
Postia Illiltä- kännykkätutkimuksen vastaamisohjeet 
 

 Tutkimusjakso ja vastaamisajankohdat 

Tutkimusjakso kestää 7 päivää. Se alkaa _________ ja päättyy___________. Tuona aikana tehtä-

vänänne on vastata kolme kertaa päivässä (aamulla, päivällä ja illalla) kännykkäkysymyksiin. Vastaa-

misajankohdat (myös yksilölliset ajat sovittavissa):  

o aamu klo 7-10 

o päivä klo 13–16 

o ilta klo 18–21 

 Missä vastaaminen tapahtuu? 

Kännykkä kulkee lapsen mukana koko viikon ja lapsi vastaa kysymyksiin siellä, missä kulloinkin on. Sil-

loin kun lapsi on päiväkodissa, joku ryhmän työntekijöistä avustaa lasta vastaamisessa. Kun lapsi on 

kotona/vapaa-ajalla, vanhempi tai muu lapsen läheinen aikuinen auttaa lasta. 

 Yleistä vastaamisesta 

o Siirtyminen kysymyksestä toiseen tapahtuu näytön alareunassa olevien nuolikuvakkeiden avulla. 

o Omaa vastausta voi tarvittaessa muuttaa palaamalla ko. kysymykseen. 

 Aloitus 
Vastaaminen voi alkaa, kun kuulette äänimerkin. Jos ette pysty silloin vastaamaan, kännykkä muistut-

taa vastaamisesta äänimerkillä puolen tunnin välein. Sinulla ja lapsella on kolme tuntia vastausaikaa. 

Jos et pysty tuona ajanjaksona vastaamaan, vastaattehan seuraavan ajankohdan kysymyksiin. Avaa 

kysely puhelimen Illi-kuvakkeesta. Aloita painamalla Hae kysely –nappia. Ensimmäinen kysymys kos-

kee vastaamispaikkaa (kotona vai päiväkodissa), minkä perusteella sovellukseen valikoituu oikeat ky-

symykset. 

 Aikuisen vastaaminen 

Aikuisille tarkoitetut kysymykset tulevat ensin. Niihin vastataan valitsemalla monivalintakysymyksis-

tä sopivan vaihtoehdon tai kirjoittamalla vastauksen avoimeen kysymykseen.   

o Kirjoituskenttään pääsee koskettamalla kirjoituskenttää.  

o Kirjoituskentästä poistuminen tapahtuu koskettamalla kentässä olevaa mustaa nuolta. 

 Lapsen vastaaminen 

Lasten kysymykset alkava aikuisten kysymysten jälkeen. Kysymykset tulevat Illi-satuhahmon puhu-

mana ja opastamana. Kysymyksen voi toistaa painamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa punaista 

kysymysmerkkikuvaketta. Lapsi vastaa kysymyksiin joko puhumalla tai Illi-kuvakkeita painamalla.  

o Puhuttujen vastausten äänittäminen alkaa painamalla punaista äänitysnappia, äänitys päätetään 

painamalla sinistä pysäytysnappia.  

o Vastauksen voi kuunnella painamalla korvanappia ja tarvittaessa äänittää uudelleen.  

o Tunneväittämään voi valita painamalla sopivan vaihtoehdon vasta vaihtoehtojen esittelyn jälkeen. 

Toivomme, että aikuinen huolehtii siitä, että lapsi muistaa vastata ja auttaa lasta sovelluksen käytössä 

erityisesti tutkimusjakson alkuvaiheessa ja aina tarvittaessa. 

 Vastausten lähettäminen ja lopetus 

Lopuksi aikuinen lähettää vastaukset painamalla lähetys-nappia ja sulkee sovelluksen painamalla lope-

ta-nappia. 

Taustakysely. Toivomme, että vanhempi tai muu lapsen läheinen aikuinen täyttää lasta koskevan taustatie-

tolomakkeen ennen tutkimuksen alkamista ja lähettää sen oheisella palautuskuorella tutkijoille. 

 

Kännykän palautus sovitaan ohjeistuksen yhteydessä. 


