
SCHOOLID String koulun numero None
STUDID String oppilaan numero None
ST01Q01 Numeric luokka-aste None
ST02Q01 Numeric opinto-ohjelma {1, peruskoulu}...
ST03Q02 String syntymäkk None
ST03Q03 String syntymävuosi None
ST04Q01 Numeric sukupuoli {1, tyttö}...
ST05Q01 Numeric oletko ollut päiväkodissa/esikoulussa {1, en}...
ST06Q01 Numeric ikä aloittaessasi peruskoulun None
ST07Q01 Numeric oletko jäänyt luokalle (1-6) {1, en koskaan}...
ST07Q02 Numeric oletko jäänyt luokalle (7-9) {1, en koskaan}...
ST07Q03 Numeric oletko jäänyt luokalle (2. aste) {1, en koskaan}...
ST08Q01 Numeric asuu äidin kanssa {1, kyllä}...
ST08Q02 Numeric asuu isän kanssa {1, kyllä}...
ST08Q03 Numeric asuu veljen kanssa {1, kyllä}...
ST08Q04 Numeric asuu sisaren kanssa {1, kyllä}...
ST08Q05 Numeric asuu isovanhemman kanssa {1, kyllä}...
ST08Q06 Numeric asuu jonkun muun kanssa {1, kyllä}...
ST10Q01 Numeric äidin koulutus {1, lukio}...
ST11Q01 Numeric äidillä lisensiaatin tai tohtorin tutkinto {1, kyllä}...
ST11Q02 Numeric äidillä korkeakoulu- tai amk-tutkinto {1, kyllä}...
ST11Q03 Numeric äidillä opistoasteen tutkinto {1, kyllä}...
ST11Q04 Numeric äidillä erikoisammattitutkinto {1, kyllä}...
ST12Q01 Numeric äidin työtilanne {1, kokopäivätyö}...
ST14Q01 Numeric isän koulutus {1, lukio}...
ST15Q01 Numeric isällä lisensiaatin tai tohtorin tutkinto {1, kyllä}...
ST15Q02 Numeric isällä korkeakoulu- tai amk-tutkinto {1, kyllä}...
ST15Q03 Numeric isällä opistoasteen tutkinto {1, kyllä}...
ST15Q04 Numeric isällä erikoisammattitutkinto {1, kyllä}...
ST16Q01 Numeric isän työtilanne {1, kokopäivätyö}...
ST17Q01 Numeric oma syntymämaa {1, Suomi}...
ST17Q02 Numeric äidin syntymämaa {1, Suomi}...
ST17Q03 Numeric isän syntymämaa {1, Suomi}...



ST18Q01 Numeric minkä ikäisenä muutit Suomeen None
ST19Q01 Numeric mitä kieltä puhut kotona eniten {1, suomi}...
ST20Q01 Numeric onko kotonasi kirjoituspöytä opiskelua varten {1, kyllä}...
ST20Q02 Numeric onko kotonasi oma huone sinulle {1, kyllä}...
ST20Q03 Numeric onko kotonasi rauhallinen paikka opiskelua varten {1, kyllä}...
ST20Q04 Numeric onko kotonasi tietokone opiskelua varten {1, kyllä}...
ST20Q05 Numeric onko kotonasi opetusohjelmia tietokoneella {1, kyllä}...
ST20Q06 Numeric onko kotonasi internet-yhteys {1, kyllä}...
ST20Q07 Numeric onko kotonasi klassista kirjallisuutta {1, kyllä}...
ST20Q08 Numeric onko kotonasi runokirjoja {1, kyllä}...
ST20Q09 Numeric onko kotonasi taideteoksia {1, kyllä}...
ST20Q10 Numeric onko kotonasi kirjoja koulutyön avuksi {1, kyllä}...
ST20Q11 Numeric onko kotonasi teknisten laitteiden käyttöoppaita {1, kyllä}...
ST20Q12 Numeric onko kotonasi sanakirja {1, kyllä}...
ST20Q13 Numeric onko kotonasi astianpesukone {1, kyllä}...
ST20Q14 Numeric onko kotonasi DVD-soitin {1, kyllä}...
ST20Q15 Numeric onko kotonasi kannettava tietokone {1, kyllä}...
ST20Q16 Numeric onko kotonasi taulu-TV {1, kyllä}...
ST20Q17 Numeric onko kotonasi kodin hälytysjärjestelmä {1, kyllä}...
ST21Q01 Numeric montako kännykkää on kotonasi {1, ei yhtään}...
ST21Q02 Numeric montako televisiota on kotonasi {1, ei yhtään}...
ST21Q03 Numeric montako tietokonetta on kotonasi {1, ei yhtään}...
ST21Q04 Numeric montako autoa on kotonasi {1, ei yhtään}...
ST21Q05 Numeric montako kylpyhuonetta on kotonasi {1, ei yhtään}...
ST22Q01 Numeric montako kirjaa on kotonasi {1, 0-10 kirjaa}...
ST23Q01 Numeric kuinka paljon luet omaksi iloksesi {1, en lue omaksi ilokseni}...
ST24Q01 Numeric luen vain jos on pakko {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q02 Numeric lukeminen on mieliharrastuksiani {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q03 Numeric keskustelen mielelläni kirjoista toisten kanssa {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q04 Numeric minun on vaikea lukea kirjoja loppuun {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q05 Numeric olen iloinen jos saan kirjan lahjaksi {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q06 Numeric minusta lukeminen on ajanhaaskausta {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q07 Numeric käyn mielelläni kirjakaupassa tai kirjastossa {1, täysin eri mieltä}...



ST24Q08 Numeric luen ainoastaan saadakseni tietoja joita tarvitsen {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q09 Numeric en pysty keskittymään lukemiseen kauempaa kuin muutaman minuutin {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q10 Numeric kerron mielelläni mielipiteitä lukemistani kirjoista {1, täysin eri mieltä}...
ST24Q11 Numeric vaihtelen mielelläni kirjoja ystävieni kanssa {1, täysin eri mieltä}...
ST25Q01 Numeric kuinka usein luet aikakauslehtiä omasta halustasi {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
ST25Q02 Numeric kuinka usein luet sarjakuvalehtiä omasta halustasi {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
ST25Q03 Numeric kuinka usein luet kaunokirjallisuutta omasta halustasi {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
ST25Q04 Numeric kuinka usein luet tietokirjallisuutta omasta halustasi {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
ST25Q05 Numeric kuinka usein luet sanomalehtiä omasta halustasi {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
ST26Q01 Numeric kuinka usein luet sähköpostia {1, en tiedä mitä tarkoittaa}...
ST26Q02 Numeric kuinka usein chattailet {1, en tiedä mitä tarkoittaa}...
ST26Q03 Numeric kuinka usein luet uutisia verkossa {1, en tiedä mitä tarkoittaa}...
ST26Q04 Numeric kuinka usein käytät tietokirjaa tai sanakirjaa verkossa {1, en tiedä mitä tarkoittaa}...
ST26Q05 Numeric kuinka usein etsit tietoja verkosta jonkun tietyn asian oppimiseksi {1, en tiedä mitä tarkoittaa}...
ST26Q06 Numeric kuinka usein osallistut verkossa keskusteluryhmiin {1, en tiedä mitä tarkoittaa}...
ST26Q07 Numeric kuinka usein etsit käytännöllisiä tietoja verkosta (esim. aikataulut, ruokaohjeet) {1, en tiedä mitä tarkoittaa}...
ST27Q01 Numeric kun opiskelen, yritän painaa mieleeni kaiken mitä tekstissä sanotaan {1, tuskin koskaan}...
ST27Q02 Numeric kun opiskelen, aloitan selvittämällä mitä minun tarkalleen ottaen pitää oppia {1, tuskin koskaan}...
ST27Q03 Numeric kun opiskelen, yritän oppia ulkoa mahdollisimman paljon {1, tuskin koskaan}...
ST27Q04 Numeric kun opiskelen, yritän liittää uudet tiedot muualla oppimiini asioihin {1, tuskin koskaan}...
ST27Q05 Numeric kun opiskelen, luen tekstin niin monta kertaa, että osaan sen ulkoa {1, tuskin koskaan}...
ST27Q06 Numeric kun opiskelen, varmistan että ymmärrän lukemani asiat {1, tuskin koskaan}...
ST27Q07 Numeric kun opiskelen, luen tekstin yhä uudelleen ja uudelleen {1, tuskin koskaan}...
ST27Q08 Numeric kun opiskelen, pohdin mitä hyötyä ko. tiedosta voisi olla koulun ulkopuolella {1, tuskin koskaan}...
ST27Q09 Numeric kun opiskelen, yritän selvittää käsitteet joita en vielä kunnolla ymmärtänyt {1, tuskin koskaan}...
ST27Q10 Numeric kun opiskelen, yritän liittää aineiston omiin kokemuksiini {1, tuskin koskaan}...
ST27Q11 Numeric kun opiskelen, varmistan että muistan tekstin tärkeimmät kohdat {1, tuskin koskaan}...
ST27Q12 Numeric kun opiskelen, koetan selvittää miten tekstin sisältö liittyy todelliseen elämään {1, tuskin koskaan}...
ST27Q13 Numeric kun opiskelen, etsin lisätietoja ymmärtääkseni opittavan asian {1, tuskin koskaan}...
ST33Q01 Numeric koulunkäynti ei juurikaan ole valmistanut minua aikuisuutta varten {1, täysin eri mieltä}...
ST33Q02 Numeric koulunkäynti on ollut ajanhaaskausta {1, täysin eri mieltä}...
ST33Q03 Numeric koulu on antanut minulle varmuutta tehdä päätöksiä {1, täysin eri mieltä}...
ST33Q04 Numeric koulussa olen oppinut asioita, joista on hyötyä työelämässä {1, täysin eri mieltä}...



ST34Q01 Numeric tulen hyvin toimeen useimpien opettajieni kanssa {1, täysin eri mieltä}...
ST34Q02 Numeric useimmat opettajat ovat kiinnostuneita hyvinvoinnistani {1, täysin eri mieltä}...
ST34Q03 Numeric useimmat opettajat kuuntelevat, mitä sanottavaa minulla on {1, täysin eri mieltä}...
ST34Q04 Numeric jos tarvitsen lisäapua, saan sitä opettajiltani {1, täysin eri mieltä}...
ST34Q05 Numeric useimmat opettajat kohtelevat minua reilusti {1, täysin eri mieltä}...
ST35Q01 Numeric montako oppilasta on äidinkielen opetusryhmässäsi None
ST36Q01 Numeric äidinkielen tunneilla oppilaat eivät kuuntele, mitä opettaja sanoo {1, ei koskaan tai tuskin koskaan}...
ST36Q02 Numeric äidinkielen tunneilla luokassa on hälinää ja epäjärjestystä {1, ei koskaan tai tuskin koskaan}...
ST36Q03 Numeric äidinkielen opettaja joutuu odottamaan kauan oppilaiden hiljentymistä {1, ei koskaan tai tuskin koskaan}...
ST36Q04 Numeric äidinkielen tunneilla oppilaat eivät voi työskennellä kunnolla {1, ei koskaan tai tuskin koskaan}...
ST36Q05 Numeric äidinkielen tunnin alussa kuluu kauan aikaa ennen kuin oppilaat alkavat työskennellä {1, ei koskaan tai tuskin koskaan}...
ST39Q01 Numeric lainaan kirjastosta kirjoja, joita luen omaksi ilokseni {1, en koskaan}...
ST39Q02 Numeric lainaan kirjastosta kirjoja koulutehtäviä varten {1, en koskaan}...
ST39Q03 Numeric opiskelen tai teen koulutehtäviä kirjastossa {1, en koskaan}...
ST39Q04 Numeric luen lehtiä kirjastossa {1, en koskaan}...
ST39Q05 Numeric luen kirjoja kirjastossa omaksi ilokseni {1, en koskaan}...
ST39Q06 Numeric hankin kirjastossa tietoja, jotka eivät liity koulunkäyntiin {1, en koskaan}...
ST39Q07 Numeric käytän internetiä  kirjastossa {1, en koskaan}...
ST40Q01 Numeric koulussani on kirjasto {1, ei}...
IC01Q01 Numeric kotonani on pöytätietokone {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC01Q02 Numeric kotonani on kannettava tietokone {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC01Q03 Numeric kotonani on internet-yhteys {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC01Q04 Numeric kotonani on pelikonsoli {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC01Q05 Numeric kotonani on kännykkä {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC01Q06 Numeric kotonani on mp3-soitin tai vastaava {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC01Q07 Numeric kotonani on tulostin {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC01Q08 Numeric kotonani on USB-muistitikku {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC02Q01 Numeric koulussani on pöytätietokone {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC02Q02 Numeric koulussani on kannettava tietokone {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC02Q03 Numeric koulussani on internet-yhteys {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC02Q04 Numeric koulussani on tulostin {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC02Q05 Numeric koulussani on USB-muistitikku {1, kyllä, ja myös käytän sitä}...
IC03Q01 Numeric oletko koskaan käyttänyt tietokonetta {1, kyllä}...



IC04Q01 Numeric pelaan kotona tietokoneella yksinpelejä {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC04Q02 Numeric pelaan kotona verkossa moninpelejä {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC04Q03 Numeric teen kotona koulutehtäviä tietokoneella {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC04Q04 Numeric käytät kotona sähköpostia {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC04Q05 Numeric chattailen kotona verkossa {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC04Q06 Numeric surffaan kotona huvikseni internetissä {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC04Q07 Numeric lataan kotona internetistä musiikkia, pelejä tms. {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC04Q08 Numeric ylläpidän kotona omaa kotisivua tai blogia {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC04Q09 Numeric osallistun kotona virtuaaliyhteisöihin tms. {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC05Q01 Numeric haen kotona internetistä tietoa koulutehtäviä varten {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC05Q02 Numeric olen kotona sähköpostiyhteydessä muihin oppilaisiin koulutehtävien vuoksi {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC05Q03 Numeric olen kotona sähköpostiyhteydessä opettajiin {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC05Q04 Numeric lataan kotona materiaalia kouluni internet-sivuilta tai -sivuille {1, en koskaan tai tuskin koskaan}...
IC08Q01 Numeric osaan muokata digitaalisia valokuvia tai muuta tietokonegrafiikkaa {1, osaan itse hyvin}...
IC08Q02 Numeric osaan luoda tietokannan {1, osaan itse hyvin}...
IC08Q03 Numeric osaan käyttää taulukkolaskentaohjelmaa kuvioiden piirtämiseen {1, osaan itse hyvin}...
IC08Q04 Numeric osaan luoda esityskalvoja {1, osaan itse hyvin}...
IC08Q05 Numeric osaan luoda multimediaesityksen {1, osaan itse hyvin}...
IC10Q01 Numeric minulle on tärkeää, että voin työskennellä tietokoneella {1, täysin eri mieltä}...
IC10Q02 Numeric tietokoneella pelaaminen ja työskentely on todella hauskaa {1, täysin eri mieltä}...
IC10Q03 Numeric käytän tietokonetta, koska olen hyvin kiinnostunut niistä {1, täysin eri mieltä}...
IC10Q04 Numeric kun työskentelen tietokoneella, en huomaa ajan kulumista {1, täysin eri mieltä}...
age Numeric oppilaan ikä None
ICTHOME Numeric tietotekniikan saatavuus kotona (indeksi) None
ICTSCH Numeric tietotekniikan saatavuus koulussa (indeksi) None
ENTUSE Numeric tietotekniikan viihdekäyttö (indeksi) None
HOMSCH Numeric tietotekniikan käyttö kotona koulutehtäviin (indeksi) None
USESCH Numeric tietotekniikan käyttö koulussa (indeksi) None
HIGHCONF Numeric itseluottamus tietotekniikan käytössä (indeksi) None
ATTCOMP Numeric asenne tietotekniikkaa kohtaan (indeksi) None
joyread Numeric omaksi iloksi lukeminen (indeksi) None
wealth Numeric varallisuus (indeksi) None
divread Numeric lukemisen monipuolisuus (indeksi) None



onlnread Numeric verkkotekstien lukeminen (indeksi) None
schclim Numeric koulun ilmapiiri (indeksi) None
studrel Numeric suhde opettajiin (indeksi) None
libuse Numeric kirjaston käyttö (indeksi) None
HISEI Numeric vanhempien ammatillinen status (indeksi) None
ESCS Numeric perheen sosioekonominen status (indeksi) None
W_FSTUWTNumeric oppilaspaino None
testlang String testissä käytetty kieli (= koulun opetuskieli) None
stuwt Numeric skaalattu oppilaspaino None
urban Numeric koulun sijaintipaikka {1, kaupunki}...
region Numeric alue {1, Etelä-Suomi}...
ST43N01 Numeric odotan suorittavani peruskoulun tutkinnon {1, kyllä}...
ST43N02 Numeric odotan suorittavani lukion tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon {1, kyllä}...
ST43N03 Numeric odotan suorittavani erikoisammattitutkinnon lukion/amm. koul. jälkeen {1, kyllä}...
ST43N04 Numeric odotan suorittavani ammattikorkeakoulututkinnon {1, kyllä}...
ST43N05 Numeric odotan suorittavani yliopistotutkinnon {1, kyllä}...
ST43N06 Numeric odotan suorittavani lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon {1, kyllä}...
ST47N01 Numeric teen äidinkielessä kovasti töitä, koska haluan menestyä {1, täysin samaa mieltä}...
ST47N02 Numeric teen matematiikassa kovasti töitä, koska haluan menestyä {1, täysin samaa mieltä}...
ST47N03 Numeric teen luonnontieteissä kovasti töitä, koska haluan menestyä {1, täysin samaa mieltä}...
readscore Numeric lukutaidon pistemäärä None
mathscore Numeric matematiikan pistemäärä None
sciescore Numeric luonnontieteiden pistemäärä None
aidink Numeric Äidinkieli ja kirjallisuus: viimeisin kouluarvosana None
matem Numeric Matematiikka: viimeisin kouluarvosana None
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