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LASTEN MEDIABAROMETRI 2013 – 0–8-vuotiaiden lasten ja heidän huoltajiensa 
mediankäyttö 

I Taustakysymykset 
Tutkimustulosten käsittelyä varten tarvitsemme joitakin taustatietoja kyselyn vastaajasta, kyselyn kohteena olevasta lapsesta sekä 
taloudestanne. Vastaukset annetaan nimettöminä eikä niitä voida yhdistää yksittäisiin vastaajiin. Tutkimustulosten raportointi tulee 
tapahtumaan niin, etteivät yksittäiset vastaukset ole tunnistettavissa. 

1. Kuka vastasi kyselyyn? 
Äiti/äitipuoli Isä/isäpuoli Muu huoltaja, mikä? 

1 2 3 

2. Minkä ikäinen kyselyyn vastannut henkilö on? 
01 Alle 20 05 35–39 
02 21–24 06 40–44 
03 25–29 07 45–49 
04 30–34 08 Yli 50 

3. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa nykyistä tilannettanne? Olen… 
1 Palkansaaja 
2 Yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä 
3 Äitiys- tai vanhempainvapaalla, hoitovapaalla, kotityötä tekevä 
4 Työtön tai lomautettu 
5 Koululainen tai opiskelija 

6 
Joku muu, mikä? 

4. Mikä on koulutuksenne? (ylin suoritettu tutkinto) 
01 Peruskoulu (kansakoulu/keskikoulu) keskeneräinen, ei koulutusta 
02 Peruskoulu (kansakoulu/keskikoulu) 
03 Lukio  
04 Ammattikoulu 
05 Erikoisammattitutkinto lukion tai ammattikoulun jälkeen 
06 Opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) 
07 Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
08 Jatkotutkinto (lisensiaatti, tohtori)  

09 
Muu, mikä? 

5. Missä maakunnassa tai alueella asutte? 
01 Suur-Helsinki (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 11 Pirkanmaa 
02 Itä-Uusimaa 12 Keski-Suomi 
03 Uusimaa 13 Etelä-Pohjanmaa 
04 Kanta-Häme 14 Pohjanmaa 
05 Päijät-Häme 15 Pohjois-Pohjanmaa 
06 Kymenlaakso 16 Etelä-Savo 
07 Etelä-Karjala 17 Pohjois-Savo 
08 Varsinais-Suomi 18 Pohjois-Karjala 
09 Satakunta 19 Lappi 
10 Kainuu 20 Ahvenanmaa 

6. Millaisessa ympäristössä asutte? 
1 Yli 50 000 asukkaan kaupungin kaupunkialueella 
2 5000–50 000 asukkaan kaupungissa tai taajamassa (myös suurempiin kaupunkeihin kuuluvat selkeästi erilliset taajamat) 
3 Alle 5000 asukkaan taajamassa (tai suuremman kaupungin erillisessä taajamassa) 
4 Pienessä kylässä tai haja-asutusalueella (myös kaupungin haja-asutusalueella) 

5 
Muunlaisella alueella, missä? 

  



7. Kuinka monta aikuista taloudessanne on? (Ei koske kotona asuvia täysi-ikäisiä lapsia) 
Yksi Kaksi Useampia  

1 2 3 

8. Minkä ikäisiä lapsia taloudessanne asuu? Ilmoittakaa talouden lasten syntymävuodet vanhimmasta lapsesta nuorimpaan. 
 

 

Mikäli taloudessanne on useampia lapsia, täyttäkää lomakkeen loppuosa koskien sitä korkeintaan 8-
vuotiasta lasta, jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä. Toimikaa näin vaikka kyseinen lapsi olisikin 
vasta vauvaikäinen. 

9. Milloin lapsi on syntynyt? 
Kuukausi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vuosi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

10. Onko lapsi tyttö vai poika?  
Tyttö Poika  

1 2 

11. Asuuko lapsi taloudessanne koko ajan vai osan ajastaan? 
Koko ajan Yli puolet ajasta Puolet ajasta Alle puolet ajasta  

1 2 3 4 

12. Onko lapsella taloudessanne oma huone (tai oma huone yhdessä muiden sisarusten kanssa)? 
Oma huone Jakaa huoneen yhden 

sisaruksen kanssa 
Jakaa huoneen useamman 
sisaruksen kanssa 

Ei erillistä lastenhuonetta  

1 2 3 4 
 

Jatkokysymyksissä tarkoitamme ”lapsen omalla huoneella” myös SISARUSTEN KANSSA JAETTUA 
erillistä lastenhuonetta. 

13. Kuinka hyvin mielestänne tunnette lapsen käyttämät mediasisällöt? 
 Erittäin 

hyvin 
Melko 
hyvin 

Kohtalai-
sesti 

Melko 
huonosti 

Huonosti Lapsi ei 
käytä 

Televisio-ohjelmat, elokuvat ja videot a1 a2 a3 a4 a5 a6 
Internetsivut ja internetpalvelut b1 b2 b3 b4 b5 b6 
Digitaaliset pelit (tietokoneella, pelikonsolilla, kännykällä tai muulla 
pelilaitteella pelattavat) c1 c2 c3 c4 c5 c6 

Kirjat ja lehdet d1 d2 d3 d4 d5 d6 

14. Mitä seuraavista mediavälineistä tai -palveluista lapsella on käytettävissä kotonanne. Valitkaa kaikki paikkansapitävät 
vaihtoehdot. 
 Lapsi voi 

käyttää tätä 
omassa 
huoneessaan 

Lapsi voi 
käyttää tätä 
muualla kotona 

On taloudessa, 
mutta ei ole 
lapsen 
käytettävissä 

Ei ole 
taloudessa 

Pelikonsoli (esim. PlayStation, X-box, Wii) tai käsikonsoli a1 a2 a3 a4 
Tietokone b1 b2 b3 b4 
Tablettitietokone c1 c2 c3 c4 
Internet-yhteys d1 d2 d3 d4 
Tallentava digiboksi tai muu laite televisio-ohjelmien tallentamiseen e1 e2 e3 e4 
Verkkopalvelimella oleva tallennustila televisio-ohjelmien tallentamiseen 
(esim. Elisa Viihde, Sonera Viihde) f1 f2 f3 f4 

Elektronisten kirjojen lukemiseen tarkoitettu lukulaite (esim. Bookeen, 
Pocketbook) g1 g2 g3 g4 

  



II TELEVISIO-OHJELMIEN, ELOKUVIEN JA VIDEOIDEN KATSELU 
Seuraavat kysymykset koskevat erilaisten televisio-ohjelmien, elokuvien, muiden kuvatallenteiden ja erilaisten videoiden ja videoklippien 
katselua. Näitä voidaan katsoa esimerkiksi televisiosta, erillisiltä kuvatallenteilta (DVD, blu-ray), tietokoneelta tai internetistä. 
Muistakaa, että kysymykset koskevat perheenne sitä 0–8-vuotiasta lasta, jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä. 

15. Kuinka usein lapsi katselee televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita MISTÄ TAHANSA lähteestä? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 
(Siirtykää 
kys. 20) 

Lapsi katselee televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita 
jostain lähteestä a1 a2 a3 a4 a5 a6 

16. Kuinka usein lapsi katselee televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita eri lähteistä? Katselu voi tapahtua kotona tai jossain 
muualla (esim. päivähoidossa, ystävien luona, sukulaisissa tai julkisissa paikoissa kuten kirjastossa). 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Televisiosta tai muulta välineeltä ohjelmien lähetysaikana a1 a2 a3 a4 a5 a6 
Itse tallennettuja ohjelmia tai elokuvia digiboksilta, videolta 
tai DVD:ltä  b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Itse tallennettuja ohjelmia tai elokuvia internetin 
verkkopalvelimelta c1 c2 c3 c4 c5 c6 

Ostettuja tai videovuokraamosta vuokrattuja DVD, Blu ray 
tai VHS-tallenteita d1 d2 d3 d4 d5 d6 

Kirjastosta lainattuja tallenteita e1 e2 e3 e4 e5 e6 
Internetin videopalveluista (esim. YouTube) f1 f2 f3 f4 f5 f6 
Internetin maksuttomista tilausohjelmapalveluista (esim. 
YLE Areena, Katsomo, Ruutu.fi) g1 g2 g3 g4 g5 g6 

Internetin maksullisista tilausohjelmapalveluista (esim. 
Elisa Viihde, Sonera Viihde, Viaplay, Film2Home) h1 h2 h3 h4 h5 h6 

Internetistä vertaisverkon kautta saatuja ohjelmia tai 
elokuvia (esim.PirateBay) i1 i2 i3 i4 i5 i6 

Itse kuvattuja videoita (kotivideot) j1 j2 j3 j4 j5 j6 
Muusta lähteestä, mistä? 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 

17. Kenen seurassa lapsi seuraa televisio-ohjelmia, elokuvia ja videoita? 
 Yksin Oman 

ikäisten tai 
nuorempien 
sisarusten 
tai ystävien 
kanssa  

Itseään yli  
4 vuotta 
vanhempien 
sisarusten 
tai ystävien 
kanssa 

Minun 
kanssani 

Toisen 
vanhemman 
tai perheen 
muun 
aikuisen 
kanssa 

Koko 
perheen 
kanssa 

Jonkun 
muun 
kanssa 

Lapsi katselee televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita 
SÄÄNNÖLLISESTI (Valitkaa KAIKKI paikkansapitävät 
vaihtoehdot) 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a1 

Lapsi katselee televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita 
USEIMMITEN (Valitkaa YKSI parhaiten kuvaava 
vaihtoehto) 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b1 

Lapsi katselee televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita 
MIELUITEN (Valitkaa YKSI parhaiten kuvaava vaihtoehto) c1 c2 c3 c4 c5 c6 c1 

18. Kuinka usein lapsi katselee televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita yhdessä vanhemman kanssa? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Lapsen valitsemia ohjelmia (esim. lastenohjelmat), joita 
lapsi haluaa katsoa ja seuraisi ne mielellään vaikka yksin a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Vanhempien sisarusten valitsemia ohjelmia, joista myös 
lapsi on kiinnostunut ja katsomme niitä yhdessä b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Koko perheen yhdessä valitsemia ja seuraamia ohjelmia c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Ohjelmia, joita perheen aikuiset seuraavat, mutta joita 
myös lapsi seuraa aktiivisesti  d1 d2 d3 d4 d5 d6 

Ohjelmia, joita perheen vanhemmat lapset tai aikuiset 
seuraavat, ja lapsi oleskelee samassa tilassa, mutta ei 
varsinaisesti seuraa ohjelmaa 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 



19. Mainitkaa 1–3 lapselle erityisen mieluista televisio-ohjelmaa, kuvatallennetta tai videota (joita hän haluaa katsoa 
säännöllisesti)? 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

III INTERNETIN KÄYTTÖ 
Seuraavat kysymykset koskevat internetin käyttöä. Internetiä voidaan käyttää millä tahansa välineellä (esimerkiksi tietokone, pelikonsoli, 
kännykkä, televisio) ja sieltä voidaan käyttää mitä tahansa sisältöjä. Lapsen internetin käytöllä tarkoitetaan myös sitä, jos hän käyttää muiden 
henkilöiden valitsemia internetsisältöjä (esim. musiikki, pelit tai kuvaohjelmat) 
Muistakaa, että kysymykset koskevat perheenne sitä 0–8-vuotiasta lasta, jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä. 

20. Kuinka usein lapsi käyttää internetiä? (MITÄ TAHANSA sisältöä ja MILLÄ TAHANSA välineellä) 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 
(Siirtykää 
kys. 27) 

Lapsi käyttää jotain internetsisältöjä a1 a2 a3 a4 a5 a6 

21. Kuinka usein lapsi käyttää internetiä seuraavilla välineillä? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Tietokone (pöytäkone- tai kannettava) a1 a2 a3 a4 a5 a6 
Tablettitietokone b1 b2 b3 b4 b5 b6 
Kännykkä c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Pelikonsoli (PlayStation, X-box, Wii) d1 d2 d3 d4 d5 d6 
Muu mobiililaite (esim. käsikonsoli Nintendo DS) e1 e2 e3 e4 e5 e6 
Muu kiinteä laite (esim. televisio) f1 f2 f3 f4 f5 f6 

22. Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita internetissä? Huomatkaa, että sama tekeminen saattaa sisältyä useampaankin 
kohtaan (esimerkiksi yhteisöpalvelussa pelaaminen on sekä pelaamista että yhteisöpalvelun käyttöä). 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Pelaa pelejä a1 a2 a3 a4 a5 a6 
Katsoo videoklippeja (esim. YouTube) b1 b2 b3 b4 b5 b6 
Katsoo televisio-ohjelmia tai elokuvia (esim. YLEAreena, 
Katsomo.fi, Ruutu.fi, Elisa Viihde, Sonera Viihde) c1 c2 c3 c4 c5 c6 

Kuuntelee radiolähetyksiä tai musiikkia d1 d2 d3 d4 d5 d6 
Vierailee lapsille suunnatuilla verkkosivustoilla (esim. 
lastenohjelmien sivustot, Papunet) e1 e2 e3 e4 e5 e6 

Käyttää yhteisöpalveluita (Habbo, goSupermodel, Club 
Penguin, virtuaaliset hevostallit tai kennelit) f1 f2 f3 f4 f5 f6 

Käyttää uutispalveluja (esim. verkkosanomalehdet ja 
televisiokanavien uutissivut) g1 g2 g3 g4 g5 g6 

Käyttää hakukoneita tai verkkotietosanakirjoja (esim. 
Google ja Wikipedia) h1 h2 h3 h4 h5 h6 

Vierailee muilla verkkosivuilla i1 i2 i3 i4 i5 i6 
Käyttää pikaviestimiä, ”meseä” (esim. Windows Live 
Messanger) j1 j2 j3 j4 j5 j6 

Käyttää sähköpostia k1 k2 k3 k4 k5 k6 
Käyttää videopuheluohjelmaa (esim. Skype) l1 l2 l3 l4 l5 l6 
Julkaisee omia piirustuksia/valokuvia/kirjoituksia m1 m2 m3 m4 m5 m6 
Osallistuu julkisiin verkkokeskusteluihin n1 n2 n3 n4 n5 n6 
Jotain muuta, mitä? 

o1 o2 o3 o4 o5 o6 

  



23. Kenen kanssa lapsi käyttää internetiä? 
 Yksin Oman 

ikäisten tai 
nuorempien 
sisarusten 
tai ystävien 
kanssa  

Itseään yli  
4 vuotta 
vanhempien 
sisarusten 
tai ystävien 
kanssa 

Minun 
kanssani 

Toisen 
vanhemman 
tai perheen 
muun 
aikuisen 
kanssa 

Koko 
perheen 
kanssa 

Jonkun 
muun 
kanssa 

Lapsi käyttää internetiä SÄÄNNÖLLISESTI (Valitkaa 
KAIKKI paikkansapitävät vaihtoehdot) a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

Lapsi käyttää internetiä USEIMMITEN (Valitkaa YKSI 
vaihtoehto) b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

Lapsi käyttää internetiä MIELUITEN (Valitkaa YKSI 
vaihtoehto) c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 

24. Kuinka usein vanhempi tai muu perheen aikuinen jäsen käyttää internetiä yhdessä lapsen kanssa? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Lapsen valitsemia sivustoja tai sovelluksia, joita lapsi 
käyttäisi mielellään vaikka yksin a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Vanhempien sisarusten valitsemia sivustoja tai 
sovelluksia, joita käytetään yhdessä b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Sivustoja tai sovelluksia, jotka kiinnostavat sekä lasta että 
vanhempaa ja joita käytetään yhdessä c1 c2 c3 c4 c5 c6 

Sivustoja tai sovelluksia, joita vanhempi käyttää itse, 
mutta joiden käytöstä myös lapsi on kiinnostunut d1 d2 d3 d4 d5 d6 

Sivustoja tai sovelluksia, joita vanhempi käyttää itse ja 
lapsi seuraa vierestä, vaikka ei itse olekaan varsinaisesti 
kiinnostunut asiasta 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 

25. Mainitkaa 1–3 lapselle erityisen mieluista internetsivustoa tai sovellusta, joita hän haluaa käyttää säännöllisesti? Merkitkää 
mahdollisuuksien mukaan tarkka www-osoite. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

26. Onko lapsella oma.. 
 Kyllä Ei  
Sähköpostiosoite a1 a2 
Profiili jossain yhteisöpalvelussa. Missä? 

b1 b2 

IV DIGITAALISET PELIT 
Seuraavat kysymykset koskevat digitaalisten pelien pelaamista. Näitä pelejä voidaan pelata hyvin erilaisilla välineillä kuten tietokoneella, 
pelikonsolilla, kännykällä tai internetissä). Kysymykset eivät koske lautapelejä tai muita seurapelejä. 
Muistakaa edelleen, että kysymykset koskevat perheenne sitä 0–8-vuotiasta lasta, jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä. 

27. Kuinka usein lapsi pelaa digitaalisia pelejä MILLÄ TAHANSA välineellä? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 
(Siirtykää 
kys. 33) 

Lapsi pelaa digitaalisia pelejä a1 a2 a3 a4 a5 a6 
  



28. Kuinka usein lapsi käyttää seuraavia välineitä pelaamiseen? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Tietokone a1 a2 a3 a4 a5 a6 
Tablettitietokone b1 b2 b3 b4 b5 b6 
Pelikonsoli (esim. PlayStation, X-box, Wii) c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Kännykkä d1 d2 d3 d4 d5 d6 
Muu mobiililaite (esim. käsikonsoli kuten Nintendo DS) e1 e2 e3 e4 e5 e6 
Joku muu laite, mikä? 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 

29. Mainitkaa 1–3 lapselle erityisen mieluista digitaalista peliä, joita hän haluaa pelata toistuvasti? Jos peli on verkossa, merkitkää 
mahdollisuuksien mukaan www-osoite. 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

30. Kenen seurassa lapsi pelaa digitaalisia pelejä? 
 Yksin Oman 

ikäisten tai 
nuorempien 
sisarusten 
tai ystävien 
kanssa  

Itseään yli  
4 vuotta 
vanhempien 
sisarusten 
tai ystävien 
kanssa 

Minun 
kanssani 

Toisen 
vanhemman 
tai perheen 
muun 
aikuisen 
kanssa 

Koko 
perheen 
kanssa 

Jonkun 
muun 
kanssa 

Lapsi pelaa SÄÄNNÖLLISESTI (Valitkaa KAIKKI 
paikkansapitävät vaihtoehdot) a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

Lapsi pelaa USEIMMITEN (Valitkaa YKSI parhaiten 
kuvaava vaihtoehto) b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

Lapsi pelaa MIELUITEN (Valitkaa YKSI parhaiten 
kuvaava vaihtoehto) c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 

31. Kuinka usein vanhempi tai muu huoltaja pelaa digitaalisia pelejä yhdessä lapsen kanssa? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Lapsen valitsemia pelejä, joita lapsi haluaa pelata ja 
pelaisi niitä mielellään vaikka yksin a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Vanhempien sisarusten valitsemia pelejä, joista myös 
lapsi on kiinnostunut ja vanhempi liittyy lasten seuraan b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Koko perheen yhdessä valitsemia ja pelaamia pelejä  c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Pelejä, joita vanhempi pelaa itse, mutta joiden 
pelaamisesta myös lapsi on kiinnostunut  d1 d2 d3 d4 d5 d6 

Pelejä, joita vanhempi pelaa itse ja lapsi liittyy seuraan, 
vaikka ei itse olekaan varsinaisesti kiinnostunut näistä 
peleistä 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 

32. Kuuluuko lapsi johonkin internetin peliyhteisöön tai yhteisöpalveluun, jossa pelaa myös paljon pelejä? 
Kyllä, mihin? Ei En tiedä  

1 2 3 

V KÄNNYKKÄ 
Seuraavat kysymykset koskevat lapsen kännykän käyttöä. Kysymyksiin voi vastata, vaikka lapsella ei olisi käytössä omaa kännykkää. 
Muistakaa edelleen, että kysymykset koskevat perheenne sitä 0–8-vuotiasta lasta, jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä. 

33. Onko lapsellanne käytössä kännykkä? 
Kyllä, oma kännykkä Kyllä, sisarusten kanssa 

jaettava kännykkä 
Kyllä, lapsi saa käyttää 
vanhempien kännykkää 

Ei ole 
(Siirtykää kys. 36) 

 

1 2 3 4 
  



34. Onko lapsesi omassa tai sisarusten kanssa jakamassa kännykässä internetyhteys? 
On, ja lapsi saa käyttää 
sitä vapaasti 

On, ja lapsi sää käyttää 
sitä ajoittain 

On, mutta lapsi ei saa 
käyttää sitä koskaan 

Ei ole En tiedä  

1 2 3 4 5 

35. Mitä lapsesi tekee kännykällä? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Pitää yhteyttä vanhempiin a1 a2 a3 a4 a5 a6 
Soittaa tai vastaanottaa muita puheluita b1 b2 b3 b4 b5 b6 
Lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Pelaa kännykälle asennettuja pelejä (ei vaadi 
internetyhteyttä) d1 d2 d3 d4 d5 d6 

Pelaa pelejä suoraan internetissä e1 e2 e3 e4 e5 e6 
Ottaa valokuvia tai videokuvaa f1 f2 f3 f4 f5 f6 
Kuuntelee musiikkia tai radiota g1 g2 g3 g4 g5 g6 
Käyttää sosiaalista mediaa h1 h2 h3 h4 h5 h6 
Katselee kuvaohjelmia (televisio-ohjelmia, videoklippejä 
tai elokuvia) i1 i2 i3 i4 i5 i6 

Käyttää sähköpostia j1 j2 j3 j4 j5 j6 
Käyttää muita internetsivuja k1 k2 k3 k4 k5 k6 
Tilaa maksullisia palveluja (esim. soittoääniä, musiikkia) l1 l2 l3 l4 l5 l6 
Maksaa ostoksia (automaatit, matkaliput) m1 m2 m3 m4 m5 m6 
Käyttää paikannuspalveluja (GPS, navigaattori) n1 n2 n3 n4 n5 n6 
Jotain muuta, mitä? 

o1 o2 o3 o4 o5 o6 

VI RADIO JA MUSIIKKI 
Seuraavat kysymykset koskevat radiolähetysten ja musiikin kuuntelua. Kysymykset koskevat mistä tahansa lähteestä ja millä tahansa 
välineellä tapahtuvaa radion- ja musiikinkuuntelua. 
Muistakaa edelleen, että kysymykset koskevat perheenne sitä 0–8-vuotiasta lasta, jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä. 

36. Kuinka usein lapsi kuuntelee musiikkia tai radiolähetyksiä? (MISTÄ TAHANSA lähteestä ja MILLÄ TAHANSA välineellä) 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 
(Siirtykää 
kys. 38) 

Lapsi kuuntelee musiikkia tai radiolähetyksiä 1 2 3 4 5 6 

37. Kuinka usein lapsi kuuntelee seuraavia sisältöjä? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Lapsille suunnattuja radiolähetyksiä (myös nettiradiot) a1 a2 a3 a4 a5 a6 
Nuorille tai aikuisille suunnattuja radiolähetyksiä (myös 
nettiradiot) b1 b2 b3 b4 b5 b6 

Lapsille suunnattua musiikkia muualta kuin radioista c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Nuorille tai aikuisille suunnattua musiikkia muualta kuin 
radiosta d1 d2 d3 d4 d5 d6 

VII KIRJAT, SARJAKUVAT JA LEHDET 
Seuraavat kysymykset koskevat kirjojen, lehtien ja sarjakuvien lukemista. Kysymykset koskevat myös digitaalisilla tallenteilla ja verkossa 
olevien sisältöjen lukemista. 
Muistakaa edelleen, että kysymykset koskevat perheenne sitä 0–8-vuotiasta lasta, jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä. 

38. Kuinka usein lapsi lukee tai hänelle luetaan kirjoja, lehtiä tai muita tarinoita? (MISTÄ TAHANSA lähteestä ja MILLÄ TAHANSA 
välineellä) 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 
(Siirtykää 
kys. 41) 

Lapsi lukee tai hänelle luetaan 1 2 3 4 5 6 
  



39. Kuinka usein lapsi tekee seuraavia asioita? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Lapsi kuuntelee, kun hänelle luetaan ääneen kirjaa, lehteä 
tai muita tekstejä a1 a2 a3 a4 a5 a6 

Lapsi lukee/selaa itse painettua kirjaa tai lehteä b1 b2 b3 b4 b5 b6 
Lapsi kuuntelee äänikirjaa tai äänisatua  c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Lapsi lukee/selaa itse digitaalista kirjaa, lehteä tai muuta 
tekstiä tietokoneella tai muulla laitteella d1 d2 d3 d4 d5 d6 

Lapsi käy kirjastossa yksin tai vanhemman kanssa e1 e2 e3 e4 e5 e6 

40. Kuinka usein lapsi lukee/selaa tai hänelle luetaan seuraavanlaisia kirjoja tai verkkotekstejä? 
 Ainakin 

kerran 
päivässä 

Melkein joka 
päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukaudessa 

Harvemmin Ei koskaan 

Sarjakuvakirja tai sarjakuvalehti a1 a2 a3 a4 a5 a6 
Muu tekstiä ja kuvia sisältävä kirja tai teksti b1 b2 b3 b4 b5 b6 
Vain tekstiä sisältävä kirja tai teksti c1 c2 c3 c4 c5 c6 
Sanomalehti (joko paperilehti tai verkkolehti) d1 d2 d3 d4 d5 d6 

VIII MEDIANKÄYTTÖ PERHEESSÄ 
Seuraavat kysymykset koskevat mediankäyttöä perheessänne yleisemmällä tasolla. 
Kysymykset 41 ja 42 koskevat edelleen perheenne sitä 0–8-vuotiasta lasta, jonka etunimi on aakkosissa ensimmäisenä. 

41. Kuinka usein juttelette lapsen kanssa mediankäyttöön tai mediasisältöihin liittyvistä asioista? 
 Usein Joskus  Harvoin En koskaan 
Televisio-ohjelmat, elokuvat tai videot a1 a2 a3 a4 
Digitaaliset pelit  b1 b2 b3 b4 
Internet ja nettisisällöt c1 c2 c3 c4 
Musiikki ja radio d1 d2 d3 d4 
Kirjat ja lehdet e1 e2 e3 e4 
Joku muu mediasisältö, mikä? 

f1 f2 f3 f4 

42. Kuinka usein teette lapsen kanssa yhdessä seuraavia asioita? 
 Päivittäin tai 

lähes 
päivittäin 

Viikoittain  Kuukausit-
tain 

Vähintään 
kerran 
vuodessa 

Harvemmin 
tai ei 
koskaan 

Ruokailemme kotona koko perhe yhdessä a1 a2 a3 a4 a5 
Käymme yhdessä ravintolassa tai kahvilassa  b1 b2 b3 b4 b5 
Teemme yhdessä ruokaa, siivoamme tai teemme muita kotitöitä c1 c2 c3 c4 c5 
Käymme yhdessä ostoksilla tai shoppailemassa d1 d2 d3 d4 d5 
Ulkoilemme yhdessä e1 e2 e3 e4 e5 
Harrastamme yhdessä liikuntaa tai urheilua f1 f2 f3 f4 f5 
Osallistumme yhdessä johonkin harrastukseen (muu kuin 
liikuntaharrastus) g1 g2 g3 g4 g5 

Käymme yhdessä kulttuuritapahtumissa (elokuvat, teatteri, erilaiset 
näyttelyt ja tapahtumat) h1 h2 h3 h4 h5 

Pelaamme lautapelejä tai korttipelejä yhdessä lapsen kanssa i1 i2 i3 i4 i5 
Leikimme yhdessä lapsen kanssa j1 j2 j3 j4 j5 
Käymme vierailulla ystävien tai sukulaisten luona tai meillä käy vieraita k1 k2 k3 k4 k5 
Joku muu perheen yhteinen tärkeä toiminto. Mikä? 

l1 l2 l3 l4 l5 

  



43. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
 Täysin 

samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin eri 
mieltä 

Tiettyjen televisio-ohjelmien katselu koko perheen kesken on kaikista mieluista puuhaa a1 a2 a3 a4 
Keskustelen usein lasteni kanssa heidän mediasuosikeistaan b1 b2 b3 b4 
Digitaalisten pelien pelaaminen yhdessä on mukava tapa viettää aikaa lasten kanssa c1 c2 c3 c4 
Erilaisten mediankäyttörajoitusten asettaminen perheen eri ikäisille lapsille on 
käytännössä lähes mahdotonta d1 d2 d3 d4 

Käytän itse nykyisin enemmän mediaa kuin ennen lasten saamista e1 e2 e3 e4 
Kännykkä on erittäin tärkeä väline perheen sisäisessä yhteydenpidossa f1 f2 f3 f4 
Ollessamme kotona käy usein niin, että kukin perheenjäsen käyttää yksin juuri itseään 
kiinnostavaa mediasisältöä  g1 g2 g3 g4 

Joudun rajoittamaan paljon omaa mediankäyttöäni lasten takia heidän olleessaan 
hereillä h1 h2 h3 h4 

Televisio-ohjelmien esitysajat jäsentävät arkipäiväämme (esim. herääminen, ruokailut, 
ulkoilu, kotityöt, nukkumaanmenoajat) i1 i2 i3 i4 

Lapsi pyytää minua usein lopettamaan televisionkatselun tai tietokoneen käytön j1 j2 j3 j4 
Internetin yhteisöpalvelut (esim. Facebook) ovat itselleni erittäin tärkeitä 
yhteydenpidossa muihin ihmisiin k1 k2 k3 k4 

IX VANHEMMAN OMA MEDIANKÄYTTÖ 
Haluaisimme vielä kysyä vanhemman OMASTA mediankäytöstä. Toivomme teidän vastaavan seuraaviin mediankäyttöä koskeviin 
kysymyksiin OMAN mediankäyttönne mukaan. Huomatkaa, että omaa mediankäyttöänne kysytään eri asteikolla kuin lapsen 
mediankäyttöä! 

44. Kuinka usein katselette televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita MISTÄ TAHANSA LÄHTEESTÄ? 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 
(Siirtykää 
kys. 46) 

Katselen televisio-ohjelmia, elokuvia tai videoita jostain 
lähteestä 1 2 3 4 5 6 7 

45. Kuinka usein katselette televisio-ohjelmia eri välineillä? Televisio-ohjelmien katselulla tarkoitetaan ohjelmien katselua joko 
suoraan televisiolähetyksestä tai ajallisesti verrattain lähellä alkuperäistä lähetysajankohtaa tapahtuvaa katselua. 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Televisiosta tai muulta välineeltä ohjelmien lähetysaikana a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
Itse tallennettuja ohjelmia tai elokuvia digiboksilta,videollta 
tai DVD:ltä  b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

Itse tallennettuja ohjelmia tai elokuvia internetin 
verkkopalvelimelta c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 

Ostettuja tai videovuokraamosta vuokrattuja DVD, Blu ray 
tai VHS-tallenteita d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 

Kirjastosta lainattuja tallenteita e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 
Internetin videopalveluista (esim. YouTube) f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 
Internetin maksuttomista tilausohjelmapalveluista (esim. 
YLE Areena, Katsomo, Ruutu.fi) g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 

Internetin maksullisista tilausohjelmapalveluista (esim. Elisa 
Viihde, Sonera Viihde, Viaplay, Film2Home) h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 

Internetistä vertaisverkon kautta saatuja ohjelmia tai 
elokuvia (esim.PirateBay) i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 

Itse kuvattuja videoita (kotivideot) j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 
Muusta lähteestä, mistä? 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 

  



46. Kuinka usein käytätte internetiä? (MITÄ TAHANSA sisältöä ja MILLÄ TAHANSA välineellä) 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 
(Siirtykää 
kys. 49) 

Käytän jotain internetsisältöjä 1 2 3 4 5 6 7 

47. Kuinka usein käytätte internetiä seuraavilla välineillä? 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Tietokone (pöytäkone- tai kannettava) a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
Tablettitietokone b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
Kännykkä c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 
Pelikonsoli (PlayStation, X-box, Wii) d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 
Muu mobiililaite (esim. käsikonsoli Nintendo DS) e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 
Muu kiinteä laite (esim. televisio) f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 

48. Kuinka usein teette seuraavia asioita internetissä? Huomatkaa, että sama tekeminen saattaa sisältyä useampaankin kohtaan; 
esimerkiksi yhteisöpalvelussa pelaaminen on sekä pelaamista että yhteisöpalvelun käyttöä. 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Pelaan pelejä a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
Katson videoklippeja (esim. YouTube) b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
Katson televisio-ohjelmia tai elokuvia (esim. YLEAreena, 
Katsomo, Ruutu.fi, Elisa Viihde, Sonera Viihde) c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 

Kuuntelen radiolähetyksiä tai musiikkia d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 
Käytän uutispalveluja (esim. verkkosanomalehdet ja 
televisiokanavien uutissivut) e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 

Käytän hakukoneita ja verkkotietosanakirjoja (esim. Google 
ja Wikipedia) f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 

Käytän yhteisöpalveluita (esim. Facebook) g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 
Käytän pikaviestimiä, ”meseä” (esim. Windows Live 
Messanger) h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 

Käytän sähköpostia i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
Käytän videopuheluohjelmaa (Skype) j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 
Julkaisen omia tekstejäni, kuviani tai muuta omaa 
materiaalia k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 

Osallistun julkisiin verkkokeskusteluihin  l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 
Allekirjoitan nettiadresseja tai kansalaisaloitteita m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 
Etsin tietoa tavaroista ja kaupallisista palveluista n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 
Etsin tietoa julkisista palveluista (esim. kunnan palvelut, 
työvoimapalvelut, KELA) o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 

Etsin työ- tai opiskelupaikkoja koskevaa tietoa ja haen työ- 
tai opiskelupaikkaa verkon kautta p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 

Käytän internetiä verkko-opiskeluun q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 
Myyn omia tavaroita tai ostan käytettyjä tavaroita (kirpputori- 
ja huutokauppasivustot) r1 r2 r3 r3 r3 r6 r7 

Ostan muita tavaroita ja palveluita verkosta s1 s2 s3 s4 s4 s6 s7 
Käytän pankkipalveluita t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 
Käytän muita palveluja verkon kautta (esim. ajanvaraukset, 
viranomaislomakkeet) u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 

Jotain muuta, mitä? 
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 

  



49. Kuinka usein pelaatte digitaalisia MILLÄ TAHANSA välineellä? 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 
(Siirtykää 
kys. 51) 

Pelaan digitaalisia pelejä 1 2 3 4 5 6 7 

50. Kuinka usein käytätte seuraavia välineitä pelaamiseen? 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Tietokone a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
Tablettitietokone b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
Pelikonsoli (esim. PlayStation, X-box, Wii) c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 
Kännykkä d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 
Muu mobiililaite (esim. käsikonsoli kuten Nintendo DS) e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 
Joku muu laite, mikä? 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 

51. Onko teillä käytössänne kännykkä? 
Kyllä, oma kännykkä Kyllä, muiden kanssa 

jaettava kännykkä 
Ei ole 
(Siirtykää kys. 54) 

 

1 2 3 

52. Onko käyttämässänne kännykässä internetyhteys? 
Kyllä Ei En tiedä  

1 2 3 

53. Mitä teette kännykällä?  
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Pidän yhteyttä lapsiini tai puolisooni a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
Soitan tai vastaanotan muita puheluita b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
Lähetän tai vastaanotan tekstiviestejä c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 
Pelaan kännykälle asennettuja pelejä (ei vaadi 
internetyhteyttä) d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 

Pelaan pelejä suoraan internetissä  e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 
Otan valokuvia tai videokuvaan f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 
Kuuntelen musiikkia tai radiota g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 
Käytän sosiaalista mediaa (esim. Facebook, Twitter) h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 
Katselen televisio-ohjelmia, videoklippejä tai elokuvia) i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 
Käytän sähköpostia j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 
Käytän uutispalveluja (esim. verkkosanomalehdet ja 
televisiokanavien uutissivut) k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 

Selaan muita internetsivuja (esim. tiedonhaku) l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 
Tilaan maksullisia palveluja (esim. soittoääniä, musiikkia) m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 
Maksan ostoksia (automaatit, matkaliput) n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 
Käytän paikannuspalveluja (GPS, navigaattori) o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 
Luen elektronisia kirjoja p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 
Jotain muuta, mitä? 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 

54. Käytättekö tablettitietokonetta tai muuta vastaavaa mobiililaitetta edellisessä kysymyksessä mainittuihin tarkoituksiin? 
en lainkaan tai hyvin harvoin kyllä, mutta selvästi 

vähemmän kuin kännykkää 
kyllä, suunnilleen yhtä paljon 
kuin kännykkää 

kyllä, selvästi enemmän kuin 
kännykkää 

 

1 2 3 4 
  



55. Kuinka usein kuuntelette musiikkia tai radiolähetyksiä? (MISTÄ TAHANSA lähteestä ja MILLÄ TAHANSA välineellä) 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Kuuntelen musiikkia tai radiolähetyksiä 1 2 3 4 5 6 7 

56. Kuinka usein luette kirjoja tai lehtiä? Lukeminen voi olla painettua, elektronisessa muodossa tai internetissä 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Luen kirjoja a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
Luen sarjakuvakirjoja, -lehtiä tai muita sarjakuvia b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
Luen sanomalehtiä tai verkkosanomalehtiä  c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 
Luen aikakauslehtiä (painettuina, elektronisessa muodossa 
tai verkossa) d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 

Luen jotain muuta, mitä? 
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 

57. Kuinka usein pidätte jonkun mediavälineen (esim. kännykkä, Facebook, sähköposti) kautta yhteyttä seuraaviin ihmisiin? 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Pidän yhteyttä läheisiin ystäviini a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
Pidän yhteyttä muihin ystäviini ja kavereihini b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
Pidän yhteyttä muualla asuviin perheenjäseniin ja sukulaisiin c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 
Pidän yhteyttä naapureihin d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 

58. Entä kuinka usein tapaatte kasvokkain seuraavia ihmisiä? 
 Useita 

kertoja 
päivässä 

Päivittäin Melkein 
joka päivä 

Ainakin 
kerran 
viikossa 

Ainakin 
kerran 
kuukau-
dessa 

Harvemmin En 
koskaan 

Tapaan läheisiä ystäviäni a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
Tapaan muita ystäviäni ja kavereitani b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
Tapaan muualla asuvia perheenjäseniäni tai sukulaisiani  c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 
Tapaan naapureitani d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 

59. Kuinka tyytyväinen olette tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseenne? (Käyttäkää kouluarvosana-asteikkoa 4–10) 
4 5 6 7 8 9 10  

4 5 6 7 8 9 1 

60. Entä kuinka tyytyväinen olette nykyiseen elämäänne kaiken kaikkiaan? (Käyttäkää kouluarvosana-asteikkoa 4–10) 
4 5 6 7 8 9 10  

4 5 6 7 8 9 1 

 

KIITOS VASTAUKSESTANNE! 


