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Datatiedostoon  Yhdistä.sav  liittyvä kyselylomake 

 

 

Monivalintakysymyksiä 

 
Tässä on esimerkkejä kysymyksistä, joista vastaaja voi valita kaikki sopivat vastausvaihtoehdot. 

Valintojen määrää ei ole rajoitettu. 

 

DATAT -osion tiedostossa Yhdistä.sav on näihin kysymyksiin liittyvä esimerkkiaineisto, joka 

liittyy erään musiikkiopiston oppilaita koskevaan tutkimukseen. Mukaan on poimittu vain osa 

tutkimuslomakkeen kysymyksistä. 

 

Taustatietojen jälkeen ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin, mistä oli saanut tiedon 

mahdollisuudesta opiskella musiikkiopistossa. Jokaisesta vastausvaihtoehdosta määriteltiin oma 

muuttuja ja lisäksi määriteltiin ennen varsinaisia kysymykseen liittyviä vaihtoehtoja ylimääräinen 

muuttuja, jonka selitteeksi kirjoitettiin kysymys. Näin datatiedoston käyttäjä näkee kysymyksen 

ilman kysymyslomaketta. Tällaisia ylimääräisiä muuttujia ei kannata omissa aineistoissa käyttää. 

Muutkin esimerkkiaineiston kysymyksistä on määritelty samalla tavalla.  

 

SPSS -osion tiedostossa Monivalintamuuttujat on esimerkkejä kysymyksen 1 ja vastaavien 

monivalintakysymysten vastausten tilastollisesta käsittelystä ja tulosten esittämisestä.   

 

1. Mistä sait tiedon mahdollisuudesta opiskella musiikkiopistossa? 

 

1 lehdestä   

2 musiikkileikkikoulusta 

3 koulusta   

4 internetistä  

5 vanhemmilta  

6 kavereilta   

7 muualta, mistä?  _______________________ 

 

 

3. Esiintymiset musiikkiopiston tilaisuuksissa ovat olleet 

1 miellyttäviä 

2 haasteellisia 

3 opettavaisia 

4 innostavia 

5 pelottavia 

6 inhottavia 

7 jännittäviä 

 

 

10. Mitkä asiat lisäävät opiskeluintoasi? 

1 kannustava opettaja 

2 hyvät kappaleet 

3 esiintymiset, tavoitteet 

4 oma halu oppia 

5 kodin tuki 

6   jokin muu, mikä _________________________ 

 



Tilastollinen tutkimus © Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy 2014 Sivu 2 

 

11. Mitkä asiat vähentävät opiskeluintoasi? 

1 kappaleiden vaikeus 

2 väsymys 

3 muut harrastukset 

4 jännitys, pelko 

5 pakottaminen 

6  jokin muu, mikä ____________________________________ 

 

 

12. Miten koet teoriaopiskelun? 

1 mukavana 

2 soitonopetusta tukevana 

3 pelottavana 

4 ikävänä 

5 vaikeana 

 

14. Mitkä asiat musiikkiharrastuksessa ovat sinulle tärkeitä? 

1 pääaineen soittotaito 

2 yhteissoitto 

3 vapaa säestys/improvisointi 

4 musiikin luku- ja kirjoitustaito 

5 musiikkityylien tunnistaminen 

6 kuorolaulu 

7 hyvä harrastus 

8 esiintymisvalmius 

9 pitkäjännitteisyys 

10 luovuus 

11 sosiaaliset taidot 

12 uramahdollisuudet 

13 jokin muu, mikä _________________________________ 

 

 

17. Kavereiden suhtautuminen soittamiseesi 
 

Kaverit 

1 kannustavat 

2 kadehtivat 

3 ovat kiinnostuneita 

4 ihailevat 

5 kiusaavat 

6 eivät välitä. 

 

 

 

  KIITOS VASTAUKSISTASI! 
 


