euroopan unionista 1 2 3 4 

b) Euroopan unionin lait ja 
toimintalinjaukset 1 2 3 4 

c) Euroopan unionin instituutiot 
(esim. Euroopan parlamentti) 1 2 3 4 

d) Euro (joidenkin EU-maiden 
yhteinen valuutta) 1 2 3 4 
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KANSALLISET KYSYMYKSET 
  

K14 Kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä tai ottaa osaa 
yhteiskunnalliseen toimintaan monin eri tavoin. Katsotko että 
ikäisesi voi vaikuttaa tärkeiksi kokemiensa ongelmien 
ratkaisemiseen seuraavilla tavoilla? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  Paljon 
Jossain 
määrin Vähän 

Ei 
lainkaan 

a) Osallistumalla vaalikampanjoihin 1 2 3 4 

b) Osallistumalla oppilaskunnan 
toimintaan 1 2 3 4 

c) Toimimalla poliittisessa järjestössä 1 2 3 4 

d) Toimimalla yhdistyksissä 1 2 3 4 

e) Toimimalla yhteiskunnallisissa 
liikkeissä 1 2 3 4 

f) Osallistumalla mielenosoituksiin 1 2 3 4 

g) Ostoboikoteilla 1 2 3 4 

h) Kirjoittamalla lehtien 
yleisönosastoon 1 2 3 4 

i) Kirjoittamalla mielipidekirjoituksia 
verkkoon tai kirjoittamalla blogia 1 2 3 4 

j) Osallistumalla puhelimitse tai 
verkon kautta radio- tai televisio-
ohjelmiin 

1 2 3 4 

k) Rikkomalla tarkoituksellisesti 
sääntöjä 1 2 3 4 
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 K14 jatkoa 

 Kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä tai ottaa osaa 
yhteiskunnalliseen toimintaan monin eri tavoin. Katsotko että 
ikäisesi voi vaikuttaa tärkeiksi kokemiensa ongelmien 
ratkaisemiseen seuraavilla tavoilla? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  Paljon 
Jossain 
määrin Vähän 

Ei 
lainkaan 

l) Maalaamalla graffiteja 1 2 3 4 
m) Omilla elämäntavoilla (esim. 

kulutusvalinnoilla) 1 2 3 4 

n) Hyödyntämällä ystävyys- ja 
tuttavuusverkostoja 1 2 3 4 

o) Hyödyntämällä internet-verkostoja 
ja -yhteisöjä 1 2 3 4 

p) Osallistumalla internet-
vetoomuksiin 1 2 3 4 

q) Allekirjoittamalla 
kansalaisvetoomuksia 1 2 3 4 

r) Kääntymällä viranomaisten 
puoleen 1 2 3 4 

s) Kääntymällä opettajien puoleen 1 2 3 4 
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K15 Kuinka usein osallistut seuraavien yhteisöjen tai 
järjestöjen toimintaan? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  

En 
koskaan 
tai hyvin 
harvoin 

Kuukau-
sittain 
(vähin-

tään 
kerran 

kuukau-
dessa) 

Viikoittain 
 (vähin-

tään 
kerran 

viikossa) 

Päivit-
täin tai 
lähes 

päivit-
täin 

a) Liikunta- ja urheiluseurat tai        
-ryhmät 1 2 3 4 

b) Musiikkiopistot ja -koulut tai 
musiikkiryhmät 1 2 3 4 

c) Muut taide- tai kulttuurijärjestöt, 
koulut, kerhot tai ryhmät (esim. 
kuvataide, teatteri, tanssi, sirkus) 

1 2 3 4 

d) Seurakunnan tai uskonnollisen 
järjestön kerhotoiminta 1 2 3 4 

e) Poliittisten puolueiden 
nuorisojärjestöjen toiminta (esim. 
Vesaiset, Nuoret Kotkat) 

1 2 3 4 

f) Muut nuorten harrastejärjestöt 
(esim. partio, 4H-kerho) 1 2 3 4 

g) Koulun järjestämä kerhotoiminta 1 2 3 4 

h) Muu järjestö tai kerho 1 2 3 4 
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K16 Kuinka tärkeä väline Internet on sinulle seuraavissa 
asioissa? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  
Hyvin 
tärkeä 

Melko 
tärkeä 

Ei kovin 
tärkeä 

Ei 
lainkaan 
tärkeä 

a) Tiedonhankinnassa 1 2 3 4 

b) Musiikin hankinnassa 1 2 3 4 

c) Pelaamisessa 1 2 3 4 

d) Vaihtoehtona televisionkatselulle 1 2 3 4 

e) Kavereille viestinnässä 1 2 3 4 

f) Ystävyyssuhteiden solmimisessa 1 2 3 4 

g) Itsen ja omien ajatusten 
julkituomisessa 1 2 3 4 

h) Vaikuttamisessa politiikkaan 1 2 3 4 

i) Keskusteluissa suosikkiyhtyeistä,   
-esiintyjistä ja -sarjoista 1 2 3 4 

j) Kuulumisessa samoista asioista 
kiinnostuneiden henkilöiden 
yhteisöön 

1 2 3 4 

k) Kansainvälisten kontaktien ja 
verkostojen luomisessa ja 
ylläpitämisessä 

1 2 3 4 
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K17 Kuinka paljon luotat seuraaviin tahoihin tai instituutioihin? 

 (Merkitse rasti vain yhteen ruutuun kullakin rivillä) 

  Täysin 
Melko 
paljon Vähän  En lainkaan 

a) Yliopistoihin  1 2 3 4 

b) Yhteiskunnallisiin liikkeisiin 
(esim. luonnonsuojeluliikkeet, 
kehitysmaaliikkeet) 

1 2 3 4 

c) Hyväntekeväisyysjärjestöihin 
(esim. SPR, Unicef, Kirkon 
ulkomaanapu) 

1 2 3 4 

d) Evankelisluterilaiseen tai 
ortodoksiseen kirkkoon 1 2 3 4 

e) Muihin uskonnollisiin 
yhteisöihin 1 2 3 4 

f) Markkinavoimiin  1 2 3 4 


