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Tutkimuksen tavoitteet
Tutkielman tavoitteena oli kuvata, millainen arvomaailma ohjaa pää
kaupunkiseudun nuoren matkapuhelimen käyttöä. Työssä selvitettiin, miten nuori 
käyttää matkapuhelintaan, miten hän kokee sen eri tuoteominaisuudet ja mitä 
seurauksia hän matkapuhelimen käytöllä tavoittelee. Kohderyhmänä oli pää
kaupunkiseudulla asuvat 20-29-vuotiaat opiskelijanuoret. Tarkastelu suoritettiin 
Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa opiskelevien nuorten 
kesken tavoitteena löytää kaksi toisistaan poikkeavaa arvomaailmaa.

Lähdeaineisto ............................ ...... , .
Tutkielman teoreettinen osa muodostui nuorisotutkimuksista ja -kirjallisuudesta.
Niiden avulla tarkasteltiin nuorisokulttuureja, nuorten käyttäytymistä, kulutus
tottumuksia ja arvoja. Työssä perehdyttiin kuluttajan arvoketjuteoriaan kirjal
lisuuden ja artikkelien pohjalta. Kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavina tekijöinä 
tarkasteltiin arvoja, viiteryhmää ja tilannetekijöitä kirjallisuuteen nojautuen. 
Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin kvalitatiivisina syvähaastatteluina sekä 
kvantitatiivisena lomakekyselynä.

Tutkimusmenetelmä
Haastattelututkimuksessa noudatettiin laddering -tutkimuksen analyysimetodia. 
Sen perusteella muodostettiin arvokartat molemmille opiskelijaryhmille, joista 
tehtiin päätelmät matkapuhelimen käytöllä tavoitelluista seurauksista ja arvoista. 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa puolestaan ennen varsinaista kyselytutkimusta 
suoritettiin esitutkimus, jolloin kysymyslomake ja eri väittämät testattiin. 
Analyysimenetelminä käytettiin suoria jakaumia, ristiintaulukointeja ja 
ONEWAY ANOVA -varianssianalyysia.

Tulokset
90% tutkimuksen kohderyhmästä käytti matkapuhelinta. Matkapuhelimen 
tärkeimmiksi ominaisuuksiksi koettiin puhetoiminto, tekstiviestit ja numero
näyttö. Laskinta, värikuoria ja pelejä nuoret eivät sen sijaan pitäneet tärkeinä. 
Matkapuhelimen käytöllä tavoiteltiin yhteydenottojen helpottumista sekä ajan ja 
vaivan säästämistä. Kauppakorkeakoulussa opiskelevilla matkapuhelimen 
käytössä taustalla vaikuttavina arvoina olivat mukavuudenhalu, yhteisöllisyys, 
riippumattomuus ja huvittelu. Yliopistolla opiskelevilla näitä olivat puolestaan 
yhteisöllisyys, turvallisuus ja yksilöllisyys.
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1. Johdanto

1.1 Matkapuhelin - yhteiskunnan muutosankkuri

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa pääkaupunkiseudun nuorten arvoista 

matkapuhelimen käytössä. Työn näkökulma on yksilössä ja hänen käyttäytymisessään, 

mutta tutkimuksessa pyritään lisäksi selvittämään matkapuhelimen vaikutuksia yhteis

kunnallisesta näkökulmasta. Tällöin tarkastellaan sen vaikutuksia nuorten elämän

tapoihin ja nuorisokulttuureihin.

Tarve kannettavalle yhteydenpitovälineelle, matkapuhelimelle, on syntynyt lanka- 

puhelimen myötä. Varhaisen puhelimen, kuten nykyisin matkapuhelimenkin, 

omistamisen tärkein funktio lienee ollut sosiaalinen erottautuminen. Tätä asennetta 

heijasti hyvin Kokkolan paikallislehti, jossa todettiin vuonna 1885, että monet ihmiset 
päätään puistellen ihmettelivät, että ”eiköhän se telefoniverkosto ole enemmänkin 

luksusta kuin tarpeen sanelemaa”. (Moisala et ai. 1977, 291; ref. Pantzar 1996, 23)

Suomeen ensimmäiset puhelimet saapuivat kuitenkin jo ennen vuotta 1885, marraskuun 

tienoilla vuonna 1877. Pääkaupunkiseudun lehdet mainostivat tuolloin useaan otteeseen 

näitä ”puhuvia lennättimiä" ja ensimmäinen, muutamien kymmenien metrien pituinen 

puhelinjohto rakennettiinkin Annankadun ja Eerikinkadun kulmaan. (Helsingin 

Puhelinyhdistys 1981, 15) Puhelin kohtasi alkuinnostuksen jälkeen moninaisia vastoin

käymisiä. Naisten ”hiljaisen vallankumouksen kautta” puhelimen käyttötavat moni

naistuivat ja puhelimesta tuli se sosiaalinen kanssakäymisen väline, jona me sen tänä 

päivänä tunnemme. (Pantzar 1996, 52)

Tämän päivän kuluttaja on tullut eri tavalla sinuksi puhelimen kanssa kuin hänen 

kanssasisarensa tai -veljensä sata vuotta sitten. Kulkeehan puhelin jo yli puolella 

suomalaisista mukana; vuoden 1999 huhtikuussa matkapuhelintiheys Suomessa nousi 

60 prosenttiin. Määrällisesti tämä on noin 3,1 miljoonaa matkapuhelinta. Suomen 

jälkeen eniten liittymiä asukasta kohden oli maaliskuussa 1999 Ruotsissa ja Norjassa. 
Ruotsissa liittymätiheys oli noin 53% ja Norjassa noin 49%. (Helsingin Sanomat 1999)

Uusia käyttäjiä ovat etenkin naiset ja nuoret, yleisemmin matkapuhelinta käyttää
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kuitenkin 18-25-vuotias mies. Matkapuhelinoperaattorit pitävät selvänä, että edes sadan 
prosentin liittymän raja ei ole katto, sillä osa ihmisistä haluaa ja tarvitsee useamman 

liittymän. (Helsingin Sanomat 1998; Radiolinjan vuosikertomus 1998)

Suomessa otettiin 1982 käyttöön analoginen NMT (Nordic Mobile Telephone) 450- 

matkapuhelinverkko. Kysynnän nopea kasvu aiheutti kapasiteetin loppumisen, varsinkin 

tiheästi liikennöidyillä taajama-alueilla. Tämän vuoksi NMT-standardin pohjalta luotiin 

suurempi kapasiteettinen NMT 900-verkko, joka avattiin liikenteelle 1987. Vuonna 

1982 Pohjoismaiden ja Hollannin telehallinnot tekivät aloitteen Euroopan telehal

lintojen yhteistyöelimessä CEPT:ssä, yhteiseurooppalaisen 900 MHz:n taajuusalueella 

toimivan matkapuhelinjärjestelmän kehittämiseksi. Lopulta päädyttiin digitaaliseen 

ratkaisuun analogisen verkon sijasta. Järjestelmän tekniset ominaisuudet määriteltiin 
1987, jolloin 13 eurooppalaista operaattoria allekirjoittivat aiesopimuksen. Tavoitteena 

oli ottaa GSM (Global System for Mobile Communications) yleiseurooppalaiseen 

kaupalliseen käyttöön 1.7.1991. Käyttöönotto kuitenkin viivästyi ja kaupallinen 
toiminta alkoi vuonna 1992. Ensimmäinen kaupallisen liikenteen aloittanut operaattori 

oli suomalainen Radiolinja Oy, joka perustettiin vuonna 1988. (Halmeaho 1998)

Valtiotieteen tohtori, Häikiö (1998, 11) vertaa GSM -matkapuhelintoiminnan käynnisty

mistä luonnonhistorian alkuräjähdykseen, jossa tapahtui hyvin lyhyessä ajassa hyvin 

paljon. GSM:n leviäminen muutamassa vuodessa eri puolille maailmaa 1990-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla on teknisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti uusimman 

yhteiskuntahistorian mittavampia ja kiinnostavampia ilmiöitä. GSM:n myötä telemark- 

kinoista on tullut maailman suurin ja nopeimmin kasvava teollisuudenala. (Häikiö 1998, 

H)

Suomessa GSM-puhelimesta tuli koko kansan kulutushyödyke vuonna 1995, jolloin 

GSM-matkapuhelinliittymien määrä kasvoi 269 000:11a. Vielä rajumpaa kasvu oli 1997, 

jolloin uusia GSM-liittymäsopimuksia solmittiin 737 000. Suomessa GSM-matka- 
puhelinpalveluja tarjoavat Radiolinja, Sonera ja Telia, Ahvenanmaalla operoi Soneran 

lisäksi Ålands Mobiltelefon Ab. Toisen digitaalisen matkapuhelinverkon, GSM 1800:n, 

valtakunnalliset toimiluvat myönnettiin Radiolinjalle, Soneralle ja Telialle. Lisäksi 

paikallisia toimilupia myönnettiin Finnet -puhelinyhtiöille alueellisia verkkoja varten. 

(Häikiö 1998)
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GSM:n datasiirtonopeuksien kehittyminen on mahdollistanut kolmannen sukupolven 

matkapuhelinjärjestelmän eli UMTS:n (Universal Mobile Telecommunications 
Systemm) kehittymisen, jonka kaupallinen palvelu aloitetaan Suomessa ensimmäisten 

maiden joukossa maailmassa vuonna 2002. Uuden sukupolven matkaviestimistä tulee 

multimediapäätteitä, joiden avulla voi siirtää puheen lisäksi videolaatuista kuvaa sekä 

hoitaa useita palveluita samanaikaisesti. UMTS avaa uusia käyttömahdollisuuksia 

Internet-maailmaan, todelliseen sähköiseen kaupankäyntiin ja multimediapalveluun 

sekä mahdollistaa personoitujen palvelujen hyödyntämisen. (Radiolinjan vuosikertomus 

1998)

Suomessa ollaan siis matkapuhelimen käytön edelläkävijöitä monella tapaa. Etenkin 

nuorten kuluttajien keskuudessa matkapuhelimesta lienee tullut välttämättömyys- 

hyödyke, eikä siihen suhtauduta samalla lailla kuin tavallisiin kestokulutus

hyödykkeisiin, kuten jääkaappiin tai televisioon. Kannettavaan puhelimeen ja sen 

käyttöön liitetään enemmän symbolisia merkityksiä, vastaavalla tavalla kuin toiset 

ihmiset liittävät näitä merkityksiä esimerkiksi autoon. Matkapuhelimen lisääntyvä 

käyttö heijastunee kuluttajan elämäntapoihin ja kaupunkikulttuuriin. Perustan kumu

loituvalle käytölle on luonut siirtyminen tietoyhteiskuntaan, jossa ihmisten välinen 

viestiminen on liikkuvuuden ja langattomuuden myötä konkreettisesti muuttunut.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, pääongelma ja alaongelmat

Tutkimuksen kohdeilmiönä on kuluttajan henkilökohtaisen arvomaailman heijastuminen 

tuotteen käyttöön. Tutkimus on luonteeltaan pääosin kuvaileva. Työn tavoitteena on 

kuvata, millainen arvomaailma ohjaa pääkaupunkiseudun 20-29-vuotiaan nuoren matka

puhelimen käyttöä. Nuoria tarkastellaan markkinoinnin kohderyhmänä pyrkimyksenä 

kuvata nuorten matkapuhelimen käyttöön liittämiä merkityksiä ja arvoja.

Arvojen oletetaan tässä tutkimuksessa olevan tärkein kuluttajan käyttäytymiseen 

vaikuttava tekijä. Arvomaailman vaikutuksia tuotteen merkitysten rakentamisessa 

tarkastellaan tuoteulottuvuuksien kautta. Nuorten arvojen ja matkapuhelimeen liittämien 

merkitysten välityksellä voidaan tutkimuksessa kuvata matkapuhelinkulttuuria ja 

nuorten kaupunkikulttuuria: millaisia elämäntapoja ja arvoja nykynuorella on, ja miten 

ne näkyvät matkapuhelimen käytössä. Tutkimushaasteena on tuntea kuluttajan 

käyttäytymistä tuotteeseen liitettävien merkitysten kohdalla paremmin. Tutkimus-
10



Tutkimuksen pääongelmana on:
Millainen arvomaailma ohjaa pääkaupunkiseudun nuoren matkapuhelimen 

käyttöä?

Tutkimuksen pääongelmaan haetaan vastausta seuraavien alaongelmien avulla:

1. Miten pääkaupunkiseudun nuori käyttää matkapuhelintaan?

2. Miten nuori kokee matkapuhelimen eri tuoteominaisuudet?

3. Mitä seurauksia nuori aikuinen tavoittelee matkapuhelimen käytöllään: 

rakentaa minäkuvaansa, ylläpitää sosiaalisia suhteitaan vai onko 

matkapuhelin vain tekninen apuväline?

4. Miten pääkaupunkiseudun nuorison arvomaailma ilmenee ja liittyy 

matkapuhelimen käyttöön?

Yksilön arvoteorian soveltaminen kuluttajatuotteiden markkinointiin voidaan jakaa 

kahteen teoriahaaraan: makronäkökulmaan, joka edustaa sosiologista näkemystä ja 

mikronäkökulmaan, joka edustaa psykologista suuntausta. Makro -lähestymistavassa 

jaetaan kuluttajat ryhmiin sen perusteella, millaisia merkityksiä he liittävät tuotteen 

fyysisiin tuoteominaisuuksiin. Tässä tutkimuksessa päähuomio kiinnitetään arvoketjuun 

pohjautuvaan mikronäkökulmaan. Arvoketjuteoria perustelee taustalla vaikuttavien 

yksilöllisten arvojen avulla tuotehyötyjen tärkeyttä kuluttajalle. (Reynolds & Gutman 

1988)

ongelma ratkaistaan kuluttajan näkökulmasta ja se tehdään yhteistyössä telepalveluja

myyvän yrityksen, Helsingin Puhelin Oyj:n (HPY:n), kanssa.

1.3 Keskeiset määritelmät ja aikaisemmat tutkimukset

Seuraavaksi esitetään aihealueen keskeiset käsitteet kirjallisuuteen nojautuen. Tässä 

yhteydessä määritellään käsitteet nuoruus, arvo, kuluttajan arvoketjuja matkapuhelin.

Nuoruus: Nuoruus on lineaarisen elämänkaaren merkittävä vaihe, johon 
sijoittuessaan ihmiselle kehkeytyy vain tälle vaiheelle ominaisia tekoja ja 

ominaisuuksia (Hoikkala 1989, 202).

Arvo: Arvo on pysyvä käsitys siitä, että tietty käyttäytymistapa tai 

lopputila on henkilökohtaisesti, tai sosiaalisesti suotavampi vastakkaisiin
11



tai vaihtoehtoisiin käyttäytymistapoihin tai olemassaolon lopputiloihin 

verrattuna (Rokeach 1968, 160).
Kuluttajan arvoketju: Arvoketju sisältää tuotemerkin merkitysrakenteen, 

joka koostuu tuotemerkin logosta, tuoteominaisuuksista, eduista ja 

arvoista (Antonides & van Raaij 1998, 141).
Matkapuhelin: Matkapuhelimeksi tutkimuksessa luetaan GSM 900 

(Global System for Mobile Comminications), GSM 1800 (citypuhelin) 

sekä NMT 450 ja NMT 900 (Nordic Mobile Telephone) -verkon 

puhelimet.

Matkapuhelimen käytön merkityksiä kuluttajalle on aikaisemmin tutkittu hyvin vähän. 

Helsingin yliopiston sosiologian ja sosiaalipolitiikan laitokselta on valmistunut 

julkaisematon tutkimus matkapuhelimen käytöstä julkisessa kaupunkitilassa (Kopomaa 
& Mäenpää 1998). Matkapuhelinta koskeva tutkimus Suomessa on rajoittunut Nokian 

matkapuhelimien kansainväliseen läpimurtoon (Pulkkinen 1997) ja Suomen GSM- 

matkapuhelintoiminnan historiaan (Häikiö 1998).

Tampereen yliopiston Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikössä on 

valmistunut tutkimus, jossa on tutkittu suomalaisten mediakulutusta ja tulevaisuuden 

visioita mobiiliviestintää koskevien toiveiden kartoittamiseksi (Oksman 1998). 

Tampereen yliopiston Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus selvittää parhaillaan nuorten 

matkapuhelinkulttuuria ”Lapsen oma matkapuhelin” -tutkimuksessa (Kasesniemi, 

Järveläinen & Rautiainen 1999) Tutkimus on käynnistynyt 15.6.1998 ja päättyy 

31.12.1999. Mainitut tutkimukset eivät paneudu asiaan markkinoinnin näkökulmasta 

eikä siten myöskään tuoterakennetta koskevaan keskusteluun, joten tämä tutkimus on 

varsin perusteltu.

Nuorten matkapuhelimen käyttöä ja taustalla vaikuttavia arvoja on tärkeä tutkia 

elämäntapojen ja kaupunkikulttuurin muuttumisen vuoksi. Nuoret omaksuvat ensinnä 

uusia elämäntapoja ja lisäksi he ovat matkapuhelinten suurin käyttäjäryhmä. Voidaan 
olettaa, että matkapuhelimen käytöllä on vaikutusta nuorisokulttuureihinkin. 

Mielenkiintoista on, miksi juuri nuoriso omaksuu uusia elämäntapoja ja on valmis 

ottamaan käyttöönsä uutta teknologiaa. Tutkimus hyödyntää teleyhtiöitä ja -operaatto

reita sekä matkapuhelin valmistajia. Se täydentää suomalaisten nuorten arvo- ja elämän- 

tapatutkimusta.
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1.4 Keskeiset oletukset ja rajaukset

Työn kohderyhmä on 20-29-vuotiaat pääkaupunkiseudun nuoret aikuiset. 

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo ja Vantaa) on valittu kohdealueeksi, koska se 
edustanee hyvin matkapuhelinten käyttäjäryhmää. Pääkaupunkiseudulla on lyhyet 

välimatkat ja nuoriso on viihdesuuntautuneempaa käyttäen enemmän aikaa sosiaalisten 

suhteiden ylläpitoon (ks. esim. Keskinen 1990). Tällöin he käyttänevät korostuneemmin 

tätä yhteydenpitovälinettä ja sen eri palveluita. Kenties pääkaupunkiseudun nuoriso 

toimii edelläkävijänä kannettavan puhelimen käyttötottumusten levittämisessä 

ympäristöönsä.

Tutkimuksen kohderyhmästä rajataan muualla Suomessa asuvat, alle 20- ja yli 29- 

vuotiaat sekä lapsiperheet pois. Koska käytettävä tutkimusmenetelmä edellyttää 

kuluttajalta rationaalisuutta ja hänen kulutuskäyttäytymisessään kognitiivista prosessia, 

käyttö ilman tavoitteita rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Matkapuhelin nähdään 
symbolisena objektina, johon nuoret liittävät erilaisia psykososiaalisia ja kulttuurisia 

merkityksiä. Kuluttajan oletetaan olevan korkeasti sitoutunut matkapuhelimeensa ja sen 

käyttöön.

Arvoketjuanalyysin hyötyfunktioita, eli esimerkiksi markkinoiden analysointia ja 

segmentointia, tuotesuunnittelua sekä mainonnan suunnittelua ja mainosstrategioita ei 

käsitellä tutkimuksessa (ks. esim. Gutman 1982; Reynolds & Gutman 1988). Kuluttajan 

käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan pääasiallisesti vain arvoja sekä 

viiteryhmän ja tilannetekijöiden vaikutuksia. Tilannetekijöistä tarkastellaan vain 

varsinaista kulutustilannetta sekä nuoren taloudellisen tilanteen vaikutusta 

kuluttamiseen. Sen sijaan tuotteen kulumista, siinä ilmeneviä vikoja sekä lahjanantoa 

tilannetekijöinä ei oteta huomioon.

Työssä perehdytään tuotteen käyttöön pääasiallisesti yksilötasolla. Tutkimuksessa 

sivutaan kuitenkin myös sosiologista näkökulmaa, sillä matkapuhelimen käyttö etenkin 

pääkaupunkiseudulla on heijastunut kaupunkikulttuuriin ja ihmisten elämäntapojen 

muuttumiseen.
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Matkapuhelimen käytöllä tutkimuksessa tarkoitetaan niin vapaa-ajan kuin 
työkäyttöäkin. Tämä koskee niin asiapitoisia kuin rupattelumielessäkin soitettuja ja 

vastaanotettuja puheluita. Puheluiden lisäksi matkapuhelimen käyttöä ovat laitemallista 

ja liittymätyypistä riippuen myös tekstiviestien lähetys ja vastaanotto, vastaajapalvelun, 

datapalveluiden sekä herätyskellon, pelien, laskimen, kalenterin ja muiden 

lisäpalveluiden käyttö.

1.5 Työn rakenne

Työ rakentuu niin, että toisessa luvussa perehdytään tutkimuksen kohderyhmään, 20-29- 

vuotiaisiin nuoriin aikuisiin kirjallisuuden ja tehtyjen tutkimusten avulla. 

Pääkaupunkiseudun nuoria tarkastellaan markkinoinnin kohderyhmänä; millainen 
elämäntyyli heillä on, ja millaiset ovat sosiaalisten suhteiden pääpiirteet tällä alueella. 

Pääkaupunkiseudun nuorten käyttäytymisen ymmärtämiselle haetaan taustaa 

määrittelemällä käsite nuoruus, perehtymällä nuorisokulttuurien ja elämäntavan 

merkitykseen sekä syventymällä nykynuorten arvoihin.

Kohderyhmän tuntemiseksi on tiedettävä myös, miten he kuluttavat. Työssä 

perehdytään elämäntavan sekä vanhempien koulutus- ja ammatti taustan vaikutuksiin 

nuorten kulutustottumuksissa. Tutkimuksessa selvitetään myös, mitkä ovat nykynuoren 

tulonlähteet ja heidän keskimääräiset nettotulot perhetilanteen ja kokopäiväisen 

toiminnan mukaan.

Tutkielman pääluku (kolmas luku) perehtyy empiriaosuudessa käytettävään 

analyysimenetelmään, arvoketjuun. Arvoketju pohjautuu olettamukseen rationaalisesta 

kuluttajasta, mikä sopii pääkaupunkiseudun nuoresta kuluttajasta nuorisotutkimusten 

perusteella tehtyyn päätelmään (ks. Nuorisobarometri 1998 ja 1997; Creator Grey 1996; 

Wilska 1995; Venkula & Rautevaara 1992; Keskinen 1990; Marjamäki-Suoranta & 

Peura-Kapanen 1990; Marjamäki & Peura 1984). Matkapuhelin on korkean 
sidonnaisuuden tuote, johon nuoret suhtautuvat korkealla intensiteetillä. Kannettava 

puhelin on kuluttajille usein myös symbolinen objekti, aikuisten ”turvalelu” tai 

virtuaalilemmikki, kuten Kopomaa ja Mäenpää (1998, 5) tutkimuksessaan toteavat. 

Arvoketjusta esitellään sen osatekijät ja niiden merkitykset. Tuotteeseen symbolisena 

objektina perehdytään kolmannessa luvussa perusteellisemmin, sillä se ohittanee 

useamman kuluttajan kohdalla matkapuhelimen funktionaaliset merkitykset. Kuluttajat
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Arvot ovat pääluvun keskeisin huomion kohde, ja käytettävä teoria nojaa Rokeachin 

(1968) arvoteoriaan. Arvot ohjaavat yksilön käyttäytymistä tietoisesti tai tiedostamatta 

kehittäen tai ylläpitäen asenteita tiettyjä tavoitteita tai tilanteita kohtaan. Tutkimuksen 

kannalta on olennaista selvittää arvojen vaikutus matkapuhelimen käyttöön. Työssä 

tarkastellaan myös viiteryhmän ja tilannetekijöiden vaikutusta kuluttajan käyttäyty

miseen.

Tutkimuksen graafinen viitekehys esitetään kolmannen luvun lopussa. Siinä kuvataan 
teoreettinen lähestymistapa tutkimusongelmaan ja eri tekijöiden vaikutussuhteet. 

Viitekehyksessä selvitetään tutkielman teoreettisen osan tehtävä, ja sen pohjalta 

suoritetaan empiirisen aineiston keräys ja analysointi.

Työssä käytetään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusotetta. Kvantitatiivisen 

aineiston analyysissa kuvaillaan pääkaupunkiseudun nuorten matkapuhelimen käyttö- 

profiili, matkapuhelimen eri ominaisuuksien merkitys ja niillä tavoitellut hyödyt. Näitä 

tarkastellaan tutkimuksessa sukupuolen, asumistavan ja opiskelupaikan suhteen. 
Kvalitatiivisen aineiston analyysi perehtyy nuorten arvoihin matkapuhelimen käytön 

taustalla ja myös siinä kuvataan eri tuoteominaisuuksilla tavoiteltuja hyötyjä. 

Taustamuuttujana kvalitatiivisen aineiston analyysissa käytetään opiskelupaikkaa.

eivät hae matkapuhelimen käytöllä yksin tavoitettavuutta ja liikkuvuutta vaan taustalla

on syvempiä arvoja, joita työn empiriaosuuden haastatteluissa pyritään selvittämään.

2. Pääkaupunkiseudun nuoret kuluttajat

Työn toisessa luvussa perehdytään nuoriin markkinoinnin kohderyhmänä. 

Pääkaupunkiseudun nuoret ovat matkapuhelimen käytössä tällä hetkellä suurin 

käyttäjäryhmä. Se, että nuoriso on ottanut suurella volyymilla matkapuhelimen 

jokapäiväiseen kanssakäymiseensä, heijastunee nuorisokulttuureihin, nuorten 

elämäntapoihin ja kaupunkikulttuuriin.

Nuorten välinen viestiminen on muutamassa vuodessa olennaisesti muuttunut, mitä

kannettava puhelin lienee vauhdittanut. Niin sähköposti kuin matkapuhelimen

mahdollistamat tekstiviestit ovat esimerkki viestinnän muuttumisesta. Tekstiviestejä

lähetellään useita kappaleita päivässä usein ilman varsinaista asiasisältöä. Nuoriso
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käyttää paljon muitakin matkapuhelimen mahdollistamia erilaisia viestimiskeinoja, 

eräänlaista tietyn nuorisoryhmän omaa, sovittua kieltä. Tällainen merkkikieli saattaa 

olla esimerkiksi kaverin matkapuhelimeen annettu äänimerkki, jolloin se soi vain kerran 

tai kaksi, mikä tarkoittaa yhteiselle kokoontumispaikalle kutsua (ks. Kopomaa & 

Mäenpää 1998).

2.1 Nuoret markkinoinnin kohderyhmänä

Tässä kappaleessa perehdytään tutkimuksen kohderyhmän demografisiin ja 

psykograafisiin tekijöihin luodaksemme perustan heidän matkapuhelimen käyttöön 

liittämilleen merkityksille ja arvoille.

Kohderyhmän segmentoimiseksi on olennaista tutustua tuotteen käyttäjäryhmään 

maantieteellisen sijainnin, demografisten tekijöiden, iän, elämäntilanteen, sukupuolen, 
tulojen, psykograafisten tekijöiden, sosiaalisen aseman, elämäntyylin, persoonal

lisuuden, käyttäytymisen tai muiden tekijöiden perusteella (Kotler et ai. 1996, 355-365). 

Kun tuotteen käyttäjäryhmä tai -ryhmät on segmentoitu, voidaan positioida tuotteelle 

imago ja arvo kuluttajan mielessä. Positioinnissa voidaan käyttää apuna arvoketju- 

analyysiä identifioiden ensin tuoteominaisuudet, jotka yhdistetään tuote-hyötyihin ja 

kohderyhmän arvoihin. (Evans et ai. 1996, 168-169) Tuotemerkin rakentamisessa 

kohderyhmän tunteminen puolestaan on tärkeää, koska kuluttaja yhdistää joissakin 

tuoteluokissa minäkuvansa tuotteen persoonallisuuteen (Aaker et ai. 1992, 259).

Pääkaupunkiseudulla asuu joka viides 20-29-vuotias nuori aikuinen, lukumäärällisesti 

siis 141 636 nuorta. Tämä on yhteensä 15% kaikista pääkaupunkiseudun, Helsingin, 

Espoon ja Vantaan, asukkaista. Heistä naisia on 51 % ja miehiä 49%. Helsingissä 20-29- 

vuotiaiden osuus väestöstä on suurempi kuin muualla pääkaupunkiseudulla tai koko 

maassa. Vuodesta 1988 lähtien 20-29-vuotiaiden osuus on ollut Helsingin suurin 

yksittäinen kymmenvuotisikäryhmä. Espoossa ja Vantaalla 20-29-vuotiaat tulivat 

suurimmaksi ikäryhmäksi 1990-luvun alkuvuosina. (Suomi CD 1998; Keskinen 1990, 

9)

Helsingin 20-29 -vuotiaista 80% on perheettömiä, muualla pääkaupunkiseudulla ja 

muualla Suomessa 70%, joten Helsinkiä voidaan kutsua perheettömien nuorten 
kaupungiksi. Opiskelijoiden lukumäärä on merkittävä syy perheettömien määrään,
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pääkaupungissa nimittäin opiskelee yli 60 000 nuorta keskiasteella, ammattikorkea

kouluissa ja korkeakouluissa. Avoliitossa asuminen on Helsingissä niinikään jonkin 

verran muuta maata yleisempää. (SuomiCD 1998; Keskinen 1990, 9)

Kaupungissa ihmisten sosiaaliset suhteet ovat hajaantuneet laajalle alueelle. 

Työpaikalla, asuinalueella ja harrastuksissa ollaan useimmiten tekemisissä eri ihmisten 

kanssa. Nuorten kohdalla opiskelu, paikkakunnalta toiselle muuttaminen ja työpaikan- 
vaihdokset muuttavat ystävä- ja tuttavapiiriä nopeasti. He joutuvat sopeutumaan 

lukuisiin muutoksiin toisinaan varsin nopeasti, jolloin saatetaan tuntea yksinäisyyttä. 

Suurkaupunkia kuvataankin paikaksi, jossa voi elää yksilöllisesti. Anonyymisyys ja 
kontrollin puute mahdollistavat vapaan, avoimen ja ilmeikkään kanssakäymisen. 

Helsingin kokoisessakin pienessä suurkaupungissa on mahdollista pitää yllä etäisempiä, 

mutta tarvittaessa nopeastikin konkreettiseksi läsnäoloksi muuttuvia suhteita. (Keskinen 

1990, 22) Matkapuhelin tukee tätä mahdollisuutta, koska sillä voi ottaa yhteyden 

paikasta riippumatta.

Nuoret omaksuvat uusia elämäntapoja kuitenkin varsin helposti ja sopeutuvat 

teknologian mukanaan tuomiin muutoksiin nopeammin kuin vanhemman ikäpolven 

kuluttajat. Tietokoneiden ja matkapuhelinten käsittely on heille luonnollisempaa kuin 

aikaisemmille sukupolville. Modernisoitumiskehityksen myötä yhteiskunta individuali- 

soituu ja kehityskulku tuo mukanaan erinäisiä seurauksia. Sukupolvena nuoret 

rakentavat tulevaisuuttaan yksilöllisemmistä lähtökohdista kuin omat vanhempansa, (ks. 

esim. Keskinen 1990)

2.2 Nuoruuden tulkinta

Venkulan ja Rautevaaran (1992, 6) mukaan nuoruus voi tarkoittaa sekä tiettyä 

ikävaihetta että kuulumista tiettyyn sukupolveen. Samanikäisiä ikäluokkia yhdistää 

yhteiskunnassa yleensä se, että heillä on tiettyjä enemmän tai vähemmän tarkasti 
yhteisön määrittämiä toimintoja suoritettavanaan. Siirtyminen toiseen ikävaiheeseen 

merkitsee myös usein siirtymistä toisiin toimiin ja rooleihin. Samalla kuitenkin kukin 

nuorten ikäpolvi muodostaa oman erityisen sukupolvensa, jonka kokemukset ainakin 

jossain määrin poikkeavat edeltävien tai myöhempien sukupolvien kokemuksista. 

(Venkula & Rautevaara 1992, 6)
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Nuoruuden määrittelyssä hankalaa on ennen kaikkea se, minkä ikäisen katsotaan 

kuuluvan nuorisoon. Useimmissa virallisissa tilastoissa nuorisoksi luetaan alle 25- 

vuotiaat, toisissa puolestaan alle 20-vuotiaat, jotka eivät vielä asu omassa taloudessa. 

Nuorina kotitalouksina taas pidetään vielä sellaisia, joiden päämiehen ikä on alle 30 tai 

alle 35. (Wilska 1995, 12) Eri yhteisöt asettavat nuoruudelle erilaisia ikärajoja; junissa, 

lakipykälissä ja vakuutusyhtiöiden luokitteluissa nuoren ikärajat vaihtelevat suuresti. 

Nurmi (1995, 257-259; ref. Puuronen 1997, 57) on jakanut nuoruuden kolmeen 

vaiheeseen ikävuosien 11-25 välillä. Nuoruuden vaiheet ovat Nurmen (mt.) mukaan:

• varhaisnuoruus (11-14-vuotiaat),

• keskinuoruus (15-18-vuotiaat) ja

• myöhäisnuoruus (19-25-vuotiaat).

Tämän tutkimuksen nuoriso rajataan Nurmen luokittelun ja biologisen iän mukaan 

lähinnä myöhäisnuoriin.

Juppi, single ja dink (double income no kids) ovat markkinoijien tunnetuksi tekemiä 

käsitteitä kaupunkilaisista nuorista aikuisista (Keskinen 1990, 12). 1990 -luvun 

loppupuolisko on nostanut otsikoihin erityisesti single-käsitteen. Varsinkin naisten 

ympärille käsite on sidottu toisinaan hyvällä, toisinaan pahalla. Kaupallisessa mielessä 

single-käsitteestä on kuitenkin tehty positiivinen ilmaisu. Yksilö on tällöin liikkuva, 

itsenäinen ja laatua arvostava. Markkinoijat luottavat ”sinkkujen” haluun ja kykyyn 

maksaa laadusta, koska he voivat tuloillaan panostaa vain itseensä. Matkapuhelimella 

yksilö voi viestittää esimerkiksi riippumattomuuttaan ja sosiaalisuuttaan.

Hoikkala (1993, 16) pitää ikää vahvana ja yksiselitteisenä taustamuuttujana, johon iän 

biologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja henkilökohtainen ulottuvuus sulautuvat. Hän 

(mt. 16) argumentoi tätä taustamuuttujaa tekijänä, johon kietoutuu arvoja, toimintaa 

organisoivia periaatteita, odotuksia, toiveita, haluja ja pelkoja tavalla, jonka perusteella 

ikä ja sen kokeminen voidaan nähdä elämänteemana. Hoikkalan mukaan iän perusteella 
luodaan sosiaalisia elämänvaihekategorioita. Tutkijan väite tukee kuluttajien luokittelua 

ryhmiin iän perusteella; eri elämänvaiheissa kulutetaan siis eri asioita eri tavoin. 

Nuorisokulttuurissakin on erilaisia ryhmiä, jotka iän ja aatteen mukaan jakautuvat eri 

kuluttajaryhmiin. Jakautumat saattavat olla hyvinkin hienojakoisia, mutta alakulttuurit 

kärjistävät näitä eroja. Nuorisokulttuureihin perehdytään myöhemmin tässä luvussa.
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2.3 Nuorten arvot

Tässä kappaleessa perehdytään tutkimuksen kohderyhmän arvoihin luodaksemme 

perustan seuraavan luvun (luvun 3) arvoketjuteorialle.

Sekä ikävaiheella että sukupolvella voidaan ajatella olevan merkitystä arvojen kannalta. 

Voidaan olettaa, että mikäli siirtyminen ikäryhmästä toiseen merkitsee toiminnallista 

muutosta ihmisen elämässä, merkitsee se myös jossain määrin vastaavaa arvojen 

muutosta. Siten eri ikäryhmien arvojen voidaan olettaa poikkeavan toisistaan. Eri 

sukupolvien erityiset elämänkokemukset, kuten sota tai lama, näkyvät todennäköisesti 

myös arvoissa. Silloin arvot muuttuisivat myös sukupolvesta, ei pelkästään ikäryhmästä 

toiseen. (Venkula & Raute vaara 1992, 6; Tuohiniemi 1993, 24-25)

Yksilön koulutus vaikuttaa siihen, miten selkeästi eri arvoalueet erottuvat toisistaan. 

Matalan koulutustason omaavat ajattelevat esimerkiksi yleistä hyväntahtoisuutta oman 

turvallisuutensa kautta. Paremmin koulutetuilla puolestaan on hedonistisempi käsitys 

elämässä suoriutumisesta. (Puohiniemi 1993, 25) Tässä tutkimuksessa pyritään muun 

muassa selvittämään, onko eri koulutustaustan omaavien nuorten matkapuhelimen 

käyttö erilaista ja tavoitellaanko sen käytöllä eri asioita. Koska arvojen oletetaan olevan 

suurin käytön taustalla vaikuttava tekijä, tarkastellaan erityisesti nuorten 

arvomaailmojen mahdollisia eroavuuksia.

Nuoruuden arvomaailma, vaihtelunhalu, hedonismi ja elämässä suoriutuminen, tulevat 
esiin Puohiniemen (1993, 27) mukaan voimakkaimmin noin 20-vuotiaita tutkittaessa. 

Tätä nuoremmat ovat usein koulun tai kodin vaikutuspiirissä ja siten hieman 

varovaisempia. Nuoruuden arvoista siirrytään tutkijan (mt. 27) mukaan aikuisuuteen, 

keskimäärin noin 24 vuoden iässä.

Yleisiksi itsestäänselvyyksiksi nuorten arvoista nostetaan seuraavanlaisia väitteitä 

(Venkula & Rautevaara 1992, 44):

1. nykynuorilla ei ole arvoja,

. 2. nykynuorten arvot ovat hajanaiset,

3. nykynuoret ovat vieraantuneet politiikasta,

4. nykynuoret eivät arvosta työtä,

5. nykynuorten arvot ovat materialistiset,
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6. nykynuoret ovat itsekkäitä,

7. nykynuoret eivät kunnioita vanhempiensa arvoja.

Useimmat väitteet on nuorisotutkimuksissa kuitenkin kumottu (ks. esim. 

Nuorisobarometri 1997), sillä niiden mukaan nuoret ovat kiinnostuneita arvoista, 

moraalista ja etiikasta. Työltään nuoret toivovat erityisesti itsenäisyyttä, mahdollisuutta 

toteuttaa itseään ja tuottaa näkyvää tulosta. Lisäksi he ovat luonteeltaan sosiaalisia sekä 

arvostavat yhdessäoloa ja ihmissuhteita. Tiettyä elämisen aineellista perustaa ja jopa 

elämän nautintoja korostava suhtautumistapa on yhteistä nykynuorisolle. Venkula & 

Rautevaara (1992, 46-60) toteavatkin nuorison arvojen olevan materialistiset, vaikkakin 

on perusteetonta väittää niiden olevan materialistisemmat kuin aiempien sukupolvien.

Myös viimevuosien Nuorisobarometrit kumoavat väitteet nuorten välinpitämät
tömyydestä keskeisimpiä arvoja kohtaan. Nuorisobarometrin (1997, 5) vertailun 

mukaan nuorten asenteet ja arvot ovat säilyneet suhteellisen samoina vuosina 1994 ja 

1997 taloudellisesta kehityksestä huolimatta. Barometrin (1998, 3) mukaan nuoret:

• uskovat vahvasti koulutukseen ja sen antamiin mahdollisuuksiin päästäjä 

pysyä työmarkkinoilla,

• ovat työttömyyden vaihtoehtona halukkaita aloittamaan työuran 
vaihtoehtoisin keinoin; suhtautuvat työttömyyteen siis varsin kielteisesti,

• arvostavat työtä ja työssä sen sisältöä,

• ovat sisäistäneet työelämän muutokset,

• ovat tyytyväisiä elämäänsä ylipäätään.

Nuoret uskovat koulutuksen helpottavan työnhakua ja arvostavat työntekoa. Nuorten 

työlle antama merkitys liittyy merkittävästi heidän elämänvaiheeseensa. Työn arvostus 

ei liity traditioihin ja normipaineeseen eli alkuperältään ulkoisiin seikkoihin. 
Enemminkin se pohjautuu yleisen individuaalisaatiokehityksen mukaisiin itsensä 

toteuttamisen tarpeisiin, sosiaalisen identiteetin odotuksiin tai rationaaliseen harkintaan. 

Työn tekemisen velvollisuusnormi on menettänyt merkitystään, ja tilalle on tullut työn 

sisältöön, laatuun, mieleen ja tarkoitukseen liittyvät seikat. (Tuohinen 1990a, 107; ref. 

Väärälä & Kangas 1991, 28)

Nuorten tyytyväisyys elämään on säilynyt suhteellisen samana vuosina 1997 ja 1998. 

Valtaosa nuorista (55%) on antaa elämälleen arvosanan yhdeksän tai kymmenen.
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Koulutustaustan kautta tarkasteluna tyytyväisimpiä elämäänsä olivat korkeakoulu

tutkinnon suorittaneet nuoret. Tyytymättömyyttä nuorilla aiheutti eniten työttömyys. 

Alueellisesti tarkasteltuna pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret olivat muita 
tyytyväisempiä omaan taloudelliseen tilanteeseensa. (Nuorisobarometri 1998, 35)

Kuten myöhemmin tullaan osoittamaan, kuvataan tämän päivän nuorta kuluttajaa 
rationaaliseksi ja harkitsevaksi kulutustyyliltään, mikä yhdistyy nuorten koulutuksen ja 

työn arvostukseen. Toisaalta rationaalisuutta tutkimuksen ikäryhmän nuoren 

kulutukseen tuovat pakostakin rajoitetut käyttövarat. Alle kolmekymppisten 

rahankäyttöä, jota useissa tutkimuksissa kuvaillaan harkitsevaksi, on tutkimuksen 

tekijän mielestä kuitenkin helppo kritisoida, kun monen nuoren aikuisen kohdalla menot 

ylittävät viidenneksellä tulot.

Nykynuoret arvostavat elämänlaatua enemmän kuin materialistista hyvinvointia. Mitä 

vanhempi nuori on, sitä enemmän hän arvostaa tutkimusten mukaan elämänlaatua. 

Lisäksi nuorista naisista kaksi kolmasosaa ja miehistä puolet arvostaa elämänlaadun 

materialistisuuden yläpuolelle. Myös nuoren koulutustausta on sidoksissa elämänlaadun 

arvostukseen. Korkeakoulututkinnon suorittaneista 73% on väitteen kanssa täysin samaa 

mieltä, ammattiopiston tai ammattikorkeakoulun suorittaneista 67% ja ammattikoulun 

suorittaneista nuorista 57% oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. (Nuorisobarometri 

1997, 25)

Keskisen tutkimuksen (1990, 29) mukaan pääkaupunkiseudun nuoret arvostavat 

suhteellisen paljon materialistista hyvinvointia. Hän havainnoi helsinkiläisten 

sinkkutyttöjen olevan merkitsevästi naapurikaupunkien kanssasisariaan viihdesuuntau- 

tuneempia, koska käyvät tiheämmin ravintoloissa ja elokuvissa. Nämä liitetään usein 

materialistisen ihmisen ajanvietoksi. Toisaalta nuoret ovat myös korkeakulttuurin, 

teatterin, oopperan ja musiikin, harrastajia. Tutkimuksen mukaan yksin asuvat miehet 
ovat sekä Helsingissä että muualla pääkaupunkiseudulla naisia enemmän 

viihdesuuntautuneita. Keskinen (mt. 30) toteaakin helsinkiläisnuorilla olevan oma 

erityinen kulutustyyli ja elämäntapa. Heidän vapaa-ajanviettonsa on viihdepainotteista, 
osin tuloista riippumatta.

Nuorille läheisimmissä arvoissa korostuu Creator Greyn (1996, 8-9) teettämän 

tutkimuksen mukaan voimakkaammin onnellisuuden tavoittelu, empaattisuus sekä
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riippumattomuus ja halu itsenäiseen päätöksentekoon. Rakkaus ja intiimi suhde, työn 

hyvä hoito, onnellisuus, riippumattomuus, empatia ja elämänviisaus ovat arvoja, jotka 

nuori kokee kaikkein tärkeimmiksi tai erittäin tärkeiksi. Sen sijaan uskonnollisuutta, 

ympäristöaktiivisuutta, ympäristövastuuta, toimintaa eläinten puolesta ja politiikkaa 
nuoret eivät koe tärkeiksi asioiksi. Vanhempiin verrattuna nuorilla korostuivat 

vähemmän suomalaisuus, kansallinen itsetunto, säästäväisyys ja terveen elämäntavan 

vaaliminen.

Nuorten tulevaisuuden toiveet liittyvät terveenä pysymiseen, pysyvän ja 

mielenkiintoisen työpaikan saantiin, itsenäiseen päätöksentekoon sekä turvallisuuden
tunteeseen. Erona tyttöjen ja poikien välillä on se, että nuorilla pojilla korostuvat 

materialistiset tulevaisuudentoiveet enemmän kuin tytöillä. Useammat pojat haluavat 

tulla rikkaiksi, saada parempaa palkkaa ja hienon auton. Tytöt taas haluavat poikia 

useammin opiskella ja suorittaa tutkinnon, pysyä terveenä ja itse päättää omista 

asioistaan. (Creator Grey 1996, 9-10)

Nykynuoret suhtautuvat hyvin kielteisesti laittomiksi ja moraalittomiksi katsomiinsa 

tekoihin. Erittäin kielteisesti nuoret suhtautuvat huumeiden myymiseen ja välittämiseen. 

Sen sijaan pimeän työn tekemiseen ei suhtauduta yhtä kielteisesti. Kielteisimpiä ovat 

työssäkäyvät, naiset ja yli 24-vuotiaat. (Kurikka 1997, 38-40)

Suomen nuorison arvomaailma on entisestään laajentunut. Sen joukosta on 

löydettävissä useita arvomaailmaltaan toisistaan selvästi poikkeavia ryhmiä. Creator 

Creyn (1996, 12-26) teettämän tutkimuksen tuloksista muodostettiin kuusi toistaan 

erotettavissa olevaa ryhmää (suluissa oleva luku kertoo ryhmään kuuluvien nuorien 

osuuden):

1. Ammatissa etenemään pyrkivät, rohkeat, menevät henkilöt (17%)

Ryhmän nuorten tavoitteena on maineen ja aseman saavuttaminen opiskelun ja 

tutkinnon avulla. Luonteenpiirteinä heillä on rohkeus ja kunnianhimoisuus sekä 

kilpailun ja voiton tavoittelu. Elämässään he haluavat kokea jännitystä ja 

seikkailuja. Harrastuksina heillä on muita enemmän tietokonepelit, internet-surffailu 
ja rock-musiikki. Miehiä ryhmässä on 56%, 24-30-vuotiaita 42%, sinkkuja 65% 

sekä opiskelevia 65%.
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2. Empaattiset ihmisten ja ympäristön ongelmia pohtivat (21%)
Ryhmään kuuluvat erottuvat muista nuorista itsenäisyydellään ja laaja- 
alaisuudellaan. He ovat kansainvälisemmin suuntautuneita ja yleensä huolestuneita 

ympäristöongelmista. Tärkeää heille on olla itsenäinen ja muista riippumaton sekä 

vastuunottava. Harrastuksina nuorisoryhmällä ovat tiede, taide ja 
kulttuuritapahtumien aktiivinen seuraaminen. Korostunein arvo näille nuorille on 

muiden ihmisten ymmärtäminen, empatia. Lisäksi he arvostavat tervettä 

elämäntapaa ja pitävät hyvää huolta itsestään ja kodistaan. Ryhmässä naisia on 74%, 

21 -26-vuotiaita 46%, sinkkuja 62% sekä opiskelijoita 63%.

3. Vaatimattomat suomalaisten arvojen puolustajat ( 12%)

Ryhmä eroaa muista siinä, että he painottavat suomalaisia arvoja erittäin 

voimakkaasti. Nämä nuoret haluavat elämältä vähemmän kuin muut. Niinpä 
muodikkuus, kulttuuri, opinnot ja työ merkitsevät heille vähemmän kuin muille. He 

ovat myös säästäväisiä. Suomalaisuuden aatteen hellimistä kuvataan tutkimuksessa 

persoonallisuuden puolustautumiskeinona, tapana korostaa omaa arvoaan. 

Harrastuksina ryhmän nuorilla ovat television katselu, joukkuepelit sekä perheen 

kanssa oleskelu. Miehiä tässä ryhmässä on 65%, 24-30-vuotiaita 66%, avo- 

/avioliitossa eläviä 53%, noin kolmasosa sekä työttömiä että työssä käyviä.

4. Perheen perustamista ja pysyvää työtä pohtivat (17%)

Ryhmän arvomaailmaa värittävät hyvin voimakkaasti perheen perustaminen ja 

pysyvän työpaikan saaminen. Keskitasoinen koulutus, elämänkumppanin 

löytäminen sekä turvallisuudentunne ovat näille nuorille tärkeitä. Harrastuksina ovat 

jossain määrin kulttuuri, elokuvissa käynti sekä television katselu. Ryhmässä naisia 

on 68%, sinkkuja 71%, puolet alle 20-vuotiaita, vanhempien luona asuvia yli puolet 

sekä koulua käyviä tai opiskelijoita 55%.

5. Nautintoa ja mukavaa elämää hakevat itsekeskeiset (17%)

Ryhmän nuoret ovat avoimen hedonisteja, joille tärkeitä arvoja ovat seksi, mukava 

elämä ja muodikkuus. Ympäristöongelmat eivät ole heille tärkeitä; verrattuna 

muihin ikäryhmän nuoriin, he ottavatkin hyvin vähän huolia kantaakseen ylipäänsä 

mistään asioista. Naisia (53%) ryhmässä on jonkin verran enemmän kuin miehiä 
(47%), 27-30-vuotiaita 44%, avo-/avioliitossa 63%, lapsen hankkineita 46% ja työtä 

vailla olevia 37%.
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6. Turvallisuutta etsivät ja omasta tulevaisuudestaan huolestuneet ( 14%)

Ryhmä eroaa muista huolestuneisuutensa perusteella. He ovat huolestuneita omasta 
turvallisuudestaan, työnsaantimahdollisuuksistaan, taloudellisesta turvallisuudestaan 

ja työkyvyn säilymisestä. Itsensä kehittäminen, opiskelu eikä muun maailman 

näkeminen kiinnosta ryhmää. Naisia (51%) ja miehiä (49%) ryhmässä on lähes 
saman verran, 27-30-vuotiaita 43%, avo-/avioliitossa olevia 53% ja lapsen 

hankkineita 45%.

2.4 Nuorisokulttuurit

Pohjoismaisen nuorisotutkimuksen koordinaattori ja Nuorisotutkimusseuran 

puheenjohtaja Helena Helve (1999) näkee nuorten saavan vaikutteita tietoa tulvivasta 

jälkiteollisesta informaatio- ja mediayhteiskunnasta, mikä vaikuttaa erilaisten ala- ja 

nuorisokulttuurien muodostumiseen. Muodostuneista nuorisokulttuureista Helve 

mainitsee kettutytöt, ekoanarkistit, skinit ja tietoverkossa surffaajat. Tutkija arvelee, että 

tulevaisuudessakin voidaan uskoa tieteen, teknologian, humanismin ja sosialismin 

voimaan yksilöiden arvomaailmojen jäsentäjinä.

Käsitteellä nuorisokulttuuri halutaan nyky-yhteiskunnassa osoittaa nuorten olevan oma, 

lapsista ja aikuisista poikkeava väestöryhmänsä. Nuorisokulttuuri on määritelty 

kolmellakin eri tavalla. Se voi tarkoittaa nuorten yleistä elämäntyyliä: nuorten makua, 

käyttäytymistä ja tyyliä, musiikkia, vaatteita, kampausta jne. Toisaalta se voi tarkoittaa 

myös vastakulttuuria, joka suuntautuu valta- ja aikuiskulttuuria vastaan näistä 

poikkeavine arvoineen ja käsitteineen. Kolmanneksi nuorisokulttuurilla voidaan 

ymmärtää alakulttuureja eli nuoria ryhmiä omine käyttäytymis-, puhe- ja 

pukeutumistapoineen, esimerkiksi skinheadit ja punkkarit. (Marjamäki-Suoranta & 

Peura-Kapanen 1990, 2)

Tarkasteltaessa elämäntapaa ja kulttuuria ne nivoutuvat käsitteinä jossain määrin 

yhteen. Kulttuuri on laajempi kattokäsite, joka antaa elämäntavalle raamit. 

Elämäntavalla kuvataan sitä, miten ihmiset elävät. Elämäntavan voidaan sanoa 

muodostuvan yksilöiden, perheiden, sosiaalisten ryhmien, luokkien tai koko 
yhteiskunnan kasvu- ja elinolosuhteiden, elämänvaiheen, elämäntoimintojen, 

keskinäisen vuorovaikutuksen ja tietoisuuden - arvojen, normien, elämää koskevien
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arviointien - muodostamasta järjestäytyneestä kokonaisuudesta. Elämäntapa on 

yhteydessä elämäntyyliin, elämisen laatuun, hyvinvointiin, ajankäyttöön ja kulutukseen, 

jotka kukin valaisevat jotakin elämäntavan osaa. (Roos 1985, 31) Elämäntapa on 

kulttuurin puitteissa mahdollinen elämän jäsentämisen tapa, kulttuurin luodessa 

edellytykset erilaisille elämäntavoille. (Roos 1988, 12-17)

Syy suomalaisen yhteiskunnan matkapuhelinten suurkuluttajamaan syntyyn saattaa 

tutkimuksen tekijän mukaan olla suomalaisessa elämäntavassa ja elämäntyylissä, johon 

matkapuhelin on tuonut ainakin osittaisen ratkaisun. Yhteiskuntatutkija J.P. Roos (1985, 

73-74) on todennut suomalaisen elämäntavan aiheuttavan yksinäisyyttä. Väitteestä on 
oltu yksimielisiä, kuten myös siitä, että yksinäisyys on pahasta. Yksinäisyys ei 

kuitenkaan ole kuin vähäisin määrin elämäntavastamme johtuvaa, sillä suurelta osin se 

johtuu (Roos 1985, 73-74):

• eliniän pidentymisestä,

• pinnallisten yhteyksien lisääntymisestä ja todellisten ystävyyssuhteiden 

puuttumisesta (esim. työ-ja opiskelijatoverit, joiden kanssa vain vaihdetaan 

kuulumisia),

• kaupungistumisprosessista, joka on synnyttänyt elämäntapoja, joiden 

olennaisena piirteenä on yksinäisyys (nuoret muuttavat usein maalta 

pääkaupunkiseudulle opiskelemaan tai työn perässä, jolloin he joutuvat 

luopumaan sinne jäävistä sosiaalisista suhteista).

Pinnallisten yhteyksien lisääntyminen ja niihin tottuminen, eräänlainen ”kasvoton 

keskustelu” sopii yhteiskuntaamme. Kaupungissa sosiaalisten suhteiden määrä tuntuu 
usein korvaavan niiden laadun syvällisten ihmissuhteiden synnyttämisen ja ylläpidon 

vaikeutuessa entisestään. Aikaa varsinaisten ystävien tapaamiseen jää vähemmän, ja 

vietämme aikaa yhä enemmän työtovereiden ja satunnaisten tuttavuuksien kanssa. 

Elämänrytmin kiihtymiselläkin lienee vaikutusta suhteiden pinnallistumiseen. 

Matkapuhelin on kuin luotu kuluttajille tällaiseen tarpeeseen. Vaikka se palvelee 

kiitettävästi varsin monia ihmisten tarpeita, se tukee myös suomalaista yksinäisyyttä, 

(ks. esim. Roos 1985)

Yksinäisyys on yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme varsin korkealle arvostettu asia. 

Yksityiselämänsuoja, mahdollisuus eristäytyä muista ihmisistä, mahdollisuus välttää 

ihmisten läheisyyttä ja kosketuksia ovat kaikki arvostettuja asioita, joista ollaan valmiit
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maksamaan. Roos (1985, 75) painottaakin yksinäisyyden olevan yläluokkaisen 

elämäntavan keskeisiä arvoja, jolloin yksilö voi tarkkaan valita ne ihmiset, joiden 
kanssa on tekemisissä. Mahdollisuus olla halutessaan yksin, vapaana ulkopuolisesta 

valvonnasta ja asioihin puuttumisesta, on keskeinen subjektiivinen hyvinvoinnin 

edellytys.

Lieneekö yksinäisyyden ihannoinnilla ja matkapuhelimien runsaalla lukumäärällä jokin 

yhteys? Ihmiset haluavat toisaalta olla omissa oloissaan, riippumattomia ja itsenäisiä 
mutta toisaalta he haluavat yhteydenottomahdollisuuden olevan käsiensä ulottuvilla. 

Matkapuhelimen käytöllä ja tekstiviestien runsaalla suosiolla tavoitellaan tutkielman 

tekijän mielestä yksilön yhteisöllisyyden tarpeiden täyttämistä. Toisaalta 

matkapuhelimella halutaan entistä tarkemmin pitää omasta reviiristä huolta varmistaen 

muiden ihmisten pysyminen poissa omasta tilasta.

Nuorten yleiskulttuuri, joka on tavallisesti ainakin osittain aikuisten valtakulttuurin 

hyväksymää (Kankaanpää 1987, 45), lienee tukevan suomalaisten ihannoimaa 

itsenäisyyden ja riippumattomuuden mutta toisaalta yksinäisyyden mallia. Käsitteenä se 

tarkoittaa sopeutumista yhteiskunnan valtakulttuurin määrittämiin rajoihin ja toimimista 

nuorille hyväksytyn raamitetun vapauden puitteissa. Raamitetulla vapaudella 

tarkoitetaan sitä, että länsimaisissa teollistuneissa yhteiskunnissa nuoruutta pidetään 
ylimenokautena. Ylimenokauden aikana nuoruudesta on oikeus hedonistisesti nauttia, 

mikäli nauttiminen ei ylitä sille asetettuja rajoja. Tämän nautintokauden kuvataan jopa 

olevan etukäteispalkinto aikuiselämän vaivoista. (Heiskanen & Mitchell 1985, 31)

Yleisesti hyväksytyn valtakulttuurin vastakohdaksi voidaan nostaa kaikki siitä 
poikkeavat ja sitä äärimmäisyyksiin korostavat nuorisokulttuurin vivahteet. Nuoriso

tutkimuksissa onkin yleensä tehty ero vastakulttuurien ja alakulttuurien välillä. 

Vastakulttuuria kehittävät ne nuoret, jotka enemmän tai vähemmän tietoisesti asettuvat 
vastustamaan valtakulttuurin arvoja ylittäen nuorison yleiskulttuurille asettamat rajat. 

(Heiskanen & Mitchell 1985, 31) Vastakulttuurit ilmentävät nuorten arvoja ja asenteita 

sekä niitä enemmän tai vähemmän harkitusti toteuttavia liikkeitä. Valtakulttuurin 
hyväksymiä rajoja pyritään tietoisesti rikkomaan. Yhteiskunnallis-ideologiset vasta

kulttuurit pyrkivät muuttamaan aikuisten valtakulttuuria. (Kankaanpää 1987,46)
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Alakulttuureja nuoret rakentavat aikuiskulttuurista irralleen ja siitä vain osia lainaten 

(Heiskanen & Mitchell 1985, 31). Alakulttuurin muodostavat yleensä nuoremmat eli 

alle 20-vuotiaat nuoret ja nämä ryhmät kytkeytyvät elämänmuodoltaan ja -tyyliltään 

nuorten emokulttuuriin. Kulttuurimuoto voi syntyä luokan lisäksi alueellisten, 

institutionaalisten ja jopa teknologisten tai urheiluun liittyvien tekijöiden pohjalta. Ne 

ilmentävät aikuiseksi kasvamisen ongelmia länsimaisessa luokkayhteiskunnassa. 

Nuorten toiminta alakulttuurissa on kuitenkin varsin jäsentymätöntä. (Kankaanpää 

1987, 45)

Nuoret ovat varsin alttiita samaistumaan yhteen tai muutamiin ryhmiin. Ryhmät voivat 

olla edellä mainittuja alakulttuureja tai ne voivat liittyä esimerkiksi nuorten urheilu- ja 

vapaa-ajan harrastuksiin. Itseään etsivä nuori kokeilee rajojaan näiden ryhmien 

antamien normien puitteissa. Samaistuminen johonkin rajattuun ryhmään luo 

mahdollisuuden tähän ryhmään kuulumista ilmentävän sosiaalisen identiteetin 

muodostumiselle (Helenius 1996, 5). Matkapuhelimen hankkimisen paine tullee 

ryhmästä. Nuoret kenties kokevat putoavansa joukosta ilman tätä 

kommunikaatiovälinettä.

Kankaanpää & Siurala (1988, 14-15) näkevät nuorten alakulttuurin tutkimisen 

kuluttamisen kannalta niin, että nuoret eivät pelkästään passiivisesti kuluta sitä mitä 

massakulttuuri heille markkinoi ja tarjoaa, vaan he hyväksikäyttävät objekteja omissa 

pyrkimyksissään. Tutkijat korostavat, että nuorten reaktiot valtakulttuuriin ovat usein 

symbolisia. Kuluttamisen kannalta Kankaanpää & Siurala (1988, 14-15) tulkitsevat 

nuorten kuluttamisen olevan muutakin kuin hyödykkeiden hankkimista niiden 

varsinaista käyttötarkoitusta varten. Sen lisäksi hyödykkeillä voi olla symbolista, 

kulttuurista merkitystä, jota nuori haluaa musiikkimaullaan, pukeutumisellaan, 

kielenkäytöllään viestittää. Siksipä matkapuhelin on tutkimuksen tekijän mielestä 

nuorille väline viestittää jotain minäkuvastaan.

2.5 Nuorten kuluttaminen

Kulutuksella on tänä päivänä kahtalainen rooli. Toisaalta kulutuksella tavoitellaan joko 

ryhmään samaistumista tai siitä erottautumista tai sitten sillä voidaan pyrkiä 

rakentamaan omaa persoonallisuutta. Tuotteiden ja tuotemerkkien tulee sopia 

kuluttajien identiteeteille. Kulutuksella halutaan viestiä ympäristöön elämäntyyliä ja
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makua, joten sillä on tärkeä kommunikatiivinen ja symbolinen tehtävä. (Uusitalo 1998,

3)

Erona varhaisen nuoruuden mutkattomasta elämäntyylistä ja kulutuksesta, 

parikymppiset nuoret haluavat kulutuksellaan viestittää rationaalisuuttaan, joutuuhan 

hän ottamaan vastuuta omista menoistaan. Nykynuoren kulutustyyliä kuvataan 

yksilölliseksi, kriittiseksi ja valikoivaksi. Itsenäistynyt nuori haluaa olla rationaalinen ja 

osoittaa sen kulutustavoillaan (ks. esim. Nuorisobarometri 1998). Nuorten kulutuksen 

keskeiseksi piirteeksi 1980-luvulta lähtien on tullut yhtenäisten tyylien sijasta 

individualistisuus (Wilska 1995, 17).

Individualistisuus ilmenee kulutuksessa siten, että perheen ja luokkataustan vaikutus ei 

ole Wilskan (1995, 17) mukaan enää niin voimakas. Nuoruusiässä rakennetaan 

identiteettiä, joka perinteisesti on pohjautunut joko yhteisöihin tai ideologioihin (mt. 

39). Jälkimodernissa yhteiskunnassa yhteisöjen ja ideologioiden merkitys on selvästi 

vähentynyt (Ziehe 1989; ref. Wilska 1995, 18). Kansainvälisyys, valistuneisuus, 

lukeneisuus ovat 1970 -luvulla syntyneen nuoren ja nuorten aikuisten sukupolvelle 

ominaisia piirteitä.

Myös Kankaanpää ja Siurala (1988, 4) kuvaavat nuorten kulutusta itsenäiseksi ja 

omaleimaiseksi. Nuorten omaleimaisuuden tutkijat liittävät siihen merkitykseen, joka 

kulutuksella on nuorelle. Nuorille kulutus merkitsee samaistumista nuorisokulttuuriin, 
joka erottaa heidät aikuisista ja saa heidät kokemaan oman ikäluokkansa me-tunteen. 

Kuluttamisen on väitetty olevan myös nuorten tapa viettää aikaa. Kuluttamisen 

merkityksen väitetään voivan korostua nuorten mielissä kohtuuttomasti heidän 

irrottautuessaan sen avulla vanhemmistaan ja korostaakseen omaa ainutlaatuisuuttaan. 

Tämä korostuu alle 20 -vuotiaiden ikäryhmässä. (Marjamäki & Peura 1984, 2).

Nuorten individualisoitumistarve ilmenee eräiden tutkijoiden mukaan (NEK-rapport 

1987, 4; ref. Kankaanpää & Siurala 1988, 5) nuoren tarpeessa samaistua 

nuorisokulttuureihin kuluttamalla. Nuorisokulttuureihin samaistuminen on korostunut 

siksi, että kulutus on sellainen nuoren elämänalue, jolla hänellä on suhteellisen suuri 

itsemääräämisoikeus. Muilla keskeisillä elämänalueilla, lähinnä opiskelussa, nuoren 
itsemääräämisoikeus sen sijaan on hyvinkin rajoitettu. (Kankaanpää & Siurala 1988, 5)
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Oman yksilöllisyyden korostamisen tarpeen lisäksi nuorten kuluttamisessa on myös 

muita ominaisia piirteitä. Uusitalo (1979, 115) esittää nimittäin alle 30-vuotiaiden 

kaupunkilaisnuorten olevan innokkaimpia uudenaikaistumistrendin (modernity) 

kannattajia. Termillä tarkoitetaan kulutuksen keinotekoisuutta eli valmiiden 

palveluiden, kuten valmisruokien ja ravintolapalveluiden käyttämistä verrattuna 

perinteisempiin kulutustyyleihin, kuten kotiruokaan. Kaupunkiasuminen eli kiireinen 
elämänrytmi tukee tätä kulutuksen keinotekoisuutta ja vaivannäön välttämistä. 

Segmentille tyypillisiä kulutustottumuksia ovat siis ravintolat, vaatteet, alkoholi, autot 

ja kulttuuri. Sen sijaan säästäväisyys ei ole ominaista ryhmälle, (mt. 89-139)

Kuluttamisella ihmiset voivat parhaiten ilmaista elämäntapaansa. Kulutus tarjoaa 

elämänsisältöjä, ja jotkin artikkelit, kuten auto, matkapuhelin, kodinkoneet ja vaatteet 

ovat suoranaisia elämäntavan tunnuksia. (Roos 1985, 34) Kulutuksella yksilö rakentaa 

omaa identiteettiään, vaikka ihmisten on se mahdoton toisinaan myöntää (Roos 1988, 

131). Varsinkin nuorisolle, joka ottaa helposti vaikutteita viiteryhmiltään (ks. luku 

3.4.1) ja samalla tietoisestikin hakee omia rajojaan, kulutus on tärkeä vaikutin niin 

identiteetin muovaamisessa kuin sen esilletuonnissakin. Kuluttaminen auttaa häntä 

rakentamaan käsitystä omasta itsestään, siitä kuka hän on ja mihin hän tuntee 

kuuluvansa, (ks. esimerkiksi Helenius 1996) Marjamäki-Suoranta ja Peura-Kapanen 

(1990, 15) toteavat tutkimuksessaan nuorten kulutuksen olevan ei yksin rahankäyttöä, 

vaan myös arkielämän piilovaikuttaja, joka näkyy tavallisissa toiminnoissa ilman, että 

sen vaikutusta välttämättä tiedostetaan. Kulutuksen taustalla vaikuttavat nuorten toiveet, 

arvostukset ja tarpeet.

Marjamäki-Suorannan ja Peura-Kapasen (1990, 118) tutkimuksessa selviteltiin nuorten 

kulutustyylejä. Yli 20-vuotta täyttäneiden, omassa tai kahden hengen taloudessa asuvien 

kulutustyyliä tutkijat luonnehtivat harkitsevaksi taloudelliseksi kulutustyyliksi. 

Kulutustyyliin sopivat seuraavat ominaisuudet:

• harkitut kulutuspäätökset,

• riippumattomuus vanhemmista,

• rahan arvostus,

• huoli kulutuksen seurauksista, mutta kuitenkin kiinnostusta myös 

markkinointiin,

• harrastukset ja kommunikointi samantyyppistä kuin nuorilla yleensä.
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Kulutus kulkee pitkälti käsi kädessä koulutukseen ja työelämään sisäänpääsyn kanssa. 
Helenius (1996, 42) arvelee nuorten heikon työllisyystilanteen johtavan identiteettityön 

rakentelun mahdolliseen epäonnistumiseen, jos nuorella ei ole paikkaa yhteiskunnassa 

eikä liioin rahaa ja palkkatuloja. Tutkimuksen (mt. 42) mukaan nuorten käsitys jo 
opiskelujen alkaessa tulevasta ammatista ja asemasta työmarkkinoilla suuntaa 

keskeisellä tavalla kulutusta, sen määrää, laatua ja sisältöjä.

Myös vanhempien koulutus- ja ammattitaustalla on vaikutusta nuoren kulutustyyliin. 

Toimihenkilövanhemmat ohjaavat lapsiaan selvästi monipuolisempien harrastusten 

pariin kuin työntekijävanhemmat, jotka kasvattavat lapsiaan yksipuolisemmassa ja 

vähemmän ”korkeakulttuurisessa” ilmapiirissä. Työntekijäperheiden nuoret käyttävätkin 

vastaavasti enemmän hyväkseen nuorisokulttuuriteollisuuden tuotteita, kuten diskoja ja 

elokuvia. (Kankaanpää & Siurala 1988, 28)

Nuoren kuluttamisessa symboleilla on tärkeä merkitys. Erityisesti sellaiset 

silmiinpistävät symbolit, kuten pukeutumiseen liittyvät merkit ja koodit ovat tärkeitä. 

Tämä johtuu nuoren pyrkimyksestä ryhmään samaistumiseen. Lapset ja nuoret tulevat 

jo ala-asteella tietoisiksi tällaisten symbolien ja koodien taikavoimasta sosiaalisella 

kentällä. (Helenius 1996, 42)

2.6 Nuorten kulutuksen rakenne

Nuorten kulutuksen rakenteeseen on tutkimuksessa olennaista perehtyä, jotta voidaan 
kuvata onko yksilön tuloilla, kulutustottumuksilla ja matkapuhelimen käyttötavoilla 

yhteyttä. Nuoret ovat määritelleet viimevuosien Nuorisobarometreissä (1997; 1998) 

itsensä rationaalisiksi kuluttajiksi. Rajoittaako vähätuloisempi opiskelija soittonsa 

halvempaan ilta-aikaan kommunikoiden kuitenkin pääasiallisesti tekstiviestien 

välityksellä? Onko hänen matkapuhelimensa pelkistetty, muutaman vuoden takainen 

malli vai panostaako hän erilaisiin lisävarusteisiin?

Nuorisobarometrin (1997, 25) mukaan 15-29-vuotiaiden nuorten päivittäisten

käyttövarojen lähteet tulevat pääosin säännöllisestä palkkatyöstä, jonka tärkeimmäksi 

käyttövarojen lähteeksi mainitsi 35% vastanneista. Palkkatyön jälkeen tärkeimpinä 

tulolähteinä nuoret mainitsivat taskurahat vanhemmilta (24%), opintotuen (21%),
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työttömyysturvan (9%), tilapäistyöt (4%), sairauspäivärahan/eläkkeen (4%) ja 

toimeentulotuen (2%).

Nuorisobarometrin (1997, 30) mukaan 15-29-vuotiaat nuoret ovat ainakin omasta 

mielestään tiedostavia kuluttajia, jotka tekevät ostopäätöksensä itsenäisesti ja harkiten. 

Tuotteiden kohdalla laatu ja kestävyys ajavat muiden seikkojen ohi. Lisäksi nuorilta 

(mt. 26) kysyttiin, mitkä seikat tai ketkä vaikuttavat siihen, mitä ja miten nuori ostaa ja 

kuluttaa. Kodin ja vanhempien katsoi vaikuttavan omaan kulutuskäyttäytymiseensä 
34%, ystävien, koulun ja työtoverien 27% sekä tiedotusvälineiden ja mainonnan 33% 

vastanneista. Naisiin (37%) mainonta ja tiedotusvälineen vaikuttivat kulutuksen 

ohjaamisessa enemmän kuin miehiin (30%). Ikäryhmäkin vaikutti mainonnan ja 

tiedotusvälineiden kokemiseen: yli 20-vuotiaiden ryhmässä 38% katsoi näiden 

vaikuttavan kulutukseen, nuoremmassa ikäryhmässä vain neljännekseen. 

Tiedotusvälineiden ja mainonnan osuus kulutuskäyttäytymiseen oli suurinta korkea

koulututkinnon suorittaneilla ja vastaavasti alhaisinta vailla ammatillista koulutusta 

olevilla.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ja Suomen Kuntaliitto ovat toteuttaneet 

NuortenSuomi 2001 -tutkimuksen, jossa he selvittivät muun muassa nuorten käsityksiä 
työstä, omasta taloudellisesta tilanteesta sekä heidän moraalisia arvostuksiaan. Iältään 

vastaajat olivat 18-26-vuotiaita eri puolella Suomea asuvia nuoria. Nuorten 

keskimääräiset nettotulot olivat kyselyhetkellä 4667 markkaa kuukaudessa. (Kurikka 

1997, 32) Kurikka (1997, 32) toteaa alueellisten erojen jäävän suhteellisen pieniksi (yli 

10 000 asukkaan kunnissa keskimääräiset tulot olivat 4 800 ja alle 10 000 asukkaan 

kunnissa 4 400), joten tulokset ovat sovellettavissa tähänkin tutkimukseen. Liitteessä 1 

esitetään lisäksi Kurikan (1997, 32-33) luokittelu nuorista tuloluokan mukaan.

Taulukko 1 : Nuorison keskimääräiset käytettävissä olevat nettotulot perhetilanteen ja 
kokopäiväisen toiminnan mukaan (mk/kk) __________ ____________ _______

Kaikki
vastanneet

Opiskelijat Työssä käyvät Työttömät

Yksin asuvilla 3043 2310 4364 2541
Asuu vanhempien kanssa 3201 2698 4353 2129
Asuu avo- / aviopuolison kanssa 6500 4178 8225 5573
Lähde: Kurikka 1997, 32.

Kuten taulukosta 1 havaitaan, tämän tutkimuksen kohderyhmän, opiskelijoiden, tulot 

ovat Kurikan tutkimuksen mukaan yhden hengen talouksissa noin 2500 mk/kk, mikä on
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keskiarvoon (4667 mk/kk) suhteutettuna suhteellisen vähän. Oletettavasti pienet tulot 

vaikuttavat myös matkapuhelimen käyttöön. Esimerkiksi lyhyehköjen asioiden 

toimittaminen tapahtunee tekstiviestein, mikä on varsin edullinen tapa puheluun 

verrattuna.

Sukupuolikin on yhteydessä henkilökohtaisiin kulutusmenoihin, sillä pojat kuluttavat 

enemmän kuin tytöt. Poikien kulutus koostuu lähinnä kalliista kertaostoista 

(polkupyörä, auto, elektroniikka), tyttöjen puolestaan erilaisista pienistä päivittäis- 

ostoista. 22-24-vuotiaiden poikien kulutusmenot ovat jopa 23% suuremmat kuin vastaa- 

vanikäisten tyttöjen kulutusmenot. Eri sosiaaliryhmien nuorten kulutusmenot eroavat 

myös selvästi toisistaan. Esimerkiksi ylempien toimihenkilöperheiden nuorten 

henkilökohtaiset kulutusmenot ovat 40% suuremmat kuin työntekijäperheiden nuorten 

vastaavat menot. (Kankaanpää & Siurala 1988, 9-11) Kaupunkilaisnuoret käyttivät 

Nuoret kuluttajina -tutkimuksen seminaariraportin (1985, 21) mukaan henkilökohtai

seen kulutukseensa enemmän varoja kuin maaseutunuoret. Kaupunkilaisnuorten 

kahvila- ja ravintolamenot samaisessa tutkimuksessa olivat myös suuremmat kuin 

maaseudulla.

Hyypiän (1989, 29; ref. Keskinen 1990, 25, ks. myös Wilska 1995, 25-26) vuoden 1985 

kotitaloustiedustelun aineistosta tekemän tutkimuksen mukaan Helsingissä alle 30- 

vuotiaiden kotitaloudet kuluttavat lähes viidenneksen enemmän kuin heidän tulonsa 

ovat. Kulutuksensa nämä helsinkiläiset nuoret aikuiset rahoittavat lähinnä luotolla. 

Oletettavasti nuoret saavat rahaa myös vanhemmiltaan tai sukulaisiltaan. Hyypiän 

(1989; ref. Keskinen 1990, 26) tutkimuksen mukaan helsinkiläisnuoret käyttivät 

virkistykseen ja harrastuksiin neljänneksen enemmän rahaa kuin nuoret koko maassa ja 

kolmanneksen enemmän kuin naapurikaupunkien nuoret. Vapaa-ajan vietto ja ystävien 

tapaaminen sekä harrastukset ovat pääkaupunkiseudun nuorelle suhteessa tärkeämpiä 

kuin muualla Suomessa asuvalle.

2.7 Tiivistelmä

Matkapuhelimen merkitysten selvittämiseksi on tunnettava tuotteen käyttäjäryhmä: 

millaisia elämäntapoja ja arvoja heillä on, millaisessa ympäristössä he elävät ja 

millainen heidän kulttuuritaustansa on sekä miten he kuluttavat. Työn kohderyhmänä on 

pääkaupunkiseudun 20-29-vuotiaat nuoret aikuiset. Ryhmä on matkapuhelimen suurin
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ja kokenein käyttäjäryhmä. He ottivat GSM-puhelimen ensimmäisinä markkinoilla 

vastaan liikemiesten ohella levittäen siten käyttötottumuksia ympäristöönsä.

Pääkaupunkiseudun kiireinen elämänrytmi tukee suomalaisten korkealle arvostamaa 

yksinäisyyttä. Matkapuhelin lienee vastaus kiireisen, yleensä yksinelävän 
myöhäisnuoren kiireiseen elämänrytmiin. Kommunikaatiovälineenä se mahdollistaa 

yhteyden muihin ihmisiin pitäen yllä eräänlaisia etäihmissuhteita. Toisaalta 

matkapuhelin on aina oman kontrollin alla: siitä voi esimerkiksi sammuttaa virran tai 

laittaa äänettömälle toiminnalle. Laitteen valinnassa nuoret kiinnittävät huomiota 

kestävyyteen ja laadukkuuteen.

Sekä ikävaihe että sukupolvi vaikuttavat yksilöiden arvoihin. Arvot muuttuvat iän 

mukana ja eri sukupolvien elämänkokemuksetkin näkyvät nuorten arvoissa. Tämän 

päivän nuorille tärkeitä asioita elämässä ovat vahva koulutustausta ja työn 

arvostaminen. He ovat varsin tyytyväisiä elämäänsä, pääkaupunkiseudun nuorten 

ollessa taloudelliseen tilanteeseensa tyytyväisimpiä. Pääkaupunkiseudun nuorille 
läheisimpiä arvoja ovat rakkaus ja intiimi suhde, työn hyvä hoito, onnellisuus, 

riippumattomuus, empatia ja elämänviisaus.

Kaksikymmentä vuotta täyttänyt nuori haluaa olla rationaalinen kuluttaja. 

Kulutuksellaan nuoret rakentavat identiteettiään, samaistuvat nuorisokulttuuriin, 

viettävät vapaa-aikaansa ja ilmaisevat elämäntapaansa. Symboleilla on tärkeä merkitys 

nuorten kuluttamisessa, sillä niiden avulla he haluavat ilmaista minäkuvaansa ja 

ryhmään kuulumista. Nykynuoret ovat kuitenkin jokseenkin materialistisia kuluttajia, ja 

he kuluttavatkin noin viidenneksen yli varojensa. Onko rationaalinen kulutustyyli 

sittenkin illuusio? Tulonsa 20-29-vuotiaat nuoret hankkivat pääosin säännöllisestä 

palkkatyöstä, mutta myös taskurahat vanhemmilta ja opintotuki ovat tärkeitä 
tulonlähteitä. Pojat kuluttavat henkilökohtaisiin menoihinsa jopa neljänneksen 

enemmän kuin ikäryhmän tytöt. Toimihenkilövanhempien lapset ja kaupunkilaiset 

nuoret kuluttavat vastaavasti enemmän. Helsinkiläisnuorten kulutuksessa korostuvat 

vapaa-ajan menot ja harrastukset.

Nuorison elämäntyylin, kulttuurin, arvojen ja kulutustottumusten tunteminen ei riitä 
selvittämään matkapuhelimen laajempia merkityksiä nuorisokulttuureihin, suomalaiseen 

elämäntapaan ja kaupunkikulttuuriin. On tunnettava myös ne tuoteulottuvuudet, joita

33



matkapuhelimella symbolisena objektina on. Tuote on Kotlerin (1982, 26) mukaan 

syntynyt inhimillisten tarpeiden ja halujen olemassaolosta. Matkapuhelin vastaa 

konkreettisilla ja abstrakteilla tuoteominaisuuksillaan pääkaupunkiseudun nuorten 

kuluttajien tarpeisiin. Seuraavassa luvussa keskustellaan matkapuhelimen 

tuoteulottuvuuksista, nuorten arvoista sekä näiden välisistä sidoksista 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi.

3. Kuluttajan arvoketju

Edellisessä kappaleessa tultiin johtopäätökseen, että kuluttajan matkapuhelimen käytön 

merkitysten tutkimiseksi on perehdyttävä matkapuhelimen tuoteulottuvuuksiin ja 

kohderyhmän arvoihin. Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiriaosuudessa 

käytettävä kuluttajan arvoketjuteoria ja sen elementit.

Arvoketju (A Means-End Chain) on hierarkkinen, kognitiivinen järjestelmä kuluttajan 

käsityksistä ja kokemuksista tietystä tuotteesta tai tuoteryhmästä. Tämä kuluttajan 

ajatusrakennelma tuotteesta koostuu kolmesta tasosta: tuoteattribuuteista, näiden avulla 

haetuista tai väitellyistä seurauksista sekä arvoista. Teorian mukaan kuluttaja käyttää 

tuotteita niiden tuoteominaisuuksien vuoksi, joiden hän olettaa johtavan 

tavoittelemiinsa hyötyihin ja arvoihin. (Bech-Larsen et ai. 1996, 1) Mallissa tuote 

kuvataan symbolisena objektina, jonka avulla kuluttaja voi toteuttaa henkilökohtaisia 

arvojaan ja tuoda esiin mieltymyksiään. Arvoketjuinani sopii matkapuhelimen 
merkitysten kartoittamiseen, koska siihen liitetään suhteellisen paljon symbolisia 

merkityksiä.

Arvoketjuinani siis kuvaa, kuinka arvot ohjaavat tuotteen käyttöä. Mallin mukaan 

kuluttaja sitoutuu tuotteeseen tai toimintaan (means) ja lopputulos (end) on kuluttajan 

arvostama tila, kuten onnellisuus tai turvallisuus. Arvoketjuteorian mukaan kuluttajat 
oppivat lopulta yhdistämään kulutuskäyttäytymisensä seuraukset tiettyyn toimintaan. 

(Gutman 1982)

Arvoketjuteorian merkittäviä kehittelijöitä ovat Jonathan Gutman, Thomas J. Reynolds 

ja Klaus G. Grunet. Teoria rinnastuu Reynoldsin ja Gutmanin (1988) mukaan läheisesti 
myös asennetutkimukseen. Teorian taustalla on yksilön arvojen tunteminen ja 

tuoteulottuvuuksien määrittäminen. Tuoteulottuvuuksien tuntemisesta on hyötyä
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erityisesti tuotemerkin rakentamisessa ja uusien tuotteiden kehittämisessä, kun 
tiedetään mitä ominaisuuksia kuluttaja tuotteissa arvostaa. Arvoketjuanalyysin 

perusteella voidaan kuluttajia jakaa segmentteihin, jolloin voidaan toteuttaa 

esimerkiksi kohdennetumpaa markkinointiviestintää.

Arvoketjuanalyysi perustuu olettamukseen kuluttajan rationaalisesta ja tavoitteellisesta 

käyttäytymisestä. Teorian mukaan kuluttajan käyttäytyminen perustuu harkintaan ja 

kognitiiviseen prosessiin, eikä se ota huomioon esimerkiksi impulssiostoksia. 

Analyysin onkin korostettu sopivan erityisesti korkean sidonnaisuuden tuotteille, 

jolloin yksilö suhtautuu korkealla intensiteetillä tuotteen viestintään. Tällöin tuotteella 

on tärkeä rooli kuluttajan elämässä. Yleisesti ottaen mitä näkyvämpi, 

silmiinpistävämpi ja merkityksellisempi tuote on käyttäjälle, sen suurempi on 
sitoutuneisuuden aste. Tanskassa on kuitenkin tutkittu alhaisen sidonnaisuuden 

tuotteiden sopivuutta arvoketjuanalyysiin ja osoitettu sen sopivan tällöinkin 

tutkimusmenetelmäksi (ks. esim. Bech-Larsen et ai. 1996).

Tuoteominaisuuksien, etujen ja arvojen tärkeys vaihtelee tuoteluokittain (Antonides & 

van Raaij 1998, 142). Esimerkiksi pesukoneen kohdalla kuluttaja on erityisesti 
kiinnostunut tuotteen toiminnallisuudesta, sen sijaan solmiolla ei ole toiminnallisia 

ominaisuuksia juuri ollenkaan. Solmion kohdalla tuotteen psykososiaalinen tai 

symbolinen merkitys on tärkeämpi. Vaikka matkapuhelimella on runsaasti toiminnallisia 

merkityksiä, sen psykososiaaliset ja symboliset tuoteattribuutit lienevät useimmille 

kuluttajille merkittävämmät. Jo aiemmin tutkimuksessa (ks. luku 2.4) keskusteltiin 

suomalaisten sosiaalisesta eristäytymisestä ja yksinäisyyden arvostamisesta, joita 
matkapuhelimen omistamisella ja käytöllä tuetaan. Matkapuhelimen ominaisuudet, 

kuten liikkuvuus ja hallinnoitavuus mahdollistavat yksilön itsenäisyyden ja 

riippumattomuuden, jotka ovat nuorten arvostamia arvoja.

Myös kuluttajan sitoutumista tuotteisiin kuvataan usein arvoketjun avulla (Peter & 
Olson 1990, 86-87). Tuotesitoutuminen toimii vuorovaikutuksessa tuotteen ja kuluttajan 

välillä. Sitoutuminen on yksilön kokema merkityksen ja/tai kiinnostuksen taso, jonka 

jokin ärsyke herättää tietyssä tilanteessa (Solomon 1998, 111). Kuluttajan sitoutumiseen 

vaikuttavat persoonatlisuustekijät, kuten minäkuva, tarpeet ja arvot sekä tuote- ja 

tilannetekijät. Sitoutuminen tuotteeseen tai tuotemerkkiin riippuu tavoitteiden 

merkityksestä yksilölle, minäkuvasta sekä siitä, miten kuluttaja uskoo tuotteen täyttävän
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hänen tarpeensa. Sitoutumisen taso on suhteessa siihen, miten tärkeäksi kuluttaja kokee 

tuotteen. (Celsi & Olson 1988)

Arvoketjuteoriaa on myöhemmin laajennettu kuluttajan tavoitesuuntautuvan 

käyttäytymisen mallilla. Siinä pyritään toiminnan ja kuluttamisen kautta tärkeimpien 
arvojen täyttymiseen. Tuotekäsitys määritellään pitkälti samankaltaisesti kuin 

arvoketjuhierarkiassa. Hierarkiat eroavat kuitenkin siten, että arvoketjuanalyysin 

keskittyessä tuoteattribuuttien ja tavoitearvojen välisten sidosten määrittämiseen, 

tavoiteanalyysi pyrkii yhdistämään arvot ja motiivit kuluttajan käyttäytymiseen ja 

toimintasuunnitelmiin. (Pieters et. ai 1995)

3.1 Arvoketjun kuvaus

Arvoketju sisältää kolme ulottuvuutta: kuluttajan havaitsemat tuoteattribuutit, näistä 

aiheutuvat seuraukset eli hyödyt tai haitat sekä yksilön arvot.

Kuvio 1: Tuotteen arvoketju
ArvotSeurauksetTuoteominaisuudet

Toimin
nalliset
seurauk
set

Konk
reettiset
ominai
suudet

Psyko
sosiaali
set seu
raukset

Väline
arvot

Abstrak-

ormnai-
suudet

Tavoite-
arvot

Lähde: Peter & Olson 1990, 79.

T uoteominaisuudet
Kuviossa 1 esitetään arvoketjun osatekijät. Tuoteominaisuudet ovat kuluttajan 

arvostamia tuotteen konkreettisia ominaisuuksia, kuten matkapuhelimen valmiusaika, 

tai abstrakteja ominaisuuksia, kuten laitteen uutuus. Tuotteet tai tuoteattribuutit ovat 

pääasiallisia ärsykkeitä, jotka vaikuttavat kuluttajan kognitioihin, asenteisiin ja 
käyttäytymiseen. Kuluttajat arvioivat näitä tuoteominaisuuksia arvojensa, tavoitteidensa 

ja aikaisemman kokemuksensa perusteella. Myös markkinointiviestintä ja muu 

informaatio vaikuttavat yksilön arviointeihin. (Evans et ai. 1996, 252-254) Seuraukset 
kuluttaja yhdistää tuoteominaisuuksista aiheutuviksi hyödyiksi tai haitoiksi. Kuluttajan 

käyttäytymisen johtaa mallin mukaan välinearvojen (esimerkiksi kuluttajalla on
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parempi olo, kun tietää olevansa aina tavoitettavissa) ja/tai tavoitearvojen (esimerkiksi 

yhteisöllisyyden tunteen) toteutumiseen. (Peter & Olson 1990, 79)

Toiset kuluttajat painottavat matkapuhelinten ominaisuuksissa sen muodikkuutta ja 

tyylikästä muotoilua toisten kuluttajien kiinnittäessä huomionsa ennen kaikkea 

valmiusaikaan ja alhaiseen hintaan. Eri tuoteominaisuuksia arvostavat kuluttajat 

omaavat siis erilaiset arvoketjut, sillä esimerkiksi valmiusaikaan panostavan kuluttajan 

arvoketjun tavoitearvona on pikemminkin turvallisuudentunne kuin itseluottamus. 

Arvoketju on siis yksilöllinen jokaiselle kuluttajalle, sillä mallin osatekijät kuvaavat 
koettuja merkityksiä nuorten taustan ja kiinnostusten kohteiden mukaan. Niinpä eri 

segmenttien arvoketjut ovat erilaisia. Kaikki kuluttajan arvoketjut eivät kuitenkaan 

sisällä jokaista ideaalimallin elementtiä. (Peter & Olson 1990, 79-82).

Seuraukset
Seuraukset voidaan määritellä toiminnallisina, kuten matkapuhelimella voi puhua 

pidempään, psykologisina, kuten itseluottamus tai sosiaalisina, kuten ryhmään 

kuulumisen tunne. Lisäksi ne ovat joko suoria tai epäsuoria tuloksia kuluttajan 

käyttäytymisestä. Suorat seuraukset tapahtuvat välittömästi kulutustapahtumasta, 

epäsuorat seuraukset ihmisten reagoidessa suotuisasti tai epäsuotuisasti yksilön 

käyttäytymiseen. Epäsuoria seurauksia ilmenee myös silloin, kun suorat seuraukset 

aiheuttavat uusia seurauksia. Seuraukset voivat olla niin suotuisia kuin epäsuotuisiakin. 

Suotuisat seuraukset ovat hyötyjä, joita kuluttaja pyrkii toiminnallaan saavuttamaan ja 

epäsuotuisia seurauksia rationaalinen kuluttaja pyrkii minimoimaan. (Gutman 1982)

Matkapuhelimen kohdalla sekä tuotteen toiminnallisuudella että psykososiaalisilla 

seurauksilla on merkitystä. Pääasiallisesti matkapuhelimen seurausten painoarvo on 

kuitenkin tuotteen viestittämillä psykologisilla, sosiaalisilla ja kulttuurisilla 

merkityksillä. Sosiaaliset hyödyt ilmenevät ennen kaikkea yhteydenottotapojen 

lisääntymisenä, toisaalta arvostettu, yleensä hinnaltaan korkea merkkituote luo 
kuluttajalle itsetuntoa vahvistavan tunteen.

Tuotteet, joilla on symbolisia tai abstrakteja ominaisuuksia voidaan jakaa Antonides’n 
& van Raaij’n mukaan (1998, 75) neljään ryhmään:

1. Arvoa viestittävät tuotteet (prestige goods): Nämä tuotteet eivät yksin 

välitä arvoa vaan ovat tulleet itsessään arvon symboleiksi (taide,
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antiikki tai ne voivat olla eräitä tuotemerkkejä). Tällaiset tuotemerkit 
vahvistavat kuluttajan egoa.

2. Statustuotteet (status goods): Kuluttajat preferoivat usein tunnettuja 

tuotemerkkejä niiden välittämän statuksen vuoksi, vaikka ne eivät 
olisikaan laadullisesti parempia.

3. Aikuistumista osoittavat tuotteet (maturity goods): Eräät tuotteet 

symbolisoivat aikuisiän tuomaa kypsyyttä (tupakka, alkoholi, 

kosmetiikka ja kahvi).

4. Ahdistusta lievittävät tuotteet (anxiety goods): Ryhmän tuotteiden 

tarkoituksena on välttää tai ratkaista sosiaalisia ongelmia sekä suojata 
yksilön itsetuntoa (hammastahnat, deodorantit, parranajotuotteet ja 

terveystuotteet).

Matkapuhelin oli vielä 1990 -luvun alussa yksilön egoa vahvistava tuote kuuluen arvoa 

viestittävien tuotteiden joukkoon. Joidenkin matkapuhelinmerkkien yksittäisiä malleja, 

yleensä varsin hintavia uutuustuotteita, voidaan tällä hetkellä tutkimuksen tekijän 

mielestä katsoa kuuluvan statustuotteisiin.

Statussymbolit voivat kiinnittyä joko tietyn tuotteen tai tuotemerkin omistukseen tai 

käyttöön. Symboliset syyt saattavat olla joillekin kuluttajille niin tärkeitä, että ylittävät 

niiden toiminnalliselle pääfunktiolle asetetut vaatimukset. Tavallisen kaltaiset 

käyttöesineet, jollaiseksi matkapuhelinkin voidaan nykyään luokitella, saattavat saada 

statuksen kaltaisia ominaisuuksia silloin, kun ne ovat muodikkaita tai ”oikeaa tyyliä”. 

Tuotteiden symbolikielen tulkinnassa kuluttajilla tulee kuitenkin olla suhteellisen 

yhtenäinen kulttuuritausta merkitysten rakentajien ja tulkitsijoiden kesken. (Rajaniemi 

1990, 5-6)

Arvot
Arvoketjun viimeinen osa on arvot, jonka alakäsitteitä ovat väline- ja tavoitearvot. 

Jokaisella yksilöllä on useita arvoja, jotka ovat muodostuneet henkilökohtaiseksi 

arvojärjestelmäksi. Useampi arvo saattaa arvoketjuanalyysin mukaan yhtäaikaa 

vaikuttaa siihen, miten yksilö kokee tuoteominaisuudet ja niistä aiheutuvat 

tuoteseuraukset. Siksipä tässä yhteydessä käsitellään erityisesti arvojärjestelmiä 
yksittäisten arvojen sijasta, joihin perehdytään tutkimuksessa myöhemmin.
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Arvojärjestelmässä arvot ovat järjestäytyneet yksilön kognitiivisessa prosessissa 

kokonaisuudeksi, joka voi olla monimutkainen, hierarkkinen järjestelmä tai 

alajärjestelmä. Järjestelmässä yksittäiset arvot ovat preferoitu suhteessa toisiinsa, ja ne 

suuntaavat kuluttajan käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Arvojärjestelmä on jokaisen 

yksilön kohdalla suhteellisen pysyvä. Kun arvo on sisäistetty, siitä tulee tietoisesti tai 

tiedostamatta toimintaa ohjaava kriteeri tai standardi, joka kehittää tai ylläpitää asenteita 

tiettyjä tavoitteita tai tilanteita kohtaan. (Rokeach 1973, 5-11)

Ihmisen arvojärjestelmästä on erotettavissa tavoite- ja välinearvoja, jotka ovat 

arvoketjuteorian viimeisen osion aladimensiot. Välineelliset arvot eli instrumentaali- 

arvot viittaavat käyttäytymistyyleihin ja keinoihin saavuttaa tietty lopputila tai 
päämäärä. Ne motivoivat yksilön käyttäytymistä välineenä saavuttaa tietty tavoitearvo. 

Välinearvot ovat jaettavissa moraalisiin ja kompetenssiarvoihin. Moraaliset arvot ovat 

lähinnä käyttäytymissääntöjä (rehellisyys, empatia), eivätkä ne siten ole luettavissa 

arvoihin, jotka edustavat tavoiteltavaa lopputilaa. Moraaliset arvot liittyvät ihmisten 

välisiin suhteisiin, ja niiden laiminlyönti saa yksilön tuntemaan syyllisyyttä. Kompe- 

tenssiarvojen seuraaminen, kuten järkevyys tai mielikuvituksellisuus, saavat yksilön 
tuntemaan itsensä käyttäytyvän asianmukaisesti tai tilanteen vaatimalla tavalla. Nämä 

arvot ovat minäkeskeisiä, sillä toimiminen vastoin kompetenssiarvoja saa yksilön 

tuntemaan häpeää riittämättömyydestään. (Rokeach 1973, 7-11)

Tavoitearvot ovat yksilön käsityksiä tavoiteltavista olemassaolon lopputiloista. Ne 

motivoivat ihmisen käyttäytymistä, koska ne edustavat ideaalisia päämääriä tai 

tavoitteita. Tavoitearvot ovat yksilön arvohierarkiassa niin korkealla, että ne eivät voi 

toimia välineinä muiden arvojen saavuttamisessa. Kullakin yksilöllä on näitä arvoja 

noin kaksikymmentä ja ne on jaoteltu sekä henkilökohtaisiin, kuten rehellisyys tai 

rakkaus että sosiaalisiin tavoitearvoihin, kuten maailmanrauha tai puhdas ympäristö. 

(Rokeach 1973, 7-11)

Välinearvot viittaavat käyttäytymistapaan, jonka piirteitä ovat kunnianhimo, 

riippumattomuus ja vastuuntunto. Tavoitearvot kuvaavat yksilön tavoittelemaa 
lopputilaa, jotka johtavat esimerkiksi mielenkiintoisempaan elämään tai turvallisuuteen. 

(Munson 1984, 16) Välinearvojen ja tavoitearvojen välillä ei ole suoraa

riippuvuussuhdetta. Yksi välinearvo saattaa edesauttaa useiden tavoitearvojen
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saavuttamista, toisaalta useampi välinearvo saattaa liittyä yhden tavoitearvon 

tavoitteluun. (Rokeach 1973, 12)

Arvojen ryhmittymistä hierarkkiseksi järjestelmäksi, jossa arvot ovat suhteessa toisiinsa 

tärkeysjärjestyksessä, on olennainen kuluttajan käyttäytymisen tarkastelun kohde. Tietyt 

tilanteet aktivoivat yleensä kahta tai useampaa vastakkaista arvoa. Tällöin kuluttaja ei 

voi käyttäytyä kaikkien omaamiensa arvojen mukaisesti vaan hän joutuu tekemään 

valintoja niiden välillä. Valintansa hän perustaa kokemukseensa ongelmanratkaisusta 

käyttäytymismallien (välinearvojen) ja olemassaolon lopputilojen (tavoitearvojen) 

välillä. (Rokeach 1968, 161)

Esimerkinomainen pääkaupunkiseudun nuoren kuluttajan arvokartta (value map) 

matkapuhelimen tuoteominaisuuksista ja taustalla vaikuttavista arvoista esitetään 

kuviossa 2. Teoriaosuudessa perehdyttiin pääkaupunkiseudun nuorten arvoja koskeviin 

tutkimuksiin, joiden mukaiset arvokartan arvot ovat. Tuoteattribuutit ovat keskeisiä 

esimerkkejä matkapuhelimen lukuisista ominaisuuksista, joita kuluttajalle saattaa 

haastatteluissa tulla mieleen.

Kuvio 2: Kuluttajan matkapuhelimen esimerkkiarvokartta

Arvot

Seuraukset

Tuote-
ominaisuus Vastaaja

On trendikäs

Värikuoret

Mahtuu
taskuun

On kivan 
näköinen

Tekstiviestit

Elämänlaatu

Kivaa ajankulua

Materialistisuus

Voin olla
ylpeä siitä

Laitteen pieni koko

Riippumattomuus

Nopeaa
viestin
välitystä

Sosiaalisuus ja 
yhteisöllisyys

Sitä on
helppo kantaa

Voin ottaa 
yhteyttä silloin 
kun minulle sopii

Saan tiedon 
kaikista tulleista 
puheluista

Helppo tapa 
pitää yhteyttä 
ystäviin

Voin sulkea 
puhelimen silloin, kun 
olen kiireinen
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Arvokartan tuoteominaisuudet ovat tekstiviestit, laitteen pieni koko, vastaaja ja 
värikuoret. Tekstiviesteistä esiin tulevia hyötyjä esimerkkikuluttajamme kokee olevan 

nopea viestittämismahdollisuus ja abstrakteina seurauksina ajanvietto, yhteyden- 

ottotavan helppous, ja että voi ottaa yhteyttä silloin kun itselle sopii. Taustalla 
vaikuttavana arvona kuluttajalla on riippumattomuus sekä sosiaalisuus ja yhteisöllisyys.

Laitteen pienen koon konkreettiseksi hyödyksi nuori kokee sen, että se mahtuu taskuun 
ja sitä on siksi helpompi kantaa mukana. Abstraktina hyötynä pienellä laitteella on 

tällöin sen uudenaikaisuus ja siksipä nuori voi olla siitä ylpeä. Tavoitearvoina näin 

ajattelevalla kuluttajalla on elämänlaadun paraneminen, riippumattomuus ja 

materialistisuus. Vastaajapalvelun hyötyinä yksilö kokee sen, että matkapuhelimen voi 

sulkea ja silti saa tiedon kaikista tulleista puheluista. Hän on tällöin riippumaton, kun ei 
tarvitse huolehtia joka hetki tulevista puheluista mutta silti saa tiedon häntä 

tavoittelevista ihmisistä. Tällöin yksilön yhteisöllisyyden tarve toteutuu. Värikuorien 

vuoksi matkapuhelin on kivemman näköinen ollen samalla trendikkäämpi, jolloin 

yksilön materialistiset arvot täyttyvät ja kun hän on laitteestaan myös ylpeä, hän kokee 

elämänlaatunsa paranevan.

3.2 Tuotekäsite

Arvoketjuteorian mukaan tuote on toiminnallisten ja fyysisten ominaisuuksien lisäksi 

affektiivinen ja symbolinen objekti, joka liittyy läheisesti kuluttajan arvoihin, 

yhteiskunnallisiin päämääriin, identiteettitavoitteisiin ja muihin yksilöllisiin tekijöihin 
(Moisander 1991, 28). Tuote toimii välikappaleena inhimillisten tarpeiden tai halujen 

tyydyttämisessä (Kotier 1982, 26). Kuluttajat ostavat tuotteen niiden hyötyjen vuoksi, 

joita se heille tarjoaa. Tuotteen tarjoamien hyötyjen tulee siis yhdistyä yksilön 
tarpeisiin, normeihin ja arvoihin. (Evans et ai. 1996, 27) Kuluttajan kokemaan 

tyydytykseen tuotteen käytössä vaikuttavat myös erilaiset tuotteeseen enemmän tai 

vähemmän suorasti liittyvät tekijät, kuten palvelu-, yrityskuva- ja statustekijät (Lehtinen 
1975, 25).

Tuotteella on kolme merkitystä: ydintuote, muodollinen tuote ja laajennettu tuote. 

Ydintuote on se varsinainen asia tai ydinhyöty, jonka kuluttaja ostaa. Kuluttaja ostaa 

palvelun, joka ratkaisee hänen ongelmansa tai tarpeensa. Matkapuhelinta ostava
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ihminen ostaa esimerkiksi yhteisöllisyyttä tai turvallisuutta. Muodollinen tuote 

puolestaan on se, jonka havaitsemme kaupan hyllyllä. Fyysisen esineen osatekijöitä 

ovat tuotenimi, pakkaus, ominaisuudet, muotoilu ja laatu. Laajennettu tuote on niiden 

hyötyjen kokonaisuus, jotka henkilö muodollisen tuotteen ostaessaan saa tai kokee. 

Nokian laajennettu tuote ei ole yksin matkapuhelin vaan esimerkiksi myös sen 

lisävarusteet, huolto, ohjekirjaset ja puhelinneuvonta. (Kotier 1996, 546)

Matkapuhelimen aineettomilla eli symbolisilla ominaisuuksilla, kuten jo aiemmin 

todettiin, lienee toiminnallisia ominaisuuksia enemmän merkitystä. Aineettomat 

ominaisuudet kertovat Rajaniemen (1990, 3) mukaan, että tuotteen ja yksilön välinen 

suhde voi rakentua subjektiivisesti kuluttajan mielessä. Ne voivat edustaa nuoren 

suhdetta itseensä, muihin ihmisiin ja laajempaan ympäristöön. Matkapuhelin saa 

kulttuurisia merkityksiä kulttuuriympäristöstään ja konkretisoiden näin yhteisön arvoja 

ja normeja. Vaikutus on kuitenkin kaksisuuntainen, sillä myös matkapuhelin muokkaa 

kulttuuriympäristöään. Toimiakseen kulttuurisena symbolina, on sen merkityksen 
tulkinnan oltava kuitenkin jaettu, suhteellisen yhtenäinen kulttuurin jäsenten 

keskuudessa. (Rajaniemi 1990, 12) Rajaniemi (1990, 22) kuvaa tuotteiden merkitysten 

dynamiikkaa seuraavasti:

Kuvio 3: Resiprokaalinen näkemys matkapuhelimen merkitysten dynamiikasta

Nuori

Matkapuhelin Kulttuuriympäristö/
Nuorisokulttuuri

Lähde: mukaillen Rajaniemi 1990, 22.

Merkitysten muokkautumisen dynamiikan ajatellaan olevan luonteeltaan jatkuvaa, 
vastavuoroista interaktiota nuoren, matkapuhelimen ja kulttuuriympäristön välillä. Tästä 

prosessista ei yksiselitteisesti voi erottaa tuotteisiin liitettävien kulttuuristen merkitysten 

determinantteja, sillä merkitysten nähdään syntyvän ja kehittyvän molemminpuolisten 
vaikutussuhteiden kautta kulttuurillisesti jäsentyneen maailman, yksilön ja tuotteiden 

välillä. (Rajaniemi 1990, 22)
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Allardt (1987, 56) näkee kulttuurin tarkoittavan käytännössä kaikkea mitä inhimillisessä 

elämässä on opittua ja mikä siirtyy ihmiseltä toiselle symbolien välityksellä, kuten 
tapoja, uskomuksia, taitoja ja tietoja. Tutkija korostaa (mt. 78), että kulttuurin 

tutkimisessa olennaista ei ole keskittyä itse kohteeseen, kuten tässä matkapuhelimeen 

tuotteena, vaan siihen liittyvään sosiaaliseen merkitykseen. Johonkin asiaan liittyvällä 

sosiaalisella merkityksellä tarkoitetaan, että siihen, sen käyttöön, valmistamiseen tai 

esittämiseen liittyy sääntöjä ja odotuksia, jotka yhdistävät sen laajempaan 

kokonaisuuteen. Kulttuurisiin piirteisiin liittyy usein jokin tehtävä elämän 

kokonaisuudessa. Tämä funktio kuvaa kulttuuripiirteen tehtävää ihmisten tarpeiden 

tyydyttämisessä, kuten matkapuhelin täyttää yksilön tarpeen esimerkiksi 

yhteisöllisyydestä, (mt. 79)

Minäkuvan rakentamisfunktio
Tuote symbolisoi yleensä käyttäjänsä persoonallisuutta. Nuoret käyttävätkin niitä 

keinona viestittää ja rakentaa minäkuvaansa. Sekä tuotteiden käytöllä että käyttämättä 

jättämisellä voidaan viestittää jotakin tavoitellusta minäkuvasta. Esineiden avulla nuori 

haluaa siis tietoisesti tai tiedostamatta luoda itsestään ja ominaisuuksistaan tietyn 

käsityksen muiden silmissä, mutta toisaalta hän haluaa myös ”korvata” puuttuvia 

ominaisuuksiaan. Yksilön oletetaan valitsevan ja käyttävän tuotteita, joiden kulttuurinen 

merkitys vastaa hänen käsitystään itsestään. Tuotteiden symboliikkaa voidaan käyttää 

myös minäkäsityksen muokkaajana ja ylläpitäjänä. Näin matkapuhelimen ja nuoren 

välillä vallitsee molemminpuolinen vaikutussuhde. (Rajaniemi 1990, 3-11)

Sosiaalinen funktio
Esineillä on minäkäsityksen rakentamistoiminnon lisäksi myös sosiaalinen funktio, joka 

paljastaa sosiaalisia tavoitteita ja odotuksia. Yhteisöt käyttävätkin esineellisiä symboleja 

yhteenkuuluvuutensa vahvistamiseen ja ylläpitämiseen. Samanaikaisesti kun nämä 

symbolit lujittavat yhteenkuuluvuutta, ne myös erottelevat ryhmään kuulumattomia 

yksilöitä ryhmän jäsenistä. Esineet toimivat paitsi kulttuuriyhteisön tasolla, niin myös 

pienempien ryhmien tasolla ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Tällöin tavoitellaan tiettyyn 

ryhmään samaistumista, jolloin sen välineinä käytetään materiaalisia symboleja. 

(Rajaniemi 1990, 12-13)
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Tuotemerkeillä on vastaavasti vaikutusta kuluttajan kokemaan käytön merkitykseen. 

Tuotemerkin tuotteen arvoa lisäävä vaikutus syntyy seuraavista tekijöistä (Jones 1986; 

ref. Bradley 1995, 517):

• tuotemerkin käytön kokemisesta (tunnettuus, luotettavuus, riskin 

väheneminen ja tuotepersoona),

• ihmisistä, jotka käyttävät tuotemerkkiä (rikkaat, hienostelevat, nuoret tai 

tyylikkäät),

• uskomuksesta tuotemerkin tehokkuuteen.

Tunnettu tuotemerkki vähentää kuluttajan epävarmuutta ostotilanteessa lyhentäen 

samalla ostopäätösprosessin pituutta. Se on takuu tuotteen laadusta ja luotettavuudesta, 
mutta tunnetun tuotemerkin käytöllä on myös psykologista merkitystä. (Bradley 1995, 

524)

Matkapuhelimen käytön erityisominaisuuksia ja etuja kaupunkikulttuurissa ovat 

liikkuvuus, henkilökohtaisuus ja hallinnoitavuus. Liikkuvuus merkitsee sitä, että 

kontaktit voidaan ottaa liikkeestä. Liikkuminen kaupungilla muuttuu sarjaksi ajallisia 

tiloja, joista pidetään yllä yhteyksiä ja hoidetaan asioita ”lennosta". Liikkuvuus ja 

henkilökohtaisuus ovat saman asian eri puolia: henkilökohtaisuus merkitsee, että 

puhelin on aina mukana, ja sillä tavoitetaan juuri tiettyä henkilöä paikasta riippumatta. 

Matkapuhelimen suosion vahvin tekijä lieneekin siinä, että se maksimoi yksilön 

kontaktimahdollisuudet. Pyrkimys ei yksin ole kontaktien tarpeessa vaan siihen kiteytyy 

jonkinlaista oman elämänhallinnan tarvetta. Matkapuhelimen monet toiminnot 

mahdollistavat myös kontaktien eriasteisen hallinnoinnin, jolloin käyttäjä voi valita 

ottaako tietyn kontaktin tietyssä tilanteessa vai ei. Kommunikaatiotilanteista tulee siis 

pitkälti valinnaisia samaan tapaan kuin nykypäivän kulutuskulttuurista, jossa yksilön 

vapauden tunne syntyy mahdollisuudesta päättää itse, minkä tuotteen monista 

vaihtoehdoista valitsee. Matkapuhelimen käyttäjällä on vapaus päättää, minkä 
sosiaalisen suhteen kulloinkin ottaa vastaan. (Kopomaa & Mäenpää 1998, 38-39)

3.3 Arvot käyttäytymisen taustalla

Arvoketjuteorian näkökulma arvoista perustuu tässä tutkielmassa Rokeachin (1968) 

arvoteoriaan. Tutkijan mukaan arvot antavat käytön seurauksien kokemiselle arvon ja

tärkeyden. Kuluttaja kokee hyödyt sitä merkityksellisemmiksi, mitä tärkeämpi
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Oppiminen vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen kokemuksen kautta. Oppimista ilmenee 

yksinkertaisessa vuorovaikutussuhteessa ärsykkeen ja reaktion välillä, tai moni

mutkaisemman kognitiivisen prosessin kautta, mihin arvoketjuanalyysikin perustuu. 

Yksilön kognitiivisessa oppimisprosessissa yksilö oppii mentaalisen prosessin kautta. 

Yksilö on tällöin ongelmanratkaisua, joka käsittelee saatavilla olevaa informaatiota 

tavoitteena hallita paremmin ympäristöään. Informaation käsittely on tällöin 

pikemminkin tietoista kuin tiedostamatonta. (Solomon 1999, 80-97)

Tuotteen mahdollistama ongelmanratkaisu ja merkityksen antaminen on tässä 

yhteydessä erotettava toisistaan. Ongelmanratkaisulle keskeistä on se, että tuote 

ehkäisee, torjuu tai ratkaisee ongelman. Tällöin siis jokin negatiivinen ongelma, kuten 

jonottaminen puhelinkioskiin, neutralisoituu matkapuhelimen ollessa käytettävissä. 
Merkityksen kartuttamisessa tuote puolestaan tuo lisäarvoa kuluttajan elämään, kuten 

sosiaalisten kontaktien lisääntyminen yksilön ollessa matkapuhelimen myötä lähes aina 

tavoitettavissa. Tuotteet ja palvelut voivat yhtäaikaisesti täyttää myös molemmat 

merkitykset. Jokainen merkitysluokka, tuoteominaisuudet, seuraukset ja arvot, voidaan 

jakaa joko ongelmaa ratkaiseviksi tai rikastuttaviksi merkityksiksi. (Antonides & van 

Raaij 1998, 146)

Tuotteiden ja tuotemerkkien merkitykset heijastuvat yleensä ulospäin, merkitys on siis 

kohdistettu kanssaihmisille. Niinpä niiden tarkoituksena on toimia yksilön itseilmaisun 

lähteenä. Toisaalta niiden merkitys voi kohdistua myös yksilöön itseensä, jolloin 

merkitys on sisäänpäin ohjautuva. Tällainen on kyseessä esimerkiksi silloin, kun 

kuluttaja asentaa autoonsa hälytyslaitteen luodakseen turvallisuudentunnetta tai 
matkapuhelimen pitäminen iltakävelyllä mukana turvallisuussyistä. (Antonides & van 

Raaij 1998, 141)

Matkapuhelimen käyttötarkoituksia kuluttajat ovat kuvanneet käyttö-, työ-, turva-, 

viihteelliseksi ja sosiaaliseksi tarkoituksiksi (Kopomaa & Mäenpää 1998). 

Matkapuhelimen käyttötarkoitukset voidaan jakaa minäkuvan rakentamistarkoituksiin, 

sosiaalisiin funktioihin ja hyötykäyttöön. Tuotteiden käyttökelpoisuus ei ole 

tuoteominaisuuksissa vaan saavutettavissa olevissa hyödyissä. Toiminnalliset ja

kulutustilanne on hänelle. Yksilö oppii yhdistämään tuoteominaisuudet tiettyihin

seurauksiin, mitä kutsutaan kognitiiviseksi oppimiseksi. (Gutman 1982)
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abstraktit hyödyt ovatkin tärkeitä toteutettaessa arvoja. Hyödyt ovat usein luonteeltaan 

tunnepitoisia saaden merkityksensä arvoista. Ajan myötä yksilöt oppivat, mitä tuotteita 

kannattaa käyttää saavuttaakseen halutun lopputilan sekä sen, millaisissa tilanteissa 

tämä on mahdollista.

3.3.1 Arvokäsite

Arvojen avulla yksilö kontrolloi ja jäsentää tietoaan ulkopuolisesta maailmasta ja 

muodostaa maailmankatsomuksensa. Rokeach (1968, 159-160) on määritellyt käsitteen 

arvo seuraavasti:

Values have to do with modes of conduct and end-states of existence. To 

say that a person ”has a value” is to say that he has an enduring belief that 
a specific mode of conduct or end-state of existence is personally and 

socially preferable to alternative modes of conduct or end-states of 

existence.

Arvo on Rokeachin (1968, 159-160) mukaan pysyvä käsitys siitä, että tietty 

käyttäytymistapa tai lopputila on henkilökohtaisesti, tai sosiaalisesti suotavampi 
vastakkaisiin tai vaihtoehtoisiin käyttäytymistapoihin tai olemassaolon lopputiloihin 

verrattuna. Arvokäsitteeseen liitetään yleensä pysyvyys ja käsitys päämäärän 

tavoiteltavuudesta, hyvyydestä tai pahuudesta. Arvot vaikuttavat yksilön 

käyttäytymiseen antaen sille merkityksen ja suunnan. Niinpä arvojen perusteella voidaan 

ennustaa yksilön käyttäytymistä. Arvot ovat yleismaailmallisia. Ne ovat yksilön 

kognitiivisen ajatusrakenteen tulos lähtökohtanaan kulttuuri-, yhteiskunta-, yhteiskunnan 

instituutio- sekä persoonallisuustekijät. (Rokeach 1973, 3)

Allportin (1970, 543; ref. Nenonen 1983, 23) mukaan arvot ovat varsin keskeisessä 

asemassa pyrittäessä ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä. Varsin moninaiset ja 

muuttuvat arvojen ryhmittymät vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen pitkällä aikavälillä. 

Yksittäiset arvot voivat olla toisilleen vastakohtaisia ja ristiriitaisia. Yksilö joutuukin 
tekemään jatkuvasti valintoja ja kompromisseja arvojensa välillä. (Williams 1968, 287; 

ref. Nenonen 1983, 44). Arvot ovat Smithin (1969, 8; ref. Nenonen 1983, 15) mukaan 
osa yksilön sosiaalistumisprosessia, jolloin ne aiheuttavat eroja ihmisten
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käyttäytymisessä erilaisissa tilanteissa. Arvot muuttuvat, kun ne joutuvat uhatuksi tai 

yksilön maailmankuvan muuttumisen myötä (Scott 1965, 15; ref. Nenonen 1983, 13).

Arvojen esiintyminen käytännössä ei ole Puohiniemen (1993, 14) mukaan mitenkään 
yksioikoinen asia. Yksilö päättää monet asiat hyvinkin rutiininomaisesti, vaikkakin tälle 

tasolle pääsy edellyttää arvopohdinnan läpikäyntiä. Kun asia on arvojen tasolla 

ratkennut, voidaan siirtyä rutiineihin

Rokeachin (1968, 157) mukaan arvot, jotka perustuvat voimakkaasti motivaatioihin, 
ovat dynaamisempi käsite kuin asenteet. Tutkijan mukaan arvoilla on kognitiivinen, 

affektiivinen ja konatiivinen eli käyttäytymiskomponentti. Arvot ovat sekä yksilön 

sosiaalisen käyttäytymisen että asenteiden determinantti (mt.). Ne ovat yksilön 

henkilökohtaisia kokemuksia, eivät normatiivisia ideaaleja, joita kulttuurimme 

määrittää. Kulttuuri antaa Puohiniemen (1993, 15-19) mukaan puitteet perusarvojemme 

ilmenemiselle. Meidän kaikkien arvomaailma perustuu tutkijan (mt. 19) mukaan tietyllä 
tavoin suomalaiseen kulttuuriin, vaikka yksilötasolla arvoissa esiintyykin runsaasti 

variaatioita.

Kun kulttuuri ja arvot nivotaan käsitteinä yhteen, kulttuurilla tarkoitetaan silloin 

elämäntapaa, jota yhteisön enemmistö pitää toivottavana (Allport 1963; ref. Puohiniemi 

1993, 18). Kulttuuri ei kuitenkaan yksin vaikuta siihen mitä asioita yksilö arvostaa. 

Nämä arvostukset liittyvät Schvvartzin (1992) mukaan inhimillisen olemassaolomme 

perusteisiin. Arvot ovat kaikissa kulttuureissa järjestäytyneet samojen periaatteiden 

mukaisesti. Tärkeimmät arvot kuluttaja tunnistaa selkeästi, samoin arvot, joita hän 

vastustaa. Eri kulttuureissa inhimillisillä arvoilla on hyvin samanlaiset merkitykset. 

(Puohiniemi 1993,79)

Suomalaisten arvot muodostavat kuvion 4 mukaisen rakenteen tutkittaessa niitä 

Schwartzin (1992; ref. Puohiniemi 1995, 79) kehittämällä menetelmällä. Kuviossa 
toisiaan täydentävät arvot sijoittuvat arvorakenteessa lähekkäin ja keskenään 

konfliktissa olevat arvot taas sijoittuvat kartan vastakkaisille puolille.
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Kuvio 4: Suomalaisten arvorakenne vuonna 1994 (n=1258)

UNIVERSALISMI
ITSEOHJAUTUVUUS

YHDEN>\
MUKAISUUS'UMINEN M

/turval
lisuus

'DONISMI

PERINTEET
VALTA

Suomalaisille tärkeimmät arvot liittyvät läheisiin ihmissuhteisiin, muiden 

kunnioitukseen sekä omaan turvallisuuteen. Jo aiemmin tutkimuksessa perehdyttiin 

tutkimuksen kohderyhmän arvoihin, joita olivat rakkaus ja intiimi suhde, onnellisuus, 

riippumattomuus, työn hyvä hoito, empatia ja elämänviisaus. Nämä eivät paljon poikkea 

yleisistä suomalaisten omaksumista arvoista.

Arvojen määritelmä sekoitetaan usein tietoisesti tai tiedostamatta sen läheisiin 

käsitteisiin: asenteisiin, normeihin ja tarpeisiin. Asenne eroaa arvoista siten, että se on 

yksilön tunneperäinen suhtautuminen johonkin esineeseen, henkilöön tai asiantilaan. Se 

on yksilön toimintavalmius ja reaktio erilaisiin ärsykkeisiin. Asenteet ovat seurausta 

kyseistä asiaa koskevasta uskomuksesta tai arvosta. Arvot ovat huomattavasti 

yleisempiä valintataipumuksia ja ne koskevat aina laajoja toimintakokonaisuuksia. 

Arvot ovat pysyvämpiä kuin asenteet, jotka voivat muuttua suhteellisenkin nopeasti. 
(Allardt 1983,55)

Sosiaaliset normit eroavat arvoista siinä, että ne viittaavat vain käyttäytymistapaan eikä 

haluttuun lopputilaan, joka käyttäytymisellä voidaan saavuttaa. Normit ovat keinoja, 
joiden avulla arvojen edellyttämiä valintoja aikaansaadaan. Ne ovat 

käyttäytymissääntöjä, joita yleensä tuetaan pakottein. Luonteeltaan ne ovat myötäileviä, 

ulkoisia käyttäytymissääntöjä, ei niinkään henkilökohtaisia ja sisäisiä, kuten arvot. 
(Allardt 1983, 58)
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Arvot perustuvat usein tarpeisiin ja motiiveihin (Pitts & Woodside 1984, 65). 

Motivaatio on henkilön aktivoitunut tila, insentiivi tai syy, joka johtaa tavoitteeseen 

suuntautuvaan käyttäytymiseen (Antonides & van Raaij 1998, 164; Solomon 1999, 

104). Motivaation perustana on aktivoitunut tarve, joka ohjaa kuluttajaa lieventämään 

tai tyydyttämään syntyneen tarpeen. Tarve voi olla joko hyötyä tai mielihyvää 

tavoitteleva. Hyötyä tavoitteleva tarve on esimerkiksi halu saavuttaa joko 

toiminnallinen tai käytännön etu, mielihyvää tavoitteleva tarve on puolestaan 
kokemusperäinen tarve tunneperäisine reaktioineen tai fantasioineen. (Solomon 1999, 

104) Arvot ovat läheisessä yhteydessä kuluttajan tarpeisiin, mutta ne ovat yksilön 

mielessä realistisemmalla tasolla. Monet korkeamman tason tarpeet ovatkin itseasiassa 
arvoja. Esimerkiksi turvallisuudentunteen tarve vastaa yksilön arvoa turvallisuudesta. 

(Evans et ai. 1996, 29)

Motivaatio ei aina johda suoranaiseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi henkilö saattaa 

soittaa matkapuhelimellaan ystävälleen vaihtaakseen vain kuulumisia tai sitten 

soittaminen voi olla käyttäytymissääntöjen, normien mukaista, kuten sairastavan 

sukulaisen voinnin tiedustelussa. Kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavat odotukset 

käyttäytymisen seurauksista sekä näiden arvosta yksilölle (Solomon 1999, 164). 

Ystävän kuulumisien tiedustellussa voi samalla sopia vaikkapa yhteisestä, mukavasta 

illanvietosta, ja sukulaisen voinnin kuulemisella halutaan herättää hyväksyntää suvun 

keskuudessa. Motiivi eli käyttäytymisen syy, joita yksilöllä voi olla useita, voi olla 

tietoinen tai tiedostamaton.

Aktivoitunut tila syntyy tyydyttämättömästä tarpeesta; kuluttajan mielessä vallitsee 
epätasapaino nykytilan ja halutun tilan välillä. Motivaatio voi olla joko sisäinen tai 

ulkoinen. Sisäinen motivaatio voi olla vaistonvarainen toiminta, tarve, vietti tai tunne. 

Ulkoinen motivaatio perustuu ulkoisen ärsykkeen, kuten tuotteen tai palvelun, 
vaikutukseen. (Evans et ai. 1996, 20) Sekä ulkoiset että sisäiset tekijät vaikuttavat siis 

yksilön motivaatioon. Ikävystyttävälle sukulaiselle soittamisen syynä saattavat ulkoisina 

tekijöinä olla sukulaisuussuhteet ja sukulaisen sairastuminen, sisäisinä tekijöinä 
hyväksytyksi tuleminen ja yhteisöllisyyden tunne.
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3.3.2 Arvojen vaikutus kulutukseen

Kulutus on sosiaalista käyttäytymistä, jolloin kuluttajan yksilölliset ominaisuudet, 

viiteryhmä ja tilannetekijät vaikuttavat yksilön tavoitteelliseen toimintaan. 
Tavoitteellinen toiminta puolestaan on arvojen ja normien ohjaamaa. (Moisander 1991, 

18)

Antonides’n & van Raaij’n (1998, 160) kuluttajan käyttäytymisen sovelletussa mallissa 

arvot, identiteetti ja tarpeet johtavat yksilön tavoitteisiin ja käyttäytymiseen (kuvio 5). 

Käyttäytymistä ei kuitenkaan aina voi johtaa suoraan yksilön arvoista tai identiteetistä, 

sillä monet tarpeet ja tavoitteet voivat herätä ilman niiden vaikutusta, kuten 

impulssiostosten yhteydessä. Arvoketjuteorian taustaoletuksena on kuitenkin yksilön 

rationaalinen, tavoitteisiin johtava käyttäytyminen.

Kuvio 5: Motivaatio ja käyttäytyminen

Palaute

Kulttuuri

Orientaatio

Motivaatio

Tilanne

Persoonallisuus

Käyttäytymisen
seuraukset

Ominaisuus

Käyttäytyminen 
Käyttäytymisen 

kustannukset ja hyödyt

Tarpeet
Asenne

Tavoitteet

Arvot
Identiteetti

Lähde: Antonides & van Raaij 1998, 160.

Mallissa arvojen ja identiteetin lähtökohtatekijöinä ovat kulttuuri ja yksilön 

persoonallisuus. Motivaatio ja suuntautuneisuus vaikuttavat puolestaan yksilön 

tarpeisiin, asenteisiin ja tavoitteisiin. Tilannetekijöiden vaikutus näkyy kuluttajan 

käyttäytymisellä saavuttamissaan eduissa tai aiheuttamissaan haitoissa. Sekä yksilö itse 

että muut ihmiset arvioivat käyttäytymisen vaikutukset. Saadun palautteen perusteella 

yksilö arvioi omaa käyttäytymistään, tavoitteitaan, tarpeitaan ja arvojaan.
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Shrum ja McCarty (1997, 146) esittävät, että vaikka arvojen ja käyttäytymisen suhteen 
voimakkuus riippuu pitkälti käyttäytymisestä itsestään, niin yksilöllä ja hänen 

luonteellakin on vaikutusta tähän. Toiset kuluttajat ovat nimittäin tietoisempia omista 

mielentiloistaan, kuten motivaatioista, asenteista ja arvoista. He ovat myös alttiimpia 

tulkitsemaan omia tunnetilojaan. Tämän vuoksi nämä kuluttajat ovat varmempia omista 

arvoistaan sekä mielentilojensa ja käyttäytymisensä välisestä yhteydestä.

Arvot eivät rajoitu pelkästään yksilön arvoihin, sillä on olemassa myös kulttuurin, 

yhteiskunnan, instituutioiden, organisaatioiden ja ryhmien arvoja. Yksilön arvot ovat 

tiedostettuja tarpeita ja välineitä niiden tyydyttämiseksi, yhteisön arvot ovat sen sijaan 

ryhmän tiedostettuja tavoitteita ja vaatimuksia (Rokeach 1979, 50).

Sosiaalisissa yhteisöissä arvot ovatkin tärkeä käyttäytymistä integroiva ja sen 

ennustettavuutta lisäävä tekijä. Sosiaalisissa yhteisöissä toimiminen edellyttää arvojen 

ja muiden sekä yksilön sisäisten että yhteisössä vallitsevien, yhteisesti sovittujen 
standardien olemassaoloa. Kulutuksen ollessa sosiaalista käyttäytymistä, johon usein 

liittyy voimakas viiteryhmän vaikutus, arvoja halutaan yleensä toteuttaa myös 

kulutuskäyttäytymisessä. Yksilön henkilökohtaiset arvot ovatkin usein suurelta osin 

samoja kuin esimerkiksi hänen viiteryhmänsä arvot. Arvojen toteutumista valvotaan 

ryhmissä sosiaalisen kontrollin avulla. (Moisander 1991, 30) Nuorilla nuorisokulttuurin 

ja viiteryhmän vaikutus käyttäytymiseen oli tutkielman edelliseen lukuun nojautuen 

vieläkin voimakkaampi kuin vanhemman sukupolven edustajilla. Niinpä nuoret 

valvovat ja seuraavat yhtälailla omaa kuin viiteryhmänsä käyttäytymistä ja arvoja. 

Viiteryhmän vaikutuksesta käyttäytymiseen keskustellaan tutkielmassa lisää 

tuonnempana.

Puohiniemen (1995, 25) mukaan yksilö ilmaisee arvojaan valintojensa kautta. 

Käyttäytyminen on siis seurausta yksilön arvoista ja asenteista (Rokeach 1973). Vaikka 

Puohiniemen (1995, 134) tutkimuksen mukaan arvojen, asenteiden ja

kuluttajakäyttäytymisen välinen suhde ei ole erityisen voimakas niin se kuitenkin on 

olemassa. Kulutuskäyttäytymisen on nähty varsin usein olevan keino pyrkiä 

saavuttamaan muuten puuttuvaa tai uhanalaista itsetuntoa, itsensä toteuttamista tai 

sosiaalista statusta (Rajaniemi 1990, 8). Arvot vaikuttavat käyttäytymiseen niin, että jos
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tunnemme yksilön arvojärjestelmän, meidän on mahdollista ennustaa hänen 

käyttäytymistään.

Näkemykset arvoista on jaettu kahtaalle sen mukaan, miten henkilökohtaiset mielipiteet 

liitetään asian tai esineen arvokkuuteen. Arvosubjektivismista puhuttaessa jonkin 

esineen tai asian arvo ja arvokkuus on yksilön henkilökohtaisista mielipiteistä ja 
kokemuksista riippuvainen. Arvo-objektivismin mukaan jollain esineellä tai asialla on 

arvo sinänsä. Tämän sanotaan johtuvan siitä, että niillä on jokin arvokas ominaisuus. 

Ongelmana on kuitenkin ulkopuolisten tietämättömyys esineen tai asian arvosta. Niinpä 
arvo-objektivismikin on varsin suhteellista. Asioissa tai esineissä ei ole mitään 

yleispätevästi arvokasta, sillä paljon riippuu niiden käyttöyhteydestä ja niiden siitä 

saamasta yhteiskunnallisesta merkityksestä. (Ilmonen 1996, 223-224)

Kulutuksen konkreettinen kohde on tavara, joiden avulla pyritään aineellistamaan 

arvoja. Arvot eivät kuitenkaan ole näiden tavaroiden ominaisuuksia sinänsä. Vasta 

noille ominaisuuksille annetut merkitykset tekevät tavaroista arvokkaita tai arvottomia. 

(Ilmonen 1996, 228)

Joistakin arkipäivän tuotteista on tullut kuluttajille niin tärkeitä, että Ilmonen (mt. 229- 

230) kuvaa niiden muodostavan arjen alajärjestelmiä. Nämä ovat tavaroita tai 

tavararyhmiä, jotka kohoavat arjen rutiineista näyttävästi esiin. Arjen alajärjestelmät 

eivät synny itsestään, vaan niiden eteen on tehtävä määrätietoisesti työtä. Tällöin 

tavaroista tehdään erityistoimenpitein yhteisön silmissä merkityksellisiä (Lefebvre 
1971, 98; ref. Ilmonen 1996, 230). Tällaisia tuotteita ja tuoteryhmiä on aikaisemmin 

ollut muun muassa auto, turismi, seksuaalisuus ja muoti. Näiden tuotteiden piirissä on 

muodostunut oma sosiaalinen hierarkia. Tuotteisiin liittyy usein myös vahva tunneside, 

joka ylläpitää niiden merkityksellisyyttä. Matkapuhelimen voidaan katsoa saavuttaneen 

ainakin Suomessa asemansa arjen alajärjestelmässä liittyyhän siihen voimakas 

sosiaalinen aspekti ja lisäksi siihen ollaan yleensä hyvin sitoutuneita.

Kuten aikaisemmin todettiin, nuorille kuluttaminen on identifioitumisen keino, jolla 

toisaalta halutaan viestittää johonkin ryhmään kuulumista. Kuluttajan omistamien 

tuotteiden muoto, koko, väri ja funktiot välittävät merkityksiä, jotka kertovat hänen 

persoonallisuudestaan. Kulutuksella on siis laajempi sosiaalinen merkitys kuluttajan 

ilmaistessa tuotevalinnoillaan arvojärjestelmäänsä. (Moisander 1991, 29)
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Yhteiskunnallista järjestystä ylläpitämällä kulutus ja esineet ilmentävät olemassa olevia 
arvoja ja niiden järjestyksiä. Kulutus muuttaa myös arvojärjestystä ja edistää uusia 

arvosuuntauksia. Toisaalta kulutus on usein pelkää ajatuksetonta rutiinia, vailla 

sykähdyttäviä elämyksiä.

3.4 Muita käyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä

Rationaalinen kuluttaja tavoittelee käyttäytymisellään saatavilla olevan hyödyn 

maksimointia. Lehtisen (1975, 20) merkinvalintamallissa kuluttajan valinnan katsotaan 
perustuvan joidenkin valittavan tuotteen avulla saavutettavien ja/tai vältettävien 

kulutusseuraamusten optimointipyrkimykseen. Lisäksi kuluttaja pyrkii valinnoissa 

tietoisesti tai tiedostamatta yksiselitteiseen ratkaisuun niin vähällä vaivalla kuin 
mahdollista. Merkinvalintamallin perusolettamukset kuluttajan hyödyn maksimoinnista 

ja yksinkertaistamispyrkimyksistä ovat sovellettavissa myös tuotteen varsinaiseen 

käyttöön. Kuluttaja pyrkii tuotteen käytöllä maksimaaliseen hyötyyn tai tarpeen 

tyydytykseen mahdollisimman vähällä vaivalla. Yksinkertaistaminen on seuraamusta 

siitä, että kuluttajan informaation käsittely-ja keräysmahdollisuudet ovat rajoitetut.

3.4.1 Viiteryhmän vaikutus

Kun ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja kohdistavat odotuksia toisiinsa, 

syntyy sosiaalisia järjestelmiä. Yksi sosiaalisen järjestelmän laji on sosiaalinen ryhmä. 

Sosiaalisen järjestelmän yksilöiden muodostaessa sosiaalisen ryhmän, heidän välillään 

vallitsee yhteenkuuluvuuden tunne, joka on sosiaalisen ryhmän välttämätön ominaisuus. 

(Allardt 1983, 67)

Viiteryhmä on esimerkki sosiaalisesta ryhmästä. Parkin ja Lessigin (1977; ref. Solomon 

1999, 337) mukaan viiteryhmä on todellinen tai kuvitteellinen yksilö tai ryhmä, jolla 

yksilö kokee olevan huomattava merkitys arvioinneilleen, pyrkimyksilleen tai 

käyttäytymiselleen. Viiteryhmällä on Solomonin (1999, 338) mukaan kuluttajan 

käyttäytymiseen kolme vaikutustapaa:

• informatiivinen (esim. yksilö hakee informaatiota ja kokemuksia 

tuotemerkeistä ystäviltään, naapureiltaan tai sukulaisiltaan),
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• utilitaarinen (yksilö tekee ostopäätöksen tuotteesta, mikäli hänen 

viiteryhmänsä on siihen tyytyväinen) ja

• arvoa ilmaiseva (yksilö tuntee tuotteen ostamisen tai käyttämisen 

vahvistavan hänen imagoaan viiteryhmän silmissä).

Nuorille on tärkeää samaistua johonkin erityiseen ryhmään, jossa hän haluaa tulla 

hyväksytyksi. Viiteryhmään kuulumisesta on yleensä seurauksia yksilöiden toimintaan. 

Tärkeimmät seuraukset liittyvät normien noudattamiseen, ihmisten arviointeihin 

itsestään ja sosiaalisen identiteetin muodostumiseen. (Allardt 1983, 69)

Matkapuhelimen hankkiminen, omistaminen ja käyttö saavat vaikutteita ryhmältä. 

Viiteryhmällä on huomattava merkitys yksilön arviointeihin, pyrkimyksiin tai 

käyttäytymiseen (Solomon 1999, 337). Kaveriporukka viiteryhmänä antaa voimakkaan 

impulssin matkapuhelimen hankkimiseen, palveluntarjoajan, laitteen merkin ja mallin 
valitsemiseen sekä käyttötapoihin. Tuotteen monimutkaisuus ja siihen sisältyvä riski 

lisäävät viiteryhmän vaikutusta. Erityisen voimakas ryhmän vaikutus on 

ylellisyystuotteiden tai sosiaalisesti huomiota herättävien tuotteiden, esimerkiksi 

matkapuhelimen kohdalla (Solomon 199, 341-342). Tällöin kuluttaja on erityisen 

riippuvainen muiden hyväksyvistä mielipiteistä. Kuviossa 6 havainnollistetaan 

viiteryhmän vaikutusta ostopäätökseen eri tuotteiden kohdalla.

Kuvio 6: Viiteryhmän vaikutus ostopäätöksiin

Yksityiset ylellisyys- 
hyödykkeet
Vaikutus: voimakas 
tuotteelle, heikko 
tuotemerkille 
(tv-pelit, jääpalakone)

Julkiset välttämättö- 
myyshyödykkeet 
Vaikutus: heikko 
tuotteelle, voimakas 
tuotemerkille 
(auto, miesten puvut)

Julkiset ylellisyys- 
hyödykket
Vaikutus: voimakas 
tuotteelle ja tuote
merkille
(golfglubit, purjeveneet)

Yksityiset välttämättö- 
myyshyödykkeet 
Vaikutus: heikko 
tuotteelle ja tuote
merkille
(patjat, jääkaappi)

Viiteryhmällä 
voimakas vaiku
tus merkin 
valintaan (+)

TUOTE
MERKKI

Viiteryhmällä 
heikko vaikutus 
merkin valintaar

Viiteryhmällä heikko 
vaikutus tuotteen 
hankkimisessa (-)

TUOTE Viiteryhmällä voimakas 
vaikutus tuotteen 
hankkimisessa (+)

Lähde: Solomon 1999, 342.
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Tässä tutkimuksessa ei perehdytä tuotteen valintaan ja siihen liittyviin tekijöihin 

kuluttajan ostopäätösprosessin aikana. Kuvio 6 havainnollistaa kuitenkin hyvin, miten 

viiteryhmä vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen eri tuotekategorioissa.

Matkapuhelin sijoittuu tutkimuksen tekijän mukaan alle 30-vuotiaiden kuluttajien 

kohdalla tutkielman toisessa luvussa tehdyn johtopäätöksen mukaan julkisiin 

välttämättömyyshyödykkeisiin, koska viiteryhmällä on voimakas vaikutus tuotteen 
hankkimiseen ja tuotemerkin valintaan. Vanhempien ihmisten ostopäätöksissä ei 

viiteryhmällä ole enää merkittävää vaikutusta merkin vaan pikemmin tuotteen valintaan. 

Näin ollen vanhempien ihmisten ostopäätökset sijoittuvat kuviossa yksityisiin 

ylellisyyshyödykkeisiin. Tehtyään ostopäätöksen matkapuhelimesta, he ostavat laitteen 

lähinnä hinnan eikä merkin mukaan. Vahvat tuotemerkit herättävät luottamusta ja 

antavat siten tukea ostopäätöksille.

3.4.2 Tilannetekijöiden vaikutus

Tilannetekijät ovat välittömiä vaikutuksia, jotka eivät johdu yksilöstä tai 
markkinoitavasta tuotteesta tai tuotemerkistä. Sen sijaan tämä yleensä hyvin tilapäinen 

tekijä syntyy tietyissä olosuhteissa tai tiettyä taustaa vasten, joihin kuluttaja on joutunut. 

Tavallisesti tilannetekijöihin liittyy myös sosiaalinen vaikutus, vaikkakaan se ei ole 

tilannetekijöiden syntymisen välttämätön edellytys. (Wilkie 1994, 381) Kuluttajan 

käyttäytymisen tarkastelussa on tärkeä perehtyä tilannetekijöihin, koska kaikki 

kulutustapahtumaan liittyvät tilanteet vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen. Olennaisinta 
kuitenkin on perehtyä todennäköisimpiin kuluttajan kohtaamiin tilanteisiin.

Tutkimusongelman kannalta relevantein tilanne on sekä kulutustilanne että kuluttajan 

taloudellinen tilanne. Muita tilanteita ovat Wilkien (1994, 383-386) mukaan, jotka 

jätetään tässä tutkielmassa käsittelemättä, tuotteen loppuun kuluminen, tuotteessa 

ilmenevät viat sekä lahjananto. Yksilön taloudellinen tilanne vaikuttaa olennaisesti 

kuluttamiseen. Wilkien (1994, 383) mukaan hyvä taloudellinen tilanne ei suoranaisesti 

johda kuluttamiseen, mutta heikko tilanne sen sijaan estää tai siirtää sitä. Yksilön hyvän 
taloudellisen tilanteen sanotaankin mahdollistavan kuluttamisen. Tutkimuksen 

kohderyhmän, nuorten opiskelijoiden, taloudellinen tilanne on varsin heikko työssä 

aiemmin käydyn keskustelun mukaan.
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Varsinainen kulutustilanne viittaa tiettyihin päämääriin, puitteisiin ja olosuhteisiin, 

jolloin yksilö olettaa käyttävänsä tuotetta. (Wilkie 1994, 385) Kulutustilanne koostuu 
sosiaalisesta ympäristöstä, vuorokaudenajasta, viikonpäivästä, vuodenajasta sekä 

henkilön ja tilanteen välisestä vuorovaikutuksesta (Antonides & van Raaij 1998, 299). 

Kuluttajat usein siis mieltävät tiettyjen tuotteiden sopivan tiettyihin tilanteisiin. 

Ruokailu tapahtuu yleensä tiettyinä kellonaikana, mutta usein tavat ja tottumukset 

määrittelevät käyttäytymissäännöt. Esimerkiksi markkinointiviestinnässä varsin usein 

hyödynnetään tuotteiden ja tilanteiden välille luotuja sidoksia. (Wilkie 1994, 385)

Matkapuhelimella voidaan katsoa olevan monia tiettyyn tilanteeseen liittyviä 
kulutustilanteita. Matkapuhelin tarjoaa Kopomaan ja Mäenpään (1998, 42) tutkimuksen 

mukaan mahdollisuuden spontaaneihin yhteydenottoihin, jotka ovat saaneet lähinnä 

rituaalisia piirteitä eli yhteyksiä haetaan tiettyihin aikoihin ja tietyissä ympäristöissä. 

Erityisesti se sopii kaupunkiympäristön kiireisten ystävyyssuhteiden ylläpitoon. Sillä 

voi ottaa paikasta riippumatta kontaktin vaikkapa tapaamisen ehdottamiseksi. Myös 

kuulumisten vaihto julkisella paikalla on luonnollista; maaseudulla ei tulisi 

kysymykseen keskustella puhelimessa ruuhkabussissa, vastaavasti Helsingin keskustan 

kulkuneuvoissa tämä on jokapäiväistä. Kopomaan ja Mäenpään (1998, 14) tutkimuksen 

mukaan sopiviksi soiton paikoiksi mainittiin joutenolo, auto, kadulla kävely, 

katuseurallinen paikka sekä bussi ja juna. Joutenolo vaikkapa kahvilassa tai junaa 

odotellessa suosi vahvasti soittamista.

Kopomaan ja Mäenpään (1998) tutkimuksen mukaan suunnittelematon soitontarve 

syntyy halusta olla toisen kanssa, vähintään puheyhteydessä. Tutkijat kuvaavatkin 

matkapuhelinta etätyöympäristönä ja jutustelupaikkana sekä verkoston jäsenten 
tapaamispisteenä.

Matkapuhelinta on markkinoitu kommunikaatiovälineenä, jolla voi nopeasti ottaa 

yhteyden ystävään tai tuttavaan. Puhelun korkean hinnan vuoksi keskustelun luonne on 

yksinkertaistettu ja nopea. Toisaalta soittokynnys on hyvin alhainen, kun puhelin on 

aina käden ulottuvilla eikä tarvitse vaivautua puhelinautomaatin etsintään. Otollisimpia 

kulutus- eli soittotilanteita Kopomaan ja Mäenpään (1998, 10) tutkimuksen mukaan on 

silloin, kun kuluttaja odottelee ystäväänsä. Tämä on tutkimuksen tekijän mielestä 

verrattavissa erinomaisesti tupakoitsijoihin, jotka erilaisissa odotustilanteissa 

turvautuvat savukkeeseen. Henkilöt ovat kuvanneet tilannetta helpommaksi, kun on
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käsillä jotain tekemistä ja aikakin kuluu nopeammin, kun huomio kiinnittyy johonkin 

toimintaan. Taustalla saattaa olla jonkinlaista hämmentyneisyyttä muiden ihmisten 

mahdollisen huomionkohteena olemisesta. Niinpä nikotinisti turvautuu tupakkaan ja 

”kännyköijä” matkapuhelimeensa. Kyse on siis jonkinlaisesta aikuisen turvalelusta, kun 

voi tekeytyä ikään kuin tilanteen ulkopuolelle, kauemmas muiden ihmisten 

havaintopiiristä.

3.5 Tiivistelmä ja tutkielman graafinen viitekehys

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen tehtävänä on kuvata, miten arvot, 

nuorisokulttuuri ja viiteryhmä, nuoren persoonallisuus ja identiteetin rakentaminen sekä 

tilannetekijät ohjaavat tuotteen käyttöä. Malli kertoo kuluttajan kognitiivisesti 

muotoutuneista käsityksistä ja kokemuksista tiettyä tuotetta kohtaan. Tutkimus

kysymykseen: ”miten yksilön arvomaailma ohjaa pääkaupunkiseudun nuoren matka

puhelimen käyttöä?” on haettu vastausta perehtymällä nuorisotutkimuksiin, kuluttajan 

käyttäytymiseen ja tuoteulottuvuuksia käsittelevään kirjallisuuteen. Kuluttajan 

käyttäytymistä tarkastellaan arvonäkökulmasta, johon viitekehyksen muodostamisessa 

käytetty arvoketjuteoriakin perustuu.

Viitekehyksen muodostamisessa käytetty arvoketju on kolmetasoinen muodostuen 

tuotteen ominaisuuksista, niistä aiheutuvista seurauksista sekä arvoista. Analyysissa 

pyritään löytämään näiden kolmen elementin sidoksia, eli mitä käytön hyötyjä kuluttaja 

mieltää tietyistä tuoteattribuuteista johtuviksi ja toisaalta, minkä arvojen toteutumista 

yksilö tuotteen käytöllä tavoittelee.

Arvoketjumalli perustuu olettamukseen rationaalisesta kuluttajasta ja hänen tavoite- 

suuntautuvasta käyttäytymisestään. Analyysi sopii matkapuhelimeen, koska se on 

korkean sidonnaisuuden tuote, joka edellyttää kuluttajalta kognitiivista ajatusprosessia 
ja harkintaa. Vaikka matkapuhelimella on monia funktionaalisia toimintoja, sen 

merkitykset ovat kuitenkin useimmille kuluttajille enimmäkseen abstrakteja. Niinpä 

tutkimuksen viitekehyksessä perehdytään tuotteen symbolisiin merkityksiin, sekä 
tuotteen, yksilön ja kulttuurin väliseen vuorovaikutukseen.

Arvot ovat arvoketjumallin mukaan tärkein kuluttajan käyttäytymistä ohjaava tekijä. 

Niihin perehdytään Rokeachin arvoteoriaan nojautuen. Rokeach määrittelee arvon
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pysyvänä käsityksenä siitä, että tietty käyttäytyminen tai lopputila on yksilölle itselleen 

tai sosiaalisesti suotavampi kuin vaihtoehtoinen toimintatapa. Arvot perustuvat tutkijan 

mukaan voimakkaasti motivaatioihin. Kulttuuri antaa puitteet perusarvojemme 

ilmenemiselle, jotka ovat jokseenkin samanlaiset kussakin kulttuurissa vaikka 

yksilötasolla esiintyykin variaatioita.

Kulutuksen kohde, tavara, mahdollistaa arvojen aineellistamisen ja niiden saattamisen 

myös muiden kuluttajien tietoisuuteen. Kyse ei kuitenkaan ole tuotteiden ominai

suuksille annetuista arvoista vaan siitä, miten ominaisuuksille annetut merkitykset 

tekevät tuotteista arvojen välittäjiä. Kuluttamisella on lukuisia symbolisia merkityksiä; 

erityisesti nuorille se merkitsee samaistumista nuorisokulttuuriin. Toisaalta 

kuluttamisen kautta yksilö haluaa identifioitua, jolloin kuluttaja viestittää ympäristöönsä 

omaa persoonallisuuttaan ja arvojärjestelmäänsä.

Arvot eivät ole kuitenkaan ainoa kuluttajan käyttäytymistä ohjaava seikka. 

Tutkielmassa perehdytään arvojen lisäksi viiteryhmän ja tilannetekijöiden vaikutukseen, 

sillä erityisesti pääkaupunkiseudun nuoret ottavat viiteryhmiltään käyttäytymismalleja. 

Tuotteena matkapuhelin on sellainen, jonka käyttö on hyvin tilannesidonnaista, minkä 

Kopomaa ja Mäenpää (1998) tutkimuksessaan matkapuhelimen käytöstä julkisessa 

kaupunkitilassa osoittivat. Kuluttajat mieltävätkin tiettyjen tuotteiden sopivan tiettyihin 

tilanteisiin, kuten matkapuhelimella soittelu mielletään sopivan odotustilanteisiin. 

Tarkasteltaessa tilanteita, joihin tavallisesti liittyy myös sosiaalinen vaikutus, tulee 

niistä ottaa huomioon kuitenkin vain kaikkein relevanteimmat.

Teoreettisena vastauksena asetettuun tutkimuskysymykseen raportoidun aikaisemman 

keskustelun pohjalta voidaan esittää malli pääkaupunkiseudun nuoren kuluttajan 

arvoista matkapuhelimen käytössä (kuvio 7). Siinä on esitetty tutkielman keskeiset 
käsitteet ja määritelmät sekä niiden riippuvuussuhteet kuvion muodossa. 

Viitekehyksessä esitetään tutkimuksessa käytettävä teoria yhteenvedon muodossa.
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Kuvio 7: Pääkaupunkiseudun nuoren kuluttajan arvot matkapuhelimen käytössä

Viiteryhmä

Konk
reettiset

Persoonallisuus,
identiteetin
rakentaminen

Tilannetekijät
Nuorisokulttuuri

Nuorten käyttäytyminen / 
kuluttaminen

TUOTEOMINAISUUDET SEURAUKSET ARVOT

.Tavoite-
arvot

Lähde: mukaillen Peter & Olson 1990; mukaillen Antonides & van Raaij (1998).

Tutkimuksen graafisessa viitekehyksessä on yhdistetty mukaillen tuotteen Peterin & 

Olsonin (1990) arvoketjuinani sekä Antonides’n & van Raaij’n (1998) kuluttajan 

käyttäytymisen sovellettu malli. Arvoketjumalli esitetään viitekehyksessä sellaisenaan 

mutta kuluttajan käyttäytymisen sovelletusta mallista otetaan huomioon 

käyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä vain arvot, kulttuuri ja tilannetekijät. Arvoketju- 

malli perustuu olettamukseen rationaalisesta kuluttajasta, jolloin arvot ovat tärkein 

käyttäytymistä ohjaava tekijä.

Kuluttajan arvoihin vaikuttaa Antonides’n ja van Raaij’n mallin mukaan kulttuuri ja 
persoonallisuus. Tutkimuksessa on olennaista perustaa tarkastelu nuorisokulttuureihin, 

mutta luonnollisesti taustalla vaikuttaa myös suomalainen kulttuuri, joka on suhteellisen 

yhteneväinen kaikilla suomalaisilla vaikka eroja yksilöiden välillä ilmeneekin. 

Persoonallisuus huomioidaan suhteessa siihen, millaiseksi pääkaupunkiseudun nuori on 

nuorisotutkimusten perusteella luonnehdittu. Hän on siis viihdesuuntautunut, elämäänsä 

tyytyväinen ja opiskeleva single. Luonteeltaan hän on itsenäinen ja laajakatseinen. 

Nuori arvostaa kansainvälisyyttä ja on huolestunut ympäristöasioista. Hänen kulutus- 

käyttäytymisensä on omaleimaista, yksilöllistä ja valikoivaa. Hän haluaa 

kulutustavoillaan viestittää rationaalisuuttaan, joskin toisinaan hän kuluttaa jopa 

viidenneksen yli varojensa. Tällöin hän kattaa menonsa lainaamalla rahaa
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vanhemmiltaan. Kuluttaminen on nuorelle symbolista toimintaa, jolla hän viestittää 

elämäntapaansa ympäristöön.

Nuoret ovat varsin alttiita samaistumaan yhteen tai muutamiin ryhmiin. Ryhmät voivat 
olla alakulttuureja, joihin kuuluvat kuitenkin yleensä alle 20-vuotiaat nuoret tai ne 

voivat liittyä esimerkiksi nuorten urheilu- ja vapaa-ajan harrastuksiin. Samaistumalla 

johonkin ryhmään nuori rakentaa sosiaalista identiteettiään. Viiteryhmä on siis osa 

nuorisokulttuuria, joka otetaan tutkimuksessa huomioon nuoren kuluttajan 

käyttäytymisen ja arvojen tarkastelussa. Nämä vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen siis 

kaksitahoisesti: sekä suoraan käyttäytymiseen että arvojen kautta. Kolmas 

käyttäytymiseen vaikuttava tekijä rationaalisen kuluttajan kohdalla on tilannetekijät. 

Nämä hyvin tilapäiset tekijät syntyvät tietyissä olosuhteissa ja tutkimusta ajatellen 

tarkastellaankin tilanteita, jolloin nuori normaalisti käyttää matkapuhelintaan.

Laaditun teoreettisen viitekehyksen ohjaamana suoritetaan seuraavaksi tutkielman 

empiirisen aineiston keräys ja analysointi. Empiirisen osuuden muodostamisessa ja 

analysoinnissa huomioidaan viitekehysmallista viiteryhmän, identiteetin rakentamisen 

ja tuotteen arvoketjun vaikutus nuoren matkapuhelimen käyttöön. Empiirisessä 

osuudessa ei käsitellä tilannetekijöiden ja nuorisokulttuurin vaikutusta. Näihin 

nojaudutaan yksin viitekehyksen muodostamisessa käytettyjen aikaisempien 

keskustelujen pohjalta.

I\itkimusmenetelmä

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena on tarkastella pääkaupunkiseudun nuorten 
matkapuhelimen käyttöön liittämiä arvoja ja niiden vaikutusta nuorten matkapuhelimen 

käyttöön tutkielman viitekehyksen mukaisesti. Työssä määritellään myös kuluttajien 

tärkeänä pitämiä matkapuhelimen tuoteominaisuuksia ja seurauksia, joiden avulla 
kuluttaja tavoittelee arvojensa toteutumista.

Matkapuhelimen seurauksia tarkastellaan kolmen ulottuvuuden avulla: minäkuvan

rakentajana, sosiaalisuutta tukevana ja lisäävänä tekijänä sekä teknisenä apuvälineenä.

Minäkuvan rakentamisfunktio kuvaa graafisessa viitekehyksessä persoonallisuuden ja

identiteetin rakentamista. Sosiaalisuus ja yhteisöllisyyden tarve puolestaan ovat osa
nuorisokulttuuria ja viiteryhmää, koska nuoret ovat viitekehyksen mukaisesti varsin
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alttiita samaistumaan ryhmään tai ryhmiin. Kuten jo aiemmin tutkielmassa todettiin, 

nuoret hakevat arvo- ja käyttäytymismalleja muilta nuorilta. Tilannetekijöitä, jotka ovat 
tutkielman viitekehyksessä yksi kuluttajan arvoketjuun ja käyttäytymiseen vaikuttava 

tekijä, ei tarkastella työn empiirisessä osiossa. Ne otetaan huomioon teoriaosuudessa 

käsitellyllä tavalla.

Työn empiiristen tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaiset arvot ohjaavat 

pääkaupunkiseudun nuoren matkapuhelimen käyttöä. Työn pääongelmaan haetaan 
vastausta seuraavien osatavoitteiden avulla: kuvataan nuorten matkapuhelimen 

käyttöprofiili, selvitetään matkapuhelimen eri ominaisuuksien merkitys nuorille ja 

heidän tavoittelemat seuraukset sekä kuvataan pääkaupunkiseudun nuorten arvorakenne 

matkapuhelimen käytössä.

4.1 Tutkimusmenetelmän valinta

Työssä käytetään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmetodia. 

Kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysia voidaan tietyssä mielessä jatkumona, ei 

vastakohtina tai toisensa poissulkevina analyysimalleina. Siksi niitä voidaan soveltaa 

samassa tutkimuksessa ja saman tutkimusaineiston analysoinnissa. (Alasuutari 1994, 

23)

Erityisesti arkaluontoisten tutkimusongelmien selvittämiseen ei ole mahdollista käyttää 

tilastollista, kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, jos tutkimustuloksilta vaaditaan 

luotettavuutta (Grönfors 1982, 11). Tutkimuksessa perehdytään nuorten kuluttajien 

arvoihin matkapuhelimen käytössä, mikä on varsin arkaluontoinen aihe. Täten niiden 

selvittäminen vaatii kvalitatiivista tutkimusotetta.

Kvalitatiivinen tutkimus suoritetaan syvähaastatteluina. Haastattelu on luonteeltaan 

vapaamuotoinen, jolloin kysymyksiä ei ole ennakkoon täsmällisesti muotoiltu vaan 

keskustelu muotoutuu tilanteen mukaan (Jyrinki 1977, 8). Tutkimusmetodi, jota 
kutsutaan laddering -menetelmäksi, perustuu arvoketjuanalyysiin, ja se on tutkimuksen 

viitekehyksen mukainen. Kvalitatiivinen tutkimus perustuu teoreettisten käsitteiden 

selvittämiseen eikä tuloksia pyritä yleistämään koko perusjoukkoon.
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Gutmanin, Reynoldsin ja Grunertin arvoketjuanalyysissa perehdytään kuluttajan 

mielleyhtymiin matkapuhelimen tuoteominaisuuksista, niiden seurauksista ja arvoista. 

Arvoketjulla voidaan havainnollistaa tuotteen tehtäviä ja merkityksiä. Kuluttajan 

arvoketjuja, tuoteominaisuuksiin liittämiä merkityksiä selvitetään yleensä laddering - 

tutkimusmenetelmällä, joka on yksilötasoinen syvähaastattelumenetelmä. Laddering 

edellyttää räätälöidyn haastattelun, jossa käytetään useita sarjoja kohdistettuja 

kysymyksiä, tyypillisenä kysymyksenä ”miksi se on sinulle tärkeä?” Tavoitteena on 

määrittää joukko sidoksia ominaisuuksien, seurausten ja arvojen välillä.

Tällä haastattelutekniikalla on mahdollista lähestyä kuluttajaa joko tarkastelemalla 

taustalla vaikuttavia motivaatioita matkapuhelimen käytössä tai matkapuhelimeen 

liittyviä kognitiivisia rakenteita (Grunert & Grunert 1995). Tässä tutkimuksessa 

tarkastelu tehdään motivationaalisesta näkökulmasta, missä pyritään löytämään 

kuluttajan tärkeimmät matkapuhelimen käyttömotiivit sekä tuoteominaisuudet, jotka 

näihin liittyvät. Tutkimuksessa ei sen sijaan pyritä selvittämään yleistettävissä olevia 

matkapuhelimeen liittyviä kognitiivisia rakenteita, jotka kertovat miten yksilön 

kokemus kulutuskäyttäytymisestään on muodostunut ja varastoitunut muistiin.

Ladderingin pääasiallinen sovellus on kehittää hierarkinen arvokartta (value map), joka 

osoittaa ominaisuuksien, seurauksien ja yksilöllisten arvojen keskinäisen suhteen 

annetussa tuoteluokassa.

Syvähaastattelujen tuloksia syvennetään kvantitatiivisella tutkimuksella, jolla pyritään 

ilmiön määrälliseen selittämiseen ja ennustamiseen. Tällöin tarkoituksena on selvittää 

kahden tai useamman muuttujan välisiä riippuvuuksia sekä tehdä yleistyksiä 

tutkimustuloksista. Tämän työn lomaketutkimus on kaksivaiheinen: esitutkimus ja 
varsinainen tutkimus. Tätä haastatteluaineistoa tuetaan kvantitatiivisin menetelmin, 

joissa selvitetään nuoren kuluttajan matkapuhelimen käyttötottumuksia ja 

sitoutuneisuutta sekä käsitystä tuotteen eri ominaisuuksista.

4.2 Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Tutkimuksen perusjoukkona oli pääkaupunkiseudun 20-29-vuotiaat nuoret. Tilastojen 

mukaan varsin suuri osa ikäryhmän nuorista pääkaupunkiseudulla asuu yksin tai 

avoliitossa, ovat lapsettomia ja opiskelevia nuoria. Niinpä tutkimuksen kohteeksi
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valittiin Helsingin kauppakorkeakoulun ja Helsingin yliopiston opiskelijat. Jatkossa 

näistä käytetään lyhyemmin vain nimiä kauppakorkeakoulu tai HKKK sekä yliopisto. 

Tavoitteena kahden eri opiskelijaryhmän valinnassa oli saavuttaa arvomaailmoiltaan 

toisistaan poikkeavat nuorisoryhmät. Yliopiston opiskelijoista suljettiin kuitenkin 
oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat pois, koska ajateltiin heidän arvomaailmansa 

olevan lähellä kauppakorkeakoulun opiskelijoiden arvomaailmaa.

Tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti pääkaupunkiseudun nuoren arvomaailma 

poikkeaa muun Suomen nuorten arvoista. Siksi otokseen valittiin vain 

pääkaupunkiseudun nuoria. Ikäryhmän valinta perustuu puolestaan kohdeyrityksen, 
Helsingin Puhelin Oyj:n (HPY:n), tarpeisiin selvittää nuorten aikuisten motivaatioita 

matkapuhelimen käytössä.

Aineiston keruu tapahtui harkinnanvaraisesti. Harkinnanvaraisesti valittua 

tutkimusjoukkoa nimitetään näytteeksi, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä perusjoukon 

osajoukkoja, jotka eivät ole otoksia. (Jyrinki 1977, 29) Satunnaisnäytteestä luovuttiin, 
koska listausta perusjoukosta eli matkapuhelinta käyttävistä kauppakorkeakoulussa ja 

yliopistolla opiskelevista nuorista oli vaikea saada. Listaus matkapuhelinliittymän 

omistavista nuorista olisi toki ollut mahdollista muodostaa mutta on tapauksia, jolloin 

nuori käyttää jonkun muun liittymää kuin omaansa.

Otantatutkimuksessa saattaa esiintyä otantavirhettä, joka johtuu siitä, että otos ei ole 

täysin perusjoukkoa edustava ja otoksesta saatava tieto ei anna täysin oikeaa kuvaa 

perusjoukosta. Otantavirhettä voidaan kuitenkin pienentää valitsemalla sopiva 

otantamenetelmä ja myös otoskokoa suurentamalla. (Niemi 1994, 8) Aineiston 

luotettavuutta käsitellään myöhemmin tässä luvussa.

43 Tutkimuksen toteuttaminen

4.3.1 Haastateltavien henkilöiden valinta ja haastatteluiden toteuttaminen

Kvalitatiivisen tutkimuksen haastateltavien valinnan ei ole tarkoitus perustua 

satunnaisuuteen, koska tällöin ei pyritä kuvaamaan ilmiötä yleisesti. Olennaista sen
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sijaan oli löytää mahdollisimman edustava näyte tutkimusongelmaan nähden. 

Seuraaviin ominaisuuksiin kiinnitettiin huomiota haastateltavien valinnassa: 

asuinpaikka pääkaupunkiseutu,

- ikä 20-29 -vuotta, 

naimaton, ei lapsia,
opiskelupaikkana yliopisto tai kauppakorkeakoulu,

- käyttää matkapuhelinta.

Kestoltaan 30-60 minuuttia kestäviä haastatteluja tehtiin yhteensä 12 kymmenenä 

päivänä aikavälillä 22.1.1999-12.2.1999 (taulukko 2). Kaikki haastattelut nauhoitettiin 

ja vain pääkohdista tehtiin muistiinpanoja. Nauhurin käyttö oli välttämätöntä, koska 
käytettävässä syvähaastattelumenetelmässä jokainen elementti arvoketjussa, 

tuoteominaisuus, usein lukuisat positiiviset ja negatiiviset seuraukset sekä arvot oli 

selvitettävä ja kirjattava sanatarkasti ylös. Usein ne eivät tulleet kovin helposti esille 

keskustelussa vaan paljon riippui tutkijan tulkinnoista.

Nauhurin käytöstä haastattelun apuvälineenä on lukuisia positiivisia ja negatiivisia 

puolia. Positiivinen puoli nauhurissa myös tässä tutkimuksessa oli se, että haastattelut 

saatiin litteroitua sanatarkasti ylös siinä muodossa kuin haastateltava henkilö asian 
ilmaisi. Nauhurin huonona puolena sanotaan sen vaikuttavan aina tutkittavan 

käyttäytymiseen, minkä huomasi ainakin puhetyylin muuttumisena. Tekniset viat 

mainitaan myös nauhurin ongelmaksi. Tämän tutkimuksen kohdalla haastatteluja 
suoritettiin itse asiassa 13, mutta yhden haastattelun kohdalla nauha kulki 

puolinopeudella, joten se jouduttiin toteuttamaan uudestaan toisen haastateltavan 

kanssa. Nauhojen työstäminen on lisäksi aikaa vievää ja työlästä. Niiden purkuun 

kuluikin huomattava aika, koska sanatarkka litterointi oli välttämätöntä tutkimuksen 

onnistumisen kannalta. Puolen tunnin haastattelun purkaminen vei kuutisen tuntia, joten 

kaikkien haastatteluiden purkaminen vei noin 80 tuntia, työpäivissä kymmenen 
työpäivää, (ks. Grönfors 1982, 137-140)

Yliopistolta ja kauppakorkeakoulusta haastateltiin molemmista kuutta henkilöä niin, että 
heistä miehiä ja naisia oli yhtä paljon. Iältään he olivat 22-28-vuotiaita. Haastateltavien 

taustat ja haastatteluiden suoritusajankohta esitetään taulukossa 2.
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Taulukko 2: Haastatteluajankohdat ja haastateltu
Haastattelu
ajankohta

Sukupuoli Ikä Opiskelupaikka,
pääaine/suuntautu-
misvaihtoehto

Vuosi
kurssi

Asuinmuoto Harrastukset

22.1.1999 Mies 26 HKKK, kansantalous 6. Avoliitto Lukeminen, ulkoilu
23.1.1999 Nainen 23 HKKK, markkinointi 5. Asuu yksin Aerobic, jooga, 

punttisali
25.1.1999 Nainen 23 Yliopisto, 

kotitalousopettaj a- 
koulutus

4. Soluasunto Ulkoilu, ruuanlaitto

25.1.1999 Nainen 22 Yliopisto, 
kotitalousopettaj a- 
koulutus

3. Asuu yksin Liikunta

26.1.1999 Mies 23 HKKK, kansantalous 5. Asuu yksin -

27.1.1999 Nainen 24 Yliopisto 5. Asuu yksin Laskettelu, aerobic,
rullaluistelu,
elokuvat

28.1.1999 Mies 24 HKKK, rahoitus 4. Asuu yksin -

28.1.1999 Nainen 24 HKKK, laskenta 4. Asuu yksin Urheilu
2.2.1999 Nainen 23 HKKK, laskenta 4. Asuu yksin Aerobic, laskettelu, 

punttisali
4.2.1999 Mies 28 Yliopisto,

lastentarhaopettaja-
koulutus

4. Asuu yksin

9.2.1999 Mies 24 Yliopisto, Venäjän 
kääntäminen

6. Avoliitto Tietokoneet, 
purjehdus, biljardi, 
jääkiekko

12.2.1999 Mies 23 Yliopisto,
puumarkkina-tiede

2. Asuu yksin -

en henkilöiden taustat

4.3.2 Kyselylomakkeen laadinta ja kyselyn toteutus

Tutkimuksen lomakekysely oli kaksivaiheinen: esitutkimus ja varsinainen 

lomakekysely. Esitutkimus katsottiin välttämättömäksi, jotta kysymyslomakkeesta 
saataisiin muodostettua toimivien mittareiden eli väittämien kokonaisuus. 

Esitutkimuksessa, joka suoritettiin Helsingin kauppakorkeakoulussa 28.1.1999, 

kymmenen opiskelijaa täytti lomakkeen. Lisäksi yhden yliopistolla opiskelevan, 
kohderyhmään kuuluvan naisen kanssa perehdyttiin lomakkeen tulkintoihin tarkemmin.

Esitutkimuksen tuloksena joidenkin väittämien skaalan laajentaminen huomattiin 
välttämättömäksi. Matkapuhelinliittymän kuukausittaista laskujen suuruutta, soitettujen 

ja vastaanotettujen puheluiden määrää nostettiin, koska kaksi esitutkimukseen 

osallistunutta ilmoitti väittämissä suurimman mahdollisen vaihtoehdon. Lomake 

koettiin selkeäksi ja helpoksi täyttää ja sen täyttämiseen kului kahdeksasta kymmeneen 

minuuttia. Lomakkeen tavoitteena oli olla nimenomaan selkeä ja lyhyt, jotta 
saavutettaisiin mahdollisimman hyvä vastausprosentti ja vastaajat perehtyisivät 

kysymyksiin huolellisesti.
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Esitutkimuksen tuloksena varsinaiseen kyselylomakkeeseen lisättiin myös avoin 
kysymys koskien vastaajan mielipidettä yleisesti matkapuhelimesta tai sen käytöstä. 

Varsinaisessa kyselyssä avoimeen kysymykseen vastasikin 22% vastanneista. Testattuja 

lomakkeita ei koodattu lopulliseen aineistoon kysymysten skaalauksen muuttumisen 

vuoksi.

Rakenteeltaan lomake oli kolmisivuinen, joka sisälsi sekä strukturoituja kysymyksiä 

että asenneväittämiä, joihin vastaaminen tapahtui 5-asteisella Likert-asteikolla. 

Lomakkeen alussa oli lyhyt saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tavoite ja 

vastausohjeet. Kirjeessä korostettiin tutkimuksen olevan opinnäytetyö, jotta vastaajien 

sympatiat olisivat tutkijan puolella ja siten nostettaisiin edelleen vastausprosenttia. 

Lopuksi kerrottiin vielä, että kaikki vastauslomakkeet käsitellään niin, etteivät 

yksittäiset vastaukset erotu.

Kysymysten asettelu (kysymyslomake esitetään kokonaisuudessaan liitteessä 2):

- A1-A6: vastaajan taustatiedot,

B1-B19: matkapuhelimen käyttöprofiili,

C1-C24: asenneväittämät siitä, kuinka tärkeäksi vastaaja arvostaa 

matkapuhelimen eri ominaisuudet,

- Dl-Dl 1 : asenneväittämät kuluttajan tavoittelemista hyödyistä 

matkapuhelimen käytössä,

- E (avoin kysymys): pyydetään lukijaa kommentoimaan vapaasti 

matkapuhelinta tai sen käyttöä.

Lomakkeita jaettiin tutkimusta varten yhteensä 400 kappaletta niin, että sekä yliopistolla 

että kauppakorkeakoulussa niitä jaettiin yhtä monta. Kyselyyn vastaaminen ei 
edellyttänyt matkapuhelimen omistamista tai käyttämistä. Jos vastaaja ei käyttänyt 

matkapuhelinta pyydettiin häntä taustatietoihin vastaamisen jälkeen siirtymään 

matkapuhelimen ominaisuuksia ja käytön seurauksia käsittelevään osioon (Cl-E). 
Lomakekyselyssä ei rajattu avioliitossa eläviä ja lapsiperheitä pois vaan he ryhmittyivät 

avoliitossa elävien kanssa samaan joukkoon. Sen sijaan ikäryhmä oli edelleen 20-29- 
vuotiaat ja asuinalueena pääkaupunkiseutu.
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Koska otos oli joukko opiskelijoita, jotka parhaiten tavoittaa koulultaan, valittiin se 

lomakkeiden jakopaikaksi. Hyvän vastausprosentin varmistamiseksi lomakkeet jaettiin 

luennoitsijan luvalla luennon alussa, jolloin myös kerrottiin tutkimuksen tavoite, 
kohderyhmä ja vastausohjeet. Luentotilan ovelle jätettiin palautuslaatikko, mihin 

lomakkeet heti luennon jälkeen palautettiin. Lomakkeita palautui 347 kappaletta, joista 

172 (49,6%) kauppakorkeakoulusta ja 174 (50,1%) yliopistolta. Lopullinen

vastausprosentti oli 87%. Liitteessä 3 esitetään luennot, missä ja milloin lomakkeet 

jaettiin sekä niiden palautumismäärät.

4.4 Aineiston luotettavuus

Empiirisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella joko sisäisen tai ulkoisen 

luotettavuuden kannalta. Ulkoinen luotettavuus liittyy otantavirheeseen ja sisäinen 
luotettavuus mittausvirheeseen eli siihen, miten luotettavasti ja oikein saadaan tietoa 

tutkittavista. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisvirheen. (Valkonen 1981, 77) 

Seuraavassa käsittelemme molempia ulottuvuuksia tarkemmin.

4.4.1 Sisäinen luotettavuus

Aineiston sisäinen luotettavuus liittyy mittauksen onnistuneisuuteen; miten luotettavasti 

ja oikein saadaan tietoja tutkittavaan otokseen sisältyvistä tutkittavista yksilöistä 

(Valkonen 1981, 77). Sisäistä luotettavuutta voidaan tutkia mittaamalla tutkimuksen 

validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteettiin liittyy reliabiliteetin osoittaminen. Kerätyllä 

aineistolla on reliabiliteettia silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Aineistolla voi 

olla reliabiliteettia vaikka sillä ei olisikaan validiteettia mutta validiteetti ei ole 

mahdollista ilman reliabiliteettia. (Grönfors 1982, 175)

Mittauksen reliabiliteetti tarkoittaa mittauksen toistettavuutta, ei -sattumanvaraisuutta 

(Uusitalo 1991, 84). Satunnaisia virheitä voivat olla esimerkiksi vastaajan 

huolimattomuus, mielentila tai väsymys sekä koodausvaiheessa tapahtuneet 

lyöntivirheet. Satunnaisvirhettä voidaan pienentää otoskokoa suurentamalla sekä 
uudelleen- ja rinnakkaismittauksella.
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Kvalitatiivisen aineiston reliabiliteettia voidaan tarkistaa seuraavin menetelmin 
(Grönfors 1982, 175):

- yhdenmukaisuuden eli kongruenssin avulla tarkistetaan, miten eri 

indikaattorit mittaavat samaa asiaa,
instrumentin tarkkuudella mitataan toistuvan ilmiön havainnointitarkkuutta, 

instrumentin objektiivisuudella tarkistetaan, miten pitkälle muut ymmärtävät 

havainnoinnin tekijän tarkoituksen,

ilmiön jatkuvuudella ilmaistaan jonkin havainnon jatkuva samankaltaisuus.

Käytettävän tutkimusmetodin, ladderingin, luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää 
Grunert & Grunertin (1995) esittämiä neljää kriteeriä. Kriteerit on varsinaisesti kehitetty 

yksilön tuotetta kohtaan muodostamien kognitiivisten rakenteiden analyysin 

luotettavuuden tutkimista varten, joten motivaatioiden tuntemiseen keskittyvässä 

tutkimuksessa niitä joudutaan käyttämään soveltuvin osin.

Ensimmäinen kriteeri koskee kerättyä aineistoa, jonka tulisi olla useamman kuin yhden 

vastaajan kognitiivinen rakenne. Työn laddering -tutkimus täyttää kriteerin, koska 

vastaajien annettiin vapaasti muodostaa omat arvoketjunsa. Vaikka haastattelijalla on 

voimakas vaikutus haastattelutilanteessa kuten yleensäkin on, tutkimuksessa ei 

ehdotettu haastateltavalle tuoteominaisuuksia, seurauksia tai arvoja vaan haastateltava 

sai vapaasti kertoa mieleen tulevia arvoketjun osia.

Laddering -tutkimuksen luotettavuuden tarkastelun toinen kriteeri edellyttää, että 

aineiston keräämisessä ei käytetä prosesseja, jotka eivät ole tyypillisiä tuotteen 
varsinaiselle käytölle. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jos kuluttajalla ei ole paljon 

kokemusta tuotteen käytöstä mutta haastattelija kuitenkin painostaa haastattelussa 

vastauksia ladderingin korkeammilta eli arvotasoilta. Toisaalta jos kuluttajalla on laaja 

tuntemus tuotealueelta, hän voi kokea vastaamisen hankalaksi. Tutkimuksessa tätä toista 

kriteeriä noudatettiin niin, että haastateltaviksi valittiin vain henkilöitä, jotka käyttävät 

matkapuhelinta ja tuntevat siten sen ominaisuuksia. Toisaalta taas haastateltavat olivat 

vielä kaikki opiskelijoita, joilla ei ollut matkapuhelimiin liittyvää ammattitaustaa.

Haastatteluiden luotettavuuden arvioinnissa kolmas kriteeri koskee aineiston 

analysointia, jonka tulisi perustua useiden kuluttajien ja tutkijoiden kognitiivisiin 

kategorioihin eikä yksin tutkijalle luonteenomaisille kognitiivisille rakenteille. Työssä

68



kolmatta kriteeriä noudatettiin niin, että kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin 

sanatarkasti. Arvoketjujen muodostamisen yhteydessä auki kirjoitettuja haastatteluita oli 
mahdollista lukea yhä uudelleen oikean tulkinnan varmistamiseksi. Näin saatiin esille 

se, mitä kuluttaja haastattelussa halusi matkapuhelimen käytöllä tavoitella.

Neljännen kriteerin mukaan aineiston yhdistämisen laskutoimituksen tulee perustua 

teoriaan kognitiivisesta rakenteesta ja prosessista. Hierarkkinen arvokartta voidaan 

nähdä joko arviona kognitiivisesta rakenteesta tai vaihtoehtoisesti kuvauksena analyysin 

päätuloksista. Tässä työssä arvokartta on nimenomaan kuvaus analyysin päätuloksista 

eli kuluttajien käsityksistä matkapuhelimen käytöstä. Tällöin mahdollisuus 

harhaanjohtaviin tuloksiin on pieni, sillä johtopäätökset viittaavat yksilötasoon. 

Tulokset eivät ole yleistettävissä homogeenisesti valitun haastattelujoukon ulkopuolelle. 

Kaikki haastateltavat olivat 20-29-vuotiaita perheettömiä pääkaupunkiseudun opiske- 

lijanuoria. Tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä nimenomaan tässä ryhmässä.

Haastattelututkimuksessa tulosten reliabiliteettiin vaikuttaa myös esitettyjen kysymys

ten selkeys ja yksiselitteisyys. Tutkimuksessa käytetyssä tutkimusmetodissa haastat

telijan osuus kysymysten asettelussa oli hyvin vähäinen ja siten väärin ymmärtämisen 

mahdollisuus pieni. Pidetyissä haastatteluissa pääkysymys oli: ”Mitä sinulle tulee 

mieleen matkapuhelimesta tai sen käytöstä?” Tämän jälkeen haastateltava vastasi 

jotakin mieleen tulevaa. Haastattelussa edettiin niin, että haastattelija kysyi aina vaan 

”miksi?” tai ”miksi se on sinulle tärkeää?” tilanteesta riippuen niin kauan kunnes 
vastaaja ei kyennyt enää vastaamaan. Näin ollen kysymykset olivat hyvin yksiselitteisiä, 

joskin haastateltavat toisinaan pyrkivät kiertämään kysymystä vastaamatta varsinaiseen 

kysymykseen. Tämä johtunee kysymyksistä, sillä mitä pidemmälle ja syvemmälle 

kyselyssä edettiin, sitä arkaluontoisemmiksi asiat menivät. Tämä edellytti 

haastattelijalta erityistä tarkkaavaisuutta, jotta haastateltava saatiin vastaamaan 

varsinaiseen kysymykseen.

Tutkija toimi kaikissa haastatteluissa haastattelijana ja myös haastatteluiden litteroijana, 

mikä takasi saatujen vastausten samankaltaisen käsittelyn ja analysoinnin. Tärkeää 

olikin kirjoittaa haastattelut sanasta sanaan auki analysoinnin onnistumiseksi.

Henkilökohtaisten haastatteluiden negatiivisia puolia pyrittiin minimoimaan sillä, että 

haastattelut suoritettiin ajankohtana ja paikassa, joka parhaiten sopi haastateltavalle.
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Lisäksi tutkija pyrki ottamaan mahdollisimman neutraalin asenteen kaikkiin vastauksiin, 
joita haastateltava antoi ja arkaluontoisten vastausten kohdalla antoi hyväksyntänsä: 

”näinhän asia on" tai ”olet oikeassa”, jotta haastateltava uskaltaisi edelleen vastata 

arkaluontoisempiin kysymyksiin ja kokisi vastaustensa olevan yleisesti hyväksyttäviä 

tai ”normaaleja”.

Kvantitatiivisen kyselyn mittauksen reliabiliteetin parantamiseksi eli satunnaisvirheiden 

minimoimiseksi suoritettiin seuraavat toimenpiteet:

lomakkeet suunniteltiin huolellisesti ja tarkistettiin markkinoinnin laitoksen 

professorin kanssa,

- kyselylomakkeissa käytettiin selkeitä vastausvaihtoehtoja,

- lomakkeet esitestattiin, jolloin testattavan kanssa keskusteltiin jokaisesta 

kysymyksestä ja sen tulkittavuudesta yksityiskohtaisesti,

- tietojen tallentamisvaiheessa noudatettiin tarkkuutta ja huolellisuutta, 

syntynyt datatiedosto tarkistettiin ei-sallittujen numerosarjojen osalta ja 

korjattiin esiintyneet virhesyötöt.

Mittauksen validiteetilla tarkoitetaan sen kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin 

mitata. Kun teoreettinen ja operationaalinen määritelmä ovat yhtäpitävät, on validiteetti 

täydellinen. Validiteettia voidaan arvioida vertaamalla mittaustuloksia todelliseen 

tietoon mitattavista ilmiöistä. Ongelmana usein vain on se, että mittauksista 

riippumatonta todellista tietoa ei yleensä ole käytettävissä. (Uusitalo 1991, 84)

Validiteetista voidaan erottaa kaksi käsitettä: sisältövaliditeetti ja käsitevaliditeetti 

(Seppälä 1996). Sisäistä validiteettia on tutkimuksessa, jossa eri teoreettisten ja 

käsitteellisten määritteiden suhde toisiinsa on looginen. Tällöin käsitteellä tarkoitetaan 

mittarin sopivuutta ongelman mittausvälineeksi. Käsitevaliditeetilla tarkastellaan 

puolestaan monien käyttökertojen perusteella muodostunutta kuvaa siitä, miten hyvä 

mittari on eri tilanteissa. (Grönfors 1982, 174; Seppälä 1996)

Kvalitatiivisen aineiston sisäinen validiteetti voidaan tarkistaa päättelyn avulla. 

Tavallisin tapa tarkistaa haastatteluaineiston validius on verrata eri haastateltavilta 

samasta asiasta saatuja tietoja tai verrata haastattelutietoja muulla tavalla kerättyyn 

tietoon. Teoreettisten johtopäätösten teossa voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimuksia 

samasta tai samantapaisesta ongelmasta. (Grönfors 1982, 174)
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Kvalitatiivisen tutkimuksen suorittamisessa pyrittiin mahdollisimman hyvään 
kokonaisluotettavuuteen. Koska tutkimusmetodi oli suoraan tutkimuksen viitekehyksen 

mukainen koostuen varsin yksiselitteisestä kysymyksenasettelusta, voidaan tutkielman 

sisältövalidiutta pitää hyvänä.

Tämän tutkimuksen kohdalla kvantitatiivisen lomakekyselyn mittareiden validiteetti 

perustuu siihen, että ne on muodostettu teoreettisen kirjallisuuden pohjalta ja 
kysymyksiä on täsmennetty lomakkeen testauksen ja laitoksen professorin avulla. Näin 

ollen voidaan olettaa, että tutkimus kattaa sekä sisältö- että käsitevaliditeetin.

4.4.2 Ulkoinen luotettavuus

Ulkoisen luotettavuuden tarkastelu liittyy otantaan ja se toteutuu silloin, kun otos tai 

näyte edustaa perusjoukkoa (Uusitalo 1991, 86; Valkonen 1981, 78).

Aineiston ulkoisessa luotettavuudessa voi esiintyä sekä systemaattisia virheitä ja 

satunnaisvirheitä. Systemaattiset virheet syntyvät otannan ollessa harhainen tai 

epäedustava. Tämän tutkimuksen kohdalla systemaattinen virhe saattaa olla esimerkiksi 

se, että matkapuhelinliittymän kuukausittaiset laskut ja päivittäisten soittojen määrät 

muistetaan todellista alhaisemmiksi. Myös kadon vuoksi otoksessa on yli- tai 
aliedustettuina jotkut perusjoukon ryhmät. (Valkonen 1981, 78)

Satunnaisvirhe on kyseessä, mikäli otos on niin pieni, että se ei anna samoja tuloksia 

mitä koko perusjoukon tutkiminen antaisi. Kun suuresta otoksesta otetaan pieniä 

erillisiä otoksia, saadut tulokset poikkeavat aina jonkin verran toisistaan. (Valkonen 

1981,78)

Tutkimuksessa saattaa esiintyä systemaattista virhettä, koska perusjoukosta ei ollut 

mahdollista tehdä satunnaisotantaa. Toisaalta kato oli aika vähäinen vastausprosentin 

ollessa 87%, joten aineiston ulkoista luotettavuutta voidaan pitää tämän suhteen erittäin 

hyvänä. Myös satunnaisvirhettä tutkimuksessa saattaa esiintyä, sillä otos ei voi koskaan 
antaa täsmällisesti samoja tuloksia, jotka saataisiin koko perusjoukosta.
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Tutkimuksen validiteetti liittyy systemaattiseen virheeseen. Validiteetti osoittaa, miten 

pitkälle analyysissa käsitellyt indikaattorit ilmaisevat sitä mitä niiden on tarkoitus 

ilmaista. Validiteetti voidaan edelleen jakaa sisäiseen ja ulkoiseen. (Grönfors 1982, 174) 

Ulkoinen validiteetti ilmaisee teoreettisten johtopäätösten ja empiirisen aineiston välisen 

suhteen. Se on tällöin vain hypoteesien todentamista. Haastattelututkimuksesta tehtäessä 

aineisto on ulkoisesti validia silloin, kun haastateltava on antanut totuudenmukaisia 
tietoja kyseisistä asioista. Tämä voidaan tarkistaa vertailemalla eri haastateltavilta 

saatuja tietoja toisiinsa tai muulla tavalla kerättyyn tietoon. (Grönfors 1982, 174)

4.5 Tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät

4.5.1 Kvalitatiivinen aineisto

Haastatteluiden analyysissa kauppakorkeakoulussa ja yliopistolla opiskelevien 

vastauksia tarkasteltiin erikseen, koska kohdeyrityksen kiinnostuksen kohteena oli 

löytää kaksi toisistaan arvomaailmoiltaan poikkeavaa ryhmää. Työssä suoritettiin ensin 

kvantitatiivinen analyysi, missä tarkasteltiin suhtautumiseroja tuoteominaisuuksiin ja 

niistä koituviin seurauksiin sukupuolten, asuinmuodon ja koulutustaustan mukaan. 

Tuloksien mukaan erityisesti opinahjoittain esiintyi tilastollisesti merkittävää hajontaa 

tavoiteltujen seurausten kohdalla. Tämä ja kohdeyrityksen mielenkiinto tekee 

perustelluksi sen, että arvoketjuanalyysissa eroja tarkastellaan vain koulutustaustan 

mukaan.

Litteroiduista haastatteluista muodostettiin kummassakin koulussa opiskeleville nuorille 

graafiset arvokartat (ks. luku 5.5). Yhteydet, jotka oli mainittu haastatteluissa vain 
harvoin, jätettiin arvokartan ulkopuolelle. Arvoketjut, jotka esiintyivät syvä- 

haastatteluissa useamman kerran raportoidaan seuraavassa luvussa (luku 5).

4.5.2 Kvantitatiivinen aineisto

Kaikki palautuneet lomakkeet, joita palautui 347 kappaletta, olivat analyysikelpoisia. 

Vain neljässä lomakkeessa oli varsin vähäinen osa jätetty täyttämättä mutta sen ei 

katsottu olevan este lomakkeiden koodaukselle. Lomakkeet numeroitiin, kysymykset 

pilkottiin yksittäisiksi muuttujiksi ja avoimen kysymyksen vastaukset koodattiin
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aineiston käsittelyä varten. Tämän jälkeen aineisto syötettiin tietokoneen excel - 

ohjelmaan, josta se sitten siirrettiin SPSS 8,0 -ohjelmaan aineiston käsittelyä ja 

analyysia varten.

Kvantitatiivinen aineisto käsiteltiin niin, että siitä rajattiin kohderyhmän mukaisesti 
muualla Suomessa asuvat sekä alle 20-vuotiaat ja yli 29-vuotiaat pois. Lopullisia 

analyysiin otettavia tapauksia oli tämän jälkeen 277, mikä oli 80% palautuneista 

vastauksista.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tuloksia tarkasteltiin suorien jakaumien ja 

ristiintaulukointien avulla. Ristiintaulukoinnissa muuttujien riippuvuutta tarkasteltiin 

taulukon ”significance” -arvon avulla. Tämä merkitsevyystasoa kuvaava luku kertoo, 

kuinka suuri on todennäköisyys, että havaitut erot johtuisivat sattumasta. Mitä pienempi 
luku on, sen todennäköisempää on muuttujien välinen riippuvuus. Merkitsevyystason 

arvosta käytetään seuraavia yleisiä määritelmiä:

Merkitsevyystaso
0,05
0,01
0,001

Tilastollinen merkitsevyys 
melkein merkitsevä 
merkitsevä 
erittäin merkitsevä

Tämän tutkimuksen analyyseissa on otettu huomioon ainoastaan ne taulukot ja 

riippuvuudet, joiden merkitsevyystaso on vähintään 0,05 eli melkein merkitsevä.

Matkapuhelimen käyttöfrekvenssiä kuvattiin suorien jakaumien perusteella. Tuloksista 

oli pääteltävissä myös kuluttajan sidonnaisuus matkapuhelimeen, sillä mitä suurempi oli 

matkapuhelimen käyttöfrekvenssi sitä sitoutuneemman nuoren ajateltiin tuotteeseen 
olevan.

Nuorten asenteita matkapuhelimen ominaisuuksia kohtaan sekä sen käytöllä 
tavoittelemia hyötyjä mitattiin asenneväittämillä (kysymykset C1-C24 ja Dl-Dll). 

Asenneväittämät ristiintaulukoitiin taustamuuttujittain. Matkapuhelimen tuote- 
ominaisuuksien merkitysten eroavaisuuksia taustamuuttujien mukaan testattiin 

ONEWAY ANOVA -varianssianalyysilla, mikä mahdollistaa useamman kuin kahden 

ryhmän vertailun. Mikäli merkitsevyystaso p<0,005 on ero ryhmien välillä suuri ja siten 
tilastollisesti merkittävä. Ryhmien keskiarvot kertovat erojen suunnan.
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5. Empiirisen aineiston analyysi - Pääkaupunkiseudun nuorten 

arvot matkapuhelimen käytössä

5.1 Aineiston esittely

Seuraavaksi perehdytään kvantitatiiviseen kyselyyn vastanneiden taustamuuttujiin, 

joista käsitellään sukupuoli, ikä, asumistapa, opiskelupaikka, vuosikurssi ja 

harrastukset. Lopullisista tuloksista on rajattu tutkimusongelman mukaisesti alle 20- 

vuotiaat ja yli 29-vuotiaat sekä muualla Suomessa asuvat pois.

Kuten taulukosta 3 nähdään, vastaajista suurin osa (66%) oli naisia ja kolmannes (34%) 

miehiä.

Taulukko 3: Vastaajien sukupuoli
Sukupuoli Frekvenssi %
Nainen 184 66,4
Mies 93 33,6

277 100,0

Vastaajista lähes puolet (48,4%) oli 23-25-vuotiaita, hieman vähemmän eli 40% oli 
tästä nuorempia eli 20-22-vuotiaita ja vähemmistö, noin 11%, oli vanhempia eli 26-29- 

vuotiaita (Kuvio 8). Iän mediaani eli keskimmäinen arvo ja moodi eli yleisin luokka 

olivat 23-25-vuotiaat.

Kuvio 8: Vastaajien ikä

26-2 i

20-22

23-25

Vastaajista lähes yhtä moni asui yksin (39%) kuin avo- tai avioliitossakin (35%). 

Soluasunnossa puolestaan asui 15% ja vanhempien luona vielä reilu kymmenen 
prosenttia. 0,4% ilmoitti asuvansa muualla. Kuviossa 9 esitetään vastaavat lukemat.
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Kuvio 9: Asumistapa

Vanhemp.
Luöna ^Muualla 

11 % \ o% Asuu

Avo-/ 
avioliitto 

35 %

Kyselyyn vastasi lähes yhtä moni sekä kauppakorkeakoulusta että yliopistolta. 

Analysoitavista vastauksista 52% oli kauppakorkeakoulusta ja 48% yliopistolta.

Taulukko 4: Tämän hetkinen opiskelupaikka
Opiskelupaikka Frekvenssi %
HKKK 143 51,6
Yliopisto 134 48,4

277 100,0

Noin neljännes vastaajista oli joko ensimmäisen (26%) tai neljännen (23%) 

vuosikurssin opiskelijoita. Viidennes (20%) vastaajista oli toista vuosikurssia ja 15% 

opiskeli kolmatta vuottaan. Sen sijaan vanhempia opiskelijoita oli vähemmän niin, että 

kymmenen prosenttia oli viidennen vuosikurssin opiskelijoita ja enää 5% sitä 

vanhempia. Vain yksi (0,4%) vastaajista oli avoimen korkeakoulun opiskelija tai jatko- 

opiskelija.

Taulukko 5: Vuosikurssi
Vuosikurssi Frekvenssi %
1. 71 26,4
2. 55 20,4
3. 41 15,2
4. 63 23,4
5. 26 9,7
N 12 4,5
Jatko-opiskelija, avoin kk. 1 0,4

269 100,0

Vastanneista 2/3 (66%) ilmoitti lomakkeen avoimessa kysymyksessä harrastavansa 

vapaa-aikanaan jotakin. Taulukossa 6 esitetään, millaisiin luokkiin vastaukset koodattiin 
ja sen saama prosentuaalinen osuus kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken. Monet 

vastaajista olivat ilmoittaneet useamman harrastuksen.
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Taulukko 6: Harrastukset
Harrastukset 1 harrastus 

Fr / %
2harrastusta
Fr/%

3harrastusta
Fr/%

4harrastusta
Fr/%

5 harrastusta 
Fr/%

Liikunta, urheilu 41/34,2 41/34,2 32 / 26,7 6/5,0 0/0 120/
32,4

Kuntosali, aerobic 13/20,6 22 / 34,9 22 / 34,9 6/9,5 0/0 63/
17,0

Tanssi 0/0 7 / 50,0 3/21,4 3/21,4 1/7,1 14/
3,8

Lukeminen, kirjallisuus 1/2,3 12/27,9 19/44,2 10/23,3 1/2,3 43/
11,6

Ystävät, kahvilat 0/0 1 / 14,3 4/57,1 2/28,6 0/0 7/1,9
Laulu, soittaminen 3/14,3 6 / 28,6 10/47,6 1 /4,8 1 /4,8 21 /

5,7
Musiikki ja sen kuuntelu 4/14,3 6/21,4 13/46,4 5/17,9 0/0 28/

7,6
Järjestö- ja 
yhdistystoiminta

1/5,9 2/11,8 10/58,8 3/17,6 1 /5,9 17/
4,6

Elokuvat 0/0 0/0 8 / 80,0 2 / 20,0 0/0 10/
2,7

Muu harrastus 4/6,0 3/5,5 8/16,7 2/18,2 0/0 17/
4,6

Kulttuuri 0/0 1 / 10,0 5 / 50,0 4/40,0 0/0 10/
2,7

Käsityöt, ruuanlaitto, 
valokuvaus jne.

0/0 9/45,0 10/50,0 0/0 1 /5,0 20/
5,4

67/18,1 110/29,7 144/38,9 44/11,9 5/1,4 370/
100,0

Suosituin yksittäinen harrastus oli liikunta ja urheilu, sillä sitä harrasti 43% kaikista 

kyselyyn osallistuneista. Toisaalta yksittäisen harrastusmuuttujan suosituimmuus 

johtunee siitä, että tähän muuttujaan koodattiin hyvin monentyyppisiä harrastuksia, 

kuten melonta, tennis, vaellus, lumilautailu, purjehdus, jalkapallo, sähly, ratsastus, uinti 

ja lenkkeily mutta myös ne vastaukset, joissa kerrottiin vastaajan harrastavan ulkoilua 

tai urheilua.

Ikäryhmän nuorten seuraavaksi suosituin harrastusmuoto on kuntosalilla tai aerobicissa 

käynti, sillä sen ilmoitti harrastuksekseen 23% kaikista vastanneista. Myös lukeminen ja 

kirjallisuus oli suosittu (16%) yksittäinen harrastus nuorten keskuudessa.

Tulosten mukaan enemmistö vastanneista oli siis pääkaupunkiseudulla yksin asuvia 

naisia, iältään noin 23-25-vuotiaita. He opiskelevat ensimmäistä vuottaan harrastaen 

vapaa-aikanaan liikuntaa.
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5.2 Matkapuhelimen käyttöprofiili

Tässä kappaleessa esitetään vastaajien matkapuhelimen käyttöprofiili. Kyselyssä 
selvitettiin, millaista matkapuhelinta vastaaja käyttää, minkä palveluoperaattorin 

liittymä vastaajalla on, matkapuhelimen käyttöfrekvenssi ja vielä, kenelle hän soitot ja 

tekstiviestit kohdistaa. Lomakkeessa kysyttiin myös, missä vastaaja matkapuhelintaan 

pitää, talouden muita puhelimia sekä hänen henkilökohtaista suhdetta puhelimeensa.

5.2.1 Matkapuhelinlaite ja -liittymä

Kuten taulukosta 7 voidaan havaita suurin osa (85%) vastaajien käyttämistä 

matkapuhelimista on GSM-tekniikalla toimivia. NMT- ja citypuhelimia käyttää 

molempia kaksi prosenttia kohderyhmästä sekä kaksitaajuus- eli dualband-koneen 

omistaa 1,4% vastanneista. Matkapuhelimen yleistyneisyyttä kohderyhmän keskuudessa 
kuvaa hyvin se, että vain kymmenen prosenttia vastanneista ei käytä matkapuhelinta. 

Kuten aiemmin tutkielmassa on ilmennyt matkapuhelinliittymien kattavuus Suomessa 

on jo 60%; tutkimuksen kohderyhmä on siis hyvin suuri käyttäjäryhmä. Eri tekniikalla 

toimivien matkapuhelimien käyttäjiä ei käsitellä tässä tutkimuksessa erikseen vaan 

ajatellaan heidän käsityksensä tuotteen käytöstä ja käytöllä tavoittelemistaan hyödyistä 

olevan samanlaisia.

Taulukko 7: Matkapuhelimen tyyppi________ _________ _____
Käyttämäni matkapuhelin Frekvenssi %
NMT 5 1,8
GSM 234 84,5
City 5 1,8
Dualband 4 1,4
En käytä 29 10,5

277 100,0

Radiolinjan markkinaosuus teleoperaattorina koko maassa on kolmannes 

(www.radiolinja.fi). Soneralla on siis suuri osuus kaikista matkapuhelinliittymistä. 

Tutkimuksen suorittamishetkellä kolmas operaattori, Telia ei vielä tarjonnut GSM- 

palveluja. Yli puolet (56%) vastanneista käyttää Radiolinjaa ja Soneraa 42%:ia. 

Kuviossa 10 esitetään matkapuhelinpalveluita tarjoavien operaattoreiden jakaumat.
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Kuvio 10: Käytetty palveluoperaattori

HPY Telia
1,6% 0,8 %

Sonera 
41,5 % Radiolinja 

56,1 %

Laitemerkeistä suosituin (83%) vastaajien kesken on Nokia. Ericsson seuraa Nokiaa 

kymmenen prosentin osuudella. Muiden laitemerkkien osuudet ovat hyvin vähäiset 

jakautuen prosentin tai kahden käyttäjämääriin. Seuraavassa taulukossa vastaajien 

käyttämät matkapuhelimen laitemerkit.

Taulukko 8: Laitemerkki
Laitemerkki Frekvenssi %
Nokia 206 83,4
Ericsson 23 9,3
Philips 2 0,8
Panasonic 4 1,6
Motorola 5 2,0
Sony 3 1,2
Jokin muu 4 1,6

247 100,0

Lomakkeista kerättyjä avoimia kommentteja:
Haluaisin Nokian ”zippo” -mallin, mutku ei oo hilloo!
Ericsson sucks!
Nokia - Connecting People, disconnecting families!

Vaikka tuotemerkki on tälle kohderyhmälle varsin tärkeä asia ja Nokian puhelimen 

omistamisella halutaan viestiä suomalaisuutta, se ei kuitenkaan herättänyt vastaajissa 

suurempaa huomiota kuin nämä kolme kommenttia.

Lomakkeessa kysyttiin myös, kuinka kauan vastaaja on käyttänyt matkapuhelinta. 

Kolmannes (34%) on käyttänyt matkapuhelinta 1-2 vuotta, neljännes (27%) 2-3 vuotta 

ja viidennes alle vuoden. Pitkäaikaisempia käyttäjiä on vähemmän: 12% on käyttänyt 3- 
4 vuotta ja seitsemän prosenttia yli neljä vuotta. (Taulukko 9)
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Taulukko 9: Käyttänyt matkapuhelinta
Käyttänyt matkapuhelinta Frekvenssi %

Alle vuoden 51 20,6
1-2 vuotta 84 34,0
2-3 vuotta 67 27,1
3-4 vuotta 29 11,7
Yli 4 vuotta 16 6,5

247 100,0

Nuorten rationaalisuutta kuvaa se, että vaikka matkapuhelinlaitteiden hinnat ovat 

lähimpien vuosien aikana pudonneet selvästi ja uutuustuotteita tulee markkinoille 

kiihtyvällä vauhdilla, niin silti nuoret eivät vaihda puhelinta muodin mukana. Tätä 

kuvastaa se, että yli puolet (52%) vastanneista käyttää vielä ensimmäistä 

matkapuhelintaan. Reilulla kolmanneksella (35%) on käytössään toinen laite. Sen sijaan 

vain kymmenyksellä on kolmas puhelin käytössään ja vain kolmella prosentilla 

vastaajista on neljäs tai järjestyksessä useampi laite käytössään. (Taulukko 10)

Taulukko 10: Monesko laite käytössä
Monesko laite käytössä Frekvenssi %
1. 129 52,2
2. 86 34,8
3. 25 10,1
4. tai useampi 7 2,8

247 100,0

Matkapuhelimen käyttöprofiilia tarkasteltaessa lomakkeessa kysyttiin vielä kenen 

matkapuhelinta vastaaja käyttää. Suurin osa (92%) vastaajista käyttää omaa puhelintaan, 

mikä lienee luonnollista jo itsenäistyneen ikäryhmän kohdalla. Kahdeksan prosentin 

kohdalla vastaajista puhelimen omistaa joku muu: vanhemmat omistavat neljän 

prosentin kohdalla nuorista heidän puhelimensa, kahdella prosentilla on 

työsuhdepuhelin käytössään ja toiset kaksi prosenttia käyttää avo-/aviopuolisonsa 

matkapuhelinta. (Taulukko 11)

Taulukko 11 : Matkapuhelimen omistus______________________ _____
Matkapuhelimen omistus Frekvenssi %
Oma 226 91,5
Työsuhde 6 2,4
Avo-Zaviopuoliso 4 1,6
Vanhemmat 9 3,6
Joku muu 2 0,8

247 100,0
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5.2.2 Puhelukontaktit ja tekstiviestit

Kuluttajan sidonnaisuutta matkapuhelimeen mitattiin tuotteen käyttöfrekvenssillä. 

Käyttöfrekvenssi kuvaa samalla tuotteen tärkeyttä kuluttajalle ja hänen minäkuvalleen.

Kohderyhmän matkapuhelimen käytön määrän ja kohteen selvittämiseksi lomakkeessa 

kysyttiin kenen kanssa vastaajalla on puhelukontakteja ja millaisissa asioissa hän 
pääosin soittelee. Näihin kysymyksiin oli mahdollista valita yhdestä kahteen 

vaihtoehtoa, joten tulokset esitetään tässä muodossa.

Lähes puolet (49%) puhelukontakteja vastaajilla on kavereidensa kanssa ja kolmannes 

osoitetaan seurustelukumppanille tai avo-/aviopuolisolle. Vähemmän soitetaan 

kotiväelle (14%) ja vain neljä prosenttia puheluista on työpuheluita. (Taulukko 12)

Taulukko 12: Puhelukontaktit
Puhelukontaktit Frekvenssi %
Kotiväki 49 13,5
Kaverit 178 49,0
Seurustelukumppani, avo-/ aviopuoliso 121 33,3
Työpuhelut 14 3,9
Joku muu 1 0,3

363 100,0
Koska kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, tarkasteltiin vastauksia 

myös sen suhteen jos vastaaja oli valinnut useamman vaihtoehdon. Vastaajista reilut 

puolet (52%) valitsi vain yhden vaihtoehdon ja hieman alle puolet (47%) valitsi kaksi 

vaihtoehtoa. Jos vastaaja valitsi vain yhden vaihtoehdon kohdistui se lähes puolella

(46%) kavereihin, kolmanneksella (31%) seurustelukumppaniin ja lähes yhtä monella 
työpuheluihin (14%) ja kotiväkeen (12%).

Jos vastaaja valitsi kaksi vaihtoehtoa, kohdistui niistäkin suurin osa (41%) kavereihin, 

yli kolmannes seurustelukumppaniin 36% ja 18% kotiväkeen. Vain 5% toisista 

vaihtoehdoista oli työpuheluita.

Taulukko 13: Puhelukontaktien kohdistuminen
Puhelukontaktit Fr/ % (1) Fr / % (2) Yhteensä
Kotiväki 6/12,2 42 / 85,7 48/13,2
Kaverit 82/46,1 95 / 53,4 177/49,0
Seurustelukumppani.,
avo-Zaviopuoliso

38/31,4 83/68,6 121/33,5

Työpuhelut 3 /14,3 12/85,7 14/3,4
Joku muu 1 /100,0 0/0 1 /0,3
Yhteensä 129/35,7 232/64,3 361 / 100,0
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Suurin osa soitoista (69%) on tapaamisen sopimisia, tiedotusluontoisia asioita ja 

tilanteen kysymistä. Neljännes (25%) soitoista on rupattelupuheluita ja viisi prosenttia 

työpuheluita.

Lomakkeista kerättyjä avoimia kommentteja:
Orjuuttaja!
Matkapuhelin myös hallitsee itseä. Kun sen on hankkinut niin kaikki odottavat että olet aina 
tavoitettavissa.
Helvetin turha keksintö. Mitä varten opiskelijan tulee olla tavoitettavissa pitkin päivää, 
esim. luento/kirjastossa lukeminen.
Se luo toisaalta riippuvuutta, ja yksityisen autonomian menettämistä.
Kännyköiden käyttö lähenee hysteriaa! Nykyään ihmiset arvioidaan sen mukaan, kuinka 
usein puhelin pirisee, älytöntä! Matkapuhelin voi olla toki hyödyllinen, mutta nykyään se 
tuntuu olevan tutin korvike, turvallisuuden luoja pirstoutuneessa maailmassa... Voi 
ihmisparkoja, 
työväline
Puhelimesta tulee riippuvaiseksi. En osaa olla enää hetkeäkään ilman puhelintani tai niin, 
ettei puhelin ole päällä. Nukun puhelin yöpöydälläni (päällä) ja ensimmäiseksi esim. 
luennon jälkeen, tarkistan puhelimeni: onko tullut puheluita, tekstiviestejä jne.
Henk.koht. ärsyttää ajatus, että pitäisi olla aina tavoitettavissa. Haluan itselleni täysin omaa 
aikaa. Ällöttävää selitellä, miksei vastannut puhelimeen, koska kaikki olettavat, että 
matkapuhelin on aina messissä/aina päällä/aina halua puhua.
Vaikka taloudessamme on lankapuhelin, on matkapuhelin nro. 1. Se on kuitenkin vain 
apuväline, eikä sillä ole itseisarvoa.
Matkapuhelin mielestäni enemmänkin sitoo kuin vapauttaa
Matkapuhelin on minulle käytännöllinen apuväline, joka helpottaa monia asioita. Kun siihen 
on tottunut olisi vaikea tulla toimeen ilman sitä. Matkapuhelin ei ole minulle lelu eikä 
statussymboli.
Tärkeä, mutta ei elintärkeä!
Vapauttaa toimistosidonnaisuudesta.
Matkapuhelin on minulle sellainen hyvä olla olemassa -kapistus.
Minulla ei ole matkapuhelinta, mutta tiedän, että joudun sen tulevaisuudessa hankkimaan. 
Itselleni ei toistaiseksi ole mitenkään hankalaa olla ilman, päinvastoin (on vapautta kun ei 
ole aina tavoitettavissa, tarjoaa joskus myös (teko)syitä)!
Aivan liian arvostettu! Tarpeeton!
Matkapuhelinta enemmän käytän kuitenkin edelleen lankapuhelinta.
En voisi kuvitellakaan luopuvani kännykästä. Se on yksinkertaisesti tosi kätevä - handy. 
Korvaamaton tärkeissä kontakteissa kun on poissa kotoa koko päivän, aivan turha muuten. 
Välillä on ”helvetin” kiva laittaa kännykkä kiinni ja saa olla rauhassa.
Matkapuhelimen tuoma ”vapaus” on paradoksi: todellista vapautta on se, kun on 
kuuluvuusalueen ulkopuolella tai puhelin ei ole mukana!
Parasta matkapuhelimessa on sen henkilökohtaisuus, riippumattomuus soittopaikasta.
Olin juuri sattuneesta syystä viikon ilman puhelintani, elämä hankaloitui melkoisesti ! ! ! 
Kännykkä on väline yhteydenpitoon - ei lelu ja aina ei tarvitse olla kännykän saatavilla. 
Yritin viimeiseen asti välttää matkapuhelimen ostoa, sillä pärjäsin mielestäni hyvin 
ilmankin. Isä kuitenkin menijä osti sen mulle joululahjaksi.
En enää osaisi olla ilman kännyä!
Se helpottaa liikkeellä olevan opiskelijan arkea lähinnä niin, että minut saadaan tarvittaessa 
kiinni ja asiat saa hoidettua nopeasti ”alta pois”.
Matkapuhelin on alkanut hallita liian monen elämää. Unohdetaan, että siinä on myös off- 
näppäin ja vastauspalvelu. Puhelinkäyttäytyminen kuuluu myös yleissivistykseen!!! 
Ensisijaisesti yhteydenottojen helpottamiseksi ja hätätilanteiden sattuessa hyvä olla. 
Matkapuhelin on hyvä renki, mutta huono isäntä, mihin rooliin se helposti pääsee. Se tekee 
kiireisistä ihmisistä orjiaan - ja vielä kiireisempiä. Mahdollistaa aikataulujen buukkaamisen 
entistä tiukemmiksi ja stressaavammiksi.
Minulle matkapuhelin (ainakin tällä hetkellä) on täysin turha kapine, jo ajatuskin siitä, että 
olisin jatkuvasti tavoitettavissa, kauhistuttaa.
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Matkapuhelin on ihan hauska, ja paikallaan useissa tilanteissa. Se on kuitenkin monilla 
ihmisillä vain trendin vuoksi, ei tarpeen vuoksi. Itse kuvittelen jättäväni sen pois, kun sen 
käyttö ei ole enää itselleni välttämätöntä.
Jos puhelin tilttaisi ja hukkaisin kaikki numerot luettelosta, niin pulassa olisin, kun ei ole 
montaa numeroa muualla tallessa!

Matkapuhelin ja sen käyttö herättivät lomakkeen avoimissa vastauksissa opiskelijoiden 

huomion. Siihen reagoitiin sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä: osa 

vastauksista oli hyvinkin voimakkaita. Toiset kokevat matkapuhelimen 

voimakkaimmillaan orjuuttajaksi, koska se mahdollistaa ainaisen tavoitettavuuden. 

Toiset nuoret ihmettelevät, miksi opiskeleva nuori tarvitsee yleensä matkapuhelinta. 
Näissä vastauksissa korostetaan myös matkapuhelimen hyödyllisyyttä, jopa 

välttämättömyyttä tärkeiden kontaktien hallinnoinnissa. Osa vastaajista kokee olevansa 

myös riippuvaisia puhelimestaan. Nuoret ovat luoneet mielissään matkapuhelimen 

käytöstä varsin voimakkaan, elämää hallitsevan kuvan. Tällaisen piirteen he kuitenkin 

haluavat lähinnä nähdä vain muiden käyttötavoissa. Omasta käytöstään he korostavat 

matkapuhelimen luonnetta teknisenä apuvälineenä. Moni nuori haluaa siis varsin 
mielellään vältellä mielikuvaa siitä, että matkapuhelin antaisi merkittävän roolin heidän 

elämässään.

Tutkimuksen kohderyhmän matkapuhelimen laskujen suuruus kuvastaa myös 

käyttäjiensä halua olla rationaalinen kulutuskäyttäytymisessään, sillä 2/3 vastaajista 

(65%) ilmoittaa kuukausittaisten laskujensa suuruudeksi 101-300 markkaa. Viidennes 

käyttäjistä selviää alle sadan markan laskuilla kuukaudessa. Kymmenes maksaa 

matkapuhelimestaan kuukausittain 301-500 markkaa ja vain kaksi prosenttia yli 500 

markkaa. Kolme prosenttia ei osannut sanoa laskujensa suuruutta. Taulukosta 14 

esitetään vastaajien laskujen markkamäärien frekvenssit ja prosenttiosuudet.

Taulukko 14: Laskujen suuruus
Laskujen suuruus (kk) Frekvenssi %
100 mk tai vähemmän 47 19,0
101-300 160 64,5
301-500 29 11,7
501-700 3 1,2
701-900 1 0,4
Ei osaa sanoa 8 3,2

248 100,0

Seuraavassa lomakkeista kerättyjä avoimia vastauksia:
Vapaus valita kenen kanssa puhuu kun näkee kuka soittaa. Pöytäteline toimii myös 
laturina!!! Puheluiden hinta on liian kallis.
Koska pärjään tavallisella puhelimella säästän mieluummin rahani muuhun kuin 
kännykkään.
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GSM on kätevämpi mukana kannettavana ja edullisempi kuin lankapuhelin. Mutta ei tee 
kantajastaan kaunista, suosittua ja riippumatonta ellei siihen ole henk.kohtaisia edellytyksiä. 
Kallista
Puhelut ovat liian kalliita, puhelimet kertakäyttötuotteita ja usein huonolaatuisia.
Puhelut ovat aivan liian kalliita.
Puhelujen hinnat liian kalliita!
Puhuminen on aivan älyttömän kallista. Sovin sillä vain tapaamisia, ei ikinä ole varaa jutella 
kunnolla, max 5 min puheluja.
Vielä oon pärjännyt ilmankin. Tulisi liian kalliiksi hyötyyn nähden hankkia puhelin.
Kiva kun hinnat laskee!
Voisi olla halvemmat puhelut!
Puhelut aivan liian kalliita. Mahdolliset terveysriskit olisi hyvä kunnolla selvittää.

Matkapuhelimen puheluiden hintoihin reagoitiin avoimissa vastauksissa lähinnä vain 

toteamalla niiden olevan kalliita. Kuten teoriaosuudessa todettiin, tilannetekijänä nuoren 

mahdollinen hyvä taloudellinen tilanne ei suoranaisesti johda kuluttamiseen, mutta 
heikko tilanne sen sijaan estää tai siirtää sitä. Yksin asuvan opiskelijanuoren nettotulot 

ovat keskimäärin 2310 mk/kk, mikä vähentänee ja rajoittaa hänen matkapuhelimen 

käyttöään.

Kysymykseen kuinka monta puhelua vastaaja soittaa päivässä lähes puolet (47%) 

vastasi 3-5 puhelua. Kaksi puhelua tai vähemmän soittaa 43% vastaajista. Lähes 

kymmenen prosenttia soittaa 6-8 puhelua päivässä ja yksi prosentti soittaa yli 9 puhelua 

päivässä. (Taulukko 15)

Taulukko 15: Soitettujen puheluiden määrä päivässä
Soitettujen puheluiden määrä Frekvenssi %
2 tai vähemmän 107 43,1
3-5 117 47,2
6-8 21 8,5
9-11 1 0,4
12-14 1 0,4
15 tai enemmän 1 0,4

248 100,0

Lomakkeessa tiedusteltiin vielä, monelleko henkilölle nämä soitot osoitetaan. Tulosten 

mukaan nuoret soittelevat useamman kerran päivässä samalle henkilölle, sillä 58% 

soittaa kahdelle tai harvemmalle henkilölle päivässä. 40% soittaa 3-4 henkilölle 

päivässä ja kaksi prosenttia soittaa useammalle kuin viidelle henkilölle päivässä. 
(Taulukko 16)
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Taulukko 16: Soiton kohteiden määräpäivässä
Soiton kohteiden määrä Frekvenssi %
2 tai harvemmalle 144 58,3
3-4 96 38,9
5-6 5 2,0
7-8 1 0,4
Yli 8 1 0,4

247 100,0

Lähes puolet nuorista (47%) arvelee soittojensa keston keskiarvoksi 3-5 minuuttia. 

Reilu kolmannes (35%) arvioi sen tätä lyhyemmäksi, kahdeksi minuutiksi tai sitä 
lyhyemmäksi ajaksi. 17% vaihtaa kuulumisiaan matkapuhelimen välityksellä hieman 

kauemmin eli 6-15 minuuttia. Vartin kauemmin tunnustaa keskustelevansa vain kaksi 

prosenttia vastaajista. (Taulukko 17)

Taulukko 17: Soiton kesto (minuuttia)
Soiton kesto (minuuttia) Frekvenssi %
2 tai vähemmän 86 34,8
3-5 115 46,6
6-15 42 17,0
16-30 4 1,6

247 100,0

Nuoret vastaanottavat kyselyn mukaan jonkin verran enemmän puheluita kuin he itse 

niitä soittavat. Nimittäin yli puolet vastaajista (52%) vastaanottaa päivässä 3-5 puhelua 

ja 38% kaksi tai vähemmän. 9% vastaanottaa 6-8 puhelua päivässä ja yli 12 puhelua 

vastaanottaa vain yksi vastaaja (0,4%) koko otoksesta.

Taulukko 18: Vastaanotettujen puheluiden määräpäivässä
Vastaanotetut puhelut päivässä Frekvenssi %
2 tai vähemmän 95 38,3
3-5 129 52,0
6-8 23 9,3
12-14 1 0,4

248 100,0

Kyselylomakkeessa kysyttiin myös montako tekstiviestiä vastaaja lähettää päivässä. 
Tässä kohtaa skaalaa olisi ilmeisesti pitänyt hieman harventaa, sillä vaikka lähes 

viidennes ei lähetä yhtään tekstiviestiä päivässä, vastasi moni heistä silti lomakkeen 

seuraavaan kysymykseen, jossa tiedusteltiin tekstiviestien kohdetta. Tekstiviestejä 

lähetetään kuitenkin runsaasti: 68% vastanneista lähettää 1-3 viestiä päivässä, 13% 

lähettää 4-6 viestiä, mutta viestien suurkuluttajiksi (7-9 viesti/päivä) ei tunnustaudu kuin 

yksi prosentti vastaajista. (Taulukko 19) Tekstiviestien määrä onkin kolminkertaistunut 
viime vuoteen verrattuna (www.sonera.fi).
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Taulukko 19: Lähetettyjen tekstiviestien määräpäivässä
Lähetetyt tekstiviestit Frekvenssi %
En yhtään 44 17,8
1-3 169 68,4
4-6 31 12,6
7-9 3 1,2

247 100,0

Tekstiviesteistä suurin osa (71%) lähetetään kavereille ja neljännes niistä (25%) 

lähetetään seurustelukumppanille, avo- tai aviopuolisolle. Kolme prosenttia 

tekstiviesteistä lähetetään kotiväelle.

Lomakkeista kerätyt avoimet kommentit:
Yhteydenpito kavereihin & tapaamisten ym sopiminen tapahtuu useimmiten tekstiviesteillä, 
ei puheluilla.
Tekstiviestit ovat erittäin käteviä - hienotunteisempia kuin soitto, jos ei tiedä missä 
vastaanottaja on sillä hetkellä. Myös onnittelut & muut muistamiset halvempia kuin 
postikortilla. Tapaamiset, myöhästymiset yms. erittäin hankalaa sopia & ilmoittaa kaverille, 
jolla ei kännykkää.
Erinomainen iltameininkien järjestelyyn, tyyliin ”sinne oli jonoa, me mennäänkin...” 
Myöskin huono-onnisen ravintolaillan jälkeen TeVi: ”Mä luun nyt, rakastan, rakastan...” 
(TeVi = tekstiviesti)

Kuten haastatteluissa myös kvantitatiivisen kyselyn avoimissa vastauksissa todettiin 
tekstiviestien edullisuus ja kätevyys asioiden sopimisissa. Tekstiviestit korvannevat 

erityisesti tämän kohderyhmän keskuudessa postikorttien lähettämisen, sillä monet 

totesivat sekä kyselyssä että haastatteluissa niiden sopivan erityisesti tähän 

tarkoitukseen.

5.2.3 Matkapuhelimen kanto julkisissa tiloissa

Lomakkeessa kysyttiin myös, missä vastaajat pitävät puhelinta liikkuessaan julkisissa 

tiloissa tai paikalla ollessaan. Laukku on suosituin paikka (noin 68%) molemmissa 

vaihtoehdoissa ja seuraavaksi suosituimmaksi paikaksi ilmoitettiin tasku, missä sitä piti 

liikkuessaan neljännes vastaajista ja paikalla ollessaan viidennes vastaajista. Vyöpidike 

on käytössä molemmissa tapauksissa neljällä prosentilla vastaajista. Kaksi prosenttia 

vastaajista ei kanna puhelinta mukana ollenkaan ja vain seitsemän prosenttia vastaajista 
pitää sitä paikalla ollessaan näköetäisyydellä. (Taulukko 20)
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Tau ukko 20: Matkapuhelimen kanto tai pito julkisella paikalla
Matkapuhelimen
kanto

Frekvenssi,
liikkuessa

%, liikkuessa Frekvenssi, 
paikalla ollessa

%, paikalla 
ollessa

En kanna mukana 4 1,6 6 2,4
Laukussa 171 69,0 165 66,5
Taskussa 62 25,0 50 20,2
Vyöpidike/ -laukku 10 4,0 9 3,6
Muualla
(liikkuessa)

1 0,4

Näköetäisyydellä 
(paikalla ollessa)

18 7,3

248 100,0 248

Kysymyslomakkeen avoin kysymys keräsi monia kommentteja koskien 

matkapuhelimen käyttöä julkisissa tiloissa. Nuoria häiritsevät niin soittoäänet kuin 

kovaääninen keskustelukin henkilökohtaisista asioista. Seuraavassa lomakkeista 
kerättyjä avoimia vastauksia:

Voi V kun ihmiset toisinaan puhuu niihin (matkapuhelimiin) yleisellä paikalla kovaan 
ääneen huomioimatta ympärillä olevia ihmisiä! Tämä ikäänkuin vielä luo/lisää 
etäisyyttä/välimatkaa paikalla fyysisesti olevien henkilöiden välille. Jos henkilö hommaa 
vain matkapuhelimen, eikä myös kotinumeroa päästäkseen halvemmalla, maksattaa hän tätä 
kautta itsekkäästi ”halpuutensa” ystävillään, jotka tavoittavat tämän henkilön vain 
kotinumeroa paljon kalliimmasta kännykästä!
Olisi mielenkiintoista tietää ihmisten asenteista puhelimia kohtaan esim. julkiset tilat ym.
Itse en ole tottunut puhumaan matkapuhelimeen julkisissa tiloissa, paljolti ehkä sen vuoksi, 
että hoidan myös paljon vanhempieni asioita sekä omia henkilökohtaisia asioitani. 
Surkuhupaisaa:

1) soittoäänet
2) se, kun ihmiset puhuvat henk.koht. asioitaan muuten täysin hiljaisessa 
junavaunussa/bussissa (olen kuullut jo teinien bänksit, huoltajuuskiistan, 
putkareissun). Omia asioita ei puhuta, paitsi kovaan ääneen puhelimeen, voi 
kun tämä kaikki menisi muodista! (= puhelin ei enää ”kertoisi olevansa 
tekniikasta perillä olevan kansalaisen tavara”)

Puhelimessa pitää olla muisti, josta näkee saapuneet puhelut, kun puhelin on suljettuna. 
Yleisesti ottaen soittoäänet ja puhelimessa lörpöttely ovat häiritseviä ja ärsyttäviä; sen takia 
vältän puhelimen hankkimista viimeiseen asti! (vaikka se olisi joskus hyödyllinenkin...) 
Kaupungilla liikkuu nykyään paljon yksinäisiä höpöttäjiä.

5.2.4 Talouden muut puhelimet

Kyselyyn osallistuneilta matkapuhelinta käyttäviltä vastaajilta tiedusteltiin myös, oliko 

taloudessa muita puhelimia käytössä. Suurella osalla vastanneista (60%) on 

matkapuhelimensa lisäksi käytössään lankapuhelin. Nuoret ovat siis varsin hintatietoisia 

pitäessään lankapuhelinta matkapuhelimen rinnalla sen edullisuuden vuoksi. Toisaalta 

monella opiskelijalla on kotonaan tietokone internet-yhteyksineen, jonka järkevän 

käytön edellytys on kiinteä puhelinliittymä. Kyselyssä ei ollut kuitenkaan relevanttia 

kartoittaa syytä lankaliittymän omistamiseen. 42%:ssa talouksia on myös toinen 

matkapuhelin (NMT-, GSM- tai citypuhelin) käytössä. Nämä taloudet muodostuvat avo- 

/aviopareista, vanhempien luona tai soluasunnossa asuvista nuorista.
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5.2.5 Henkilökohtainen suhde matkapuhelimeen

Kysymyksellä vastaajan henkilökohtaisesta suhteesta matkapuhelimeen haluttiin mitata 

nuoren kuluttajan suhtautumista siihen. Suurin osa vastanneista (65%) vastasi sen 

olevan yksin tekninen apuväline liittämättä mukaan sen enempää tuntemuksiaan ja 12% 

prosenttia totesi sen olevan välttämätön paha. Muut vaihtoehdot saivat huomattavasti 

vähemmän kannatusta. 8%:n mielestä se on osa itseä ja 4%:n mielestä se on kuin 
työtoveri. Yhtä moni (4%) tuntee matkapuhelimen olevan kuin läheinen ystävä. 

Parhaaksi turvaksi sen kokee 3% ja leikkikaverikseen kaksi prosenttia vastanneista. 

(Taulukko 21)

Taulukko 21: Suhde matkapuhelimeen
Suhde matkapuhelimeen Frekvenssi %
Työtoveri 10 4,0
Läheinen ystävä 9 3,6
Leikki-ja pelikaveri 4 1,6
Paras turvani 7 2,8
Osa minua 19 7,7
Välttämätön paha 30 12,1
Tekninen apuväline 161 65,2
Jokin muu 7 2,8

247 100,0

Lomakkeiden avoimissa vastauksissa puututtiin myös matkapuhelimen käytöstapoihin, 

jotka vastaajien mielestä puuttuvat vielä useimmilta. Seuraavassa lomakkeista kerätyt 

kommentit:
Matkapuhelinetiketti pitäisi laatia ja opettaa ihmisille; koska ja missä puhelimen pitää olla
kiinni (luennoilla, tenteissä, kirkossa ym.)
käytöstavat
Olisi suotavaa, että kännyköiden käyttäjät huomioisivat myös muut kaikessa 
itsekeskeisyydessään! Toisten henk.koht. puhelut eivät kiinnosta/kuulu muille. Myöskään 
puhelimen pirinä ei sovi kaikkialle (esim. luentosalit, elokuvateatterit, oopperat etc.) 
Suorastaan ”vituttaa” hands-free -laitteen käyttäjät kadulla tai bussipysäkillä!!! Eipä muuta! 
Kännyköiden ominaisuudet menneet liiallisuuksiin. Pelit ym. ovat ihan turhia! Puhelin on 
puhelin eikä lelu. Käytöstavat kunniaan kännykän käyttäjillekin.
Kännyköiden käyttäjät ovat joskus tosi ärsyttäviä, kun puhuvat suureen ääneen busseissa 
ym. julkisissa kulkuneuvoissa. Samoin kännykän pirinä ärsyttää sellaisissa paikoissa, missä 
sen käyttö ei ole kovin kohteliasta, esim. luennot, kirkko, juhlat jne.
Matkapuhelimen käyttö on mennyt älyttömäksi. Ihmiset eivät osaa käyttää niitä oikein 
(puhelimet soivat luennolla, teatterissa, elokuvissa, kirkossa jne.) ja soittavat paljon turhia 
puheluita. Turvatekijänä puhelin on hyvä olla olemassa.
Voi kun kaikki osaisivat käyttäytyä sen kanssa! Kerrassaan kätevä ulkomaan matkoilla ja 
muutenkin matkustaessa!
Hyvät tavat kaunistavat... myös matkapuhelimen käytössä olisi kohentamisen varaa 
(siihenkään ei tarvitse huutaa jne...., toisinaan suljettava,...)
Puhelimen ei tarvitse olla aina päällä ts. on tilanteita, joissa kaikkien tulisi tajuta laittaa 
puhelin kiinni tai äänettömälle!!
Ihmiset kaipaavat/tarvitsevat kipeästi opastusta ”kännykkäetiketin” noudattamiseen. Käyttö 
on ajoittain aika mautonta ja villiä!!
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Sitä pitää osata käyttää; siis ei auki juhlatilaisuuksissa, elokuvissa y ms. Täytyy huomioida 
muut ihmiset kännykän ympärillä!
Se Simpsonin tunnusmusa pitäs kieltää lailla!

Matkapuhelimeen liittyvissä käytöstavoissa on nuorten mukaan vielä paljon 

parantamisen varaa. Matkapuhelimen mahdollistama tavoitettavuus on heidän mukaansa 
mennyt liiallisuuksiin, koska käyttäjät haluavat paikasta ja tilanteesta riippumatta olla 

tavoitettavissa. Erityisesti matkapuhelimen käyttö kirkossa, juhlatilaisuuksissa, 

luennoilla ja elokuvateattereissa ärsyttää nuoria.

Lomakkeiden avoimissa vastauksissa oli myös joitakin hajakommentteja, jotka esitetään 

seuraavassa:
Se vaikuttaa varmasti aivojen sähköisiin toimintoihin.
Liian pitkään (puhuttua) (yli Vi tuntia) puhelin kuumenee ja tulee päänsärkyä. Olisi hauska 
tietää onko kännykästä terveyshaittoja, kun sitä nyt ei ole vielä varsinaisesti tutkittu.
Lisää värinää!
Vyöpidikkeen käyttö on naurettavan näköistä.
Eiköhän se pian arkipäiväisty. Onneksi !
Majakka ja helistin
Känny on aikuisten Tamagotschi.
Nykyaika!

5.3 Matkapuhelimen eri ominaisuuksien merkitys nuorille

Matkapuhelimen merkitystä nuorille kuluttajille tutkittiin vastaajien arviolla sen eri 

ominaisuuksien tärkeydestä. Mitä merkittävämpi jokin ominaisuus kuluttajalle on, sen 

sitoutuneemman hänen katsotaan siihen olevan. Matkapuhelimen merkitystä 

tarkastellaan keskiarvoina, koska ne kuvaavat hyvin vastaajien suhtautumista eri 

ulottuvuuksiin. Vastaajat ovat sitä sitoutuneempia johonkin tuoteulottuvuuteen, mitä 

lähempänä keskiarvo on lukemaa viisi.

Ominaisuuksien tärkeyteen koskevassa kysymyksessä ei edellytetä vastaajalta 

matkapuhelimen käyttämistä vaan siihen vastasivat kaikki kyselyyn osallistuneet. 

Analyysivaiheessa vaihtoehdot ei lainkaan tärkeä ja vain vähän tärkeä sekä melko 

tärkeä ja erittäin tärkeä yhdistettiin. Taulukossa 22 esitetään matkapuhelimen 

ominaisuuksien tärkeys ja siten tuotesidonnaisuusulottuvuus nuorille keskiarvon 
mukaan listattuna.
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Taulukko 22: Matkapuhelimen ominaisuuksien merkitys nuorille
Ominaisuus Ka Ei tärkeä, % Neutraali, % Tärkeä, % Vastanneet, kpl
Puhetoiminto 4,85 0,8 2,2 97 273
Puhelinmuistio 4,57 1,8 5,1 93,1 275
Tekstiviestit 4,31 4,7 11,3 84 275
Numeronäyttö 4,28 4,4 11,7 83,9 274
Valmiusaika 4,27 2,6 10,3 87,2 273
Puheaika 4,23 4,4 11 84,6 273
Hinta 4,06 4,4 13,3 82,3 271
Koko 3,99 5,1 16,4 78,4 274
Pikavalinnat 3,6 16,7 25,5 57,8 275
Ulkonäkö 3,27 21,5 30,9 47,7 275
Vastaaja 3,23 33,5 14,3 52,2 272
Tuotemerkki 3,10 30,4 31,1 38,5 273
Pluslinja/kotisoitto 2,96 37,2 26,3 36,5 274
Kelloja herätys 2,79 43,6 21,1 35,3 275
Soittoäänet 2,54 51,5 31,8 16,7 274
Autolaturi ja -teline 2,0 70,8 14,2 14,9 274
Laskin 1,82 77,8 17,1 5,1 275
Värikuoret 1,82 76 16,4 7,6 275
Kalenteri 1,7 82,5 13,1 4,4 275
Hands-free -varusteet 1,65 83,9 10,6 5,5 274
Data-ja faxpalvelut 1,58 85,5 10,2 4,4 275
Pöytäteline 1,53 85,8 11,3 3 274
Infrapuna 1,44 88,9 7,4 3,7 271
Pelit 1,4 93,1 5,1 1,8 275

Matkapuhelimen tärkeimmäksi yksittäiseksi ominaisuudeksi nuoret kokevat 

puhetoiminnon ja toiseksi tärkeimmäksi puhelinmuistion. Laitteen muistio koettiin 

haastatteluissakin suhteellisen tärkeäksi ominaisuudeksi: nuoret eivät halua kantaa 

muistikirjaa mukanaan ja toisaalta kokevat numeroiden muistamisen vaivalloiseksi. 

Myös nuorten halu olla rationaalinen kuluttaja vaikuttaa puhelinmuistion tärkeyteen, 

sillä jos soitettaessa ei muista tai tiedä numeroa, nuoren on pakko soittaa 

numerotiedusteluun, mikä on suhteellisen kallis palvelu.

Kolmanneksi tärkein laiteominaisuus on tekstiviestit ja neljänneksi tärkein 
numeronäyttö. Vähiten tärkeimpänä ominaisuutena pidetään pelejä, mikä on varsin 

yllättävä tulos verrattuna sen saamaan huomioarvoon haastatteluissa ja siihen, että 

tutkimuksen viitekehyksessä pääkaupunkiseudun nuorten todettiin olevan varsin 
viihdesuuntautuneita. Toisaalta jos kysymyksenasettelu olisi tässä kohdin ollut 

erilainen, oltaisiin esimerkiksi kysytty peleihin kulutettua aikaa, olisi pelien keskiarvo 

saattanut olla merkittävämpi.
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5.3.1 Sukupuolen mukaan

Seuraavaksi esitellään väittämät nuorten tärkeänä pitämistä tuoteominaisuuksista, joiden 

kohdalla on tilastollisesti merkittävää hajontaa sukupuolen välillä. Tutkimuksessa esiin 

tulevat tuoteominaisuudet ovat koko, vastaaja, tekstiviestit, pluslinjaAotisoitto, kello ja 

herätys sekä autolaturi ja -teline. Taulukossa 23 esitetään hajontaa aiheuttaneet 
tuoteominaisuudet, tilastollisen hajonnan merkitsevyystaso sekä keskiarvot sukupuolen 

mukaan.

Taulukko 23: Hajontaa aiheuttaneiden tuoteominaisuuksien tärkeys sukupuolen mukaan
Tuoteominaisuus Merkitsevyystaso Naiset, ka Miehet, ka
Koko Erittäin merkitsevä 3,85 4,27
Vastaaja Merkitsevä 3,39 2,95
Tekstiviestit Merkitsevä 4,40 4,13
Pluslinja / kotisoitto Melkein merkitsevä 3,07 2,74
Data- ja faxpalvelut Merkitsevä 1,48 1,77
Kelloja herätys Erittäin merkitsevä 2,62 3,14
Autolaturi ja -teline Merkitsevä 1,87 2,24

Naisille tärkeitä ominaisuuksia ovat vastaaja, tekstiviestit ja pluslinja/kotisoitto. Miehet 

kokevat puolestaan matkapuhelimen koon, data- ja faxpalvelut, kellon ja herätyksen 
sekä autolaturin ja -telinen tärkeiksi ominaisuuksiksi. Hajontaa aiheuttaneiden 

väittämien kohdalla naisilla korostuvat yhteisöllisyyden tarvetta ja taloudellisuutta 

tukevat tuoteominaisuudet. Miehillä korostuvat puolestaan tuoteominaisuudet, jotka 

palvelevat yksilön mukavuudenhalua ja helpottavat yksilön jokapäiväistä elämää. 

Kaikkien tuoteominaisuuksien keskiarvot sukupuolen mukaan luokiteltuna esitetään 

liitteessä 4.

5.3.2 Asumistavan mukaan

Seuraavaksi esitellään väittämät nuorten tärkeänä pitämistä tuoteominaisuuksista, joiden 

kohdalla on tilastollisesti merkittävää hajontaa asumistavan mukaan. Tilastollista 

merkittävyyttä ilmenee vastaajan, pluslinjan/kotisoiton, puhelinmuistion sekä 

autolaturin ja -telineen kohdalla. Taulukossa 24 esitetään hajontaa aiheuttaneet 

ominaisuudet sekä keskiarvot asumismuodoittain. Listauksesta on jätetty ne vastaajat 

pois, jotka ilmoittivat asuvansa jossain muualla, sillä niitä oli määrällisesti vain yksi 

henkilö.
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Taulukko 24: Hajontaa aiheuttaneiden tuoteominaisuuksien tärkeys asumistavan
mukaan

Tuoteominaisuus Merkitsevyystaso Asuu 
yksin, ka

Avo-/avio- 
liitto, ka

Solu-
asunnossa, ka

Vanhempien 
luona, ka

Vastaaja Merkitsevä 3,39 3,33 2,56 3,21
Pluslinja/kotisoitto Melkein merkitsevä 2,75 3,14 3,17 2,70
Puhelinmuistio Erittäin merkitsevä 4,65 4,62 4,46 4,33
Autolaturi / -teline Erittäin merkitsevä 1,77 2,30 1,63 2,23

Yksin asuville tärkeitä ominaisuuksia ovat kyselyn mukaan vastaaja ja puhelinmuistio, 

mikä kertoo yhteisöllisyyden tarpeesta: nuori haluaa saada yhteydenottoyrityksetkin 

tietoonsa. Puhelinmuistio taas helpottaa ja nopeuttaa soittamista sekä säästää kuluissa.

Vastaaja on vähiten tärkein soluasunnossa asuvalle ja puhelinmuistio merkityksettömin 
vanhempien luona asuville. Pluslinja/kotisoitto on lähes yhtä tärkeä soluasunnossa 

asuville kuin avo- tai avioliitossakin oleville mutta merkityksettömin vanhempien 

kanssa ja yksin asuville. Autolaturi ja -teline on tärkein ominaisuus avo- tai avioliitossa 
asuville ja vanhempien luona asuville mutta merkityksettömin soluasunnossa tai yksin 

asuville. Kaikkien tuoteominaisuuksien keskiarvot asumistavan mukaan luokiteltuna 

esitetään liitteessä 5.

5.3.3 Opiskelupaikan mukaan

Seuraavaksi esitellään väittämät nuorten tärkeänä pitämistä tuoteominaisuuksista, joiden 

kohdalla on tilastollista merkittävää hajontaa opiskelupaikan suhteen. Hajontaa ilmenee 

ulkonäön (erittäin merkitsevä), koon (erittäin merkitsevä), tuotemerkin (erittäin 

merkitsevä), kellon ja herätyksen (erittäin merkitsevä), värikuorien (erittäin merkitsevä) 

sekä infrapunan (merkitsevä) kohdalla niin, että kauppakorkeakoulussa opiskelevat 

arvostavat järjestäen nämä ominaisuudet korkeammalle kuin yliopistolla opiskelevat 

nuoret. Kuviossa 11 esitetään hajontaa aiheuttaneet tuoteominaisuudet sekä keskiarvot 
koulutustaustan mukaan.
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Kuvio 11 : Hajontaa aiheuttaneiden tuoteominaisuuksien tärkeys opiskelupaikan mukaan

***=erittäin merkitsevä, **=merkitsevä, *=melko merkitsevä

Hajontaa aiheuttaneet väittämät tukevat yleistystä kauppakorkeakoulun opiskelijoista, 

joiden ajatellaan olevan urasuuntautuneita ja materialistisia yksilöitä. He arvostivat 
matkapuhelimessaan enemmän ulkonäköä, kokoa, tuotemerkkiä, kelloa ja herätystä, 

värikuoria ja infrapunaa. Kaikkien tuoteominaisuuksien keskiarvot opiskelupaikan 

mukaan luokiteltuna esitetään liitteessä 6.

5.4 Nuorten matkapuhelimen käytöllä tavoittelemat hyödyt

Pääkaupunkiseudun nuorten matkapuhelimen käytöllä tavoittelemia hyötyjä tutkittiin 

asenneväittämillä, joiden kanssa vastaaja on joko täysin eri tai täysin samaa mieltä. 

Väittämien tuloksia tarkastellaan keskiarvoina, koska ne kuvaavat hyvin vastaajien 

suhtautumista eri väittämiin.

Kuten matkapuhelimen ominaisuuksien koskevissa kysymyksissä niin tässäkään ei 

edellytetty vastaajalta matkapuhelimen käyttämistä vaan kysymykseen vastasivat kaikki 

riippumatta käyttikö matkapuhelinta vai ei. Analyysivaiheessa vaihtoehdot täysin eri 

mieltä ja melko eri mieltä sekä melko samaa mieltä ja täysin samaa mieltä yhdistettiin. 

Keskimmäinen vaihtoehto 3 säilyi ennallaan. Taulukossa 25 esitetään nuorten mielipide 
matkapuhelimen seurauksista keskiarvon mukaan listattuna.
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Taulukko 25: Nuorten matkapuhelimen käytöllä tavoittelemat hyödyt
Seuraus Ka Eri mieltä, % Neutraali, % Samaa mieltä, % Vastanneet, kpl
Yhteydenpito helpottuu 4,74 1,5 2,6 95,9 271
Säästää aikaa ja vaivaa 4,08 6,3 22,9 77,1 271
Kontaktien hallinnointi 3,46 18,8 22,1 59 271
Tuo liikkuvuutta 3,46 23 23,8 53,1 269
Turvallisuudentunne 3,27 23,6 31,0 45,4 271
Vapaus, riippumattomuus 2,74 44,8 25,9 29,2 270
Ei jää kaveripiirin 
ulkopuolelle

2,49 51,3 23,6 25,1 271

Nykyaikaisuuden symboli 2,46 53 27,4 19,6 270
Henkilökohtaisten 
asioiden tietopankki

2,41 56,7 25 18,3 268

Liikkuvan ihmisen 
symboli

2,26 59,8 24,7 15,5 271

Tuo sisältöä elämään 1,97 71,2 21 7,7 271

Nuoret ovat suhteellisen yksimielisiä (4,74) sen suhteen, että matkapuhelin on tärkeä, 

koska se helpottaa yhteydenpitoa ihmisiin. Matkapuhelin koetaan (4,08) myös aikaa ja 

vaivaa säästävänä apuvälineenä. Matkapuhelimen avulla hallitaan jonkin verran myös 

kontakteja (3,46) ja se tuo liikkuvuutta (3,46). Turvallisuuden tunnetta luovana tekijänä 

matkapuhelin on myös suhteellisen tärkeä (3,27).

Seuraavilla väittämillä pyrittiin selvittämään toimiiko matkapuhelin yksilön minäkuvan 

vahvistajana:

se tuo sisältöä elämääni ( 1,97),

se on merkki nykyajassa mukana olemisesta (2,46),

se on liikkuvan ihmisen symboli (2,26),

se tuo vapauden ja riippumattomuuden tunteen (2,74).

Väittämien tuloksien mukaan pääkaupunkiseudun nuoret eivät pyri matkapuhelimellaan 

vahvistamaan minäkuvaansa. Väittämän ”se tuo vapauden ja riippumattomuuden 

tunteen” kanssa ollaan voimakkaimmin yksimielisiä. Toisaalta väittämä tukee 
matkapuhelimen perusfunktiota, joustavuutta.

Seuraavilla väittämillä pyrittiin puolestaan selvittämään toimiiko matkapuhelin yksilön 
sosiaalisuutta tukevana ja vahvistavana tekijänä:

- se helpottaa yhteydenpitoa ihmisiin (4,74),

- en jää kaveripiirin ulkopuolelle (2,49),

- hallitsen sen avulla kontaktejani (3,46).
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Tulosten mukaan matkapuhelimella tavoitellaan nimenomaan yksilön yhteisöllisyyden 

tarpeita mutta sen ei koeta kuitenkaan olevan välttämätön edellytys ystävyyssuhteiden 

ylläpitoon (”en jää kaveripiirin ulkopuolelle”).

Väittämillä haluttiin myös selvittää koetaanko matkapuhelin yksin teknisenä 

apuvälineenä:

- se luo turvallisuudentunnetta (3,27),

- se säästää aikaa ja vaivaa (4,08),
se mahdollistaa liikkumisen puhelun ohessa (3,46),

- se toimii henkilökohtaisten asioideni ”tietopankkina” (2,41).

Matkapuhelin on tutkimuksen tulosten mukaan kohderyhmälle tekninen apuväline. 

Eritoten se säästää aikaa ja vaivaa sekä tuo liikkuvuutta. Useammille se on myös 

turvallisuustekijä. Turvallisuudentunne mielletään tässä yhteydessä ”tekniseksi 

apuvälineeksi”, koska se toimii kohderyhmän naisten keskuudessa henkilökohtaisena 

turvahälyttimenä. Naisille on luontevaa iltaisin tai muuten syrjäisellä alueella 

liikkuessaan pitää matkapuhelinta kädessään soittovalmiina, jotta he ovat voivat 
nopeasti reagoida vaaratilanteessa.

Sen sijaan, vaikka matkapuhelin pitää sisällään esimerkiksi puhelinnumerot, joita ei 

muualla usein säilytetä, sen ei koeta olevan henkilökohtaisten asioiden tietopankki. 

Tämä tulos on hieman ristiriitainen sen suhteen, että matkapuhelimen 

tuoteominaisuuksien tärkeyttä koskevassa kysymyksessä ja haastatteluissa 

puhelinmuistio koettiin hyvin tärkeäksi. Lisäksi haastatteluissa, joihin perehdytään 

myöhemmin tutkimuksessa tarkemmin, matkapuhelinta verrattiin lompakkoon ja 
avaimiin, joiden mukanaolon tarkistaa varsin usein. Haastatteluiden mukaan olo 

tunnetaan kauheaksi, jos ei tiedetä matkapuhelimen sijaintia tai jos se on jäänyt kotiin. 

Kenties tässä kohdin kysymyksen asettelu on saattanut olla harhaanjohtava tai sitten 

matkapuhelimen ei yksinkertaisesti koeta sisältävän tärkeää henkilökohtaista tietoa.

Seuraavaksi selvitetään, tavoittelevatko nuoret riippuen heidän sukupuolesta, 
asumistavasta tai opiskelupaikasta matkapuhelimen käytöllä eri asioita.

94



5.4.1 Sukupuolen mukaan

Seuraavaksi esitellään väittämät nuorten matkapuhelimen käytöllä tavoittelemista 

seurauksista, joiden kohdalla on tilastollisesti merkittävää hajontaa sukupuolen suhteen. 

Tutkimuksessa esiin tulevat seuraukset ovat matkapuhelin turvallisuudentunteen luojana 

sekä se, ettei jää kaveripiirin ulkopuolelle. Taulukossa 26 esitetään hajontaa aiheuttaneet 

seuraukset sekä keskiarvot sukupuolen mukaan.

Taulukko 26: Hajontaa aiheuttaneet käytöllä tavoitellut seuraukset sukupuolen mukaan
Seuraus Merkitsevyystaso Naiset, ka Miehet, ka
Luo turvallisuudentunnetta Erittäin merkitsevä 3,42 2,98
Ei jää kaveripiirin ulkopuolelle Erittäin merkitsevä 2,32 2,84

Naisille matkapuhelin lisää turvallisuuden tunnetta, miehille sen omistaminen 

puolestaan lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta kaveriporukan kanssa.

Matkapuhelimen seurauksia tarkastellaan tutkimuksessa sukupuolten kesken myös 

keskiarvojen mukaan. Tällöin selvitettiin seurauksia edelleen kolmen ulottuvuuden 

suhteen, eli minäkuvan rakentajana, sosiaalisena tekijänä ja teknisenä apuvälineenä. 
Kuviossa 12 esitetään matkapuhelimen käytöllä tavoitellut seuraukset ja niiden 

keskiarvot yksilön minäkuvan vahvistavista tekijöistä sukupuolten välillä.

Kuvio 12: Matkapuhelimen käytöllä tavoitellut minäkuvaa vahvistavat seuraukset 
sukupuolen mukaan

Vapaus ja 
riippumattomuus

Liikkuvan 
ihmisen symboli

Kuvastaa
nykyaikaisuutta

Sisältöä elämään

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Miehet tavoittelevat keskiarvojen mukaan luokiteltuna matkapuhelimen käytöllään

naisia enemmän minäkuvan vahvistamista. Kaikissa minäkuvan vahvistamista
mittaavissa väittämissä miesten kohdalla on keskiarvo korkeampi.
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Kuviossa 13 esitetään väittämät ja niiden keskiarvot, jotka mittaavat matkapuhelimen 
toimivuutta yksilön sosiaalisuutta tukevana ja vahvistavana tekijänä naisten ja miesten 

välillä.

Kuvio 13: Matkapuhelimen käytöllä tavoitellut sosiaalisuutta tukevat seuraukset 
sukupuolen mukaan

Näiden väittämien kohdalla keskiarvot ovat lähes yhtenevät lukuun ottamatta hajontaa 

aiheuttanutta väittämää kaveripiirin mukana pysymisestä. Keskiarvot miesten kohdalla 

ovat taas kauttaaltaan korkeammat, joten ne tukevat hajontaa aiheuttanutta väittämää 

kaveripiirissä mukana pysymisestä.

Kuviossa 14 esitetyillä väittämillä selvitetään, onko sukupuolten välillä eroja 

matkapuhelimen kokemisesta teknisenä apuvälineenä.

Kuvio 14: Matkapuhelimen käyttö teknisenä apuvälineenä sukupuolen mukaan

Tietopankki

Liikkuvuus

Säästää aikaa ja 
vaivaa

Turvallisuudentunne
***

0 1 2 3 4 5

***=erittäin merkitsevä

■ Miehet 

□ Naiset
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Keskiarvojen mukaan luokiteltuna matkapuhelin tuo sekä naisten että miesten mielestä 

liikkuvuutta säästäen aikaa ja vaivaa. Miesten mielestä se toimii jonkin verran naisia 

enemmän heidän henkilökohtaisten asioiden tietopankkina mutta naiset kokevat sen 
sijaan sen lisäävän heidän turvallisuuttaan. Yleisesti ottaen matkapuhelin on 

pääkaupunkiseudun nuorille varsin tekninen apuväline, mikä jälleen kerran tukee 

teoriaosuudessa tehtyä päätelmää nuorten halusta olla rationaalinen kuluttaja.

5.4.2 Asumistavan mukaan

Asuinmuodoittain ei esiintynyt tilastollisesti merkittävää hajontaa nuorten 

matkapuhelimen käytöllä tavoittelemilla seurauksilla.

Matkapuhelimen seurauksia tarkasteltiin tutkimuksessa asuinmuodoittain myös 

keskiarvojen mukaan. Tällöin selvitettiin seurauksia kolmen ulottuvuuden suhteen, eli 

minäkuvan rakentajana, sosiaalisena tekijänä ja teknisenä apuvälineenä. Kuviossa 15 

esitetään matkapuhelimen käytöllä tavoitellut seuraukset ja niiden keskiarvot yksilön 

minäkuvan vahvistavista tekijöistä asuinmuodoittain.

Kuvio 15: Matkapuhelimen käytöllä tavoitellut minäkuvaa vahvistavat seuraukset 
asumistavan mukaan

Tarkastellessa minäkuvan vahvistamista mittaavia keskiarvoja asuinmuodon mukaan, 
niin soluasunnossa asuva ei tavoittele matkapuhelimen käytöllä vapautta ja 

riippumattomuutta, yksin asuvalle se sen sijaan tuo sitä muihin verrattuna eniten.
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Vanhempien luona asuvalle se symbolisoi eniten liikkuvuutta mutta vähiten 
soluasunnossa asuvalle. Nykyaikaisuutta matkapuhelin kuvastaa yksin asuvalle ja avo- 

/avioliitossa asuvalle ja sisältöä elämään se tuo vähäisin määrin kaikille mutta eniten 

yksin ja vanhempien luona asuville.

Kuviossa 16 esitetään väittämät, joilla selvitetään toimiiko matkapuhelin yksilön 

sosiaalisuutta tukevana ja vahvistavana tekijänä sekä niiden keskiarvot 

asuinmuodoittain.

Kuvio 16: Matkapuhelimen käytöllä tavoitellut sosiaalisuutta tukevat seuraukset 
asumistavan mukaan

Vanhempien
luona

Soluasunto

Avo-/
avioliitto

Asuu yksin

□ Kontaktit 

■ Kaveripiiri 

П Yhteydenpito

0 2 4 6

Näiden väittämien kohdalla keskiarvot ovat lähes yhtenevät kaikkien väittämien 

kohdalla. Soluasunnossa asuva kokee sen avulla kuitenkin parhaiten verrattuna muihin 

asuinmuotoihin hallitsevan kontaktejaan. Avo-Zavioliitossa asuva sen sijaan ei koe 

matkapuhelimen yhdistävän tiukemmin kaveripiiriin. Kauttaaltaan väittämään 

yhteydenottojen helpottumisesta matkapuhelimen avulla ollaan varsin yksimielisiä ja 

keskiarvot nousivat lähelle viittä. Erityisesti kuitenkin vanhempien luona ja 

soluasunnossa asuvat kokivat sen muita enemmän helpottavan yhteydenpitoa, 

muutenhan he joutuisivat jakamaan esimerkiksi lankapuhelimen muiden taloudessa 

asuvien ihmisten kanssa.

Kuviossa 17 esitetyillä väittämillä selvitetään, onko asuinmuodoittain eroja 

matkapuhelimen kokemisesta teknisenä apuvälineenä.
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Kuvio 17: Matkapuhelimen käyttö teknisenä apuvälineenä asumistavan mukaan

Vanhempien
luona

Soluasunto

Avo-/
avioliitto

Asuu yksin

□ Tietopankki

□ Liikkuvuus

■ Aika & vaiva

■ Turvallisuus

Keskiarvojen mukaan luokiteltuna matkapuhelin ennen kaikkea säästää aikaa ja vaivaa 

kaikissa asuinmuodoissa asuvien opiskelijoiden mukaan, mutta korkeimmalle sen 
arvostivat vanhempien luona asuvat. Turvallisuutta luovana tekijänä tärkeimmäksi sen 

kokee avo-/avioliitossa asuvat. Vähiten se loi turvallisuudentunnetta soluasunnossa ja 

vanhempien luona asuville.

Yhtälailla kuin minäkuvan vahvistamista mittaavissa väittämissä vanhempien luona 

asuville matkapuhelin symbolisoi liikkuvuutta, niin myös teknisenä apuvälineenä 

matkapuhelimen mahdollistama liikkuminen puhelun ohessa on tärkeintä vanhempien 

luona asuville ja vähiten tärkeintä myös molemmissa väittämissä soluasunnossa 

asuville. Matkapuhelin henkilökohtaisten asioiden tietopankkina saa tässäkin kohdin 
pienimmän merkityksen, mutta alhaisimmalle (2,24) sen arvostavat soluasunnossa 

asuvat muiden asuinmuotojen keskiarvon ollessa noin 2,5.

5.4.3 Opiskelupaikan mukaan

Seuraavaksi esitellään väittämät nuorten matkapuhelimen käytöllä tavoittelemista 

seurauksista, joiden kohdalla on tilastollisesti merkittävää hajontaa 

kauppakorkeakoulussa ja yliopistolla opiskelevien kesken. Tutkimuksessa esiin tulevat
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seuraukset ovat matkapuhelin yhteydenottojen helpottajana, merkki nykyajassa mukana 

olemisesta, liikkuvan ihmisen symbolina, vapauden ja riippumattomuuden tunteen 

tuojana, kontaktien hallinnoinnin apuvälineenä, ajan ja vaivan säästämisessä. Sen avulla 
pysyy myös kaveripiirin mukana ja lisäksi se toimii henkilökohtaisten asioiden 

tietopankkina. Siis kaikkien muiden väittämien kohdalla paitsi: ”se tuo sisältöä 

elämään”, ”luo turvallisuudentunnettapa ”se mahdollistaa liikkumisen puhelun ohessa” 
esiintyy tilastollisesti merkittävää hajontaa opiskelupaikkojen suhteen. Näin ollen 

voidaan sanoa, että kauppakorkeakoulussa ja yliopistolla opiskelevat tavoittelevat 
matkapuhelimen käytöllä eri seurauksia. Taulukossa 27 esitetään hajontaa aiheuttaneet 

seuraukset sekä keskiarvot opiskelupaikan mukaan.

Taulukko 27: Hajontaa aiheuttaneet käytöllä tavoitellut seuraukset opiskelupaikan
mukaan

Seuraus Merkitsevyystaso HKKK, ka Yliopisto, ka
Helpottaa yhteydenpitoa ihmisiin Merkitsevä 4,82 4,65
Merkki nykyaikaisuudesta Merkitsevä 2,62 2,28
Liikkuvan ihmisen symboli Merkitsevä 2,43 2,08
Ei jää kaveripiirin ulkopuolelle Erittäin merkitsevä 2,68 2,29
Tuo vapauden ja riippumattomuuden tunteen Melkein merkitsevä 2,88 2,57
Helpottaa kontaktien hallinnointia Melkein merkitsevä 3,59 3,32
Säästää aikaa ja vaivaa Melkein merkitsevä 4,19 3,97
Henkilökohtaisten asioiden tietopankki Melkein merkitsevä 2,55 2,27

Väittämät, jotka eivät aiheuta tilastollisesti merkittävää hajontaa, arvioitiin keskiarvojen 

mukaan seuraavasti:

HKKK Yliopisto
se tuo sisältöä elämään 2,02 1,91
luo turvallisuudentunnetta 3,19 3,36
se mahdollistaa liikkumisen puhelun ohessa 3,52 3,38

Työssä tarkastellaan myös opiskelupaikan mukaan mitä seurauksia matkapuhelimen 

käytöllä tavoitellaan: minäkuvan rakentamista, sosiaalisuutta vai toimiiko se vain 

teknisenä apuvälineenä. Kuviossa 18 esitetään matkapuhelimen käytöllä tavoitellut 

seuraukset ja niiden keskiarvot yksilön minäkuvan vahvistavista tekijöistä 
opiskelupaikoittain.
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Kuvio 18: Matkapuhelimen käytöllä tavoitellut minäkuvaa vahvistavat seuraukset
opiskelupaikan mukaan__________________________________________

□ HKKK ■ Yliopisto

Vapaus ja 
riippumattomuus

Liikkuvan 
ihmisen symboli 

* *

Nykyaikaisuus **

Sisältö elämään

0 12 3 4
* *=merkitsevä, *=meIkein merkitsevä

Kaikkien väittämien keskiarvot, joilla mitattiin matkapuhelimen käytöllä tavoiteltua 

yksilön minäkuvan vahvistamista, nousivat korkeammalle kauppakorkeakoulussa 

opiskelevilla kuin yliopistolaisilla. Näistä väittämistä vain väittämän ”matkapuhelin tuo 

sisältöä elämään” kohdalla ei esiinny tilastollisesti merkittävää hajontaa. 

Kauppakorkeakoulussa opiskelevat rakentavat matkapuhelimen käytöllään enemmän 

identiteettiään ja puhelin on heille enemmän symbolinen objekti kuin yliopistolla 

opiskeleville.

Kuviossa 19 esitetään väittämät ja niiden keskiarvot, jotka mittaavat matkapuhelimen 

toimivuutta yksilön sosiaalisuutta tukevana ja vahvistavana tekijänä opiskelupaikan 
mukaan.
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Kuvio 19: Matkapuhelimen käytöllä tavoitellut sosiaalisuutta tukevat seuraukset
opiskelupaikan mukaan

D HKKK ■ Yliopisto

Kontaktit *

Kaveripiiri ***

Yhteydenpito **

0 1 2 3 4 5 6

***=erittäin merkitsevä, **=merkitsevä, *=melkein 
merkitsevä

Kaikkien näiden väittämien kohdalla esiintyy tilastollisesti merkittävää hajontaa. 

Keskiarvot nousevat vertailtavien opinahjojen välillä suhteellisen korkeiksi, joten 

voidaan päätellä matkapuhelimen tukevan ikäryhmän nuorten sosiaalisuutta. Kuitenkin 

kaikkien väittämien kohdalla kauppakorkeakoulussa opiskelevien keskiarvot nousivat 

korkeammalle, joten heille matkapuhelin merkitsee enemmän yhteisöllisyyden tarpeiden 

täyttymistä.

Kuviossa 20 esitetyillä väittämillä selvitetään, onko opiskelupaikkojen välillä eroja 

matkapuhelimen kokemisesta teknisenä apuvälineenä.

Kuvio 20: Matkapuhelimen käyttö teknisenä apuvälineenä opiskelupaikan mukaan

Tietopankki * 

Liikkuvuus 

Aika & vaiva * 

Turvallisuus

П HKKK ■ Yliopisto

1----------- 1----------- 1-----------
:

_______ ,_______________ , HAZ
3.97, n

1 1 1
p 4,19

1

1 2 3

*=meIkein merkitsevä
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Kahden väittämän kohdalla, joilla mitattiin matkapuhelimen merkitystä teknisenä 

apuvälineenä, esiintyy tilastollisesti merkittävää hajontaa. Nämä väittämät tiedustelivat, 

toimiiko matkapuhelin yksilön tietopankkina sekä säästääkö se aikaa ja vaivaa. 

Väitteiden ”se luo turvallisuudentunnetta” ja ”se mahdollistaa liikkumisen puhelun 

ohessa” kohdalla ei hajontaa esiinny, joskin tällä kertaa väittämä turvallisuudesta 

nousee yliopistolla opiskelevien nuorten kohdalla kauppakorkeakoululaisia 

korkeammalle. Yliopiston opiskelijoiden mielestä matkapuhelin luo

turvallisuudentunnetta mutta säästää kuitenkin ennen kaikkea aikaa ja vaivaa. Myös sen 

mahdollistamaa liikkuvuutta arvostetaan.

Kaikkien näiden väittämien kohdalla paitsi matkapuhelin turvallisuudentunteen 

lisääjänä kauppakorkeakoululaisten keskiarvot ovat jälleen korkeammat, joten 

matkapuhelin on heille tärkeämpi myös teknisenä apuvälineenä. Koska kautta linjan 

kauppakorkeassa opiskeleville matkapuhelin identiteetin rakentajana, sosiaalisuutta 

lisäävänä tekijänä ja teknisenä apuvälineenä on yliopistolla opiskelevia 
merkityksekkäämpi, voidaan todeta, että matkapuhelin koetaan kauppakorkeakoulussa 

tärkeämmäksi kaikista näistä näkökulmista mitattuna.

Nuorten suhtautumista matkapuhelimen tuoteominaisuuksiin ja koettuihin seurauksiin ei 

tässä tutkimuksessa pidetä relevanttina tarkastella iän ja vuosikurssin suhteen. 

Aineistosta on kuitenkin mahdollista suorittaa tilastolliset ajot näidenkin 

taustamuuttujien suhteen, joten näihin luodaan liitteessä 7 lyhyt katsaus.

5.5 Pääkaupunkiseudun nuorten matkapuhelimen arvoketjut

Seuraavaksi esitetään syvähaastatteluiden analyysin tulokset. Matkapuhelimen käytön 

taustalla vaikuttavia arvoja tarkastellaan opiskelupaikan mukaan, koska kohdeyrityksen 

tutkimukselle asetetun tavoitteen mukaisesti haluttiin löytää kaksi arvoiltaan toisistaan 

poikkeavaa ryhmää. Tutkimuksen kvantitatiivisen osuudessa tarkasteltiin eroja 

opiskelupaikan lisäksi myös sukupuolen, iän ja asuinmuodon suhteen. Tulosten mukaan 

opiskelupaikoittain esiintyi käytön seurausten kohdalla voimakkaimmin tilastollisesti 

merkittävää hajontaa. Tämä tukee oletusta eri opinahjoissa opiskelevien nuorten 

aikuisten erilaisista arvomaailmoista.
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Haastatteluihin osallistui kuusi sekä kauppakorkeakoulussa että yliopistolla opiskelevaa 

nuorta. Haastatteluiden perusteella muodostetuista arvoketjuista esitellään teksti
osuudessa ja arvokartassa ne, joiden ominaisuudet saivat haastateltavilta kolme 

mainintaa tai useamman. Kahden maininnan saaneet tuoteominaisuudet esitetään vain 

arvokartassa, joka esitetään opinahjoittain raportointiosuuden lopussa. Haastatteluissa 

tuli esiin myös joitakin yksittäisiä tuoteominaisuuksia, joista ei arvoketjuja muodosteta, 

kuten edellisen puhelinnumeron toisto, valikon eri kielivalinnat, liikkuvuus, ei ole 

statussymboli, herätyskello, kalenteri, terveyshaitat sekä puheluiden kalleus. Seuraukset 

on ryhmitelty laajemmiksi kattokäsitteiksi ja niiden alakäsitteet esitetään liitteessä 8.

5.5.1 Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskelevien nuorten arvoketjut

Taulukossa 28 esitetään HKKK:ssa opiskelevien haastateltavien haastatteluissa 

ilmentyneet matkapuhelimen arvoketjun osatekijät: tuoteominaisuudet, seuraukset ja 

arvot.
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Taulukko 28: HKKK:ssa opiskelevien nuorten arvoketjun osatekijät
Arvoketjun osatekijät Mainintoja
Arvot
(36) Taloudellisuus 4
(35) Mukavuudenhalu 9
(34) Yhteisöllisyys 7
(33) Sosiaalinen arvostus 2
(32) Materialistisuus 2
(31 ) Elämänlaatu 2
(30) Riippumattomuus 6
(29) Huvittelu 5
(28) Työn hyvä hoito 3
(27) Yksilöllisyys 4
(26) Onnellisuus 3
(25) Suomalaisuus 2
Seuraukset
(24) Yhteydenottojen helpottuminen 20
(23) Käyttö mukavaa 4
(22) Ajan ja vaivan säästäminen 9
(21) Ajan kuluttaminen ja itsensä viihdyttäminen 7
(20) Sosiaalisuus ja ryhmään kuuluminen 8
(19) Minäkuvan vahvistaminen ja viestittäminen 9
(18) Materialistisuus 4
(17) On hyvä olo ja voi paremmin 2
(16) On iloisempi 1
(15) Tulevaisuuteen ja työhön panostaminen \2

(14) Voi kannattaa kotimaista 2
Ominaisuudet
(13) Puhelinmuistio 2
(12) Numeronäyttö 2
(11) Lelu/viihteellinen väline 4
(10) Vastaaja 3
(9) Tavoitettavuus/soittaminen 6
(8) Soittoäänet 5
(7) Tekstiviestit 4
(6) Tuotemerkki 4
(5) Nykyaikaisuus ja teknologian kehittyminen 3
(4) Akut kestävämpiä 2
(3) Värikuoret 2
(2) Hallinnoitavuus 2
(1) Pelit 2

Kaikki kuusi haastateltavaa mainitsivat matkapuhelimen ominaisuuksista soittamisen 

tai tavoitettavuuden, joilla haastateltavat tarkoittivat samaa asiaa.

"Kännykkä nyt on tarkoitettu soittamista varten, siksi tulee ensimmäiseks 
mieleen, et sillä voi soittaa. ” Kaisa 23v.

Viisi kuudesta kauppakorkeakoulun opiskelijasta esitti tämän ominaisuuden 

ensimmäisenä. Tavoitettavuuden kerrottiin olevan tärkein hankintakriteeri 

matkapuhelimen hankkimiseen, koska haastateltava halusi olevan tavoitettavissa myös 

keskellä päivää ja kokee matkapuhelimen avulla säästävänsä aikaa ja vaivaa. Vastaajat 

korostavat tässä yhteydessä paikasta riippumattomuutta. Tärkeäksi koettaan myös se, 
että kun on tavoitettavissa koko ajan, elämässä on enemmän tilaisuuksia hauskanpitoon.
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”...Sut saa aina kiinni, jos on jotain hauskaa tiedossa. ” Sonja 24v.

Yhteydenottojen koetaan matkapuhelimen avulla helpottuvan. Soittaminen ei ole 

sidottua paikkaan eikä aikaan vaan ystävään ja tuttavaan voi paikasta riippumatta ottaa 

yhteyttä.

"Sosiaalinen elämä on kyl kaikista tärkein mikä siinä sit kuitenkin on. Se, 
et sä voit perjantai- tai lauantai-iltana soittaa kavereille, et missä ne on.
Jos ne on jossain ravintolassa niin ehkä voi mennä sitten samaan 
paikkaan. Se ei vaadi semmosta etukäteissuunnittelua niin paljoo, 
muutoksetkin on helpompi tehdä. ” Sonja 24v.

Yhteydenottojen helpottumisen taustalla ovat mukavuudenhalu, riippumattomuus, 

huvittelu, työn hyvä hoitoja yhteisöllisyys.

”Mukavampi mennä leffaan jonkun kanssa kuin itsekseen. Se on ihan 
typerää mennä itsekseen nauttimaan olutta, se on suorastaan säälittävää.
Ehkä se sitten on jonkinlaista sosiaalista toimintaa. ” Juha 23v.

"Kavereiden kanssa on kivaa, kun tehdään kaikenlaisia eri asioita. On 
rentouttavaa käydä kaverin kans kahvilla tai syömässä. Sit jaksaa 
paremmin luennollakin ja oppii paremmin. Töihin mennessä on hyvä 
osata opetetut asiat. " Helena 23v.

Soittoäänet mainitsi viisi kuudesta kauppakorkeakoulun opiskelijoista. Haastateltavien 

mukaan niitä pitää olla paljon, jotta ne erottuvat toisistaan ja siten oma soittoääni on 

helppo tunnistaa. Matkapuhelimen soidessa julkisella paikalla ja monien 

paikallaolijoiden tarkastaessa, onko se oma puhelin, joka soi, koetaan turhauttavaksi ja 

noloksi.

”Mulla on tossa (puhelimessa) varmaan 35 soittoääntä ja siellä on kaksi 
tai kolme varteenotettavaa. Tuol (puhelimessa) on paljo sellasia, et mä 
en vois ikinä kuvitellakaan. Sen on oltava mahollisimman huomaamaton, 
mut kuitenkin sellanen minkä mä kuulen. ” Sonja 24v.

”On se hyvä, että on (soittoäänissä) valinnanvaraa. Voi sitten viestittää, 
et jos koittaa jotain huumoripitoista ääntä löytää. Se on varmaan 
hauskaa joidenkin mielestä jos helan går soi puhelimessa. Ehkä se on 
tavallaan jonkinlainen sisäpiirin juttu. ” Juha 23v.

Soittoääniä vaihdellaan usein ja siksi niissä pitää olla valinnanvaraa. Toiset kaipaavat 

niissä huumoripitoisuutta, toisten mielestä soittoäänen taas pitää olla mahdollisimman 

neutraali, mutta helposti tunnistettavissa. Soittoäänen pitää sopia käyttäjälleen, jolloin se 

tukee yksilön minäkuvaa ja persoonallisuutta.
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”... Jos on joku (erikoinen) tunnusmusiikki, jota joutuu koko ajan 
kuuntelee. Mä en osais ittelleni kuvitella sellosta. Soittoäänen pitää sopia 
mulle ja mun luonteeseen, et jokainenhan valitsee sen mikä tuntuu 
parhaimmalta. ” Sonja 24v.

Matkapuhelimen ominaisuuksista soittoäänien taustalla vaikuttavina arvoina ovat 

mukavuudenhalu, yksilöllisyys ja onnellisuus. Erään haastateltavan mukaan soittoäänen 

ollessa helposti tunnistettavissa, hän voi laittaa energiansa muuhun kuin puhelimensa 

tarkkailuun. Tällöin matkapuhelin ei sido nuorta liikaa ja muiden asioiden tekemiseen 

jää aikaa, jolloin hän kokee virkistyvänsä.

”Kun kuitenkin pitää tehä kaikennäköstä, niin ettei sitte koko ajan ole 
odottamassa jotain soittoa. Se virkistää, kun voi tehä muita asioita ja on 
jotain pakollisiakin juttuja, opiskeluja. ” Helena 23v.

Matkapuhelimen ominaisuuksista neljä mainintaa sai sen viihteellisyys ja 

matkapuhelinta kuvatuinkin monissa kohdin leluksi.

”Se on lelu ja sit se on lemmikki. Sitä hoivataan kuin tamagotchia. Se 
vaatii tietyn määrän virtaa ja tietyn määrän huomiota. ” Jussi 24v.

Leluksi matkapuhelimen tekee se, että sen tunnusmusiikeilla, värikuorilla ja peleillä 

leikitään ja niiden parissa kulutetaan aikaa. Annetaanpa sille lempinimiäkin. 

Kauppakorkeakoululainen nuori kyllästyy matkapuhelimeensa nopeasti ja haluaa tällöin 

muuttaa sen ulkonäköä tai toimintoja, kuten soittoääntä tai kieltä.

”Sitä kyllästyy asioihin nopeesti. Tulee uutta väriä elämään. Ehkä siihen 
liittyy kans et kuluttaa muitakin asioita sil tavalla nopeesti, et ois kiva 
saada uusia vaatteita ja huonekaluja vaikkei niit aina kuitenkaan saa. 
Haaveilee semmosesta vaihtelunhalusta. Eri meikki ja eri huulipuna, ni 
miks mä en hankkis uutta värikuortaki. ” Kaisa 23v.

”... Hännäksi tai kylkihännäksi sitä (matkapuhelinta) on joskus tullu 
kutsuttua, just sen takii et se on tos vyöllä ja roikkuu ja heiluu siinä. ”
Jussi 24v.

Viihteellisyydellä tavoitellaan välinearvona materialistisuutta ja sitä kautta 

tavoitearvona sosiaalista arvostusta. Myös elämänlaatua halutaan parantaa itsensä 

viihdyttämisellä.

Tekstiviestit muodostivat neljän haastattelun perusteella arvoketjuja. Tekstiviestit ovat 

persoonaton, nopea ja kätevä viestimiskeino etenkin sellaisissa asioissa, joita ei tarvitse 

välttämättä puhua, ja jotka eivät ole kiireellisiä. Tällaisia asioita ovat yksinkertaiset 

viestit, kuten ”tulen kello kolmen junalla!” tai onnentoivotukset. Tekstiviestit sopivat
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kommunikointiin esimerkiksi silloin, kun on niin väsynyt, ettei jaksa puhua. Se koetaan 

myös häiriöttömäksi tavaksi ottaa yhteyttä. Tekstiviestin lähettäminen ei yleensä häiritse 

sen vastaanottajaa vaan hän voi lukea sen itselleen sopivana hetkenä. Se koetaan myös 

edulliseksi viestimistavaksi.

"Tekstiviestit on ihan ehdoton, varmaan tulee enemmän käytettyä 
(lähetettyä) tekstiviestejä kuin soitettua. Se on helppo, persoonaton tapa 
ottaa yhteys ihmiseen, jos ei välttämättä haluu jutella sen kanssa. Joskus 
vaan on silleen, et sä et vaan yksinkertaisesti jaksa puhuu ihmisen 
kanssa... En mä tiedä mikä siinä on, helpommin tulee lähetettyä 
tekstiviesti kuin soitettua. ” Sonja 24v.

Tekstiviestien lähettämisellä tavoitellaan yhteydenottojen helpottumista, ajan ja vaivan 

säästämistä, alhaisempia kommunikoinnin kustannuksia, tulevaisuutta ja työn hyvää 

hoitoa sekä sosiaalisuutta ja ryhmään kuulumista. Taustalla näiden seurauksien 

tavoittelemisessa ovat taloudellisuus, mukavuudenhalu, yhteisöllisyys ja työn hyvä 

hoito.
"Jos on vähä aikaa tehä asioita ja mun pitää saada paljon aikaiseksi 
(tulee lähetettyä tekstiviesti) niin ei mee aika lörpöttelemiseen. Voi lukee 
sen ajan tenttiin... Se auttaa mua sit tulevaisuudessa. Mä haluun 
varmistaa, et mä saan hyvän työpaikan... Koska se tulee olemaan suuri 
osa elämää niin kyllä sitä toivoo, et se (työ) on mielenkiintoista ja 
kivaa... Sit mä olisin paremmalla tuulella. Oon paljo pirteempi silloin. ”
Helena 23v.

"Tekstiviestit on semmonen hyvä tapa lähetellä hyvän joulun 
tervehdyksiä. Kai se on semmosta suhteiden ylläpitoa sellasiin ihmisiin, 
mitä ei muuten usein nää. Tuttuja kavereita ei oo koskaan liikaa. Toisten 
ihmisten kans tuntuu ettei muuten oo mitään puhuttavaa ja tekstiviesti on 
siilon helppo tapa lähettää tekstiviesti niille. ” Janne 25v.

Tuotemerkki muodosti haastatteluiden perusteella neljän haastateltavan kohdalla 

arvoketjuja. Tuotemerkin kuvattiin ilmaisevan joukkoon kuulumista tai siitä 

erottautumista. Nokiaa useimmat haluavat käyttää tukeakseen suomalaisia tuotteita. 
Nokiaan voi luottaa ja sen muotoilu miellyttää monia, korostaen jopa omaa 

naisellisuutta. Hyvännäköinen puhelin viestii jotain itsestä, sillä siis rakennetaan 

minäkuvaa. Ulkomailla ollessa matkapuhelimen nähdessä tulee kotimaa mieleen. 

Nokian matkapuhelin mielletään kansallisesineeksi ja ylpeyden aiheeksi. Eräs 

haastateltava kuvaa kotimaisen matkapuhelimen ostamisen olevan eräänlainen 

hyväntekeväisyysilmiö ja vertasi tapahtumaa suomalaisten vihannesten ostamiseen.

"Sama mikä oli aikoinaan Commodore vastaan Mac, nyt on Nokia 
vastaan Ericsson tai mahdollisesti vielä ne muut, joka on vähä niiku
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kasîiîtomia vastaava ryhmä Suomessa. Huonoin heti niiden jälkeen, joilla 
ei oo kännyköitä tai ehkä vielä huonompi. ” Jussi 24v.

”Nokian kännykät on mun mielestä just oikeen muotosia enkä mä oo 
koskaan edes ajatellut mitään muita. Muut puhelimet on aika rumia.
Tommoset pyöreet muodot on jotenki naisellisemmat, mun mielestä 
puhelinkin voi olla vähän naisellinen. Nokian puhelin sopii naisen käteen 
ja siihen kokonaisuuteen. Ehkä jollekin raavalle miehelle sopii 
semmoinen laatikko, niiku Ericssonin puhelimet. ” Sonja 24v.

Tietyn tuotemerkin käytöllä tavoitellaan siis ryhmään kuulumista, halutaan viestittää ja 

vahvistaa minäkuvaa sekä kannattaa kotimaisia tuotteita. Taustalla vaikuttavina arvoina 

näiden seurausten hakemisessa ovat yhteisöllisyys, onnellisuus ja suomalaisuus.

Vastaaja mainittiin haastatteluissa kolmesti. Kuten aiemmin työssä jo esitettiin, 

matkapuhelimesta tai sen käytöstä tulee mieleen tavoitettavuus kaikille 

kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Vastaajan todetaan tukevan tätä ominaisuutta. 

Matkapuhelin mahdollistaa sen, että on aina tavoitettavissa mutta vastaaja sallii 

matkapuhelimen sulkemisen tai laittamisen äänettömälle toiminnolle tarpeen vaatiessa, 

koska vastaanottaja saa kuitenkin viestit vastaajastaan.

”Mä haluun tietää mitä sanottavaa niillä (soittajilla) on ollut ja et ne voi 
sit jättää (viestin) rauhassa, et se on niillekin hyvä asia. Et kun ne yrittää 
soittaa mulle vaikka mä en pääsisikään vastaamaan puhelimeen, ni se 
helpottaa niiden elämää, että se voi jättää mulle viestin ja tiedon 
soittamastaan asiasta. Mä voin sit päättää jatkotoimenpiteistä: soittaako 
vai eikö vai lähetänkö pelkän tekstiviestin. ” Kaisa 23v.

”... Jos odottaa jotain tärkeätä puhelua tai yhteydenottoa, ei tarvii sit 
miettiä uskallanko mä laittaa puhelimen nyt pois päältä, et jos se soittaa 
just silloin. Silloin on tietynlainen varmuus siitä, että soittaja voi jättää 
viestin ja tavallaan tavoittaa mut. ” Juha 23v.

Vastaajan koetaan helpottavan yhteydenottoja, säästävän aikaa ja vaivaa, lisäävän 

sosiaalisuutta ja ryhmään kuulumista sekä tuovan hallinnoitavuutta. Taustalla 

vaikuttavina arvoina näiden seurausten tavoittelussa ovat mukavuudenhalu, 

riippumattomuus, huvitteluja yhteisöllisyys.

Matkapuhelimeen liitettiin myös nykyaikaisuus ja teknologian kehittyminen kolmen 

haastateltavan kohdalla. Vaikka matkapuhelin on ikäryhmässä jo melkein jokaisella, se 

koetaan vielä moderniksi välineeksi ja sen kehittymistä seurataan mielellään.

”... Siinä on niin monta eri teknologiamuotoa yhdistetty pieneen, kevyeen 
laitteeseen. Merkitsee mulle nykyaikaisuutta. ” Kaisa 23v.
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”Mä oon jollain tapaa teknofriikki ja seuraan mielellään sen (kännykän) 
vaikutuksia etenkin meidän yhteiskuntastruktuuriin ja elämään. ” Jussi 
24v.

Matkapuhelin on tässä ikäryhmässä melkein pakko omistaa, jos haluaa pysyä 

kaveriporukan mukana. Jos ei omista matkapuhelinta, se herättää ihmetystä yhtälailla 

kuin muutama vuosi takaperin ihmetystä herätti sen omistaminen.

”... No kyllä mä haluun kans vähän ilmasta sitä, et mä en elä missään 
70-luvulla ja et kohta eletään 2000-luvulla. Mä haluun osoittaa, et oon 
ajan hermoilla ja etten oo mikään jälkijunassa tuleva ihminen. ” Kaisa 
23v.

”Ehkä se on tervettä mielenkiintoa ja tiedonjanoa. Tietää vähän eri 
asioista edes jotain ettei jää keskustelun ulkopuolelle. ” Sonja 24v.

Matkapuhelin kuuluu nykyaikaan. Sillä halutaan viestiä ja vahvistaa minäkuvaa, 

ilmaista ryhmään kuulumista ja sosiaalisuutta. Taustalla vaikuttavat nuoren 

yhteisöllisyyden arvot ja sosiaalisen arvostuksen tarve.
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Kuvio 21: Kauppakorkeakoulussa opiskelevien arvokartta
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5.5.2 Yliopistolla opiskelevien nuorten arvoketjut

Taulukossa 29 esitetään yliopistolla opiskelevien haastateltavien haastatteluissa 

ilmenneet matkapuhelimen arvoketjun osatekijät: tuoteominaisuudet, seuraukset ja 

arvot.

Taulukko 29: Yliopistolla opiskelevien nuorten arvoketjun osatekijät
Arvoketjun osatekijät Mainintoja
Arvot
(26) Mukavuudenhalu 1
(25) Hyvä olo 1
(24) Turvallisuus 8
(23) Materialistisuus 2
(22) Taloudellisuus 2
(21) Vaihtelunhalu 1
(20) Riippumattomuus 2
(19) Samaistuminen 1
(18) Yksilöllisyys 5
(17) Yhteisöllisyys 10
(16) Suomalaisuus 3
Seuraukset
(15) Ajan ja vaivan säästäminen 5
(14) Huoli ja vastuu ympäristöstä 2
(13) Tulevaisuuteen ja työhön panostaminen 1
(12) Voi kannattaa kotimaista 3
(11) Yhteydenottojen helpottuminen 9
(10) Minäkuvan vahvistaminen ja viestittäminen 9
(9) Sosiaalisuus ja ryhmään kuuluminen 4
Ominaisuudet
(8) Nykyaikaisuus 4
(7) Soittoäänet 4
(6) Värikuoret 2
(5) Tekstiviestit 3
(4) Tuotemerkki 4
(3) Terveyshaitat 2
(2) Soittaminen/tavoitettavuus 6
(1) Vastaaja 2

Myös yliopistolla opiskelevat kuusi haastateltavaa mainitsivat kaikki matkapuhelimen 
ominaisuuksista soittamisen tai tavoitettavuuden, joilla haastateltavat tarkoittivat 
samaa asiaa.

"Ei tarvi sopia tapaamisia etukäteen niin tarkkaan kuin ennen. Ja jos 
yhtäkkiä tulee viimehetken suunnitelmanmuutoksia, niin pystyy 
informoimaan. ” Mikko 24v.

”Mä kannan sitä (matkapuhelinta) mukana silloin kun mulla on kiire. Mä 
en oo niitä ihmisiä, jotka käyttää kännykkää koko ajan. Mä en halua, että 
mua häiritään koko ajan. ” Risto 28v.
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Tavoitettavuuden koetaan yliopistolla opiskelevien keskuudessa helpottavan 

yhteydenottoja, mutta myös säästävän aikaa ja vaivaa. Vastauksissa korostui 

tapaamisten sopimisten ja niiden muuttamisten helpottuminen, josta esimerkkinä Mikon 

kommentti. Tapaamisten siirtäminen onkin varsin yleistä nuorten keskuudessa, jonka 
matkapuhelin ainakin tämän tutkimuksen ikäryhmän kohdalla mahdollistaa. Kokevatpa 

nuoret mahdollisuuden ilmoittaa myöhästyvänsä osaksi tapakasvatusta, vaikka tutkijan 

tekijän mielestä ennen matkapuhelimien vallankumousta ihmiset pitivät 

tapaamisajoistaan parempaa huolta. Matkapuhelimen mahdollistamaa tavoitettavuutta 

kuvattiin termillä ”arjen helpottaja”. Matkapuhelin pitää kiireisen nuoren myös 

reaaliajassa. Yhteydenottojen helpotuttua nuori kokee sosiaalisuutensa lisääntyneen ja 

kuuluvansa ryhmään.

"Se (matkapuhelimen käyttö) on joustavaa semmoisellekin 
luonteenlaadulle kuin mäkin oon: tykkään, et asiat hoituu silleen suht 
rivakasti, ettei ne jää jäytämään. Pikkuasiat saa sillain mielestään 
nopeammin nykyään kännykän avulla ” Elina 22v.

”Mulle on varmaan joskus opetettu niin (ilmoittamaan kavereille, että 
myöhästyy), nehän lähtee ihan sellaisista perustavista asioista. Ihan 
tämmöinen toisen huomioonottaminen. ” Tanja 24v.

Yhteydenottojen helpottumisen taustalla vaikuttavat yhteisöllisyys, turvallisuus ja 

mielenrauha. Ajan ja vaivan säästämisen taustalla vaikuttavat arvoina mukavuudenhalu 

ja riippumattomuus.

"Jos on esimerkiksi automatkoilla, ja auto hajoo niin voi soittaa apua. 
Yleensäkin saa apua, ettei tarvi ruveta hakemaan puhelinta. ” Mikko 24v.

"Mä haluun ottaa yhteyden heti kun on tarvis. Se (matkapuhelin) on 
kivempi esimerkiksi kuin korttipuhelin ja sitten taas jos vanhemmilla on 
jotain akuuttia asiaa tai jollain kaverilla on semmoinen (asia), että jokin 
suunnitelma muuttuu. Säästää kuitenkin muutaman minuutin, kun saa 
heti kiinni eikä tarvii odottaa, et kaveri pääsee kotiin kuuntelemaan 
viestit. ” Piia 23v.

Soittoäänet muodostivat haastatteluiden perusteella neljä arvoketjua. Kuten 

kauppakorkeakoululaisetkin, yliopistollakin opiskelevat toivovat matkapuhelimen 

soittoääniltä eroavaisuutta. Samanlaisten soittoäänien soiminen julkisissa tiloissa 

ärsyttää. Äänen pitää olla miellyttävä ja niissä pitää olla valinnanvaraa, jotta niitä voi 
myös vaihdella.
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"Jos joku esittelee soittoääniä julkisesti jossain ravintolassa tai bussissa. 
Se jotenkin ärsyttää. Se ei oo loppujen lopuksi mitään hirveen korvaa 
miellyttävää, vaikka siellä ehkä tunnettuja biisejä onkin. ” Mikko 24v.

"Välillä ne (soittoäänet) on ärsyttäviä, välillä mukavia. Ärsyttäviä ne on 
siksi, kun ne soi niin lujalla. Sitten kun itellä soi niin sehän on vaan 
ihanaa ja kun toisilla soi niin se on ärsyttävää. Mainoksissa soitetut 
soittoäänet on erityisen ärsyttäviä ja sit joku pitää niitä vielä yllä. ” Tanja 
24v.

Soittoäänien pitää sopia yksilön persoonallisuuteen, ja sillä halutaankin viestittää 

minäkuvaa. Taustalla vaikuttavat yksilöllisyyden ja vaihtelunhalun arvot.

"Se on kivaa, kun saa ite sävellellä soittoääniä. Ne tuo semmoista 
persoonallisuutta siihen. Kun kaikilla on kännykkä niin soittoääni on se 
persoonallinen juttu siinä. ” Tanja 24v.

”... Niitä on kiva vaihdella. Niihin ääniin turtuu, jos ei niitä vaihda. ”
Piia 24v.

Matkapuhelimen yhdeksi ominaisuudeksi koetaan nykyaikaisuus, joka sai neljä 

mainintaa. Matkapuhelin koetaan vielä trendituotteeksi. Laitteen vaihto 

nykyaikaisempaan tulee eteen viimeistään silloin, kun akku alkaa heikentyä. Tällöin ei 
osteta uutta akkua vaan hankitaan nykyaikaisempi laite. Lisäksi vanhan 

matkapuhelinmallin omaava nuori huomataan, joskaan ei positiivisessa mielessä.

"On se nyt varan joku tämmöinen trendituotekin. Se kuuluu asiaan. ”
Piia 24v.

"Koko ajan tulee uusia malleja, ni sitte siinä tulee se (sellainen kilpailu), 
että kenellä on se uusin ja makein malli. Tämmöinen pieni kilpailu, jonka 
Nokia on hyvin tehnyt... Ja kyl mä sen itsestä tiedän, hirveen noloo 
sanoo, mut kun mä nään jollain sellaisen oikein vanhan ison halon, jota 
mä itse inhosin kun mulla oli sellainen, niin kyl mä (ajattelen) oon sillain, 
et hanki uusi puhelin. Tai ainakin ajattelen, ei sellasta kehtaa ääneen 
sanoa. ” Tanja 24v.

"Matkapuhelimella ihmiset voi viestiä ulkopuolisille, et kuin he seuraa 
aikaansa tai kuin paljo rahaa heillä on panostaa omaisuuteensa. ” Elina 
24v.

Matkapuhelimen nykyaikaisuus tuo siis mukanaan sen, että se on melkein pakko 

omistaa. Tämän ominaisuuden tavoitellaan sosiaalisuutta ja ryhmään kuulumista sekä 

minäkuvan vahvistamista.

"Kyllähän mä haluan olla aikaani seuraava. On niin kuin muutkin. ” 
Mikko 24v.
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”Matkapuhelin on menevän, liikkuvan ihmisen symboli. Se liittyy 
tietoyhteiskuntaan. Se on yks semmoinen symboli niiku on tietokonekin. ”
Piia 23v.

Taustalla vaikuttavina arvoina ovat yhteisöllisyys, materialistisuus, samaistuminen ja 

riippumattomuus.

"...jotta mä voin identifioitua siihen ihmiseen, niin sillä täytyy olla 
samantasoinen puhelin kuin mulla. Jännä juttu. ” Tanja 24v.

Tekstiviestit muodostivat kolmen haastattelun perusteella arvoketjuja. Tekstiviestit 

koettiin samalla lailla niin yliopistolla kuin kauppakorkeakoulussakin opiskelevien 

kesken. Se on kätevä ja edullinen kommunikaatiotapa ilmoitusluontoisissa asioissa sekä 

erilaisissa tervehdyksissä ja onnentoivotuksissa vähentäen puhelimessa vietettyä aikaa. 

Myös tuntemattomammalle henkilölle on helpompi laittaa tekstiviesti kuin soittaa. 

Tällöin korostuu siis tekstiviestin persoonattomuus. Tekstiviestien lähettely on 

ajankulua mutta sopii erinomaisesti rakkausasioiden viestittämiseen.

"Tekstiviesti on hyvä ominaisuus. Se sinänsä supistaa turhaa lörpöttelyä.
Tulee laitettua pääosin niitä viestejä vaan. Multakin on puhelinlaskussa 
3A tekstiviestejä. Oon niin pihi, et ootan et muut soittelee mulle. ” Piia 
23v.

"Jos mä venaan jotain dösää eikä sitä voi aina tupakkaakaan vedellä, 
silloin sitä soittaa tai lähettää tekstiviestin. Sit toivoo et joku vastaa.
Ennen oli lukeminen kivaa ajankulua, mut nykyään lähettää 
tekstiviestejä. ” Tanja 24v.

Tekstiviestien lähettämisellä tavoitellaan yhteydenottojen helpottumista, ajan ja vaivan 

säästämistä, kun puhelimessa kulutettu aika vähenee ja alhaisempia kommunikoinnin 

kustannuksia. Taustalla näiden seurauksien tavoittelemisessa ovat taloudellisuus ja 

yhteisöllisyys.

"Tekstiviestissä pystyy rauhassa muotoilemaan ytimekkäästi lyhyet 
sanomat. Ei tarvi välttämättä kuunnella vastapuolen miksi -kysymyksiä.
Ainakin se on hyvä toivotuksissa. ” Mikko 24v.

”Rakkausasioissa nää tekstiviestit on mainioita. Voi semmoisia pikkusia 
viestejä lähetellä. Se ei oo niin tungettelevainen kuin puhelinsoitto, kun 
sä et oo niikun reaaliajassa. Voi ikään kuin piilottautua viestin taakse. Se 
on pieni muistutus itsestä mut ei kuitenkaan niin tärkeä kuin 
puhelinsoitto. Se on samalla ehkä vähän salaperäisempi. Kännykällä voi 
pelailla suhdeviidakossa! ” Tanja 24v.
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Tuotemerkki muodosti neljän haastateltavan kohdalla arvoketjun. Nokia nousee tässä 

kohdin jälleen esille kansallisidentiteettiä vahvistavana tekijänä. Nokia on tehnyt 

haastatteluiden mukaan matkapuhelimen käytöstä yhteisen asian suomalaisille. 
Tuotemerkin kautta nuori haluaa samaistua ryhmään ja kannattaa kotimaisia tuotteita, 

mutta sen avulla haluttaan myös erottautua massasta. Tämä tapahtuu hankkimalla 

Ericssonin puhelin.

”Suomalaiset ostaa hulluna uusia malleja varmaan kannattaakseen 
Nokiaa. ” Janne 24v.

"Mulla on nykyään Ericssonin kännykkä. Se oli edullinen ja se ei ollut 
Nokia. Voi vähän erottautua joukosta, kun kaikilla on Nokia.. ” Mikko 
24v.

”Nokia on yks osa suomalaisuutta niiku on Fazer suklaa ja Alvar Aalto. 
Vientituote, joka tunnetaan maailmalla vaikka monet luuleekin et se on 
japanilainen. Nokia on globaali yritys. Se on kännyköiden brandi. Ei tulis 
mieleenkään ostaa Motorolaa! ” Tanja 24v.

Tietyn tuotemerkin käytöllä tavoitellaan siis ryhmään kuulumista, halutaan viestittää ja 

vahvistaa minäkuvaa sekä kannattaa kotimaisia tuotteita. Taustalla vaikuttavina arvoina 

näiden seurausten hakemisessa ovat materialistisuus, yksilöllisyys ja suomalaisuus.

"Suomalaiset on hulluina teknologiaan. Se on sama kännyköissä ja 
tietokoneissa. Suomalaiset ostaa aina hulluna uutta, aina pitää olla uusin 
malli. ” Janne 24v.
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Kuvio 22: Yliopistossa opiskelevien arvokartta
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkielman tavoitteena oli vastata kysymykseen, millainen arvomaailma ohjaa 

pääkaupunkiseudun nuorten matkapuhelimen käyttöä. Tutkimuksen avulla pyrittiin 

selvittämään miten nuoret käyttävät matkapuhelintaan, miten he kokevat eri 

tuoteominaisuudet, mitä seurauksia nuoret sen käytöllä tavoittelevat ja miten 

arvomaailma ilmenee ja liittyy matkapuhelimen käyttöön.

Lähes kaikki (90%) Helsingin kauppakorkeakoulun ja Helsingin yliopiston 
opiskelijoista käyttää matkapuhelinta. Radiolinja on tämän kohderyhmän keskuudessa 

yleisin (56%) palveluoperaattori. Laitemerkeistä ylivoimaisesti suosituin (83%) on 

Nokia. Kolmannes vastanneista on käyttänyt matkapuhelinta 1-2 vuotta, neljännes 2-3 

vuotta ja viidennes alle vuoden. Yli puolet vastanneista käytti vielä ensimmäistä 

laitettaan, joten ikäryhmä ei vaihda laitemallia aina uutuustuotteiden tullessa 

markkinoille.

Pääosin opiskelijat soittelevat matkapuhelimellaan kavereilleen kolmesta viiteen 

puhelua päivässä. Tällöin puhelu koskee tapaamisen sopimisia ja tiedotusluontoisia 

asioita. Soitot kohdistetaan kuitenkin vain kahdelle tai harvemmalle henkilölle päivässä. 

Puheluiden kesto on vastaajien mukaan keskimäärin 3-5 minuuttia. Tekstiviestejä 

lähetetään 1-3 päivässä, joista suurin osa kohdistetaan kavereille. Laskut kohosivatkin 

kohderyhmällä vain 101-300 markkaan kuukaudessa, joten nuoret opiskelijat ottavat 

matkapuhelimen käytössään rajoitetut käyttövaransa varsin hyvin huomioon. 

Huomattava osa opiskelijoista (60%) omistaa matkapuhelimensa lisäksi 

lankapuhelimen.

Matkapuhelinta pidetään harvoin julkisissa tiloissa näkyvillä. Nuoret kantavat sitä sekä 

liikkuessaan että paikalla ollessaan pääosin laukussaan. Opiskelijat kokevat 

lomakekyselyssä henkilökohtaisen suhteensa matkapuhelimeen olevan varsin etäinen. 

Suurin osa vastaajista (65%) ilmaisi nimittäin matkapuhelimen olevan heille vain 

tekninen apuväline ja kolmannes vastasi suhteensa siihen sisältävän muita merkityksiä: 

työtoveri, läheinen ystävä, leikki- ja pelikaveri, paras turvani, osa minua sekä 
välttämätön paha.
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Matkapuhelimen tärkeimmäksi ominaisuudeksi koetaan puhetoiminto. Tärkeinä 

ominaisuuksina pidetään myös puhelinmuistiota, tekstiviestejä, numeronäyttöä, 

valmius- ja puheaikaa sekä hintaa. Sen sijaan laskin, värikuoret, kalenteri ja pelit 

koetaan vain vähän tai ei lainkaan tärkeiksi. Tilastollisesti merkittävää hajontaa esiintyi 

sukupuolen mukaan niin, että naiset arvostavat miehiä enemmän vastaajaa, 

tekstiviestejä, pluslinjaa/kotisoittoa ja miehet naisia enemmän kokoa, data- ja fax- 
palveluita, kelloa ja herätystä sekä autolaturia että -telinettä. Asumistavoittain hajontaa 

esiintyi niin, että yksin asuvat arvostavat vastaajan ja puhelinmuistion korkeimmalle, 
soluasunnossa puolestaan pluslinjan/kotisoiton ja avo-Zavioliitossa asuvat autolaturin ja 

-telineen. Tarkasteltaessa tuoteominaisuuksien tärkeyttä opiskelupaikan mukaan 

kauppakorkeakoulussa opiskelevat arvostavat kaikki hajontaa aiheuttaneet 

tuoteominaisuudet korkeammalle kuin yliopistolla opiskelevat. Näitä ominaisuuksia 

ovat ulkonäkö, koko, tuotemerkki, kelloja herätys, värikuoret sekä infrapuna.

Nuoret tavoittelevat matkapuhelimen käytöllään pääosin yhteydenottojen helpottumista 

sekä ajan ja vaivan säästämistä. Myös kontaktien hallinnointi, liikkuvuus ja turvallisuus 

koetaan melko tärkeiksi matkapuhelimen hyödyiksi. Sen sijaan matkapuhelin ei tuo 

sisältöä nuorten elämään.

Tavoiteltuja seurauksia tarkasteltiin myös taustamuuttujiltain. Tilastollisesti merkittävää 

hajontaa sukupuolen mukaan ilmeni niin, että naiset tavoittelevat matkapuhelimella 

turvallisuudentunnetta miesten tavoitellessa sitä, ettei jää kaveriporukan ulkopuolelle. 

Asumismuodoittain ei tavoitelluissa seurauksissa esiintynyt hajontaa. Opiskelupaikan 

mukaan tarkasteltuna kauppakorkeakoulussa opiskelevat tavoittelevat yliopistolla 

opiskelevia enemmän yhteydenpidon helpottumista, nykyaikaisuuden ja liikkuvan 

yksilön imagon viestimistä ympäristöön, pysymistä kaveriporukassa, vapauden ja 

riippumattomuuden tunnetta, kontaktien hallinnointia sekä ajan ja vaivan säästämistä. 

Kaikki hajontaa aiheuttaneet väittämät saivat siis kauppakorkeakoulun opiskelijoilla 
korkeammat keskiarvot.

Matkapuhelimen käytöllä tavoitellut seuraukset jaettiin kolmeksi ryhmäksi sen mukaan 

mittasivatko ne minäkuvan vahvistamista, sosiaalisuutta vai teknistä apuvälinettä. 

Tulosten mukaan opiskelijat eivät tavoittele käytöllä minäkuvan vahvistamista, mutta 

sosiaalisuutta tukevana tekijänä matkapuhelin koettiin kaikkein tärkeimmäksi. 
Matkapuhelin on vastaajille myös tekninen apuväline.
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Tavoiteltuja seurauksia tarkasteltiin myös sukupuolen, asumismuodon ja opiskelupaikan 

mukaan, niin että seuraukset jaettiin jälleen minäkuvan vahvistamista, sosiaalisuutta ja 

teknistä apuvälinettä kuvaaviin ryhmiin. Sukupuolen mukaan luokiteltuna miehet 
tavoittelivat matkapuhelimen käytöllä naisia enemmän minäkuvan vahvistamista, sillä 

kaikissa tätä mittaavissa väittämissä miesten keskiarvot olivat korkeammat. Myös 

sosiaalisuutta mittaavien väittämien kohdalla miesten keskiarvot nousivat 

korkeammalle, joskin matkapuhelimesta yhteydenpidon helpottajana oltiin lähes 

yksimielisiä. Väittämät, jotka mittasivat matkapuhelimen merkitystä teknisenä 

apuvälineenä, ovat varsin yhteneväiset naisten ja miesten välillä. Hajontaa aiheuttanut 

väittämä turvallisuudesta saa naisten kohdalla kuitenkin korkeamman keskiarvon ja 

miehet kokevat matkapuhelimen toimimisen tietopankkina hieman naisia tärkeämmäksi.

Turvallisuudentunnetta käsiteltiin tässä tutkielmassa yhtenä teknisen apuvälineen 

hyötynä. Turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta käsitellään yksilön tarpeena, mutta sitä 
voidaan käsitellä myös arvona. Tässä yhteydessä se kuitenkin luetaan hyödyksi, joka 

vaikuttaa nuorten matkapuhelinkäyttäytymiseen. Haastatteluiden perusteella erityisesti 

naiset kantavat matkapuhelinta ulkona liikkuessaan turvallisuussyistä mukanaan. 
Miehillä matkapuhelin toimi turvallisuudentuojana, jos matkusti pitkän matkan vanhalla 

autolla eikä luota auton toimivuuteen.

Asumistavan mukaan tarkasteltuna yksin asuva kokee matkapuhelimen eniten ja 

soluasunnossa puolestaan vähiten vahvistavan minäkuvaansa. Sosiaalisuutta mittaavat 

väittämät ovat varsin yhteneväiset kaikissa asuinmuodoissa. Jos eroja tavoitelluista 

seurauksista kuitenkin tehdään, niin soluasunnossa asuvat tavoittelevat matkapuhelimen 

käytöllään eniten sosiaalisuutta ja avo-Zavioliitossa asuvat vähiten. Tekniseksi 

apuvälineeksi matkapuhelimen kokee eniten vanhempien luona asuvat ja vähiten 
soluasunnossa asuvat.

Tarkasteltaessa matkapuhelimen käytöllä tavoiteltuja seurauksia opiskelupaikan 

mukaan, niin kauppakorkeakoulussa opiskelevat tavoittelevat matkapuhelimellaan 

kaikkien väittämien kohdalla yliopistolla opiskelevia enemmän minäkuvansa 

vahvistamista. Myös sosiaalisuutta mittaavat väittämät saavat kauppakorkeakoulussa 

korkeammat keskiarvot kuin yliopistolla. Myös teknisenä apuvälineenä matkapuhelin 

koetaan tärkeämmäksi muiden väittämien kohdalla paitsi turvallisuudentunteen
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tavoittelussa, jonka kohdalla yliopiston keskiarvo nousee korkeammalle. Matkapuhelin 

on siis kauppakorkeakoulussa opiskeleville kaikkien niiden symbolisten ja 

toiminnallisten seuraamusten kohdalla tärkeämpi, joita tässä tutkimuksessa mitattiin.

Vastauksena asetettuun tutkimuskysymykseen, kauppakorkeakoulussa opiskelevilla 

matkapuhelimen käytön taustalla vaikuttavia arvoja ovat erityisesti mukavuudenhalu, 

yhteisöllisyys, riippumattomuus ja huvittelu. Yliopistolla opiskelevilla vastaavia arvoja 

ovat yhteisöllisyys, turvallisuus ja yksilöllisyys. Kauppakorkeakoululaiset tavoittelevat 
matkapuhelimen käytöllään erityisesti yhteydenottojen helpottumista. Muita seurauksia 

ovat ajan ja vaivan säästäminen, minäkuvan vahvistaminen ja viestittäminen, 

sosiaalisuus ja ryhmään kuuluminen sekä ajan kuluttaminen ja itsensä viihdyttäminen. 

Yliopiston opiskelijat tavoittelevat matkapuhelimen käytöllään puolestaan yhteyden

ottojen helpottumista, minäkuvan vahvistamista ja viestittämistä sekä ajan ja vaivan 

säästämistä.

Kauppakorkeakoululaiset tavoittelevat matkapuhelimen käytöllään joitakin seurauksia, 

joita yliopistolla opiskelevat eivät tavoittele. Näitä ovat yhteydenottojen hallinnointi, 

ajan kuluttaminen ja itsensä viihdyttäminen, materialistiset seuraukset, hyvä olo ja 

parempi vointi sekä iloisuus. Vastaavasti yliopistolla opiskelevat tavoittelevat ympäris

töstä huolehtimista mutta kauppakorkeakoulussa opiskelevat eivät.

Arvoketjuanalyysin tulosten mukaan kauppakorkeakoulussa opiskelevien mieleen 

matkapuhelimesta tulevat lähinnä seuraavat ominaisuudet: tavoitettavuus/soittaminen, 

soittoäänet, lelu/viihteellinen väline, tekstiviestit ja tuotemerkki. Yliopiston 

opiskelijoille mieleen tulevat vastaavasti tavoitettavuus/soittaminen, tuotemerkki, 
nykyaikaisuus ja soittoäänet. Jokseenkin merkittävä ero analyysissa ilmeni siinä, kuinka 

monta ominaisuutta opinahjoittain haastatteluissa käytiin läpi. Tämä vaikutti suoraan 

siihen, montako arvoketjua lopulliseen arvokarttaan muotoutui. Kauppakorkea

koululaiset mainitsivat 13 eri tuoteominaisuutta, yliopistolaisten mainitessa vain 

kahdeksan. Käyttäytymistä ohjaavia arvoja oli kuitenkin vertailtavien ryhmien välillä 

lähes yhtä monta: kauppakorkeakoulussa opiskelevilla arvoja ilmeni 12 ja yliopistolla 
opiskelevilla 11.

Puohiniemi (1993, 25) on tutkimuksessaan todennut, että yksilön koulutustausta 

vaikuttaa selvästi siihen, miten selkeästi eri arvoalueet erottuvat toisistaan. Näin myös
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on mahdollista tämän tutkimuksen tulosten perusteella päätellä. Vertailtaessa Helsingin 

kauppakorkeakoulun ja Helsingin yliopiston opiskelijoiden arvoja, jotka tuotiin työssä 

esiin matkapuhelimen käytön merkitysten kautta, havaittiin niiden eroavan toisistaan. 

Kauppakorkeakoululaisten arvot ovat hedonistisempia kuin yliopistolaisten, joilla 
korostuu yleinen hyväntahtoisuus oman turvallisuutensa kautta. Tällainen arvomaailma 

on Puohiniemen (mt.) mukaan kuitenkin ominaisinta matalan koulutustason omaaville 

yksilöille. Puolestaan hedonistiset arvot ovat Puohiniemen (mt.) mukaan lähinnä 

ylemmän koulutustaustan omaavien yksilöiden piirteitä. Täten tämän tutkimuksen 

tulokset eivät tue Puohiniemen (mt.) luokittelua.

Molemmissa opinahjoissa opiskelevat tavoittelevat matkapuhelimen käytöllä 

yhteisöllisyyttä. Sosiaalinen luonne, yhdessäolon ja ihmissuhteiden arvostaminen 

tulevatkin nuorilla matkapuhelimen kautta selkeästi esiin. Tämä on myös arvo, jota 

nuorisotutkimuksissa on nuorten arvoista korostettu. Materialistisuutta on myös 

nuorisotutkimuksissa korostettu. Tämä tuli esiin kauppakorkeakoulussa opiskelevien 

keskuudessa.

Tutkimuksen empiirisen osuuden tuloksia on myös mahdollista verrata Creator Creyn 

teettämään tutkimukseen (1996, 12-26), jossa jaettiin nuoria erilaisiin ryhmiin arvojensa 

perusteella (ks. luku 2.3). Tällöin kauppakorkeakoululaiset sijoittuvat lähinnä ryhmään 

1 eli ammatissa etenemään pyrkivät, rohkeat, menevät ihmiset tai ryhmään 5 eli 
nautintoa ja mukavaa elämää hakevat itsekeskeiset. Yliopistolla opiskelevat sijoittuvat 

lähinnä ryhmään 2 eli empaattiset ihmisten ja ympäristön ongelmia pohtivat.

Nuorille aikuisille tyypillinen kulutustyyli ilmenee myös matkapuhelimen käytössä, 

kuten myös kulutuksen kaksijakoisuus. Kulutuksen kahtalainen rooli ilmenee 

matkapuhelimen käytössä niin, että sillä pyritään sekä erottautumaan ryhmästä että 
samaistumaan ryhmään mutta myös rakentamaan omaa identiteettiä. Värikuorilla ja 

soittoäänillä halutaan erottautua ja tuoda yksilöllisyyttä esiin. Matkapuhelimen ja usein 

vieläpä tietyn tuotemerkin ja/tai mallin omistamisen kautta halutaan samaistua ryhmään. 

Kuten monissa haastatteluissa tuli esille, esimerkiksi matkapuhelimen tuotemerkin, 

soittoäänen ja muotoilun tulee sopia käyttäjälleen. Haluttiinpa matkapuhelimen 

muotoilulla viestittää naisellisuuttakin ja soittoäänellä minäkuvaa. Matkapuhelimen 

käytöllä halutaan siis viestiä ympäristöön elämäntyyliä ja makua, joten sillä on teknisten 

ominaisuuksiensa lisäksi myös kommunikatiivinen ja symbolinen tehtävä.
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Matkapuhelimen käyttöön liittyy kirjavia tavoitteita, joiden taustalla vaikuttavat erilaiset 

arvot. Monet yksittäiset tuoteominaisuudet koetaan kohderyhmässä erittäin tai melko 

tärkeiksi. Tämä kuvaa sitoutumista tiettyihin tuoteulottuvuuksiin, joita jo aiemmin tässä 

luvussa koottiin yhteen. Nuoret pääkaupunkiseudun kuluttajat ovat siis varsin 
sitoutuneita matkapuhelimeen ja sen käyttöön, ja tähän sitoutumisen tasoon vaikuttavat 

Celsi & Olsenin (1988) mukaan persoonallisuustekijöistä esimerkiksi minäkuva, 

tarpeet, arvot sekä tuote- ja tilannetekijät.

Tiedusteltaessa nuoren suhdetta matkapuhelimeensa suurin osa kyselyyn vastanneista 

totesi sen olevan tekninen apuväline. Myös lomakkeen asennekysymykset, jotka 
mittasivat minäkuvan vahvistamista matkapuhelimen avulla, saivat varsin alhaiset 

keskiarvot. Nuoret pyrkivät jokseenkin selvästi olemaan vastauksissaan rationaalisia ja 

ilmeisesti haluavat kokea matkapuhelimen teknisenä apuvälineenä. Kuitenkin jo tunnin 

oleskelu esimerkiksi Helsingin keskustassa kadulla tai kahvilassa puhumattakaan 

ystävien illanvietosta, kertoo matkapuhelimesta ja sen käytön rationaalisuudesta aivan 

muuta. Matkapuhelin ohjaa nuoria ja nuorten käyttäytymistä voimakkaasti, kuten 

joissakin haastatteluissa ja lomakkeiden avoimissa vastauksissa tuotiin esille. 

Matkapuhelimen vaikutusta käyttäytymiseen on kuitenkin helppo perustella sillä, että se 

on avain sosiaaliseen elämään. Erään haastateltavan lausahdus tiivistäköön tämän:

”Kännykän mahdollistama liikkumavapaus liittyy yksilövapauteen. Se voi 

olla kännykän suurin kokonaisvaikutus loppujenlopuksi. Se voi todella 

vaikuttaa, ja se on jo vaikuttanut yhteiskuntarakenteeseen ja siihen, et miten 

nää kaikki miljoonat ihmiset Suomessa viettää päivänsä. Se on muuttanut 
sitä, miten ihmiset liikkuu ja viettää päivänsä. ”

Lieneekö tietoyhteiskunnan ja sen myötä matkapuhelimen vai yksin matkapuhelimen 

aiheuttamaa muutosta, mutta tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta nykynuorten 

käyttäytymisessä korostuvan yhteydenottojen ja kontaktien tärkeys. Tätä ovat 

vauhdittaneet niin matkapuhelimessa puhuminen, tekstiviestien lähettäminen kuin 

sähköpostin lisääntynyt käyttökin. Vaikka nuorison elämäntyyliä leimaakin usein 

kiireettömyys, matkapuhelin on tuonut ajan ja vaivan säästämisen heidänkin elämäänsä. 

Tätä edistää matkapuhelimen mahdollistama liikkuvuus. Pelkkä puhelimessa kulutettu 

aika koetaan tuhlatuksi. Yhdistämällä siihen joitakin oheistoimintoja, kuten paikasta 

toiseen siirtymistä tai tiskaamista, saadaan rajallinen aika käytettyä hyväksi. Nuoret
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hankkivat kulutusyhteiskunnassa tuotteita, kuten tässä tutkimuksessa matkapuhelimen, 
ennen kaikkea helpottamaan elämäänsä. Mukavuudenhalu onkin varsin luonteenomaista 

heille. Matkapuhelimeen puhuminen ja sillä leikkiminen koetaan tavaksi viettää aikaa.

Tämän tutkimuksen tulokset hyödyttävät matkapuhelin laitteiden ja operaattoreiden 

markkinoinnin ja mainonnan suunnittelua monella tapaa. Yritysten on aika siirtyä yksin 

kilpailullisista syistä neljän P:n (product, price, place and promotion) tuotelähtöisestä 

markkinointiajattelusta asiakaslähtöiseen ajatteluun. Tällöin tarkastellaan yrityksen eri 

prosesseja asiakasnäkökulmasta ja tuotteita ja niiden markkinointia tulee suunnitella 
asiakkaan tarpeiden ja arvojen pohjalta erityisesti korkean sidonnaisuuden tuotteiden 

kohdalla.

Tutkimuksen kohderyhmä oli varsin rajoitettu demografisten tekijöiden mukaan (20-29 

-vuotias pääkaupunkiseudulla asuva ja opiskeleva nuori). Eroja tarkasteltiinkin vain 

koulutustaustan perusteella. Silti tutkimustuloksissa ilmeni huomattavia eroja näiden 

kahden eri opinahjon opiskelijoiden matkapuhelimen käytöllä tavoitelluissa 

seurauksissa ja arvoissa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tarkentamalla 

segmentointia ja asiakastyyppien määrittelyssä. Segmentoinnin tuloksena yritys voi 

vertailla ja etsiä parempia markkinamahdollisuuksia. Myös tuotteista ja tarjouksista 

kyetään tekemään houkuttelevimpia nykyisten asiakkaiden ja prospektien eli 

potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Erilaisten markkinointiohjelmien luomisessakin 

asiakkaiden tunteminen on ensiarvoisen tärkeää.

Tutkimuksen kohderyhmän hyötyjen tavoittelun ja arvomaailmojen tuntemisella 

voidaan edistää myös mainonnan suunnittelua. Kun tiedetään millainen arvomaailma 

nuorilla on, voidaan myös helpommin päätellä millaisia viestintäkanavia he seuraavat. 

Kauppakorkeakoulun opiskelijoille sopiva viestimiskanava voisivat olla esimerkiksi 

urheilutapahtumat tai nuorison suosima paikallisradiokanava ja yliopiston opiskelijoille 

hyväntekeväisyyskonsertti tai luontoihmisen vuosikalenteri. Kun tunnetaan seuraukset, 
joita nämä kuluttajat matkapuhelimen käytöllä tavoittelevat, voidaan mainosviestin 

sisällössä tuoda niitä esille. Uuden tuotteen, matkapuhelimen kohdalla lähinnä uuden 

palvelun tai uuden mallin, markkinoille tuonnissa voidaan kohderyhmää opettaa jo 

mainonnan kautta tavoittelemaan tiettyjä heidän suosimiaan hyötyjä. Francis C. 

Rooneyn lausahdus mukailee tutkimuksen näkökulmaa:
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’’Ihmiset eivät enää osta kenkiä pitämään jalat lämpiminä ja kuivina. He 

ostavat niitä niiden ominaisuuksien vuoksi, jonkalaisiksi kengät saavat heidät 
tuntemaan itsensä - miehekkäiksi, naisellisiksi, karuiksi, välinpitämättömiksi, 

hienostuneiksi, nuoriksi, lumoaviksi. Kenkien ostamisesta on tullut 

emotionaalinen kokemus. Meidän tehtävämme on pikemminkin jännittävyyden 

kuin kenkien myyminen. ”
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Liite 1: Kurikan luokittelu nuorista 
tuloluokan mukaan

Kurikka (1997, 32-33) luokitteli nuoria tuloluokan mukaan seuraavasti:

Käytettävissä 2500-5000 mk/kk
e naimaton, yli 21-vuotias, työssä, ammattikoulun tai vastaavan ammatillisen 

tutkinnon suorittanut, asuu lähes yhtä usein yksin kuin avio- tai avoliitossa, asuu 

useimmiten keskustassa, kunnan tai kaupungin kerrostalossa vuokra-asunnossa

Käytettävissä 5000-10 000 mk/kk
• avoliitossa, 24-26-vuotias, työssä, ammattikoulun tai vastaavan ammatillisen 

tutkinnon suorittanut, yhdessä asuvista useimmiten kerrostalossa keskustassa, 

esikaupungissa tai lähiössä, yksin asuessaan vuokralla kunnan tai kaupungin 

kerrostalossa keskustassa

Käytettävissä yli 10 000 mk/kk
• avoliitossa, 24-26-vuotias, työssä, suorittanut opistotasoisen tutkinnon, yksin 

asuessaan voi asua yhtä hyvin vuokralla tai omistusasunnossa kerrostalossa joko 

keskustassa tai esikaupungissa, yhdessä asuessaan puolestaan useimmin 

kerrostalossa omistusasunnossa lähiössä tai esikaupungissa.



Haastattelulomake Liite 2: Kysymyslomake

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten 
matkapuhelimen käytöstä. Työ on Helsingin kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen 
pro gradu-tutkielma. Tutkimusta varten suoritetaan oheinen lomakekysely satunnaisella 
joukolla opiskelijoita. Kysymykset ovat yksinkertaisia koskien käsityksiäsi matkapuhelimesta ja 
sen käytöstä. Lomakkeeseen vastaaminen ei edellytä sinulta matkapuhelimen omistamista. 
Ensiarvoisen tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta on, että täytät lomakkeen huolellisesti 
ja palautat se heti luennon jälkeen sille osoitettuun laatikkoon. Kaikki lomakkeet käsitellään 
täysin luottamuksellisesti ja tutkimusaineisto esitetään niin, etteivät niistä yksittäiset vastaukset 
näy.

Riemukasta kevään alkua ja KIITOS, jo etukäteen arvokkaasta tutkimusavustasi!

Sanna Helsto 
kauppatieteiden ylioppilas

A Taustatiedot:

VASTAUSOHJEET: Ympyröi vaihtoehdoista se, joka on lähinnä sinun tapaustasi. Ympyröi
vain yksi vaihtoehto.
1. Sukupuoli

1 Nainen
2 Mies

3. Asuinpaikka
1 Pääkaupunkiseutu
2 Muu maa

2. Ikä (vuosina)
1 Alle 20
2 20-22
3 23-25
4 26-29
5 30 tai 

vanhempi
6. Harrastukset

4. Asumistapa
1 Asun yksin
2 Avo- / Avioliitossa
3 Soluasunnossa tai ystävän 

kanssa
4 Vanhempien luona

5. Tämän hetkinen 
opiskelupaikka

1 Helsingin 
Kauppakorkeakoulu

Pääaine________________
Vuosikurssi____________

2 Yliopisto;
Tiedekunta____________
Linja________________
V uosikurssi___________

В Matkapuhelimen käyttäjäprofiili:

VASTAUSOHJEET: Ympyröi vaihtoehdoista se, joka on lähinnä sinun tapaustasi. Ympyröi
vain yksi vaihtoehto.
1. Käyttämäni matkapuhelimen tyyppi

1 Nmt (autopuhelin, nmt 450, nmt 
900 tai ringo)

2 Gsm (gsm 900)
3 City (gsm 1800)
4 Dualband (gsm 900 + gsm 1800)
5 En käytä matkapuhelinta (siirry 

kohtaan C, 3. sivu)

2. Palveluoperaattori
1 Radiolinja (050/0500)
2 Sonera (040/0400)
3 Hpy/Finnet (09)
4 Telia (041)

3. Laitemerkki (ympyröi oikea 
vaihtoehto ja täydennä viivalle 
laitteen tyyppinimi /-numero)
1 Nokia_____
2 Ericsson_____
3 Siemens_____

4 Philips_____
5 Panasonic_____
6 Motorola_____
7 Sony_____
8 Jokin muu, mikä_______________

4. Kuinka kauan olet käyttänyt 
matkapuhelinta?
1 Alle vuoden
2 1-2 vuotta
3 2-3 vuotta
4 3-4 vuotta
5 Yli neljä vuotta

5. Monesko laite on käytössäsi tällä hetkellä?
1 Ensimmäinen
2 Toinen
3 Kolmas
4 Neljäs tai useampi



6. Kuka omistaa käyttämäsi laitteen?
1 Oma
2 Työsuhdepuhelin
3 Avo-/ aviopuoliso
4 Vanhemmat
5 Joku muu, kuka_____________

7. Kenen kanssa sinulla on eniten 
puhelukontakteja (voit ympyröidä 
1-2 vaihtoehtoa)?
1 Kotiväki
2 Kaverit
3 Seurustelukumppani / avo- 

Zaviopuoliso
4 Työpuhelut
5 Joku muu, kuka_____________

8. Millaisissa asioissa soittelet 
pääasiallisesti (voit ympyröidä 1-2 
vaihtoehtoa)?
1 Työhön liittyvät asiat
2 Sovin tapaamisia, tiedotan tai 

kyselen tilannetta
3 Jutellakseni
4 Muita, mitä?__________________ _

9. Laskujen suuruus likimain 
kuukaudessa
1 100 markkaa tai vähemmän
2 101-300 markkaa
3 301-500 markkaa
4 501-700 markkaa
5 701-900 markkaa
6 Yli 900 markkaa
7 En osaa sanoa, sillä en maksa niitä 

itse

10. Montako puhelua soitat 
keskimäärin päivässä?
1 2 tai vähemmän
2 3-5
3 6-8
4 9-11
5 12-14
6 15 tai enemmän

11. Kuinka monelle henkilölle soitat 
pääsääntöisesti päivittäin?
1 2 tai harvemmalle
2 3-4
3 5-6
4 7-8
5 Yli kahdeksalle

12. Soiton kesto (keskim.)
1 2 minuuttia tai vähemmän
2 3-5 minuuttia
3 6-15 minuuttia
4 16-30 minuuttia
5 Yli 30 minuuttia

13. Montako puhelua vastaanotat päivän aikana 
(keskim.)?
1 2 tai vähemmän
2 3-5
3 6-8
4 9-11
5 12-14
6 15 tai enemmän

14. Montako tekstiviestiä keskimäärin päivässä 
lähetät?
1 En yhtään
2 1-3
3 4-6
4 7-9
5 10 tai enemmän

15. Kenelle pääasiallisesti lähetät niitä?
1 Kotiväelle
2 Kavereille
3 Seurustelukumppanille / avo-/ 

aviopuolisolle
4 Työkavereille
5 Jollekin muulle, kenelle?___________

16. Missä kannat puhelinta liikkuessasi?
1 En kanna puhelinta mukana
2 Laukussa
3 Taskussa
4 Vyöpidikkeessä tai vyölaukussa
5 Muualla, missä______________

17. Missä pidät puhelinta esim. kahvilassa tai 
luennolla?

1 Puhelin ei ole minulla yleensä mukana
2 Laukussa
3 Taskussa
4 Vyöpidikkeessä tai vyölaukussa
5 Pöydällä tai muuten näköetäisyydellä
6 Muualla, missä_________________

18. Talouden muut puhelimet oman 
matkapuhelimesi lisäksi (ympyröi oikea 
vaihtoehto ja täydennä lukumäärä)
1 Lankapuhelin____ kpl
2 Nmt____ kpl
3 Gsm____ kpl
4 City____ kpl
5 Ei ole

19. Mikä kuvaa parhaiten henkilökohtaista 
suhdettasi matkapuhelimeesi? Onko se 
lähinnä:

1 Työtoveri
2 Läheinen ystäväni
3 Leikki- tai pelikaveri
4 Paras turvani
5 Osa minua
6 Välttämätön paha
7 Tekninen apuväline
8 Jokin muu, mikä________________



C Kuinka tärkeänä pidät matkapuhelimessa seuraavia ominaisuuksia?
VASTAUSOHJE: Arvioi asteikolla 1-5, niin että 1= ei lainkaan tärkeä ja 5= erittäin tärkeä.

Ei lainkaan Erittäin
Tärkeä tärkeä

1 Ulkonäkö
2 Koko
3 Hinta

1 2
1 2
1 2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

4 Puhetoiminto (sillä voi soittaa ja ottaa vastaan puheluita) 1 2 3 4 5
5 Valmiusaika (virrat pysyy päällä ilman latausta) 1 2 3 4 5
6 Puheaika (voi puhua ilman latausta) 1 2 3 4 5

7 Tuotemerkki 1 2 3 4 5

8 Soittoäänet 1 2 3 4 5

9 Vastaaja 1 2 3 4 5

10 Tekstiviestit 1 2 3 4 5

11 Pluslinja/kotisoitto 1 2 3 4 5

12 Data- ja faxpalvelut 1 2 3 4 5

13 Kalenteri 1 2 3 4 5

14 Pelit 1 2 3 4 5

15 Kelloja herätys 1 2 3 4 5

16 Numeronäyttö (näet kuka soittaa tai on soittanut) 1 2 3 4 5
17 Puhelinmuistio 1 2 3 4 5
18 Pikavalinnat 1 2 3 4 5

19 Laskin 1 2 3 4 5
20 Värikuoret 1 2 3 4 5
21 Kannettavat ”hands-free” -varusteet 1 2 3 4 5

22 Pöytäteline 1 2 3 4 5
23 Autolaturi ja -teline 1 2 3 4 5
24 Infrapuna 1 2 3 4 5

D Matkapuhelin on minulle tärkeä, koska
VASTAUSOHJE: Vastaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5 sen mukaan, oletko väittämän
kanssa 1= täysin eri mieltä vai 5= täysin samaa mieltä.

Täysin eri Täysin samaa
mieltä mieltä

1 Se helpottaa yhteydenpitoa ihmisiin 1 2 3 4 5
2 Se tuo sisältöä elämääni 1 2 3 4 5
3 Se luo turvallisuudentunnetta 1 2 3 4 5
4 Se on merkki nykyajassa mukana olemisesta 1 2 3 4 5
5 Se on liikkuvan ihmisen symboli 1 2 3 4 5
6 En jää kaveripiirin ulkopuolelle 1 2 3 4 5
7 Se tuo vapauden ja riippumattomuuden tunteen 1 2 3 4 5
8 Hallitsen sen avulla kontaktejani 1 2 3 4 5
9 Se säästää aikaa ja vaivaa 1 2 3 4 5
10 Se mahdollistaa liikkumisen puhelun ohessa 1 2 3 4 5
11 Se toimii henkilökohtaisten asioitteni ”tieto-
pankkina” 1 2 3 4 5

E Tuleeko sinulle jotain muuta mieleen matkapuhelimesta tai sen käytöstä? Sana 
on vapaa!



Liite 3: Kysymyslomakkeiden jako

- 1.2.1999: Södegren, yliopisto, Johdatus avoimeen historiaan, 61 lomaketta,

- 2.2.1999: J.P. Roos, yliopisto, Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 30 

lomaketta,
- 4.2.1999: Home & Ahtola, HKKK, Markkinoinnin tutkimusmenetelmät,

27 lomaketta,
- 8.2.1999: Moisander, HKKK, Pro Gradu -seminaariryhmä, 8 lomaketta,

- 8.2.1999: Tanner, HKKK, Kvantitatiivisen suunnittelun perusteet, 91 

lomaketta,
- 15.2.1999: Malmi, HKKK, Johdon laskentatoimi, 42 lomaketta,

- 15.2.1999: Hytönen, yliopisto, Tutkimusmenetelmät 3, 63 lomaketta,

- 17.2.1999: Kotitalousopettajien koulutuslinja, Yliopisto, tauolla, 14 

lomaketta,
Haastattelututkimukseen osallistuneet henkilöt, kuusi yliopistolta ja kuusi 

HKKK:sta, 12 lomaketta.

14 lomaketta jaettiin siis poikkeuksellisesti kotitalousopettajien koulutuslinjan tauolla, 

jolloin heille esitettiin ohjeina samat asiat kuin luennoillakin istuneille, joten 

vastaukset ovat vertailukelpoisia kysymysten ollessa samat.



Liite 4: Matkapuhelimen tuoteominaisuuksien
keskiarvot sukupuolen mukaan

Tarkastellessa kaikkia ominaisuuksia keskiarvojen mukaan luokiteltuna niin sekä 

naiset että miehet arvostivat matkapuhelimen ominaisuuksissa sen hintaa, 

puhetoimintoa, valmius- ja puheaikaa, tekstiviestejä, numeronäyttöä sekä 
puhelinmuistiota. Miehille lisäksi laitteen koolla oli merkitystä kun taas naisille se ei 

ollut niin tärkeä ominaisuus. Sen sijaan pelejä, infrapunaa, kalenteria, laskinta ja 

värikuoria ei pidetä tärkeinä ominaisuuksina. Taulukossa I esitetään naisten ja miesten 

tärkeänä pitämät tuoteominaisuuksien tärkeys keskiarvojen mukaan (suluissa oleva 

luku kertoo vertailuryhmän järjestyssijan vastassa ominaisuudessa).

Taulukko I: tuoteominaisuuksien keskiarvot sukupuolen mukaan
Tuoteominaisuus Nainen, ka Tuoteominaisuus Mies, ka
1. Puhetoiminto 4,87 1. Puhetoiminto (1) 4,8
2. Puhelinmuistio 4,53 2. Puhelinmuistio (2) 4,65

3. Tekstiviestit 4,4 3. Koko (8) 4,27

4. Numeronäyttö 4,34 4. Valmiusaika (5) 4,23

5. Valmiusaika 4,29 5. Puheaika (6) 4,17

6. Puheaika 4,25 6. Numeronäyttö (4) 4,16

7. Hinta 4,08 7. Tekstiviestit (3) 4,13

8. Koko 3,85 8. Hinta (7) 4,03

9. Pikavalinnat 3,58 9. Pikavalinnat (9) 3,64

10. Vastaaja 3,39 10. Ulkonäkö (11) 3,37
11. Ulkonäkö 3,22 11. Kelloja herätys (14) 3,14
12.Tuotemerkki 3,14 12. Tuotemerkki (12) 3,02
13. Pluslinja/kotisoitto 3,07 13. Vastaaja (10) 2,95
14. Kelloja herätys 2,62 14. Pluslinja/kotisoitto (13) 2,74
15. Soittoäänet 2,54 15. Soittoäänet (15) 2,53
16. Autolaturi ja teline 1,87 16. Autolaturi ja teline (16) 2,24
17. Värikuoret 1,81 17. Laskin (18) 1,92
18. Laskin 1,77 18. Värikuoret (17) 1,83
19. Kalenteri 1,67 19. Hands free (20) 1,78
20. Hands free 1,58 20. Data- ja faxpal velut (21) 1,77
21. Data- ja faxpal velut 1,48 21. Kalenteri (19) 1,76
22. Pöytäteline 1,47 22. Pöytäteline (22) 1,64
23. Infrapuna 1,39 23. Infrapuna (23) 1,54
24. Pelit 1,36 24. Pelit (24) 1,49



Liite 5: Matkapuhelimen tuoteominaisuuksien
keskiarvot asumismuodon mukaan

Tarkastellessa kaikkia matkapuhelimen tuoteominaisuuksia keskiarvojen mukaan 
luokiteltuna niin yksin asuville tärkeimpiä ominaisuuksia puhetoiminto (4,90), 

puhelinmuistio (4,65), valmiusaika (4,34), tekstiviestit (4,33), puheaika (4,31) ja 

numeronäyttö (4,28). Sen sijaan vähiten merkityksellisiä ominaisuuksia 

matkapuhelimessa ovat heidän mukaansa data-ja faxpalvelut (1,47), infrapuna (1,39) 

ja pelit (1,33).

Avo- tai avioliitossa asuvat arvostavat matkapuhelimessaan eniten puhetoimintoa 

(4,84), puhelinmuistiota (4,62) valmiusaikaa (4,31), tekstiviestejä (4,28) ja 

numeronäyttöä (4,24). Vähiten he antavat painoarvoa infrapunalle (1,48) ja peleille 

(1,42).

Soluasunnossa asuvat vastasivat kyselyssä matkapuhelimen tärkeimmiksi 

ominaisuuksiksi puhetoiminnon (4,85), puhelinmuistion (4,46), numeronäytön (4,37), 

tekstiviestit (4,32) ja puheajan (4,29). Vähiten heille merkitsevät kalenteri (1,46), 

pöytäteline (1,29) ja infrapuna (1,28).

Vanhempien luona asuvat arvostavat matkapuhelimessaan eniten puhetoimintoa 

(4,67), puhelinmuistiota (4,33), tekstiviestejä (4,30), numeronäyttöä (4,23) mutta 

vähiten pelejä (1,47).



Liite 6: Matkapuhelimen tuoteominaisuuksien
keskiarvot opiskelupaikan mukaan

Taulukossa II esitetään matkapuhelimen tuoteominaisuuksien tärkeys keskiarvojen 

mukaan luokiteltuna HKKK:n ja yliopiston opiskelijoille (suluissa oleva luku kertoo 

vertailuryhmän järjestyssijan vastassa ominaisuudessa).

Tuoteominaisuus HKKK, ka Tuoteominaisuus Yliopisto, ka

1. Puhetoiminto 4,82 1. Puhetoiminto (1) 4,87

2. Puhelinmuistio 4,63 2. Puhelinmuistio (2) 4,51

3. Valmiusaika 4,3 3. Tekstiviestit (6) 4,35
4. Numeronäyttö 4,29 4. Numeronäyttö (4) 4,27
5. Puheaika 4,29 5. Valmiusaika (3) 4,25
6. Tekstiviestit 4,28 6. Puheaika (5) 4,16

7. Koko 4,15 7. Hinta (8) 4,14

8. Hinta 3,99 8. Koko (7) 3,81

9. Ulkonäkö 3,59 9. Pikavalinnat (10) 3,7
10. Pikavalinnat 3,51 10. Vastaaja (12) 3,3
11. Tuotemerkki 3,27 11. Pluslinja (14) 3,05

12. Vastaaja 3,18 12. Ulkonäkö (9) 2,92
13. Kello ja herätys 3,09 13. Tuotemerkki (11) 2,91

14. Pluslinja 2,87 14. Kelloja herätys (13) 2,47
15. Soittoäänet 2,64 15. Soittoäänet (15) 2,42
16. Autolaturi ja teline 2,05 16. Autolaturi ja teline (16) 1,94

17. Värikuoret 1,98 17. Laskin (18) 1,84
18. Laskin 1,8 18. Värikuoret (17) 1,64
19. Kalenteri 1,76 19. Kalenteri (19) 1,64
20. Hands free 1,68 20. Hands free (20) 1,61
21. Data-ja faxpalvelut 1,63 21. Data- ja faxpalvelut (21) 1,52
22. Pöytäteline 1,57 22. Pöytäteline (22) 1,48
23. Infrapuna 1,55 23. Pelit (24) 1,41
24. Pelit 1,4 24. Infrapuna (23) 1,33

Tarkastellessa ominaisuuksia keskiarvojen mukaan luokiteltuna niin sekä HKKK:ssa 

että yliopistolla opiskelevat arvostivat matkapuhelimen tärkeimmäksi ominaisuudeksi 
puhetoiminnon ja puhelinmuistion. Tekstiviestit olivat yliopistolla opiskeleville 

kolmanneksi tärkein ominaisuus, sen saadessa vasta kuudenneksi tärkeimmän sijan 

HKKK:ssa opiskelevien keskuudessa. Kauppakorkeakoululaiset arvostivat enemmän 

valmiusaikaa sen ollessa heidän tärkeysasteikollaan kolmannella sijalla. Lieneekö 

kauppakorkeakoululaiset liikkuvaisempaa porukkaa, joilla ei ole mahdollisuus ladata 

puhelintaan usein? Molemmissa opinahjoissa opiskeleville matkapuhelimen vähiten 
tärkeimmät ominaisuudet olivat kutakuinkin samoja: pelit, infrapuna ja pöytäteline 

olivat vähiten arvostettuja ominaisuuksia.



Nuorten suhtautumista matkapuhelimen tuoteominaisuuksiin ja koettuihin seurauksiin 

ei tässä tutkimuksessa pidetty relevanttina tarkastella iän ja vuosikurssin suhteen, 

koska 20-29-vuotiaisiin suhtauduttiin viitekehyksessä suhteellisen homogeenisena 

ryhmänä. Ikä usein taas korreloi vuosikurssia: alemman vuosikurssin opiskelijat ovat 

usein nuorempia kuin ylemmän vuosikurssin opiskelijat. Aineistosta oli kuitenkin 

mahdollista suorittaa tilastolliset ajot näidenkin taustamuuttujien suhteen, joten näihin 

luodaan seuraavaksi lyhyt katsaus.

Liite 7: Suhtautuminen matkapuhelimen
tuoteominaisuuksiin ja seurauksiin

iän ja vuosikurssin mukaan

Tarkasteltaessa suhtautumista vuosikurssin mukaan, tilastollista merkittävyyttä ei 

esiintynyt minkään tuoteominaisuuden ja seurauksen kohdalla. Sen sijaan vaikka 20- 

29-vuotiaita tarkastellaan tässä tutkimuksessa homogeenisena ryhmänä, esiintyi 

tämänkin ryhmän sisällä hieman eroavaisuuksia. Tuoteominaisuuksista vastaajan 

(¡merkitsevä) ja autolaturin ja -telineen (merkitsevä) kohdalla esiintyi tilastollisesti 

merkittävää hajontaa niin, että vastaajan tärkeämmäksi koki ikäryhmä 26-29-vuotiaat 

(3,77) ja vähiten tärkeimmäksi 20-22-vuotiaat (3,00). Ikäryhmä 23-25-vuotiaat koki 

vastaajan edellä mainittujen ikäryhmien tärkeysvertailussa puoliväliin (3,31). 

Autolaturi ja -teline oli puolestaan tärkein 26-29-vuotiaille (2,26), seuraavaksi tärkein 

23-25-vuotiaille (2,14) ja vähiten tärkein nuorimmalle ikäryhmälle 20-22-vuotiaat 

(1,75).

Seurausten kokemisessa tilastollisesti merkittävää hajontaa ikäryhmän mukaan 
esiintyi matkapuhelin yhteydenpidon helpottajana (merkitsevä), sisällön tuojana 

elämään (merkitsevä), kontaktien hallinnoinnissa (merkitsevä) sekä ajan ja vaivan 

säästäjänä (erittäin merkitsevä). Vanhin ikäryhmä 26-29-vuotiaat kokivat kaikki nämä 
seuraukset vähiten tärkeiksi. Taulukossa III esitetään keskiarvot seurausten 

tärkeydelle ikäryhmittäin.

Taulukko III: Hajontaa aiheuttaneet käytöllä tavoitellut seuraukset ikäryhmittäin
Seuraus 20-22-vuotiaat 23-25-vuotiaat 26-29-vuotiaat
Yhteydenpito helpottuu 4,83 4,72 4,48
Tuo sisältöä elämään 1,95 2,09 1,55
Kontaktien hallinnointi 3,63 3,44 2,97
Säästää aikaa ja vaivaa 4,25 4,08 3,52



Yhteydenottojen helpottuminen
On valmiina kaikki puhelinnumerot 
Tietää kuka soittaa tai on soittanut 
Kätevä tapa ottaa yhteyttä 
Soittajan ei tarvitse monta kertaa 
yrittää tavoittaa 
Saan tietää soittajan asian 
Puhelin aina käden ulottuvilla 
Helpottaa kommunikointia 
Tavoitettavuus

Käyttö mukavaa
Mukava käyttää
Käyttö miellyttävää
Saa itse valita milloin soittaa takaisin
Ei pakko vastata

Ajan ja vaivan säästäminen
Tuo tehokkuutta & joustavuutta
Säästää aikaa ja vaivaa
Auttaa, helpottaa kiireessä
Ei tarvitse soittaa omaan vastaajaan
Jää aikaa muille asioille
Ei tarvitse keskustella
Puhelun ohessa voi tehdä muita asioita
T ti ti —oiVon 
Jücl HlUUllUlirVlXl uuvut*

Apuväline muistuttamisissa 
Laiskuus

Ajan kuluttaminen
Sen kanssa voi puuhastella/kuluttaa 
aikaa
Sitä hoivataan & sille annetaan 
huomiota
Voi soittaa ajankuluksi 
Ei tylsisty 
Ajan kuluttaminen 
Itsensä viihdyttäminen

Sosiaalisuus & ryhmään kuuluminen
Monet hauskat asiat tapahtuu 
suunnittelematta 
Pakko olla / on kaikilla 
Sosiaalinen paine sen hankkimiseen 
Tapaa kavereita useammin

Liite 8: Arvoketjujen seurauksien 
alakäsitteet

Kavereille voi vastata eri tavalla 
Parantaa ihmissuhteita 
Tekee toisen onnelliseksi 
Kommunikaatio paranee

Minäkuvan vahvistaminen/viestitys
Voi viestiä jotain itsestä 
Tunnistaa omansa 
Voi viestiä itsestä 
Antaa itsestä paremman kuvan 
Korostaa naisellisuutta 
Erottuu massasta

Materialistiset asiat
Muotijuttu, uusi asia 
Voi vaihtaa mallia useammin 
Pitää olla valinnanvaraa 
Tuo vaihtelua
Hyvä tuote, laadukas trendikäs
Laite hauskemman näköinen
Statusarvo
Ei huomioarvoa
Suomalainen tuote
Voi kannattaa kotimaista

Voi paremmin 
Rentoutuu 
Virkistyy ja piristyy 
Ei turhaudu, nolostu 
Voi paremmin 
Hyvä olo

On iloisempi
On iloisempi 
On paremmalla tuulella

Tulevaisuuteen/työhön
panostaminen
Voi panostaa tulevaisuuteen 
Ei häiritä töissä 
Voi vaikuttaa maailmaan 
Parantaa omia mahdollisuuksia 
Ei menetä tilaisuuksia 
Kokee enemmän


