
KYSELYLOMAKE: FSD3070 LASTEN MEDIABAROMETRI 2012

QUESTIONNAIRE: FSD3070 CHILDREN’S MEDIA BAROMETER 2012

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.

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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MEDIABAROMETRI 2012 – Neljäsluokkalaisten kyselylomake  
 
Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sinun mediankäytöstäsi ja mediaan liittyvistä mielipiteistäsi. Medialla tarkoitetaan 
sekä viestimiä (esim. televisio, sanomalehti) että niiden sisältöjä (esim. elokuva, tietokonepeli).  

Lomakkeet käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Täyttämääsi lomaketta ei näytetä opettajallesi tai vanhemmillesi. 
Tuloksista ei voi tunnistaa yksittäistä oppilasta. 

Lue kysymykset huolellisesti ennen vastaamista. Pyri vastaamaan kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman 
totuudenmukaisesti. Jos et jostain syystä osaa tai halua vastata johonkin kysymykseen, voit valita vaihtoehdon ”en osaa 
sanoa” tai jättää kohdan vastaamatta. Mikäli et ymmärrä jotakin kysymyksistä, viittaa ja odota että tutkija tai opettaja tulee 
luoksesi.  

Vinolla kirjoitetut (kursivoidut) tekstit ovat ohjeita vastaamiseen. Lue ne erityisen huolellisesti. Toisissa kysymyksissä 
voit valita vain yhden vaihtoehdon, mutta toisissa useita vaihtoehtoja.  

Vastaus valitaan merkitsemällä rasti vastausruutuun. (Pienet numerot ruutujen vieressä liittyvät kysymyslomakkeiden 
tallentamiseen, eikä sinun tarvitse välittää niistä.) 

K01 Oletko… 

 1 tyttö 2 poika  
 

K02 Minkä ikäinen olet (tänään)? 

 
9 10 11 12 13 Jokin muu ikä. Mikä? 

1 2 3 4 5 6  
 

K03 Mitä kieltä puhut kotona asuvien aikuisten kanssa? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Merkitse kaikissa 
kodeissasi aikuisten kanssa TAVALLISESTI puhutut kielet. 

a) suomea a Mitä kieliä (muita kuin suomea): 

b) muuta kieltä tai myös muita kieliä b 
 

K04 Onko sinulla kotona omaa huonetta? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) on, ihan oma 1 

b) yhteinen sisarusten tai muiden lasten kanssa 2 

c) ei ole 3 
 

K05 Onko kotonasi seuraavia mediavälineitä? Valitse yksi tai kaksi vaihtoehtoa jokaiselta riviltä. 

  

Laite on 
huoneessani tai 
voin käyttää sitä 
myös omassa 
huoneessani

Väline on 
jossain muualla 
kotonani ja minä 

saan käyttää 
sitä 

Meillä on kotona 
tällainen, mutta 
en saa käyttää 

sitä 

Meillä ei ole tätä 
kotona 

a) Televisio a1 a2 a3 a4 

b) Tietokone b1 b2 b3 b4 

c) Tablettitietokone (esim. iPad) c1 c2 c3 c4 

d) Mahdollisuus käyttää internetiä d1 d2 d3 d4 

e) Pelikonsoli tai käsikonsoli e1 e2 e3 e4 

f) 
Muu väline videoiden tai 
kuvatallenteiden katseluun (esim. 
DVD, blu-ray tai videonauhuri) 

f1 f2 f3 f4 
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Seuraavat kysymykset koskevat erilaisten televisio-ohjelmien, elokuvien ja muiden kuvatallenteiden katselua. Voit 
katsella näitä ohjelmia esimerkiksi televisiosta, DVD:ltä tai blu-rayltä, pelikonsolilta, tietokoneelta tai internetistä. 
Kaikkia näitä asioita kutsutaan seuraavassa KUVAOHJELMIKSI. 
 

K06 
Kuinka usein katsot kuvaohjelmia (esim. televisiosta, tallenteelta tai internetistä)? Valitse vain yksi 
vaihtoehto. 

a) Ainakin kerran päivässä  1 

b) Melkein joka päivä 2 

c) Ainakin kerran viikossa 3 

d) Joskus, mutta en joka viikko 4 

e) Hyvin harvoin tai en ollenkaan 5 
 

K07 
Katseletko USEIN seuraavan tyyppisiä kuvaohjelmia? Merkitse KAIKKI yleisimmin katsomasi 
ohjelmatyypit ensimmäiseen sarakkeeseen. 

K08 
Mitä ohjelmatyypit ovat sinun suosikkejasi? Merkitse 1 – 3 sinulle mieluisinta ohjelmatyyppiä toiseen 
sarakkeeseen. 

  Katson usein
Nämä ovat 

suosikkejani
a) Lapsille suunnatut ohjelmat (esim. Pikku Kakkonen) a a 

b) Koululaisille suunnatut ohjelmat (esim. Galaxi, Summeri)  b b 

c) Lasten animaatiot (esim. Disney-animaatiot) c c 

d) Muut animaatiot (esim. Simpsonit, Pasila, anime) d d 

e) 
Nuorten näytellyt sarjat ja elokuvat (esim. Sydänmailla, Koodinimi 
Connor) e e 

f) Viihdeohjelmat (esim. Putous, Mitä tuli tehtyä) f f 

g) Komediasarjat tai -elokuvat (esim. Frendit, Kolme miestä ja tyttö) g g 

h) Tosi-tv:n kilpailut (esim. Idols, Talent) h h 

i) 
Tosi-tv:n muoti- ja sisustusohjelmat (esim. Huippumalli haussa, Suomen 
kaamein kämppä) i i 

j) Tosi-tv:n toiminnalliset ohjelmat (esim. Duudsonit tuli taloon, Poliisit, 
Pelastajat) j j 

k) Muut tosi-tv-ohjelmat k k 

l) Kotimaiset saippuasarjat (esim. Salatut elämät ja Uusi päivä) l l 

m) 
Muut saippuasarjat tai romanttiset sarjat ja elokuvat (esim. The Young 
and the Restless, Emmerdale) m m 

n) Jännitys-, toiminta- ja poliisisarjat (esim. C.S.I. ja NCIS Rikostutkijat) n n 

o) Fantasia- ja scifi-sarjat tai -elokuvat (esim. Game of Thrones ja Terra 
Nova) o o 

p) Kauhusarjat tai -elokuvat (esim. True Blood, Twilight) p p 

q) Uutiset ja ajankohtaisohjelmat (esim. A-studio) q q 

r) Urheiluohjelmat r r 

s) Luonto- tai eläinohjelmat (esim. Avara luonto) s s 

t) Tiedeohjelmat (esim. Prisma) t t 

u) 
Joku muu. Mikä? 
 u u 

 

K09 
Mikä on suosikkiohjelmasi, -tallenteesi tai -elokuvasi? Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi 
myös esimerkiksi ”urheiluohjelmat” tai ”Kolmosen sunnuntain aamupiirretyt”. 
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Seuraavat kysymykset koskevat erilaisten tietokoneella, pelikonsolilla, internetissä tai kännykällä pelattavien 
pelien pelaamista. Kaikkia näitä asioita kutsutaan seuraavassa DIGITAALISIKSI PELEIKSI. 
 

K10 Kuinka usein pelaat digitaalisia pelejä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Ainakin kerran päivässä  1 

b) Melkein joka päivä 2 

c) Ainakin kerran viikossa 3 

d) Joskus, mutta en joka viikko 4 

e) Hyvin harvoin tai en ollenkaan 5 
 

K11 Kenen kanssa pelaat USEIMMITEN digitaalisia pelejä? Valitse 1–3 vaihtoehtoa ensimmäiseen sarakkeeseen 

K12 Entä kenen kanssa pelaat MIELUITEN? Valitse YKSI vaihtoehto toiseen sarakkeeseen 

  
Pelaan 

useimmiten
Pelaan mieluiten

a) Yksin a b1 

b) Sisarusten kanssa samassa huoneessa b b2 

c) Vanhempien tai isovanhempien kanssa samassa huoneessa c b3 

d) Kavereiden kanssa samassa huoneessa d b4 

e) Kavereiden kanssa internetin välityksellä e b5 

f) Suomalaisten netti-/pelikavereiden kanssa internetissä f b6 

g) Ulkomaalaisten netti-/pelikavereiden kanssa internetissä g b7 

h) 
Jonkun muun kanssa, kenen? 
 h b8 

 

K13 Pelaatko USEIN seuraavan tyyppisiä digitaalisia pelejä? Merkitse KAIKKI yleisimmin pelaamasi 
pelityypit ensimmäiseen sarakkeeseen. 

K14 Mitkä pelityypit ovat sinun suosikkejasi? Merkitse 1 – 3 sinulle mieluisinta pelityyppiä toiseen 
sarakkeeseen. 

  Pelaan usein
Nämä ovat 

suosikkejani
a) Oppimispelit (esim. matikkapelit, Alkupolku, Growwings) a a 

b) Ajanviete- ja pulmapelit (esim. Pasianssi, Mahjong, Kuplat) b b 

c) Lasten pelit (esim. Muumit) c c 

d) Seura- ja perhepelit (esim. Singstar, Rock Band, tanssimatto) d d 

e) Tietokilpailupelit (esim. Buzz! Suuri tietovisa) e e 

f) Tasohyppelyt (esim. Super Mario, Sonic, Rayman) f f 

g) Ajo- ja lentopelit (esim. Burn Out Paradise, Need for Speed, H.A.W.X.) g g 

h) Urheilupelit (esim. NHL, FIFA) h h 

i) Taistelu- ja toimintapelit (esim. Worms 3D, Angry Birds, Street Fighter) i i 

j) Strategiapelit (esim. Ant Nation, Command & Conquer) j j 

k) Simulaatiopelit (esim. SIMS, Zoo Tycoon, Nintendogs, Farmville) k k 

l) Seikkailu- ja roolipelit (esim. Lego Star Wars, Legend of Zelda) l l 

m) Monen pelaajan verkkoroolipelit (esim. RuneScape, WoW) m m 

n) 
Muut pelit. Mitkä? 
 n n 

 

K15 Mikä on suosikkipelisi? Jos et muista pelin tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos 
suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”rallipelit” tai ”Aapelin pelisivuston pelit”. 
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Seuraavat kysymykset koskevat internetin käyttöä. Voit käyttää internetiä esimerkiksi tietokoneelta,  pelikonsolilta, 
kännykältä tai iPadilta.  Voit myös käyttää internetiä hyvin erilaisiin asioihin esim. pelaamiseen, kuvaohjelmien 
katseluun, sähköpostin lähettämiseen tai tiedonhakuun. 
 

K16 Kuinka usein käytät internetiä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Ainakin kerran päivässä  1 

b) Melkein joka päivä 2 

c) Ainakin kerran viikossa 3 

d) Joskus, mutta en joka viikko 4 

e) Hyvin harvoin tai en ollenkaan 5 
 

K17 
Mitä asioita teet USEIN internetissä? Merkitse KAIKKI yleisimmin internetissä tekemäsi asiat ensimmäiseen 
sarakkeeseen. 

K18 
Mitkä näistä ovat sinulle mieluisimpia netinkäyttöjä tai nettisisältöjä? Merkitse toiseen sarakkeeseen  
1–3 sinulle mieluisinta internetin käyttötapaa.  

  Teen usein
Nämä ovat 

suosikkejani
a) Pelaan pelejä a a 

b) 
Käytän sosiaalista mediaa (esim. Habbo, Go Supermodel, IRC-galleria, 
Facebook, Twitter) b b 

c) Käytän hakukoneita ja verkkotietosanakirjoja (esim. Google ja Wikipedia) c c 

d) Katson videoklippejä (esim. YouTube) d d 

e) Katson kuvaohjelmia tai elokuvia (esim. YLEAreena, Katsomo.fi) e e 

f) 
Kuuntelen radio-ohjelmia tai musiikkia (esim. YLE Areena, Spotify, 
YouTube) f f 

g) Lataan musiikkia internetistä g g 

h) Käytän sähköpostia h h 

i) Käytän pikaviestimiä (esim. Messenger) i i 

j) Soitan videopuheluita (esim. Skype) j j 

k) 
Käyn minua kiinnostavan bändin, artistin, urheilijan tai urheiluseuran 
kotisivuilla k k 

l) Etsin urheilutuloksia  l l 

m) Seuraan muita uutisia (esim. verkkosanomalehdistä) m m 

n) Kirjoitan omia mielipiteitä jollekin keskustelupalstalle (esim. Suomi24) n n 

o) Allekirjoitan nettiadresseja o o 

p) Vierailen verkkohuutokaupoissa (esim. Huuto.net) p p 

q) Etsin tietoa ostettavista tuotteista q q 

r) Julkaisen valokuvia itsestäni r r 

s) Teen jotain muuta, mitä? 
 s s 

 

K19 Onko sinulla seuraavia internetissä? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  Kyllä Ei

a) Minulla on oma sähköpostiosoite a1 a2 

b) 
Minulla on oma profiili jossain lasten yhteisöpalvelussa (esim. Panfu, 
GoSuperModel, Habbo). Missä palvelussa? 
 

b1 b2 

c) 
Minulla on oma profiili jossain muussa yhteisöpalvelussa (esim. IRC-
galleria, Facebook). Missä palvelussa? 
 

c1 c2 

d) Minulla on oma nettisivu d1 d2 

e) Minulla on oma blogi (nettipäiväkirja) e1 e2 
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K20 
Mikä on suosikkisivustosi internetissä? Jos et muista tarkkaa sivua, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. 
Jos suosikkeja on useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”jääkiekkojoukkueiden sivut” tai 
”radiokanavien sivut”. 

 
 
 

 

K21 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  
Täysin 
samaa 
mieltä 

Vähän 
samaa 
mieltä 

Vähän eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

a) Olen mielestäni taitava internetin käyttäjä a1 a2 a3 a4 

b) Osaan käyttää tietokonetta turvallisesti b1 b2 b3 b4 

c) Vanhempani tietävät mitä teen internetissä c1 c2 c3 c4 

d) Pidän kaikki salasanani vain omana tietonani d1 d2 d3 d4 

e) 
Sosiaalisen median (esim. Messenger tai Facebook) 
käyttäminen on tärkeää, jos haluan pysyä perillä 
kaveriporukan asioista 

e1 e2 e3 e4 

f) 
Tiedän, mihin voin ilmoittaa asiattomasti käyttäytyvistä 
ihmisistä netissä f1 f2 f3 f4 

g) 
Olen saanut netin kautta uusia kavereita, joita olen 
tavannut myös kasvotusten g1 g2 g3 g4 

 
Seuraavat kysymykset koskevat erilaisten lehtien ja kirjojen lukemista. Voit lukea näitä paperille painettuina, 
sähköisesti lukulaitteelta tai vaikkapa internetissä.  
 

K22 Kuinka usein luet seuraavan tyyppisiä lehtiä tai kirjoja? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  
Ainakin 
kerran 

päivässä  

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 

viikossa  

Joskus, 
mutta en 

joka viikko 

Hyvin 
harvoin tai 
en koskaan 

a) Kirjat (muut kuin koulukirjat) a1 a2 a3 a4 a0 

b) Sarjakuvat tai sarjakuvalehdet b1 b2 b3 b4 b0 

c) Verkkosanomalehdet c1 c2 c3 c4 c0 

d) Painetut sanomalehdet d1 d2 d3 d4 d0 

e) Muut lehdet (verkossa tai painettuina) e1 e2 e3 e4 e0 
 

K23 
Luetko USEIN seuraavan tyyppisiä kirjoja? Merkitse KAIKKI yleisimmin lukemasi kirjatyypit ensimmäiseen 
sarakkeeseen. 

K24 Millaiset kirjat ovat sinun suosikkejasi? Merkitse 1–2 sinulle mieluisinta kirjatyyppiä toiseen sarakkeeseen. 

  Luen usein
Nämä ovat 

suosikkejani
a) Satukirjat ja kuvakirjat a a 

b) Manga-kirjat b b 

c) Muut sarjakuvakirjat ( esim. Aku Ankan taskukirjat) c c 

d) Lasten ja nuorten romaanit d d 

e) Fantasia- tai tieteiskirjat e e 

f) Muut romaanit f f 

g) Tietokirjat g g 

h) 
Muut kirjat, mitkä? 
 h h 

 

K25 
Mikä on suosikkikirjasi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos suosikkeja on 
useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”jännityskirjat” tai ”Neiti Etsivä -kirjat”. 
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K26 
Luetko USEIN seuraavan tyyppisiä lehtiä? Merkitse KAIKKI yleisimmin lukemasi lehtityypit ensimmäiseen 
sarakkeeseen. 

K27 Millaiset lehdet ovat sinun suosikkejasi? Merkitse 1 – 2 sinulle mieluisinta lehtityyppiä toiseen sarakkeeseen. 

  Luen usein
Nämä ovat 

suosikkejani
a) Lastenlehdet (esim. Koululainen) a a 

b) Sarjakuvalehdet (esim. Aku Ankka) b b 

c) Nuortenlehdet (esim. Demi, Suosikki) c c 

d) Yleisaikakauslehdet (esim. Pirkka, Seura, 7 päivää) d d 

e) Naistenlehdet (esim. Anna, Cosmopolitan) e e 

f) Urheilulehdet (esim. Jääkiekkolehti, Slammer) f f 

g) Musiikkilehdet (esim. Rumba) g g 

h) Tietotekniikkalehdet (esim. MikroBitti) h h 

i) Muut tekniikka- ja moottorilehdet (esim. Tekniikan Maailma) i i 

j) Eläin- ja luontolehdet (esim. Eläinmaailma, Lemmikki) j j 

k) Tiedelehdet (esim. Tiede2000) k k 

l) 
Muut lehdet, mitkä? 
 l l 

 

K28 
Mikä on suosikkilehtesi? Jos et muista tarkkaa nimeä, kuvaile sitä mahdollisimman tarkasti. Jos suosikkeja on 
useita, voit ilmoittaa suosikiksesi myös esimerkiksi ”tietokonelehdet” tai ”naistenlehdet”. 

 
 
 

 
Seuraavat kysymykset koskevat musiikin ja radio-ohjelmien kuuntelua.  Voit kuunnella näitä esimerkiksi radiosta, 
tallenteilta, kännykältä tai internetistä. 
 

K29 Kuinka usein kuuntelet radio-ohjelmia tai musiikkia? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  
Ainakin 
kerran 

päivässä  

Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 

viikossa  

Joskus, 
mutta en 

joka viikko 

Hyvin 
harvoin tai 
en koskaan  

a) 
Kuuntelen musiikkiohjelmia radiosta 
(myös netistä radiokanavien sivuilta) a1 a2 a3 a4 a0 

b) Kuuntelen muita radio-ohjelmia b1 b2 b3 b4 b0 

c) 
Kuuntelen musiikkia muualta kuin 
radiosta c1 c2 c3 c4 c0 

 

K30 Onko sinulla suosikkiradiokanavaa? Mikä se on?  

  
 

 

K31 Onko sinulla suosikkibändiä tai -esiintyjää? Mikä tai kuka? 

 
 
 
 

 
Seuraavat kysymykset koskevat kännykän käyttöä.   
 

K32 Onko sinulla oma kännykkä? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Minulla on oma kännykkä 1 

b) Yhteinen kännykkä esim. veljen tai siskon kanssa 2 

c) Minulla ei ole käytössäni omaa kännykkää 3 
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K33 Onko omassa (tai yleisimmin käyttämässäsi) kännykässä internetyhteys? Valitse vain yksi vaihtoehto. 

a) Kyllä ja saan käyttää sitä 1 

b) Kyllä, mutta en saa käyttää sitä 2 

c) Ei ole 3 

d) En osaa sanoa 4 
 

K34 
Teetkö USEIN kännykällä seuraavia asioita? Merkitse kaikki yleisimmin kännykällä tekemäsi asiat 
ensimmäiseen sarakkeeseen. 

K35 
Mitkä kännykän käyttötavat ovat sinulle tärkeimpiä? Merkitse 1–3 sinulle tärkeintä käyttöä toiseen 
sarakkeeseen. 

  
Teen usein 
kännykällä

Nämä ovat 
minulle 

tärkeimpiä
a) Soitan tai vastaanotan puheluita a a 

b) Lähetän tai vastaanotan tekstiviestejä b b 

c) Otan valokuvia tai kuvaan videoita c c 

d) Kuuntelen musiikkia tai radiota d d 

e) Katson elokuvia tai videoklippejä e e 

f) Pelaan kännykän omia pelejä f f 

g) Pelaan nettipelejä g g 

h) Lähetän tai vastaanotan sähköpostia h h 

i) Käytän sosiaalista mediaa (esim. Facebook, Twitter) i i 

j) Käytän muita internetsivuja j j 

k) Tilaan maksullisia palveluja (esim. soittoäänet, musiikkia, Habbo-
seteleitä ja pelipoletteja) k k 

l) Käytän paikannuspalveluita (GPS, navigaattori) l l 

m) Maksan ostoksia (esim. virvoitusjuoma-automaattiin) m m 

n) 
Teen jotain muuta, mitä? 
 n n 

 
Loput kysymykset koskevat KAIKKIEN medioiden käyttöä. 
 

K36 
Kuinka usein teet seuraavia asioita? Teetkö niitä usein, joskus vai harvoin? Valitse yksi vaihtoehto 
jokaiselta riviltä. 

  Usein Joskus 
Harvoin tai 
ei koskaan

a) 
Luen mainoksia, joissa markkinoidaan tuotteita (esim. pelit, vaatteet) 
minun ikäisilleni lapsille ja nuorille a1 a2 a3 

b) Etsin internetistä tuotteita, joita haluaisin ostaa omalla rahallani tai 
haluaisin vanhempieni ostavan minulle b1 b2 b3 

c) 
Käytän rahaa nettipeleihin tai -yhteisöihin (esim. ostan tai käytän 
Habbo-seteleitä tai pelipoletteja esim. Aapelissa) c1 c2 c3 

d) Ostan (tai minulle ostetaan) jotain tuotteita verkkokaupoista d1 d2 d3 
 

K37 
Tuntuuko sinusta, että vanhemmat tai muut kotonasi asuvat aikuiset ovat kiinnostuneita kuulemaan 
lempiohjelmistasi, -peleistäsi ja muista mediasuosikeistasi? Valitse yksi vaihtoehto.  

a) Tuntuu usein 1 

 

b) Tuntuu joskus 2 

c) Tuntuu harvoin 3 

d) Ei tunnu koskaan 4 

e) En osaa sanoa 5
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K38 
Onko sinulla tapana käyttää USEIN jotain mediaa YHDESSÄ VANHEMPIESI KANSSA? Valitse KAIKKI 
sopivat vaihtoehdot ensimmäiseen sarakkeeseen. 

K39 
Entä onko teillä tapana USEIN jutella jostain mediasisällöstä? Valitse KAIKKI sopivat vaihtoehdot toiseen 
sarakkeeseen. 

  Käytämme usein yhdessä Juttelemme usein

a) Kuvaohjelmat (televisio, videot, elokuvat) a a 

b) Digitaaliset pelit b b 

c) Internet ja nettisisällöt c c 

d) Musiikki tai radio d d 

e) Kirjat tai lehdet e e 

f) Joku muu mediasisältö, mikä? f f 
 

K40 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? Valitse yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

  
Täysin 
samaa 
mieltä 

Vähän 
samaa 
mieltä 

Vähän eri 
mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

a) 
Käytän usein montaa mediaa samanaikaisesti (esim. 
musiikkia ja nettiä) a1 a2 a3 a4 

b) 
Saan käyttää medioita (esim. televisio, tietokone, internet) 
niin paljon kuin haluan b1 b2 b3 b4 

c) Minun täytyy usein kysyä neuvoa mediavälineiden käyttöä ja 
tietokoneohjelmia koskien c1 c2 c3 c4 

d) 
Tietystä musiikkityylistä, bändistä tai esiintyjästä pitäminen on 
tärkeää minun ystäväpiirissäni d1 d2 d3 d4 

e) 
Saan yleensä tietää uusista peleistä, televisio-ohjelmista tai 
kirjoista kavereiltani e1 e2 e3 e4 

f) Saan päättää, millainen puhelin minulle hankitaan f1 f2 f3 f4 

g) Mielipiteelläni on merkitystä, kun perheeseen valitaan uutta 
mediavälinettä (esim. tietokone, televisio, kotiteatteri) g1 g2 g3 g4 

 

K41 
Oletko julkaissut seuraavia ITSE TEHTYJÄ asioita jossain mediassa, niin että ne ovat olleet muidenkin 
kuin ystävien ja perheenjäsenten nähtävissä? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 Missä mediassa olet näitä julkaissut 

Tekstit 
(esim. 

novellit, 
runot) 

Itse tehty 
tai esitetty 
musiikki 

Sarjakuvat, 
piirustukset 

ym. 

Itse otetut 
valokuvat 

Itse tehdyt 
videot tai 
elokuvat 

Itse tehdyt 
tietokone-
ohjelmat 

(pelit ym.) 
0) En julkaise näitä missään mediassa a0 b0 c0 d0 e0 f0 

1) Yhteisöpalveluissa (esim. 
Facebook, IRC-galleria) a1 b1 c1 d1 e1 f1 

2) 
Netin videopalveluissa (esim. 
YouTube) a2 b2 c2 d2 e2 f2 

3) Netin keskustelusivuilla  a3 b3 c3 d3 e3 f3 

4) Koulun lehdessä a4 b4 c4 d4 e4 f4 

5) Koulun sisällä radio- tai 
televisiokanavalla a5 b5 c5 d5 e5 f5 

6) Muussa lehdessä a6 b6 c6 d6 e6 f6 

7) Muulla radio- tai televisiokanavalla a7 b7 c7 d7 e7 f7 

8) 
Myytävällä omakustanteella (esim. 
kirja, levy, DVD) a8 b8 c8 d8 e8 f8 

9) Kaupallisella julkaisulla (esim. kirja, 
levy, DVD) a9 b9 c9 d9 e9 f9 

10) Jossain muussa mediassa, missä? 
 a10 b10 c10 d10 e10 f10 

 
KIITOS VASTAUKSISTASI! NYT VOIT ANTAA LOMAKKEEN TUTKIJALLE TAI OPETTAJALLE. 


