
Vastaa kyselyihin ja tienaa netissä! 

Miltä kuulostaisi, jos voisit ansaita rahaa helposti vastaamalla kyselyihin vaikka kotisohvallasi? 

Palkintokysely.fi tarjoaa sinulle oikeasti mahdollisuuden ansaita mielipiteistäsi maksu! Tämä 

suomenkielinen palvelu toimii kokonaan verkossa ja käyttäjäksi rekisteröityminen ei vaadi kuin pari 

minuuttia! 

Vastaamalla helppoihin kyselyihin, voit tienata helposti jopa 5 euroa kyselyllä! Palkkiot saat nostettua 

vaikka käteisenä halutessasi! Nyt voit siis lyödä vaikka tylsät bussimatkat rahoiksi ja ansaita mukavia 

lisätuloja missä vain! 

Esittelemme sinulle Palkintokyselyn 10 kysymyksen avulla ja sinäkin voit päästä käsiksi nopeisiin 

lisätuloihin! 

1. Kuinka pääsen liittymään paneeliin? 

Hyvin yksinkertaisesti: rekisteröidyt vain alkuun käyttäjäksi sivustolle. Muista vielä varmistaa 

rekisteröitymisesi sähköpostiviestin kautta, jotta voit aloittaa tienaamisen! Täytä seuraavaksi profiiliisi 

lisätietoja esim. liittyen liikuntaan ja harrastuksiisi. Huolellisesti täytetyn profiilin avulla varmistat juuri 

itsellesi sopivimmat kyselyt ja parhaat tienaamismahdollisuudet!  

2. Kuinka paljon aikaa palvelun käyttö vie? 

Vain sen verran kuin sinulle sopii! Vastaat kyselyihin juuri silloin kuin haluat ja voit aina kieltäytyä saamistasi 

kyselyistä. Keskimäärin yksi kysely vie aikaa noin 10 minuuttia, mutta vaihtelua aikamäärissä on. Aina 

saadessasi kyselyn, näet heti arvioidun keston kyselyn täyttämiselle. Kyselyt voivat olla hyvin erilaisia, 

toisinaan saatat esimerkiksi vastata monivalintakyselyihin ja joskus sinua pyydetään kirjoittamaan 

ajatuksiasi vapaasti. 

3. Miten vastaan kyselyihin? 

Kyselyt saapuvat aina sähköpostiisi. Sähköpostin kautta pääset suoraan vastaamaan kyselyyn, ilman mitään 

sisäänkirjautumista Palkintokysely-palveluun. Voit vastata kyselyihin vaikka kännykällä, mutta jotkin kyselyt 

vaativat tietokoneen toimiakseen. Kun olet täyttänyt kyselyn loppuun asti, saat tiedon siitä, että palkintosi 

on siirretty palkkiotilillesi.  

Vinkki: kannattaa vastata kyselyihin mahdollisimman nopeasti niiden saapumisen jälkeen, jotta varmistat 

osallistumisesi! Kyselyt nimittäin sulkeutuvat tietyn määräajan tai osallistujamäärän täyttyessä. 

4. Paljonko ansaitsen vastaamalla? 

Ansaitsemasi rahamäärä riippuu täysin sinusta. Yhdestä kyselystä voit keskimäärin tienata 0,50-5 euroa. 

Tarkkailemalla sähköpostiasi päivittäin ja vastaamalla kaikkiin kyselyihin, ansaitset eniten. Kun täytät 

profiiliisi lisätiedot, saat todennäköisemmin juuri sinulle kohdistettuja kyselyitä, joista saat usein paremman 

korvauksen. 

5. Mistä tiedän, kuinka paljon olen tienannut? 

Näet ajankohtaisen palkkiotilanteesi aina helposti kirjautumalla profiiliisi ja valitsemalla kirjauduttuasi 

kohdan ”palkkiot”. Saman välilehden avulla voit myös lunastaa palkkiosi heti kun olet tienannut 

ensimmäisen 10 euroa kyselyihin vastaamalla! 

6. Voinko vaikuttaa kyselyiden määrään? 



Kyllä voit! Profiilisi asetuksista voit valita kuinka monta kyselyä haluaisit keskimäärin vastaanottaa. Voit 

myös aina kieltäytyä kyselyistä heti niiden saapuessa, eikä sinulla ole mitään velvollisuutta vastata kaikkiin 

saapuneisiin kyselyihin.  

7. Ovatko vastaukseni anonyymejä? 

Ehdottomasti! Vastauksesi käsitellään täysin luottamuksellisesti ja sähköpostin suoralinkkiä käyttäessäsi 

verkkoyhteytesi on aina vahvasti suojattu, kun vastaat kyselyihin.  

8. Miten saan palkkiot käyttöni? 

Kun olet tienannut ensimmäiset 10 euroa, voit siirtyä profiilisi kautta lunastamaan palkkiosi. Sinulla on 

kolme tapaa nostaa palkkiosi: 1. voit siirtää rahat Paypal-tilillesi, 2. voit tilata SuperLahjakortin tai 3. 

Lehtilahjakorttina.  

Ensimmäistä tapaa käyttämällä saat siis rahat käyttöösi käteisenä. Tarvitset sitä varten vielä oman Paypal-

tilin, jonka voit luoda osoitteessa www.paypal.com. Paypalin käyttäminen on turvallista ja nopeaa, eikä 

Paypal veloita rahasiirrosta kuin kahden prosentin korvauksen. 

Muilla tavoilla eli SuperLahjakortilla tai Lehtilahjakortilla voit lunastaa käyttöösi monipuolisen lahjakortin, 

joka toimii maksuvälineenä. Tutustu lahjakorttitarjontaan osoitteessa www.presentcard.fi!  

9. Entä jos en ehdikään vastaamaan kyselyihin? 

Se ei haittaa! Kun sinulle saapuu kysely sähköpostiisi, voit aina klikata saapuneen viestin alareunasta linkkiä 

”Kieltäydy kyselystä”. Voit myös milloin vain muuttaa profiilisi asetuksia, siten että saat kyselyitä 

vähemmän.  

10. Kuka vastaa palvelusta? 

Palvelu on tehty yhteistyösssä suomalaisen Leadmedia Oy:n ja ruotsalaisen CINT Ab:n kanssa. 

 

http://www.paypal.com/
http://www.presentcard.fi/

