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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kuluttajien mediakäyttäytymistä sekä selvittää, mitkä tekijät 
siihen vaikuttavat. Teoreettisena tavoitteena on ollut tunnistaa mediakäyttäyty mi seen vaikuttavia 
tekijöitä sekä perehtyä sukupolvitutkimukseen. Empiirisenä tavoitteena on ollut testata 
teoreettisen viitekehyksen ja hypoteesien toimivuutta ja testata sukupolven merkitystä 
mediakäyttäytymisen selittäjänä ja kuvailla eri sukupolvien mediakäyttäytymistä.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen teoreettinen osa perustuu kuluttajien mediakäyttäytymistä koskevaan 
kirjallisuuteen, painottuen erityisesti ihmisten j oukkoviestintäkäyttäytymistä tutkimaan 
keskittyneeseen mass communications research -perinteeseen (MCR). Lisäksi lähdeaineistona 
on käytetty kotimaisia ja ulkomaisia sukupolvitutkimuksia. Empiirinen aineisto kattaa edustavan 
otoksen iältään 12-60-vuotiaista suomalaisista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 2003 henkilöä.

T utkimusmenetelmä

Empiirinen tutkimus on suoritettu kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen data kerättiin 
informoituna kirjekyselynä tammi-helmikuussa 1999. Kuluttajilta kysyttiin heidän 
intermediavalinnoistaan erilaisissa tiedontarpeissa ja tilannekonteksteissa. Lisäksi selvitettiin 
vastaajien suhtautumista internetiin ja internetin käyttöä.

Tulokset

Mediakäyttäytymiseen vaikuttavat erilaiset yksilön tarpeet sekä sosiaalinen ja kulttuurinen 
ympäristö. Mediakäyttäytyminen on lisäksi dynaamista ja siihen vaikuttavat myös kuluttajan 
aikaisemmat kokemukset. Sukupolven muodostavat samaan historialliseen aikaan ja samoissa 
sosiaalisissa oloissa nuoruutensa eläneet henkilöt. Sukupolvet eroavat toisistaan arvostuksiltaan 
ja käyttäytymiseltään. Myös mediakäyttäytyminen eroaa sukupolvien välillä. Sukupolvien 
väliset erot näkyvät mediankäyttötavoissa, ajoituksessa ja intermediavalinnassa erilaisissa 
tilanteissa ja tiedon tarpeissa.
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THE MEDIA BEHAVIOUR OF CONSUMERS AND GENERATION AS AN 
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The objective of the study

The objective of the study was to research the media behavior of consumers and to search the 
factors behind that behavior. The theoretical objective was to identify the factor influencing the 
media behavior of consumers and to become familiar with generation research. The empirical 
objective was to test the theoretical framework and hypotheses. The empirical study also aims to 
define the importance of generations as an exponent to media behavior and to describe the media 
behavior of different generations.

Source material

The theoretical part of the thesis is based on literature concerning consumer media behavior and 
especially mass communications research (MCR). In addition, the theoretical part contains also 
references to consumer generation studies. The empirical part of the work contains a 
representing sample of Finnish people aged 12-60. The sample size was 2003.

Research method

Empirical study was executed as a quantitative survey. Data was gathered by informed survey 
during January and February 1999. The respondents were asked to define their choice of 
medium in different contexts and information needs. In addition the survey looked into the 
attitude towards Internet as a medium and the use patterns of internet within different 
generations.

Findings

Media behavior is a complex form of consumer behavior and is influenced by many different 
factors; personal needs of consumer, social environment and cultural factors. Media behavior is 
also eminently dynamic and former experiences of a consumer reflect this behavior. A 
generation consists of people who have lived their youth in the same historical time in same 
social framework. The differences between generations are found in values, attitudes as well as 
in needs. Also the media behavior between the generations differs. The gap between different 
generations can be observed in the media usage patterns, timing and inter media selection in 
different contexts.

Key words

Consumer behavior, media, media behavior, mass communication, uses and gratifications, 
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1 JOHDANTO

” I know half the money I spend on advertising is wasted, but I can never find out which 

half.”

Marshall Field,

John Wanamaker, founder of a department store

1.1 Tutkielman taustaa

Keskimäärin yli 90 % yritysten mainosbudjetista koostuu mediakustannuksista. 

(Rossiter & Percy 1997, 419) Täten, ainakin rahallisesti mitattuna mediasuunnittelu on 

muodostunut tärkeimmäksi mainonnan ja myynninedistämisen osa-alueeksi. Toisaalta 

fragmentoitunut ja kehittyvä mediakenttä tarjoaa mainostajalle yhä haasteellisemman 

ympäristön. Uudet mediat kuten internet ja nykyisten medioiden yhteensulautuminen 

monimutkaistaa mediasuunnitteluprosessia kuluttajien median käytön muuttuessa.

Erityisen kiinnostavaa markkinoijan kannalta on mahdollisuus kohdistaa viesti 

mahdollisimman hyvin kohderyhmälle käyttäen hyväksi erilaisia medioita. Näin ollen 

markkinoija tarvitsee mahdollisimman tarkkaa tietoa eri kuluttajaryhmien 

mediakäyttäytymisestä. Julkinen keskustelu leimaa usein eri ikäiset ihmiset eri 

medioiden kohderyhmiksi, ja puhutaan esimerkiksi Intemet-sukupolvesta. 

Markkinointia harjoittava yritys tarvitseekin mahdollisimman oikeata ja ajankohtaista 

tietoa kuluttajien mediankäyttöön vaikuttavista tekijöistä ja suuntauksista.

1.2 Tutkimusongelma

Tutkielmassani haluan selvittää kuluttajien mediakäyttäytymistä ja siihen liittyviä 

tekijöitä. Tutkielmani tavoitteena on eritellä mediasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä 

sekä keskittyä kuluttajien mediankäyttöön liittyviin tekijöihin. Toisin sanoen kuvailen 

markkinoijan mediasuunnittelua sekä kuluttajien mediakäyttäytymistä ja 

mediankäyttötottumuksia sekä näihin tottumuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkielman 

tavoitteeseen päästään vastaamalla seuraaviin alakysymyksiin:
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- Miten mediavalinta yrityksissä tapahtuu ja mitkä asiat siihen 

vaikuttavat?

- Miten kuluttajat käyttävät eri medioita?

Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien mediakäyttäytymiseen?

Miten eri sukupolvien mediakäyttäytyminen eroaa toisistaan?

Tutkielman rakenne etenee niin, että nämä neljä alakysymystä muodostavat tutkielman 

pääluvut siten, että sisällöllisesti ensimmäisessä luvussa käsitellään markkinoijan 

tekemiä mediapäätöksiä sekä mediasuunnitteluprosessia ja seuraavissa luvuissa 

kuluttajien mediakäyttäytymistä ja eri sukupolvien ominaispiirteitä ja eroja 

mediankäyttötavoissa. Tutkielmani on luonteeltaan pääosin selittävä.

Yleisöjen fragmentoituminen on yksi tärkeimmistä uusista trendeistä 

mediamarkkinoilla. (kuvio 1) Kuluttajat jakautuvat yhä selkeämmin erilaisiin 

kulttuurisidonnaisiin, poliittisiin, taloudellisiin ja demograafisiin alaryhmiin ja 

massamarkkinoinnin asema näin ollen vähenee. Kuluttajilla on yhä enemmän 

mediavaihtoehtoja valittavanaan. (Ryan 1995, 90, 232-233)

Kuvio 1: Tutkielman taustalla muuttuva mediaympäristö ja

kuluttajamarkkinoiden pirstoutuminen

Ennen

Media
Kuluttajat

Media

Media
MediaKuluttaja

Media

MediaKuluttaja

Kuluttaja
Media
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1.3 Tutkielman tarkastelutapa ja rajaukset

Näkökulmaksi olen valinnut mediavalintoja tekevän yrityksen näkökulman. Tätä 

yritystä kiinnostavaa tietoa pyrin esittelemään sekä tutkimustulosten että teorian 

valossa. Tutkielmassani en tule esittelemään laajasti koko mediasuunnitteluprosessia, 

vaan keskityn erityisesti eri viestinryhmien valintaan (intermediavalinta) yrityksessä.

Tutkielmassa ei myöskään käsitellä kaikkien demograafisten tai yksilön ulkoisten 

tekijöiden vaikutusta kuluttajien mediankäyttöön eikä mediankäytön syvempiä 

psykologisia syitä. Lisäksi keskityn vapaa-aikaan liittyvään mediakäyttäytymiseen. 

Tutkielman ulkopuolelle jätän myös medialaitteiden omistuksen kotitalouksissa vaikka 

omistus selittääkin mediakäyttäytymistä tarjoamalla puitteet toiminnalle. Aiheesta on 

kuitenkin tehty tutkimuksia, kuten Kuluttajatutkimukset-hankkeen selvitykset.

1.4 Tutkielman keskeiset käsitteet

Ikäkohortti: muodostetaan tiettynä ajanjaksona syntyneistä henkilöistä. Kohortteja voi 

olla esimerkiksi vuonna 1960-1965 sekä 1965-1970 syntyneet. (Toivonen 1992) (vit. 

sukupolven määritys).

Intermediavalinta: valinta mainosmuotojen (mainosvälineryhmien) kesken, esim. 

käytetäänkö kampanjassa televisiomainontaa, sanoma- tai aikakauslehti-ilmoittelua vai 

suora- tai ulkomainontaa. (Törmä-Aunola 1985, 86)

Intramediavalinta: yksittäisten mainosvälineiden valinta mainosvälineryhmän sisällä, 

esim. mitä aikakauslehtiä kampanjassa käytetään. (Törmä-Aunola 1985, 86)

Käyttötarkoitustutkimuksen koulukunta (uses and gratifications) tutkii mitä ihmiset 

tekevät medioilla, ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään (Suoninen 1993, 13, Ridell 

1998, 438).

Media: ei-henkilökohtaiset kommunikointikanavat kuten printtimedia (sanomalehdet, 

aikakauslehdet, suora posti), sähköiset viestimet (radio, televisio) sekä merkit, julisteet 

ja opastukset (Kotier ym. 1999, 1005); monikkomuoto engl. sanasta medium (väline), 

käytetään merkityksessä ’mainosväline ja mainosmuoto’ (Törmä-Aunola 1985, 165)
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Mediakäytäytyminen: mitä mainosvälineitä ja miten kuluttajat (kohderyhmä) käyttävät 

(Törmä-Aunóla 1985, 165). Termi keskittyy erityisesti kuluttajien mediavalinnan ja 

käyttäytymisen laadulliseen puoleen, mutta sisältää myös määrällisen näkökulman 

kuluttajien toiminnan tarkasteluun.

Mediamix: mainoksessa tai kampanjassa käytetty eri mainosmedioiden yhdistelmä. 

(Kuutti&Puro 1998, 104)

Sukupolvi: Mannheimin klassista määritelmää mukaillen (ks. Toivonen 1992) 

sukupolven muodostavat samaan historialliseen aikaan ja samoissa sosiaalisissa oloissa 

nuoruutensa eläneet henkilöt. Näin sukupolvet voivat olla hyvinkin eri pituisia; 

muuttumattomana ajanjaksona sama sukupolvi voi muotoutua useankin 

vuosikymmenen aikana, kun joskus sukupolvi muotoutuu vain muutamasta 

vuosiluokasta. Myös Dithey (ks. Toivonen, 1992) on korostanut nuoruuden merkitystä 

sukupolven muotoutumisessa.

Yleisö: kaikki ne henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, jotka vastaanottavat viestintää (katselijat, 

kuuntelijat, lukijat, asiakkaat). Yleisönä voidaan pitää median välittämien sanomien 

”tuntemattomia” vastaanottajia tai heidän jonkin yhteisen piirteensä perusteella 

muodostamia sosiaalisia ryhmiä. (Kuutti&Puro 1998, 205)

1.5 Aiemmat tutkimukset

Mediakäyttäytymistutkimukset: Uses and gratifications-koulukunta on tärkein 

kuluttajan mediakäyttäytymistä tutkinut markkinointiviestintätutkimuksen haara. Tämän 

haaran edustajia ovat mm. Katz ja Gurevitch, jotka aloittivat käyttötarkoitustutkimuksen 

1940-luvulla tehtyihin mediankäyttötutkimuksiin pohjautuen. Suomessa Kansallisen 

Multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hankkeessa on tutkittu mediakäyttäytymistä 

lähinnä kvalitatiivisin menetelmin uusien medioiden aikakaudella samoista 

lähtökohdista kuin käyttötarkoitustutkimuskoulukunta, eli tutkimuskysymys on ollut 

”mitä kuluttajat tekevät medialla”, eikä niinkään ”mitä media tekee kuluttajille”.

Sukupolvitutkimukset: Yleensä ottaen menneinä vuosikymmeninä sukupolvien 

merkitystä on Suomessa tutkittu verraten vähän. (Toivonen 1992) 1980-luvulta lähtien 

tilanne on kuitenkin ollut muuttumassa, kun on ajateltu että esimerkiksi
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yhteiskuntaluokka on menettänyt merkitystään inhimillisen käyttäytymisen selittäjänä. 

Suomessa sukupolvia ovat tutkineet mm. J.P. Roos, Seppo Pöntinen, Lasse Siurala ja 

Pekka Sulkunen. Ulkomaisen sukupolvitutkimuksen klassikkoja ovat mm. Mannheim ja 

Dilthey, ja uudempaa tutkimusta edustaa mm. Karen Ritchie.
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2 MEDIAPÄÄTÖKSET YRITYKSESSÄ

Mediastrategia koostuu kahdesta eri päätöksenteon osa-alueesta. Ensinnäkin vaaditaan 

päätöksiä siitä, missä mediassa mainostetaan (mediavalintapäätökset) ja nämä päätökset 

perustuvat kampanjan viestinnällisille tavoitteille ja muodostavat markkinoijan media- 

mixin. Toiseksi tarvitaan päätöksiä siitä, kuinka usein kohdeyleisö altistetaan 

mainonnalle (päätökset media-ajoituksesta) (Rossiter & Percy 1997, 419). Tässä 

kappaleessa erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat markkinoijan tekemät 

mediavalintapäätökset.

2.1 Integroitu markkinointiviestintä (IMC) mediavalinnan taustalla

Integroitu markkinointiviestintä käsitteenä tarkoittaa yrityksen useiden 

markkinointikanavien integrointia ja koordinointia siten, että muodostuu selkeä ja 

kuluttajia kiinnostava viesti yrityksen organisaatiosta ja tuotteista. (Kotler ym. 1999, 

1003) Käsitteessä korostuu erityisesti kokonaisvaltaisuus, yrityksen erilaiset 

markkinointiviestinnälliset keinot pyritään yhdistämään siten, että tavoitteet saavutetaan 

parhaiten ja kuluttajille muodostuu mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva 

yrityksestä.

Eri viestimien (kuten television, aikakauslehtien tai verkkomedioiden) kautta tulevat 

markkinointi viestit muodostavat kuluttajalle kokonaisuuden. Näin kuluttajat 

muodostavat mielessään yhtenäisen kuvan yrityksestä huolimatta siitä mitä 

viestinnällisiä keinoja (mainontaa, henkilökohtaista myyntiä tai suoramarkkinointia) 

markkinoija käyttää. (Kotler ym. 1999, 780-781)

Jos markkinoijat eivät integroi kaikkea viestimäänsä, seurauksena on, että kuluttajat 

vastaanottavat hyvin erilaisia ja joskus jopa vastakohtaisia viestejä eri medioista (Kotler 

ym. 1999, 780). Esimerkki tällaisesta tilanteesta voi olla seuraava: Yrityksen 

markkinointiin keskittynyt henkilöstö voi luvata ja painottaa aivan eri asioita kuin 

yrityksen brandimainonta televisiossa, tuote-esitteet kertovat omaa tarinaansa kun taas 

yrityksen intemet-sivut voivat heijastaa vaikka systeemien ylläpitäjän omia käsityksiä 

yrityksestä.
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Integroidun markkinointiviestinnän menestyksellinen toteuttaminen vaatii 

markkinointiviestinnän eri osa-alueiden osaajien yhteistyötä parhaiden 

viestintäratkaisujen löytämiseksi (Phelps ym. 1996, Heinemann 1999, 11). Aatola 

(haastattelu) löytää kuitenkin suomalaisista yrityksistä kolmenlaisia ongelmia IMC:n 

toteuttamisessa. Ensinnäkin korkeimman johdon on sitouduttava integroidun 

markkinointiviestinnän toteutukseen, mutta Aatolan mukaan vaikuttaa siltä että osa 

suomalaisen ylimmän johdon edustajista ei perinteisesti ole kovin 

markkinointisuuntautunutta. Lisäksi jarruttavana tekijänä voi toimia organisaation 

sisällä todellisen yhteistyön vaikeus eri organisaation osien välillä. Kolmas IMC:n 

toteutusta vaikeuttava asia on prosessin pitkäkestoisuus, joka vaatii niin organisaatiolta 

kuin yksilöiltä pitkäjännitteisyyttä.

Parhaimmillaan integroitu markkinointiviestintä parantaa yrityksen viestinnän laatua, 

syventää markkinoijan käsitystä mediavalinnasta sekä kasvattaa myyntiä ja johtaa 

markkinointiviestintästrategiaan, jossa osoitetaan kuluttajille, miten yritys voi auttaa 

heitä ongelmanratkaisussa ja tuotevalintojen tekemisessä. (Kotier ym. 1999, 781) 

Suomessa integroituun markkinointiviestintään pyritään melko monissa yrityksissä ja 

sen tärkeys markkinoinnissa on kohtuullisesti ymmärretty (haastattelu, Aatola).

2.2 Mediavalintaan vaikuttavat tekijät

Mediavalinnan taustalla ovat markkinoijan viestintätavoitteet. Nämä viestintätavoitteet 

voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen; kognitiivisiin, affektiivisiin ja konatiivisiin 

viestintätavoitteisiin. Tavoitteiden asettamisen jälkeen markkinoija tekee mediavalintaa 

perustuen erilaisiin kriteereihin ja mediavalintaan vaikuttaviin tekijöihin. (Heinemann 

1999, 62-63) Mediavalintaan vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen; 

taloudellisiin resursseihin, itse mediaan liittyvät sekä yleisöön liittyvät tekijät. 

(Heinemann 1999, 46-57)

Mainosvälineiden valinnalla pyritään löytämään ne työkalut, joilla sanoma saadaan 

vastaanottajalle mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti (Anttila & Iltanen 1993, 

264). Mediapäätökset käsittävät päätöksiä siitä, miten allokoida kustannukset eri 

mediavaihtoehtojen välillä. Näin ollen mainosbudjetti määrää hyvin tarkasti 

mediapäätösten sisällön (Aaker 1992, 45). Usein koko markkinointiviestintä ja sen 

suunnittelua eniten rajaavat kriteerit liittyvätkin kustannuksiin, ja näiden kustannusten
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perusteella määräytyy valtaosa muista tekijöistä. Tuotantokustannukset vaikuttavat 

mediavalintaan jo suunnittelun alkuvaiheessa, esimerkiksi televisiomainonnan 

tuotantokustannukset ovat yleensä ottaen printtimainonnan tuotantokustannuksia 

korkeammat. Median määrällisiin kriteereihin liittyvät kontaktihinnat ja mainonnan 

toiston kustannukset. (Heinemann 1999, 51)

Toiseksi kohdeyleisön mediankäyttötavat vaikuttavat myös valittavaan mediaan. 

Esimerkiksi teini-ikäisten tavoittaminen saattaa onnistua parhaiten radion tai television 

kautta, sosiaalisesti aktiivisia ja liikkuvia ihmisiä sen sijaan on vaikeampi tavoittaa. 

(Kotler ym. 1999, 804)

Kolmas tärkeä seikka, joka määrää, mitkä mediat valitaan ja joka samalla on myös 

perusedellytys mediavalinnalle, on median kapasiteetti. Media tai mediat on valittava 

niin, että viestin luova sisältö tulee esiin viestinnällisten tavoitteiden mukaisesti 

(Rossiter & Percy 1997, 419). Tällöin erilaisille viesteille voidaan määrittää sopiva 

media. (Kotler ym. 1999, 804)

Neljäs tekijä, joka vaikuttaa mediavalintaan, on itse mainostettava tuote tai palvelu ja 

siihen liittyvät ominaisuudet (Kotler ym. 1999, 804) Esimerkiksi muotivaatteiden 

mediavalinta eroaa elintarvikkeiden mediavalinnasta. Tällöin tuote tai palvelu itsessään 

asettaa vaatimuksia mediavalinnalle ja viestintäympäristölle.

Mediavalintaan vaikuttavat tekijät voidaan jakaa myös yleisemmin määrällisiin ja 

laadullisiin kriteereihin. (Heinemann 1999, 56) Medioita arvioidaan markkinoijan 

toimesta niiden kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten ominaisuuksien suhteen. Määrällisiin 

ominaisuuksiin kuuluvat yhden katsojan tavoittamiskustannukset sekä tieto siitä, miten 

hyvin media tavoittaa kohdeyleisön (median peitto).

Myös Suomessa on tutkittu eri viestinryhmien peittoa eli sitä, miten eri medioilla 

voidaan kuluttaja tavoittaa (kuvio 2). S anomalehdillä on tutkimuksen mukaan 

viestinryhmistä paras tavoittavuus ja sanomalehti tavoittaa 91 prosenttia suomalaisista 

päivittäin. Seuraavaksi suurin peitto on televisiolla, aikakauslehdillä ja radiolla, jotka 

tavoittavat kukin yli kolme neljäsosaa suomalaisista. On kuitenkin huomattava, että 

mediaryhmän peitto sinällään ei kerro yhden viestimen mahdollisuuksista tavoittaa 

tiettyä markkinoijan kohderyhmää.
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Kuvio 2: Mediaryhmien päivittäinen tavoitettavuus

mediaryhmät

PÄIVITTÄINEN TAVOITTAVUUS 1998

1 aikakauslehdet tsr- —-—————
aa

.—1--------------------U ......................L.................. 1 ............1 SANOMALEHDET! 91
____I...
1 iltapäivälehdet!
"T" ! 30

1 Ilmaisjakelulehdet 25

1 S.UORA.MAI.NONTAJ зз

LOlevlsjoI i» ... i 88I 1 .............. I..................1 RADIOI
L—L-  1

76

O % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

(EILEN MEDIAA SEURANNEET. % KAIKKI 12-69V)

Lähde: Gallup-Median Intermediatutkimus, 1998

Mainonnan mediavalintaan liittyvät erityisesti kvalitatiivisen tiedon ja kriteerien 

käyttäminen, (haastattelu, Aatola) Median kvalitatiivisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

kuluttajien arvostukset ja asenteet sitä kohtaan sekä median imago sekä erilaiset 

toimitukselliset ja sisällölliset tekijät. (Bumett 1993, 515-516, Heinemann 1999, 53) 

Esimerkiksi monet ammattilehdet ovat imagollisesti arvostettuja viestimiä. Tärkeä 

laadullinen kriteeri on myös median viestiin palaamisen mahdollisuus. Viestiin 

palaamisen mahdollistavat ns. kestoviestimet, kuten aikakauslehdet, kun taas 

kertaviestimien, kuten television kohdalla tällaista mahdollisuutta ei ole. (Heinemann 

1999, 53)

Yleisön mediankäyttötottumukset ovat myös mediavalinnan kvalitatiivisia kriteerejä. 

Näiden kriteerien käyttö mediavalinnassa on korostumassa ja tulevaisuudessa Suomessa 

pyritään löytämään kaikille medioille vertailukelpoisia mittareita kuluttajien 

mediakäyttäytymistottumuksia mittaamaan. (Heinemann 1999, 53-54) Suomessa 

käytetään tällä hetkellä kvalitatiivisena tiedonlähteenä erityisesti Monitorin 

mediatutkimuksia (haastattelu, Aatola).

2.3 Mediavalikoima

Mediavalintaa tekevillä yrityksillä on yhä suurempi valikoima viestimiä, joista valita 

(Kotler ym. 1999, 780). Uudet mediat kuten internet tarjoavat mainostajille uusia
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mahdollisuuksia ja haasteita tavoittaa eri kohderyhmiä. Toisaalta tämä mediakentän 

fragmentoituminen asettaa mainostajan uusien ongelmien eteen. Aatolan (haastattelu) 

näkemyksen mukaan mediapäätöksiä on yhä vaikeampi tehdä ja on yhä vaikeampaa 

pysäyttää kuluttaja mainonnan äärelle, mikä nostaa myös mainostajalle kertyviä 

kustannuksia.

Televisiolla on pitkään ollut mediakentässä dominoiva asema ja tämän aseman 

jatkuminen riippuu pitkälti tulevaisuuden uusista televisioteknologioista ja 

palvelumalleista, jotka tulevat muokkaamaan alan kustannusrakennetta. Tärkeää median 

aseman kannalta voidaan pitää niihin suoraan kohdistuvia kustannuksia sekä mainonnan 

tehokkuutta viestimessä. Monien medioiden, kuten television ja printtimedian 

kustannukset ovat nopeasti nousseet, yleisömäärät vähentyneet ja toisaalta markkinoijat 

ovat kehittäneet strategioita pienemmille asiakassegmenteille, mikä vähentää 

massaviestimien asiakaskuntaa. Mainostajat ovat myös yhä lisänneet vaihtoehtoisten 

medioiden käyttöä. (Kotier ym. 1999, 804).

Uusia vaihtoehtoja mainostajalle edustavat erilaiset uudet ja interaktiiviset mediat. 

Esimerkiksi internet on vakiinnuttanut asemansa mainosmedioiden joukossa ja 

saavuttanut tarvittavan kriittisen massan mainosviestinnän kannattavuutta ajatellen. 

Lisäksi internet tarjoaa erilaisia tapoja markkinoijan ja kuluttajan väliseen viestintään. 

Toisaalta lukuisat raportit ovat osoittaneet intemet-mainonnassa olevan tällä hetkellä 

myös lukuisia ongelmia liittyen kannattavuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen. 

Viestinnän lähtökohta voi olla esimerkiksi joukkoviestinnässä, kahdenkeskisessä tai 

ryhmien välisessä viestinnässä. (Morris & Ogan 1996) Markkinoija arvioikin 

mediavalintaa tehdessään myös medioiden erilaisia ominaisuuksia niiden keskinäisen 

viestimisen muodon ja viestinnän mahdollisuuksien mukaan.

Arvioitaessa viestimien reaaliaikaisuutta huomataan, että erityisesti tekstivälitteiselle 

kommunikaatiolle on ominaista sen asynkronisuus, eli tekstivälitteiset viestimet eivät 

ole ominaisuuksiltaan reaaliaikaisia, (kuvio 3) Asynkronisuus tarjoaa viestinnälle 

erilaisia mahdollisuuksia kuin reaaliaikaisuus. Reaaliaikaisessa viestinnälle tyypillistä 

on nopeatempoisuus, joka poistaa mahdollisuuden muokata ja harkita tarkasti viestin 

sisältöä, mikä on mahdollista esimerkiksi sähköpostia käytettäessä. (Kuluttajat ja 

multimediapalvelut 1997, 157)
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Kuvio 3: Viestimien arviointi keskinäisen viestimisen muotojen perusteella

kirje sähköposti irc puhelin videokonferenssi face-to-face
◄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------►

asynkronisuus reaaliaikaisuus

Lähde: Kuluttajat ja multimediapalvelut 1997,157

Tulevaisuudessa joukkoviestin välineiden interaktiivisuus kasvaa, ja markkinoijan 

keskittyminen räätälöidympiin mediaratkaisuihin lisääntyy. Mediaratkaisuja tehdessään 

markkinoija kohtaakin yhä pirstaleisemman yleisön ja mediakentän. (Ryan 1995, 104- 

105)

2.4 Mainonnan mediavalinta Suomessa

Suomessa yritysten käytetympiä medioita ovat messut ja ammattilehdet, joita on 

käyttänyt markkinoinnissaan noin 70 % yrityksistä. Seuraavaksi suosituimpia tuotteen 

tai palvelun markkinointiin käytettyjä medioita ovat asiakastilaisuudet ja 

sanomalehtimainonta. Myös suoramainontaa, aikakauslehtimainontaa sekä 

myymälämainontaa on käyttänyt yli puolet yrityksistä Kauppalehti Option teettämän 

yritysten mediavalintoja selvittävän tutkimuksen mukaan. (Nyström 1996, Saarinen 

1998)

Mainosvälineittäin tarkasteltuna Suomessa suurin osa, eli lähes 60 prosenttia mainonnan 

mediakustannuksista, jakautuu sanomalehdille. Sanomalehtien osuus 

mediakustannuksista Suomessa onkin noin viidennes enemmän kuin eurooppalainen 

keskiarvo. Seuraavaksi eniten mainonnan kustannuksista allokoituu 

televisiomainonnalle (21 %) ja aikakauslehtimainonnalle (14 %), kun taas Euroopassa 

television osuus yltää noin 30 prosenttiin ja aikakauslehtien osuuskin 19 prosenttiin. 

Radio-, elokuva ja ulkomainonnan osuus mainonnasta on Suomessa vielä vähäinen, 

(kuvio 4) Euroopassa radion ja ulkomainonnan osuudet yltävät kumpikin jo viiteen 

prosenttiin mainonnasta. (EAT/Suomen Gallup Media ks. Tilastokeskus 1998a, 315) 

Kuvion 4 luvut sisältävät mediakustannukset, mainostoimistopalkkiot sekä luokitellun 

ilmoittelun. Eri tutkimuksissa osuudet ovat kuitenkin jonkin verran vaihdelleet riippuen 

erilaisista mittausmenetelmistä ja luokitteluista (ks. Tilastokeskus 1998a, 96).
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Kuvio 4: Mainonnan jakautuminen mainosvälineittäin Suomessa 1995

Lähde: EAT/Suomen Gallup Media, ks. Tilastokeskus 1998a, 315.

Kauppalehti Option (Nyström 1996, Saarinen 1998) tekemien seurantatutkimuksien 

mukaan mediamainonnan osuus suomalaisissa yrityksissä suhteessa muuhun yrityksen 

markkinointiin näyttäisi edelleen olevan nousussa muita toimintoja enemmän. Vuonna

1998 mediamarkkinoinnin kasvu oli 9 prosenttia ja arvo yli 5 miljardia markkaa. 

Kauppalehti Option tutkimuksen mukaan mediamarkkinointi kasvaa edelleen vuoden

1999 aikana yli 12 prosenttia.

Tässä luvussa käsiteltiin yritysten tekemiä mediapäätöksiä ja niihin vaikuttavia asioita. 

Mediapäätöksien kohdalla keskityttiin erityisesti mediavalintapäätöksiin. 

Mediavalintapäätöksiin vaikuttavat sekä yritysten määrälliset että laadulliset kriiteerit, 

joiden mukaan medioita arvioidaan. Yritysten valittavissa olevat mediat muodostavat 

mainonnan mediavalikoiman. Tämä valikoima on lisääntynyt ja yhä lisääntymässä 

uusien mediasovellusten myötä. Toisaalta monet mainostajat ovat tietoisesti 

vähentämässä massaviestinten osuutta mainonnastaan. Samalla kuitenkin esimerkiksi 

sanomalehdet ovat Suomessa pystyneet yhä säilyttämään tärkeän asemansa yritysten 

mediavalinnoissa.

Erilaiset muutostrendit ovat saaneet monet yritykset käyttämään integroidun 

markkinointiviestinnän oppeja suunniteltaessa markkinointiviestintää. Integroidulla 

markkinointiviestinnällä pyritään aikaansaamaan yhtenäinen kuva yrityksestä
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kohdeyleisölle ja integroimaan yrityksen erilaiset markkinointiviestinnän toimenpiteet, 

jotta sille asetetut tavoitteet saavutetaan.

Seuraavassa luvussa tarkastellaan kuluttajien mediakäyttäytymistä ja 

mediakäyttäytymistottumuksia, eli yleisön käyttäytymisen osa-aluetta, josta markkinoija 

on kiinnostunut mediavalintoja tehdessään. Lisäksi käsitellään mediavalinnan laadullisia 

ja määrällisiä yleisöön liittyviä kriteerejä, joita mainostaja arvioi mediavalintoja

tehdessään.



14

3 KULUTTAJIEN MEDIAKÄYTTÄYTYMINEN

Intermedia 1998-tutkimuksen mukaan suomalaiset viettivät eri viestimien parissa 1998 

keskimääräisesti 8 tuntia ja 30 minuuttia eli lähes puolet valveillaoloajasta (kuvio 5), 

joten voidaan todella sanoa että viestimet rytmittävät suomalaisten arkipäivää ja 

toimintoja. Tutkimuksessa oli tarkasteltu mainosmedioiden lisäksi viestiminä mm. 

kirjallisuutta ja äänitallenteita. Toisaalta internetin käyttöä ei tähän tilastoon oltu vielä 

otettu mukaan mediakäyttönä. Tutkimuksen mukaan erityisesti sähköiset mediat, 

televisio ja radio, lohkaisevat suomalaisten ajankäytöstä suuren osan, yhteensä lähes 

viisi ja puoli tuntia päivässä, (kuvio 5)

Kuvio 5: Median parissa vietetty aika 1998

Yhteensä 8 tuntia 30 minuuttia

Äänitallenteet Aikakauslehdet 
40 min 49 min

Suoramair 
4 min

Radio 136 min

Lähde: Gallup-Median Intermediatutkimus 1998

Medioiden parissa vietetty aika on kuitenkin lisääntynyt nopeasti viime vuosina, 

Intermedia 1996 -tutkimuksessa mediankäyttö vuonna 1996 oli 7 tuntia 41 minuuttia 

päivässä, eli miltei tunnin vähemmän kuin vuonna 1998. Tässä luvussa on tarkoitus 

kuvata tarkemmin kuluttajien mediankäyttöä ja sen kehitystä, eri medioiden osuutta 

ajankäytöstä ja tyypillisiä piirteitä.

Suomessa julkaistava Joukkoviestimet-tilasto osaltaan kuvaa eri medioiden suhdetta ja 

kuluttajien ajankäytön suuntaamista eri viestinryhmiin. Toisaalta medioiden käyttö on
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yhä enemmän päällekkäistä ja jo 1980-luvulta lähtien mediakäyttäytymiselle on ollut 

ominaista useiden joukkoviestimien seuraaminen yhtäaikaisesti sekä eri toimintojen, 

kuten ruokailun tai urheilun, yhdistäminen medioiden käyttämiseen (Erämetsä ym. 

1987).

3.1 Kuluttajien mediakäyttäytyminen ja käyttökontekstit eri medioissa

Tutkimuksissa on selvinnyt, että valinnat mediakulutuksessa tapahtuvat median 

ehdoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat valitsevat usein ensisijaisesti viestimen 

(esimerkiksi television) ja vasta tämän jälkeen tietyn sisällön (esimerkiksi televisio- 

ohjelman). (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 68) Tässä luvussa käsitelläänkin 

kuluttajien mediakäyttäytymistä eri medioissa sekä näiden viestinten merkitystä 

kuluttajien mediakäyttäytymisessä sekä käyttöön liittyviä käyttökon tekstejä. 

Tarkasteluun on valittu mainostajan kannalta viisi tärkeää mediaa: radio, televisio, 

sanomalehdet, aikakauslehdet sekä internet.

Radio

Intermedia 1998 -tutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttajat viettivät radiota 

kuunnellen vuonna 1998 keskimäärin 2 tuntia 16 minuuttia. Suurin osa 

radionkuuntelusta tapahtuu jonkin muun askareen tai toiminnon ohella. Radio on 

television ohella ajallisesti eniten käytetty media Suomessa. Suosituimmat paikat radion 

kuuntelemiseen ovat auto ja koti. Kotitalouksissa on yleensä useita radiovastaanottimia 

ja radio on saanut arkipäiväisen laitteen leiman, eikä sen sijoittamista asuntoon mietitä 

kovin tarkasti. Kun verrataan radion kuuntelua toisaalta autossa ja toisaalta kotona, 

huomataan, että autossa radion kuuntelu on intensiivisempää kuin kotona. Toisaalta kun 

verrataan radiota tietokoneeseen, saadaan selville, että radiota pidetään hyvin tavallisena 

viestimenä ja sen kuuntelu yhdistetään usein johonkin askareeseen kun taas tietokoneen 

käyttöön kiinnitetään paljon enemmän huomiota ja tietokone medialaitteena vielä etsii 

paikkaansa kuluttajan arkirutiineissa. (Kuluttajat ja multimediapalvelut 1997, 145)

Tyypillinen piirre radioliiketoiminnalle Suomessa 1990-luvulla ovat yksityiset 

paikallisradiot. Koska paikallisradioiden kuuntelutilastoa ei ollut saatavissa, esitän 

paikallisradioiden toiminnasta liikevaihdon kehityskaavion. Kuviossa 6 on kuvattu 

yksityisten paikallisradioiden liikevaihdon kehitystä 1980-luvulta lähtien. Kehitys on
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ollut selvästi nousujohteista 1980-luvun puolivälistä lähtien, ja liikevaihdon huippu 

ajoittui vuoteen 1990, jonka jälkeen se on pysynyt melko tasaisena alle 200 miljoonassa 

markassa vuosittain.

Kuvio 6: Yksityisten paikallisradioiden liikevaihto 1985-1996

Lähde: Suomen Radioiden Liitto SRL ry, ks. Tilastokeskusl998a, 157.

Vaikka yleisöt hylkäsivät radion kuuntelun hetkeksi television tultua markkinoille, 

kuluttajat ovat nyt palanneet radion ääreen ja radion merkitys tuleekin säilymään 

lähitulevaisuudessa. Radio on myös pystynyt muuttumaan vastaamaan pirstoutuvien 

kuluttajamarkkinoiden tarpeita; monet radioasemat ovat erikoistuneet johonkin spesifiin 

aihe- tai musiikkialueeseen. (Bittner 1996, 148-149, Tilastokeskus 1998a, 149) 

Tarkasteltaessa radion kuuntelua ikäryhmittäin huomataan, että nuorten osuus kaikkien 

radio-ohjelmien kuuntelusta jää melko pieneksi, mutta kun tarkastellaan vain kaupallisia 

radioasemia, nuorten osuus kasvaa ja vaikuttaa siltä, että nämä asemat ovat pystyneet 

lisäämään radionkuuntelun vetovoimaa nuoremmissa ikäryhmissä. (Erämetsä 1989)

Televisio

Televisio on edelleen seuratuin media ja sitä katsotaan päivässä 3 tuntia ja 12 minuuttia 

(Intermedia 1998 -tutkimus). Televisiota seurataan erityisesti kotona. Ajallisesti 

television katselu on jakautumassa yhä tasaisemmin vuorokauden eri aikoihin; prime

time katselun osuus on vähentynyt Finnpanelin vuoden 1998 TV-mittaritutkimuksen
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mukaan. Toisaalta television katselu liittyy myös sosiaalisiin tilanteisiin, seurusteluun ja 

yhdessäoloon (Tilastokeskus 1998, 197) ja suosituin television katseluaika

vuorokaudessa on edelleen ilta. (Kuluttajat ja multimediapalvelut 1997, 150) 

Kokonaiskatselu painottuu ajallisesti viikossa edelleen viikonloppuun (Finnpanel 1998).

Televisionkatselu on jakautunut yhä enemmän eri kanaville. Kuviosta 7 nähdään, että 

televisiokanavista MTV 3 on johtavassa asemassa: sen katseluun käytettiin Suomessa 

vuonna 1997 44 prosenttia television katseluun käytetystä ajasta. Seuraavaksi 

suosituimmat kanavat ovat YLE TV 1 ja YLE TV 2, joiden molempien osuus 

katseluajasta on yli 20 prosenttia. Nelosen osuus on vuoden 1997 tarkastelussa vielä 

vähäinen, koska kanava aloitti valtakunnallisen toimintansa vasta vuoden 1997 kesällä. 

(Tilastokeskus 1998a, 115)

Kuvio 7: Television katselun jakaantuminen eri kanaville 1997

□ YLETV1

■ YLE TV2

O MTV 3

0 Nelonen

D Kaapeli-ja 
satelliittikanavat 

BEST

0TV4 & S VT
i

Lähde: Tilastokeskus (1998) Tilastokeskus 1998a, 115.

Televisiokatseluun liittyy myös kuluttajan kokema ympäristön paine; ohjelmaa voidaan 

seurata siksi, että osallistuminen keskusteluun helpottuu (haastattelu, Aatola). Lisäksi 

kuluttajat kertovat usein seuraavansa erityisesti asiapainotteisia ohjelmia kuten uutisia ja 

dokumentteja, kun taas television viihdesaijoja kuluttajat eivät omien sanojensa mukaan 

juurikaan seuraa. Tällaiset tutkimustulokset kertovat viihdeohjelmien vähäisestä 

arvostuksesta pikemmin kuin todellisista television käyttötottumuksista, sillä 

esimerkiksi Tilastokeskuksen Joukkoviestintätilaston (ks. kuvio 7) mukaan viihteellisten
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kanavien seuraaminen ylittää Yleisradion kanavien seuraamiseen kulutetun ajan. 

(Kuluttajat ja multimediapalvelut 1997, 150)

Kuluttajatutkimukset-hankkeen haastattelututkimuksissa kävi ilmi, että viestimistä 

televisio vastaa ehdottomasti parhaiten kuluttajien haluun viihtyä ja rentoutua. Lisäksi 

television katseluun ei tarvitse välttämättä keskittyä, vaan sen ohella tehdään usein 

muutakin. (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 64) Tärkeä tekijä televisionkatselussa on 

myös käyttökontekstin miellyttävyys. Televisiota katsellaan usein mukavassa asennossa 

ja muiden ihmisten seurassa. Television katselu mielletään usein viihteelliseksi vaikka 

televisiosta katseltaisiinkin asiaohjelmia. (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 65, 144) 

Television tarjoama informaatio onkin saanut pysyvän sijan kuluttajien arkirutiineissa. 

(Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 65, 144) Television katselu on myös usein perhettä 

yhdistävä tapahtuma ja televisionkatselu saattaa olla jopa perhettä yhdistävä voima 

(Lindfors 1992, Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 165).

Markkinoijan kannalta haasteita luo kuluttajien siirtyminen muille kanaville 

mainoskatkon ajaksi (engl. zapping) sekä mainontaan keskittymistä haittaavat 

toiminnot, kuten keskusteleminen tai jonkin toisen median seuraaminen television 

katselun ohella. (Wilkie 1994, 449) Lisäksi kuluttajien television seuraamisen 

intensiivisyys vaihtelee suuresti riippuen ohjelman sisällöstä, katseluympäristöstä, 

motivaatiosta sekä muista tekijöistä (Lee & Lee 1995). Televisiomainonnan todellisen 

tehokkuuden ja mainonnan todellisten yleisömäärien arvioiminen onkin vaikeaa (Ryan 

1995, 99)

Bittnerin (1996) mukaan ensimmäinen todellinen televisiosukupolvi Yhdysvalloissa eli 

yliopistoikää 1980-luvulla ja television todelliset vaikutukset yhteiskuntaan ja tuleviin 

sukupolviin tulevat esille vasta tulevaisuudessa. Suomessa alkoi 1960-luvulla 

mediakentän voimasuhteiden muutos, ja televisio alkoi nousunsa ykkösmediaksi 

(Malmberg 1998, 427)

Sanomalehdet

Sanomalehtiä luetaan Suomessa päivittäin keskimäärin 42 minuuttia (Intermedia 1998 - 

tutkimus). Suomen Gallup- Media Oy:n tutkimusten mukaan (ks. Tilastokeskus 1998a, 

273) sanomalehtien lukemiseen päivittäin kulutettu keskimääräinen aika on pysynyt
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1990-luvun noin 40 minuutissa. Kuluttajista lähes 90% kertoi tutkimuksessa lukeneensa 

sanomalehteä edellisenä päivänä, joten sanomalehden luku on suomalaisten lähes 

jokapäiväinen toiminto. Sanomalehtien lukemiselle näyttää lisäksi vakiintuneen tietty 

aika päivästä. Monet kuluttajat lukevatkin lehden aamulla kotona ennen töihin lähtöä ja 

mikäli lehdessä on kiinnostavia artikkeleita, niitä tutkitaan uudestaan tarkemmin kotiin 

palatessa, jolloin on enemmän aikaa paneutua lehden lukemiseen. (Uusmedia kuluttajan 

silmin 1998, 152)

Sanomalehdet vaikuttavat ja ovat jo pitkään vaikuttaneet yleiseen mielipiteeseen 

(Bittner 1996, 74). Lehtien avulla kuluttaja voi syventää tietämystään tietystä 

aihealueesta ja lehdet tarjoavat usein tietoa uutisaiheista televisiota laajemmin. 

(Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 151) Toisaalta American Booksellers Associationin 

tutkimusten mukaan kuluttajat lukevat yhä vähemmän. Lukeminen nähdään usein 

pakollisena askareena eikä niinkään huvina. Lisäksi monet muut mediat, varsinkin 

televisio, syövät lukemiseen käytettävää aikaa (Ryan 1995, 231).

Myös Suomessa on uskomus, että sanomalehtien lukeminen varsinkin nuorison 

keskuudessa on vähentymässä. Toisaalta tällaista trendiä ei ainakaan tutkimusten 

mukaan vielä ole huomattavissa (haastattelu, Aatola). Toisaalta sanomalehtien 

lukeminen kasvoi ainakin 1980-luvulla miltei lineaarisesti siirryttäessä nuorista 

ikäryhmistä eläkeläisiin (Erämetsä 1989). Suomalaiset nuoret lukivat keskimäärin 20 

minuuttia päivässä sanomalehteä, kun yli 60-vuotiailla määrä oli yli tunnin päivässä. 

Yhdysvalloissa nuoria lukijoita on houkuteltu sanomalehtien ääreen muun muassa 

nuorille suunnatuilla sisällöillä, erikoisnumeroilla ja yhteistyöllä oppilaitosten kanssa 

(Bittner 1996, 78)

Suomi on kuitenkin monella tapaa tarkasteltuna yhä vahvasti sanomalehtimaa. 

Lehtinimekkeitä on paljon, levikit ja lukijapeitot ovat edelleen korkeita ja koko 

joukkoviestinnän liikevaihdosta sanoma- ja paikallislehtien osuus on noin 30 % ja 

joukkoviestinmainonnan liikevaihdosta yli 50 %. (Tilastokeskus 1998a, 251)

Aikakauslehdet

Aikakauslehtiä luetaan keskimäärin 49 minuuttia vuorokaudessa Suomessa Intermedia 

1998 -tutkimuksen mukaan. Luku on yllättävää kyllä hieman suurempi kuin
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sanomalehtien lukemiseen käytetty aika. Aikakauslehdet ovatkin tämän tutkimuksen 

mukaan seuraavaksi tärkein media radion ja television jälkeen mitattuna niiden 

seuraamiseen käytetyllä ajalla.

Toisaalta aikakauslehtien lukemisen määrän ero sanomalehtiin on hyvin pieni ja 

vastakkaisiakin tuloksia on saatu. Suomen Gallup- Media Oy:n tutkimusten mukaan (ks. 

Tilastokeskus 1998a, 293) myös aikakauslehtien lukemiseen päivittäin kulutettu 

keskimääräinen aika on pysynyt 1990-luvun melko vakiona. Vähiten aikakauslehtiä 

luetaan ikäryhmässä 25-44-vuotiaat; tässä ikäryhmässä päivittäinen lukuaika jäi alle 

puoleen tuntiin, kun vanhimmassa ikäryhmässä (yli 60-vuotiaat) aikakauslehtien 

lukemiseen käytettiin aikaa päivittäin lähes tunnin verran. (Tilastokeskus 1998a, 293) 

Toisaalta nuoret ja opiskelijat lukevat usein lehtensä kodin ulkopuolella, koska eivät 

yleensä tilaa lehtiä kotiin ja lisäksi monet nuoret lukevat aikakauslehtiä myös 

sähköisessä muodossa esimerkiksi oppilaitoksissa. (Kuluttajat ja multimediapalvelut 

1997, 146)

Aikakauslehdet ovat tehokas viestin haluttaessa tavoittaa joitakin pieniä, homogeenisia 

kuluttajaryhmiä, kuten tiettyjä nuorisoryhmiä tai jonkin alan harrastajia. Aikakauslehdet 

jaetaan yleisen luokittelun mukaan neljään eri luokkaan; yleisölehtiin, ammatti- ja 

jäijestölehtiin, mielipidelehtiin sekä asiakas- ja yrityslehtiin. Suomessa 1990-luvulla 

erityisesti yleisölehtiin kuuluvat erikoisaikakaus- ja harraste!ehdet ovat nostaneet 

levikkiään kun taas ammatti- ja jäijestölehtien sekä asiakaslehtien levikki on laskenut 

varsinkin 1990-luvun alun talouslaman vuoksi. (Tilastokeskus 1998a, 276-277)

Erityisen sopiva viestin aikakauslehti on markkinoijalle kun halutaan tarjota kuluttajille 

tarkkaa tuoteinformaatiota, kuitenkin värikkäässä formaatissa. (Bittner 1996, 110) 

Tärkeä aikakauslehtiä yhdistävä piirre on kuluttajien uskollisuus tietylle lehdelle. Tämä 

piirre myös erottaa median monista muista viestimistä, kuten radiosta ja televisiosta, 

joissa samankaltaista uskollisuutta tietylle kanavalle ei välttämättä muodostu (Bittner 

1996, 111).

Internet

Kuluttajatutkimukset-hankkeen tutkimuksen mukaan suomalaisista www-sivujen ja 

sähköpostin käyttäjistä suurin osa käyttää niitä työpaikalla. Toisaalta joissain
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tutkimuksissa (Petteri Järvinen Oy) yleisin paikka internetin käytölle on ollut koti. 

Työpaikan tärkeyttä käyttöpaikkana tukee kuitenkin monien työpaikkojen ilmaiset 

verkkoyhteydet sekä sähköpostin vakiintuminen työelämän viestintäkeinona. Lisäksi 

työpaikalla tapahtuva käyttö on yli puolessa tapauksista lähes jokapäiväistä. Yleensä 

ottaen voidaan myös sanoa, että jos henkilöllä on mahdollisuus käyttää internetiä 

työpaikalla tai oppilaitoksessa, hän ei ole kovin innokas hankkimaan yhteyksiä kotiin.

Kuluttajien suhtautuminen WWWihen ja sähköpostiin on positiivisempaa kuin 

suhtautuminen yksittäisiin verkkopalveluihin pankkipalveluita lukuun ottamatta. Se, että 

WWW: hen suhtauduttiin positiivisemmin kuin yksittäisiin verkkopalveluihin, saattaa 

johtua yksittäisten verkkopalveluiden tämän hetkisistä puutteista. WWW:tä pidetään 

periaatteessa hyvänä asiana, mutta sisältöjen toivotaan vielä kehittyvän. (Uusmedia 

kuluttajan silmin 1998, 110-112)

Kansallisen Multimediaohjelman Kuluttajanitkimukset-hankkeessa tarkasteltiin myös 

suomalaisten kuluttajien suhtautumista verkkomainontaa kohtaan. Suurin osa 

tutkimuksessa haastatelluista kertoi suhtautuvansa mainontaan WWW:ssä melko 

positiivisesti. Mainosten määrä internetissä ei ollut haastateltujen mielestä häiritsevä ja 

erityisesti informatiiviseen mainontaan suhtaudutaan positiivisesti, kun taas mainontaan 

sähköpostitse ja internetin uutisryhmissä suhtauduttiin erittäin negatiivisesti. (Kuluttajat 

ja multimediapalvelut 1997, 130-131)

Internetin käyttötarkoituksia on tarkasteltu mm. Yleisradion ja Suomen Trenditiedon 

tekemässä Uusmedia98-tutkimuksessa, jossa selvisi, että kuluttajien tärkeimmät 

internetin käyttötarkoitukset jakautuvat melko tasaisesti työn, viihteen, sähköpostin ja 

harrastusten kesken.(kuvio 8) Toisaalta internetin tekstimuotoinen esitystapa rajoittaa 

kuluttajan mahdollisuuksia käyttää internetiä viihteellisiin tarkoituksiin. 

Tekstimuotoinen esitystapa koetaan myös enemmän aktiivisuutta vaativaksi kuin 

kuvamuotoinen. Käyttökonteksti vaikuttaa myös median viihteellisyyden kokemiseen, 

ja koska tietokonetta käytetään usein yksin pöydän ääressä tuolilla istuen se myös 

mielletään epäviihteelliseksi mediaksi. (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 64-65)
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Kuvio 8: Internetin käyttötarkoitukset

Harrastukset 

Sähköposti 

Viihde 

Työ

0 5 10 15 20 25 30

Lähde: Yleisradion ja Suomen Trenditiedon Uusmedia98-tutkimus

Internetin käyttötarkoitukset voivat olla myös kulttuurisidonnaisia. Kun suomalaisten 

suosituin internetin käyttötarkoitus on tiedonhaku, amerikkalaisten tutkimusten mukaan 

suurin motiivi käyttää internetiä on viihde-ja uutispalvelut. (Uusmedia kuluttajan silmin 

1998, 2) Vaikka internet ei ole erityisen sosiaalinen media, sitä ei käytetä pelkästään 

yksin. Esimerkiksi sähköpostipalvelulta tai www-sivuja käytetään myös sosiaalisissa 

tilanteissa. (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 156-157)

Uudet mediat, kuten internet, tulevat osaksi olemassa olevien vaihtoehtojen listaa, joista 

kuluttajat mediavalintansa tekevät. Näin ollen uudet syntyvät mediat ainoastaan 

täydentävät olemassaolevia medioita (Koski 1997) Tulevaisuudessa internetin merkitys 

mediana kasvaa. Toisaalta internetiin liittyy myös kasvua hidastavia tekijöitä. Internetin 

käytön yleistymistä hidastavia tekijöitä ovat esimerkiksi muihin medioihin, kotitöihin ja 

kulttuuririentoihin käytetty aika. (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 143)

3.2 Kuluttajien mediankäyttäytymisen tulevaisuus

Sähköiset viestimet kilpailevat perinteisten medioiden kanssa yhä ankarammin 

kuluttajien ajankäytöstä. Kirjallisella viestinnällä on Suomessa aina ollut tärkeä sija, ja 

sanomalehdet ja kirjat ovat tähän mennessä pystyneet pitämään melko hyvin pintansa 

kilpailussa 1990-luvulla. Kuitenkin sähköiset mediat tavoittavat yhä enemmän 

kuluttajia. (Tilastokeskus 1998a, 197)

Sähköisten viestimien ja television käyttö on lisääntynyt 1990-luvulla. Tämä selittyy 

osittain kanava- ja ohjelmatarjonnan lisääntymisellä, osittain kuluttajien
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mediankäyttötapojen muutoksella. Television kohdalla kasvua katseluluvuissa on 

tapahtunut kaikkien ikäryhmien kohdalla, vaikka vanhemmat ikäryhmät katsovat 

edelleen selvästi nuoria enemmän televisiota päivässä. (Tilastokeskus 1998a, 17-21) 

Toisaalta näyttää siltä, että televisiosta ja radiosta on tullut osa suomalaisten kuluttajien 

arkipäivää ja nämä viestimet ovat todennäköisesti saavuttaneet penetraatioaseman 

Suomessa. (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 153)

Uudet mediat kiinnostavat yhä suurempaa osaa kuluttajista ja Kuluttajatutkimukset- 

hankkeen tutkimusten mukaan noin 30% suomalaisista käyttää tällä hetkellä 

sähköpostia tai www-sivuja.

Tulevaisuudessa sähköiset viestimet tulevat kohtaamaan yhä uusia murroksia, joista 

tärkein on digitalisoituminen. Suomessa ollaan television digitalisoimisessa jo verraten 

pitkällä, televisioverkkojen ja digitaalitelevisio-lupien haku on jo käynnissä. Viestinten 

digitalisoituminen tulee varmasti vaikuttamaan kuluttajien suhtautumiseen medioihin ja 

medioiden käyttötapoihin yksilöllisyyden ja valinnanvapauden kasvaessa (Tilastokeskus 

1998b, 201). Suurena haasteena suomalaisille digitaalisen television palveluntarjoajille 

tulee olemaan kuluttajien vakuuttaminen siitä, että maanpäällinen digitaalitelevisio 

tarjoaa suomalaisille kiinnostavimmat tv-ohjelmisto- ja uudet vuorovaikutteiset palvelut 

kuin esimerkiksi kansainvälinen digitaalisatelliittipalvelu (Tilastokeskus 1998a).

Uudet mediat, kuten internet, tarjoavat nykyisille medioille ja palveluntarjoajille 

yhtäläiset mahdollisuudet mediakuluttajan tavoittamiselle. Tämä merkitsee sitä, että 

sanomalehdet, radio ja televisio voivat käyttää samaa jakelukanavaa tai verkkoa joko 

yhdessä tai erikseen kuluttajan tavoittamiseksi. (Filenius 1998)

Tulevaisuudessa mediakenttä monipuolistuu ja uudet mediat kilpailevat vanhojen 

kanssa kuluttajien ajankäytöstä. Intemettelevisio on muodossa tai toisessa yksi 

tulevaisuuden viestimistä. Tällöin haasteen uudelle medialle asettavat kuluttajien 

mielikuvat nykyisistä medioista. Kuluttajat mieltävät television vahvasti viihdemediaksi 

kun taas internetiä pidetään hyötymediana. (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 66) 

Näiden medioiden ominaisuuksien yhdistäminen on yksi intemettelevision tärkeimmistä 

haasteista.
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Tässä luvussa keskityttiin kuvaamaan kuluttajien mediakäyttäytymistä Suomessa. 

Median parissa käytetty aika on kasvanut, ja vuonna 1998 erilaisten viestimien parissa 

käytettiin Suomessa keskimäärin kahdeksan ja puoli tuntia. Tyypillistä kuluttajien 

mediakäyttätymiselle on, että mediavalinta tapahtuu median ehdoilla, jolloin ensin 

valitaan media ja sitten vasta esimerkiksi televisio-ohjelma tai intemet-sivu.

Vaikka kuluttajilla on valittavanaan yhä useampia medioita, tässä luvussa tarkasteltiin 

viittä mediaa ja niiden käyttökonteksteja ja -tarkoituksia. Nämä viisi mediaa (radio, 

televisio, sanomalehdet, aikakauslehdet ja internet) kattavat edelleen suurimman osan 

kuluttajien mediavalinnoista ja kaikkia näitä medioita yritykset voivat käyttää 

markkinointiviestinnässään hyväksi. Verrattaessa eri viestimien käyttöä toisiinsa, 

huomataan että perinteiset mediat ovat säilyneet kuluttajien mediavalinnoissa vaikka 

mediakäyttäytyminen on monipuolistunut ja lisääntynyt. Esimerkiksi televisionkatselu 

jakaantuu yhä tasaisemmin useammille kanaville. Uusista medioista kuluttajat ovat 

lisänneet erityisesti internetin käyttöä. Internet koetaan kuitenkin vähemmän 

viihteelliseksi kuin muut mediat ja internetiä käytetään usein työpaikalla tai koulussa. 

Internetin kotikäyttö on kuitenkin lisääntymässä ja samoin internetin sisältöjen 

monipuolistuessa myös erilaiset käyttötarkoitukset monipuolistuvat.

Seuraavassa luvussa käsitellään kuluttajien mediakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Mediakäyttäytymisen taustalla olevista tekijöistä keskitytään erityisesti kuluttajan 

sisäisiin, erilaisiin motivaatioihin ja tarpeisiin liittyviin tekijöihin kun taas esimerkiksi 

ympäristötekijät jätetään käsittelyn ulkopuolelle.
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4 MEDIAKÄYTTÄYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tässä luvussa tarkastellaan kuluttajien mediakäyttäytymiseen vaikuttavia erilaisia 

kuluttajan sisäisiä tekijöitä, jotka liittyvät kuluttajan motivaatioihin ja tarpeisiin sekä 

näiden tarpeiden ja muiden mediakäyttäytymiseen liittyvien tekijöiden verkostoon. 

Käsittelemättä jätetään kuluttajan ulkopuoliset tekijät kuten jonkin medialaitteen 

omistuksen vaikutus tämän median seuraamiseen. Näitä kuluttajan ympäristöstä 

nousevia mediakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin tutkittu muun muassa 

Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hankkeen selvityksissä.

Yleisen kokonaiskuvan kuluttajan mediakäyttäytymisen selittämiselle tarjoavat 

Erämetsä ym. (1987) ja esittävät, että joukkoviestimen käyttöön vaikuttavat sekä 

kuluttajan sisäiset tekijät että ulkoiset muutostekijät. Sisäisiä, eli kuluttajaan ja 

viestinnän kohteeseen liittyviä muutostekijöitä ovat mm. muutokset normeissa tai 

arvoissa, elämäntavat, kulutustottumukset sekä asenteet vapaa-aikaan ja työhön. 

Ulkoisia muutostekijöitä ovat kuluttajan toimintaympäristöön liittyvät asiat, kuten 

ympäristön taloudellinen ja poliittinen kehitys, teknologian kehitys sekä 

mediakäyttäytymiseen läheisesti liittyvä joukkoviestinten tekninen kehitys, (kuvio 9)

Kuvio 9: Joukkoviestinkäytön muutostekijät ja selittäjät

ULKOISET MUUTOSTEKIJÄT

Taloudellinen ja poliittinen kehitys

Teknologian kehitys ja automaatio

Joukkoviestimien 
tekninen kehitys^

Joukkoviestinkäyttö

/ Kuluttajan x 
tarpeentyydytys

Arvot ja normit, vapaa- 
aikakulttuuri,kulutustottumukset

Väestörakenne

Kulutus- ja vapaa-aikaresurssit

SISÄISET MUUTOSTEKIJÄT

Lähde: Erämetsä, Liimatainen & Lilius 1987,5.
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4.1 Arvot ja asenteet

Arvot liittyvät toisaalta kuluttajan tietoiseen tarpeiden tulkitsemiseen ja toisaalta 

yhteiskunnan vaatimuksiin. (Erämetsä 1990, ks. Uusmedia kuluttajan silmin, 51) Toisin 

sanoen sekä kuluttajan sisäiset että ulkoiset tekijät ovat yhteydessä arvoihin ja 

asenteisiin, mikä tekee arvoista ja asenteista merkittäviä mediakäyttäytymisen 

taustatekijöitä. Seuraavaksi tarkastellaan kuluttajien suhtautumista mediasovelluksiin.

Tutkittaessa kuluttajien asennoitumista erilaisiin mainosmedioihin, huomataan, että 

suhtautuminen suoramainontamediaan, televisioon ja radioon poikkesi suhtautumisesta 

sanomalehtiin ja aikakauslehtiin. Kuluttajat pitivät ensin mainittuja medioita 

”ärsyttävimpinä” kuin sanoma- ja aikakauslehtiä. Toisaalta sanomalehdet ja televisio 

nähtiin myös ”nautinnollisina” ja printtimedia yleensä ottaen ”informatiivisena”. Nämä 

erilaiset asenteet medioita kohtaan voivat osaltaan vaikuttaa kuluttajien suhtautumiseen 

mainontaan näissä medioissa, ja tätä kautta mainonnan tehokkuuteen. (Elliott & Speck 

1998)

New Networks Institute tutki amerikkalaisten asenteita uusiin interaktiivisiin medioihin 

ja palveluihin. Tutkimuksessa selvisi, että suuri osa kuluttajista ei halua maksaa 

interaktiivisuuden lisääntymisestä ja vain 16 % vastaajista asennoitui innostuneesti 

interaktiivisten palvelujen lisääntymiseen. (Ryan 1995, 19-20) Toisaalta lasten on 

helpompi hyväksyä interaktiiviset palvelut kuin vanhempien. Tämä johtuu osaltaan 

siitä, että lapset hyväksyvät uuden teknologian osaksi jokapäiväistä ympäristöä, kun taas 

vanhemmat suhtautuvat samaan teknologiaan kuin yhteen uuteen esteeseen elämässään. 

(Ryan 1995, 25)

Kuluttajien mediakäyttäytymiseen liittyy kiinteästi myös tapakäyttäytyminen. 

Mediakäyttäytyminen on usein opittu tapa, joka ohjaa sitä miten päivä täytetään eri 

aktiviteeteilla ja mediataijonnalla (haastattelu, Aatola). Kuluttajan motivaatio on myös 

dynaaminen käsite. Valittuaan tietyn median kuluttajan tarpeita ja tavoitteita alkavat 

ohjata mediasta saadut kokemukset ja median ominaisuudet.(Uusmedia kuluttajan 

silmin, 51) Näin ollen kuluttajan mediavalintoihin vaikuttavat tarpeiden lisäksi myös 

viestinten oletetut ja todelliset ominaisuudet sekä kuluttajien kokemukset niistä. 

(Ilmonen 1993, 72, ks. Uusmedia kuluttajan silmin, 51) Kokemuksen lisäksi kuluttajan
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motivaatio käyttää mediaa vaihtelee kuluttajan iän mukaan. (Uusmedia kuluttajan 

silmin, 61)

4.2 Uses and gratifications -malli

Ihmisten joukkoviestintäkäyttäytymistä on keskittynyt tutkimaan mass communications 

research -perinne (MCR). Joukkoviestinnän tutkimuksen osa-alue ”käyttötarkoitus- 

tutkimuksen koulukunta” (uses and gratifications) tutkii mitä ihmiset tekevät medioilla, 

ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään (Suoninen 1993, 13 Ridell 1998, 438), kun 

esimerkiksi vaikutustutkimuksen koulukunta oli tarkastellut medioiden vaikutuksia 

ihmisiin. (Pietilä, 1998, 398-402) Erityisen tärkeällä sijalla käyttötarkoitustutkimuksessa 

on ollut median käyttäjien tarpeiden vaikutus mediakäyttäytymiseen.

Ensimmäiset käyttötarkoitustutkimusta edeltäneet tutkimukset tehtiin jo 1940- ja 1950- 

luvuilla, ja ensimmäisiä tutkijoita alalla oli Herta Herzog, joka tutkimuksissaan selvitti, 

miksi ihmiset kuuntelevat radion saippuasaijoja (Bittner, 1996,460).

Käyttötarkoitusnäkökulma tarjoaa ainakin tähän tutkielmaan mielenkiintoisen 

viitekehyksen kuluttajan mediakäytön tarkasteluun, koska näkökulma keskittyy 

kuluttajien mediakäytön taustalla oleviin syihin (kuvio 9), pikemmin kuin etsii 

vaikutuksia, jota medioilla on kuluttajien käyttäytymiseen (vit. hierarchy-of-effects). 

Seuraavaksi käsitellään käyttötarkoitustutkimuksen mallia kuluttajan 

mediakäyttäytymisestä.

4.2.1 Kuluttajien tarpeentyydytys

Tarpeiden avulla voidaan tarkastella median houkuttelevuutta ja mahdollisia hyötyjä 

kuluttajan näkökulmasta. Näin ollen tutkimalla kuluttajien taustalla olevia tarpeita 

voidaan tarkastella ihmisten kiinnostusta ja motivaatiota käyttää erilaisia medioita. 

(Uusmedia kuluttajan silmin, 51)
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Kuvio 10: Uses & gratifications -malli

1. Valvonta, 
näkemys

2. Ajanviete/ 
viihde
3. Yksilön 
identiteetti
4. Sosiaaliset 
suhteet

MEDIASTA
SAATAVA
TYYDYTYS

SOSIAALINEN
YMPÄRISTÖ

1. Demograafiset 
tekijät
2. Viiteryhmä
3. Persoonal- 
lisuustekijät 
(luonne)

MUUT
TARPEENTYYDY-
TYSKEINOT

1. Perhe, ystävät
2. Keskusteleminen
3. Harrastukset
4. Nukkuminen
5. Päihteet jne.

MEDIAN KÄYTTÖ 
TARPEEN
TYYDYTYKSEEN

1. Mediatyyppi- 
sanomalehdet, 
radio, televisio
2. Mediasisällöt
3. Altistuminen 
medialle

4. Sosiaalinen 
konteksti

1. Kognitiiviset 
tarpeet
2. Tunteisiin 
liittyvät tarpeet
3. Itsensä
toteuttamisen tarpeet
4. Sosiaalisen yhteen
kuuluvuuden tarpeet
5. Rentoutumisen tarve

YKSILÖN TARPEET

Lähde: Katz, Gurevitch & Haas, 1973, mukaellen ks. Tan, 1985.

Käyttötarkoitustutkimus perustuu seuraaviin oletuksiin (ks. Tan, 1985, 233-234, 

O’Donohoe 1994)

1. Kuluttajien mediankäyttö on päämääräorientoitunutta. Kuluttajat käyttävät 

joukkoviestimiä tyydyttääkseen tiettyjä tarpeita ja toimivat 

mediakäyttäytymisessä aktiivisena osapuolena. Kuluttaja muodostaa tarpeitaan 

sosiaalisen ympäristönsä vaikutuksesta.

2. Kuluttajat valitsevat median ja sisällön tyydyttääkseen tarpeitaan. Täten yleisö 

on tärkeässä osassa joukkoviestintäprosessia ja käyttäytymisellään säätelee sitä.

3. Tarpeiden tyydytykselle on medioiden lisäksi olemassa muita lähteitä, joiden 

kanssa mediat kilpailevat. Näitä lähteitä ovat mm. perhe- ja ystävyyssuhteet, 

vapaa-ajan toiminnot ja lepo.

4. Yleisö on tietoinen erilaisista tarpeistaan ja pystyy kuvailemaan niitä sekä 

mediankäytön syitään.
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Monet tutkijat (ks. esim. Uusmedia kuluttajien silmin 1998, 51-52, 169) jakavat 

kuluttajien medioihin liittyvän tarpeentyydytyksen kolmeen eri osa-alueeseen. 

Kuluttajat käyttävät medioita tyydyttääkseen 1) psykologisia, 2) sosiaalisia tarpeitaan 

sekä 3) informaatiotarpeitaan. Käyttötutkimusperinne tarkastelee kuluttajan tarpeita 

hieman laajemmin ja vuonna 1973 tehdyssä tutkimuksessa Katz, Gurevitch ja Haas (ks. 

Tan 1985, 235, O’Donohoe 1994, Hamilton 1998) muodostivat kuluttajan tarpeista 

yhteensä viisi kategoriaa; kognitiiviset tarpeet, tunteisiin liittyvät tarpeet, 

henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvät tarpeet, sosiaaliset yhteenkuuluvuuden tarpeet 

sekä rentoutumisen tarpeet. Seuraavaksi tarkastellaan kuluttajien tarpeentyydytystä 

perustuen kuviossa 10 esiteltyyn käyttötarkoitustutkimuksen jaotteluun.

Kognitiiviset tarpeet

Kognitiivisia tarpeita ovat tietoon, sen vahvistamiseen ja ympäristön hahmottamiseen ja 

hallintaan liittyvät tarpeet. Nämä tarpeet perustuvat yksilön uteliaisuuteen sekä haluun 

ymmärtää ja hallita ympäristöään. (Tan 1985, 235)

Mediankäyttöön liittyvät informaatiotarpeet voidaan jakaa edelleen kolmeen luokkaan. 

Tarve pysyä kehityksessä mukana motivoi medialaitteiden, kuten television tai 

tietokoneen hankkimista ja palveluiden käytön aloittamista. Tarpeen taustalla voivat olla 

esimerkiksi työelämän vaatimukset tai lasten tarpeiden ennakoiminen. Päivittäistä 

uutistarvetta tyydytetään lähinnä sanomalehtien ja television avulla, kun taas 

verkkolehdet ja -uutiset olivat vielä toissijaisia uutislähteitä. Spesifin tiedon tarve 

motivoi vastausten etsimistä rajattuihin kysymyksiin. WWW sopii hyvin tähän 

tarkoitukseen, koska se on erilaisine hakuohjelmineen mahdollistanut useiden hajallaan 

olevien tiedonlähteiden yhdistämisen. (Kuluttajat ja multimediapalvelut 1997, 77-79)

Informaatiotarpeiden tyydyttämiseen kuluttaja haluaa uutta ja mielenkiintoista tietoa, 

tietoa ihmisistä ja paikoista, joissa ei ole käynyt sekä älyllisiä haasteita. Tällaisten 

tarpeiden tyydyttämiseen on vastannut esimerkiksi räjähdysmäisesti kasvanut 

sähköisten tieto- ja opetuspalveluiden tarjonta sekä internetin erilaiset palvelut. (Lee & 

Lee 1995)
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Tunteisiin liittyvät tarpeet

Tunteisiin liittyvät kuluttajan tarpeet ovat sidoksissa tunne-elämän kokemusten 

vahvistamiseen ja miellyttävien tuntemuksien kokemiseen. Nautinnon ja viihtymisen 

tarpeita onkin usein helppo tyydyttää erilaisten viestinten avulla. (Tan 1985, 235)

Television katselu saattaa tarjota yleisölle vaihtoehtoisen todellisuuden ja keinon kokea 

tunteita ja paikkoja, joihin muuten ei olisi pääsyä. Katsoja voi myös omaksua toisen 

roolin, elää mielikuvituksessaan fiktiivisen henkilön elämää. Tämän kaltainen 

tarpeentyydytys vietynä äärimmilleen saattaa aiheuttaa katsojassa lähes hypnoottisen 

kokemuksen. (Lee & Lee 1995)

Television saippuasarjat tai kauhuelokuvat ovat esimerkkejä tunteisiin liittyvien 

tarpeiden tyydytysmuodoista. Myös uudet mediat tarjoavat kuluttajille monia keinoja 

tunne-elämän kokemuksille, mutta vaativat käyttäjältään aktiivisempaa suhtautumista ja 

käyttäytymistä kuin esimerkiksi television katselu.

Henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyvät tarpeet

Henkilökohtaiset kehittymiseen liittyvät tarpeet sisältävät yksilön tarpeen vahvistaa 

omaa uskottavuuttaan, itseluottamustaan ja esimerkiksi yhteiskunnallista asemaansa ja 

statustaan. Kaikki nämä tarpeet liittyvät yksilön itsekunnioituksen etsimiseen. (Tan 

1985,235)

Kamun kuluttajatutkimuksen Kuluttajat ja uusmediapalvelut-raportissa (1997) 

henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä tarpeita, joita vastaajien haastatteluista nousi 

esiin, ovat tarve pysyä kehityksessä mukana ja tarve toteuttaa itseään. Kehityksessä 

mukana oleminen tarkoittaa halua tietää yhteiskunnan pitemmän aikavälin muutoksista, 

teknologiasta ja palveluista (Kuluttajat ja multimediapalvelut 1997, 76). Kehityksessä 

mukana olemisen tarve liittyy myös näin ollen kiinteästi kognitiivisiin tarpeisiin, tiedon 

tarpeen taustalla on kuitenkin henkilökohtaisen kehittymisen tarve. Tarve toteuttaa 

itseään liittyy erilaisiin kuluttajan kannalta mielenkiintoisiin, aktiivisuutta vaativiin 

mediakäyttäytymismuotoihin. Erityisesti interaktiiviset mediat tarjoavat käyttäjilleen 

mahdollisuuden tyydyttää itsensä toteuttamisen tarvetta. (Kuluttajat ja 

multimediapalvelut 1997, 83-84)
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Sosiaalisen aseman parantamiseen liittyviä mediakäyttäytymisen muotoja on ns. 

statuskäyttö. Statuskäytöllä tarkoitetaan medioiden näkyvää käyttöä ilman todellista 

tarvetta käytölle. Statuskäyttö perustuu tuotteiden tai palveluiden arvostusarvolle, 

jolloin todelliset mediaominaisuudet menettävät merkitystään. Statuskäytön määrää on 

kuitenkin vaikea arvioida ja mitata. (Kuluttajat ja multimediapalvelut 1997, 85)

Sosiaaliset yhteenkuuluvuuden tarpeet

Huomattava on, että joukkoviestinten käyttö ei ole pelkästään yksilöllinen tapahtuma 

vaan riippuu myös sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Sosiaaliset yhteenkuuluvuuden 

tarpeet tähtäävät yksilön suhteiden ylläpitämiseen ja parantamiseen suhteessa 

perheeseen, ystäviin ja ympäristöön. McGuiren mukaan (ks. Kuluttajat ja 

multimediapalvelut 1997, 75) medioihin liittyvä tarpeidentyydytys on usein peräisin 

paitsi itse mediasta ja sen ominaisuuksista, myös siitä sosiaalisesta palkkiosta, joka 

tilanteeseen liittyy, ja monet mediakäyttäytymisen piirteet osoittavatkin 

yhteenkuulumisen tarpeiden olevan hyvin tärkeitä mediakäyttäytymisessä. Kuuluminen 

tiettyyn viiteryhmään mahdollistaa myös muista ryhmistä ja yksilöistä erottumisen. 

Esimerkiksi televisio-ohjelmien valinnalla kuluttaja voi osoittaa kuuluvansa tiettyyn 

viiteryhmään ja toisaalta myös erottua muista ryhmistä ja kuluttajista (Kuluttajat ja 

multimediapalvelut 1997, 84)

Joukkoviestinten käyttö voi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta myös luomalla yhteisiä 

puheenaiheita. Tutkimusten mukaan (ks. Lee & Lee 1995) televisio-ohjelmat kuuluvat 

suosituimpien keskusteluaiheiden joukkoon sekä naisten että miesten keskuudessa. 

Mediavalintaan saattaa suurelta osin vaikuttaa se, että ohjelmasta tullaan 

keskustelemaan ja mediavalintaa tekevä henkilö haluaa osallistua tähän keskusteluun. 

(Lee & Lee 1995)

Medioiden objektiivisten ja todellisten ominaisuuksien sijaan kuluttajien mediankäyttöä 

ja mediavalintaa selittävät usein myös sosiaaliset tekijät. Esimerkiksi Aatolan 

(haastattelu) mukaan kuluttajan mediankäyttöön vaikuttaa viiteryhmä ja se, minkä 

ikäiseksi ja mihin viiteryhmään kuuluvaksi kuluttaja itsensä tuntee. Sosiaaliset tarpeet 

ilmenevät lähinnä yhteenkuulumisen tarpeina. Puhelin on tärkein tuttavia yhdistävä 

media. Perhettä taas yhdistää eniten televisio. Tietokoneen käyttöön liittyi pelkoja
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sosiaalisten suhteiden köyhtymisestä ja kaventumisesta. (Uusmedia kuluttajan silmin 

1998, 68)

Rentoutumisen tarpeet

Katzin, Gurevitchin ja Haasin mukaan rentoutumisen tarpeet sisältävät yksilön halun 

paeta todellisuutta, poistaa stressiä ja kuluttaa aikaa. (ks. Tan 1985, 236) Joukkoviestin 

voi toimia eskapismin keinona, kuin rauhoittavana lääkkeenä, kuluttajan halutessa 

unohtaa jokapäiväiset ongelmansa (Lee & Lee 1995).

Rentoutumiseen voidaan käyttää erilaisia medioita. Rentouduttaessa television etuna 

tietokoneeseen verrattuna on mahdollisuus passiivisuuteen. Tarpeella rentoutua 

viitataankin usein haluun olla passiivinen ja laiskotella. Tähän tarkoitukseen televisiota 

käytetään joukkoviestimistä eniten. Usein television katseluun yhdistetään myös jokin 

toinen toiminto tai televisio saatetaan jättää päälle, vaikkei kukaan sitä katso. (Kuluttajat 

ja multimediapalvelut 1997, 82)

Myös internetiä käytetään rentoutumiseen. Tällöin tärkeässä asemassa ovat viihteelliset 

palvelut kuten pelit. Erityisesti lapset ovat kiinnostuneet pelien pelaamisesta, mutta 

myös aikuiset käyttivät interaktiivisia palveluja rentoutumistarkoitukseen. Suosituimpia 

internetin palveluja tähän tarkoitukseen ovat erilaisten lehtien verkkopalvelut. 

(Kuluttajat ja multimediapalvelut 1997, 83)

Samoin kuin muihin joukkoviestinnän osa-alueisiin, käyttötarkoitus-mallia voidaan 

käyttää myös mainonnan ja yleisön suhteiden tutkimisessa. Nykyään kuluttaja nähdään 

aktiivisena mainonnan käyttäjänä, joka pyrkii tiettyjen tarpeiden tyydyttämiseen myös 

mainoksia seuratessaan. Mainonnan käyttöön liittyviä tarpeita ovat mm. 

tuoteinformaatioon ja viihtymiseen sekä ostamisen jälkeiseen vakuuttuneisuuden 

vahvistamiseen liittyvät tarpeet. Osa näistä tarpeista liittyy markkinointiin, ostamiseen 

ja kuluttamiseen, osa muihin kuluttajan tarpeisiin, rentoutumiseen, opiskeluun sekä 

eskapismin ja arvojen vahvistamisen tarpeisiin. Tutkimalla näitä tarpeita ja mainonnan 

käyttötarkoituksia voidaan myös tarkastella kuluttajien mainonnan käyttöä ja käytön 

syitä tarkemmin. (0’Donohoe 1994)



33

4.2.2 Uses and gratifications -mallin arviointi

Käyttötarkoitustarkastelu taijoaa viitekehyksen kuluttajan mediakäyttöä selitettäessä, 

mutta toisaalta sitä on myös kritisoitu yksilölähtöisyydestä ja -keskeisyydestä. 

Ongelmia aiheuttavat myös muut oletukset, joille teoria perustuu. Mallissa oletetaan 

ihmisten tietävän tarkoin medioiden käytön tarkoituksensa ja pystyvän analysoimaan 

näitä tarkoituksia. (Ridell 1998, 439-440) Kuluttajien perimmäinen tarkoitus ei 

kuitenkaan useinkaan ole edes selvitettävissä (Koski 1997) Samoin kuluttaja mielletään 

aktiiviseksi mediavalintoja tekeväksi yksilöksi. Kuitenkin esimerkiksi Neuman (ks. 

Koski 1997) ei pidä kuluttajia rationaalisina, aktiivina tai tarkoituksenhakuisina 

mediavalinnoissaan. Esimerkiksi televisiosta katsotaan usein mitä sieltä ko. hetkellä 

”sattuu tulemaan”. Lisäksi mediat tulisi mieltää osaksi kodin kokonaisympäristöä, jossa 

eri medioita käytetään muiden toimintojen ohessa. (Koski 1997)

Käyttötutkimusperinnettä on arvosteltu myös siitä, että se ei ota tarpeeksi huomioon 

mediakäyttäytymisen kulttuurisia ja sosiaalisia konteksteja. Mediakäyttäytyminen on 

kuitenkin ennen kaikkea hyvin kulttuurinen ja sosiaalinen ilmiö. (Ridell 1998, 439) 

Kuluttajien mediakäyttäytymistä määrittää suurelta osalta myös kulutusympäristö ja 

tarpeet ovat myös suurelta osin kulttuurisidonnaisia. Kuluttaja toimii sosiaalisen 

ympäristön jäsenenä valitessaan erilaisia medioita. (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 

51) Toisaalta mallin toimivuus on kyseenalaistettu myös uusien medioiden ja yleisön 

suhteiden arvioinnissa. Esimerkiksi internetin www-sivujen käyttötarkoituksen 

tutkimiseen uses and gratifications -malli tarjoaa liian funktionaalisen lähtökohdan, eikä 

teoria huomioi uusien medioiden ominaisuuksia, interaktiivisuutta ja käyttäjän uusia 

rooleja kommunikaatioprosessissa. (Eighmey 1997)

Ongelmana käyttötarkoitustutkimuksessa on myös mallin kapea näkökulma 

mediakäyttäytymiseen ja valmiin mallin rajoitukset erilaisten tarpeiden 

kategorisoimisessa. Yksilön tarpeiden ja mediakäyttäytymisen suhdetta tulisi voida 

tarkastella laajemmin ja systemaattisemmin. (Palmgreen, McLeod & Becker, ks. 

0’Donohoe 1994)

Kuluttajien mediakäyttöön vaikuttavat monet eri tekijät sekä yksilön tarpeet ja siksi 

perinteisten segmentointimenetelmien, kuten psykograafisen ja demograafisen 

segmentoinnin käyttö kuluttajien mediakäyttäytymisen ennustamisessa sisältää
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rajoituksia. Forrester Research on kehittänyt uuden segmentointitavan, joka tähtää 

kuluttajien käyttäytymisen parempaan ennustamiseen nykypäivän muuttuvassa media- 

ja teknologiaympäristössä. Uutta segmentointimallia kutsutaan yrityksessä 

teknograafiseksi segmentoinniksi. Tällä segmentoinnilla kuluttajat pyritään Parkerin 

mukaan erottelemaan asenteidensa, motivaatioidensa ja teknologian 

käyttömahdollisuuksiensa ja-kykyjensä mukaan, (luento, Parker) Tämän kaltaiset uudet 

segmentointimallit voivat osaltaan helpottaa kuluttajan käyttäytymisen ymmärtämistä ja 

ennustamista muuttuvassa mediaympäristössä.

Tulevaisuudessa medioiden palvelutarjonnassa tulee korostumaan kuluttajan tarpeita 

vastaavien palveluiden merkitys. Koska mediakäyttäytymistä ohjaavat erityisesti 

erilaiset kuluttajan tarpeet, on palveluiden suunnittelussa oltava tärkein sija näihin 

tarpeisiin vastaamisella.

Tässä luvussa käsiteltiin kuluttajien mediakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä 

keskittyen erityisesti käyttötarkoitus-koulukunnan tarkasteluun. Käyttötarkoitus- 

koulukunnan ajattelun perustana on tutkia kuluttajan mediakäyttäytymistä erilaisten 

tarpeiden tyydyttämiseen, kun taas perinteinen mediatutkimus on tutkinut median 

vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen. Kognitiiviset, tunteisiin ja henkilökohtaiseen 

kehittymiseen liittyvät sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja rentoutumisen tarpeet 

säätelevät osaltaan kuluttajien mediakäyttäytymistä. Vaikka käyttötarkoitus-malli 

sisältää myös puutteita, se tarjoaa käyttökelpoisen viitekehyksen kuluttajien 

mediakäyttäytymisen tarkastelulle myös uusissa medioissa.

Seuraavassa luvussa tarkastellaan kuluttajien sukupolven vaikutusta 

mediakäyttäytymiseen. Käyttötarkoitusperinteen jälkeen mediatutkimuksessa 

keskityttiin lähinnä reseptiotutkimukseen, jossa pyrittiin löytämään kulttuurisia ja 

demograafisia selitystekijöitä mediakäyttäytymiselle. Yksi näistä tekijöistä on sukupolvi 

ja seuraavassa luvussa käsitellään neljän suuren kuluttajasukupolven 

mediakäyttäytymistä.
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5 SUKUPOLVI MEDIAKÄYTTÄYTYMISEN SELITTÄJÄNÄ

Joukkoviestinnän tutkimuksessa on käyttötarkoitusperinteen jälkeen keskitytty lähinnä 

reseptiotutkimukseen, jonka tarkoituksena on täydentää käyttötarkoitustutkimuksen uses

6 gratifications -ajatusmallia. Tällöin yleisö on yleensä nähty viestinten aktiivisena 

merkityksellistäjänä. Siinä missä käyttötarkoitustutkimus näki mediankäyttöön 

vaikuttavina tekijöinä erityisesti tarpeiden psykososiaalisen taustan, käsitellään 

reseptiotutkimuksessa kulttuurisia ja geneerisiä konventioita (yhteiskuntaluokka, 

sukupuoli, sukupolvi yms.) medioiden käyttöön vaikuttavina tekijöinä. (Ridell 1998, 

442-450)

Tässä luvussa tarkastellaan sukupolven merkitystä kuluttajien mediakäyttäytymisen 

selittäjänä. Aluksi käsitellään sukupolven, iän ja ikäkohortin määritelmät ja niiden eroja. 

Sen jälkeen käydään läpi jokainen sukupolvi (Seniorit, Baby Boom -sukupolvi, X- 

sukupolvi, Y-sukupolvi) määritelmineen, sukupolville tyypilliset piirteet, markkinoijan 

kannalta tärkeimpiä huomioon otettavia seikkoja sekä sukupolvien 

mediakäyttäytymisen piirteitä.

Tässä tutkielmassa sukupolvet määritellään siten, että jokainen kuluttaja kuuluu tiettyyn 

sukupolveen, eli jokainen vuosiluokka kuuluu yhteen, ja vain yhteen sukupolveen. 

Tällainen tarkastelu sisältää kuitenkin rajoituksia ja varmasti sukupolvet käytännössä 

ajoittuvat osittain päällekkäin. Tarkoituksena onkin pyrkiä tarkastelemaan sukupolville 

ominaisia piirteitä yleisellä tasolla.

5.1 Sukupolvi, ikäkohortti ja ikä

Ikä, sukupolvi ja ikäkohortti liittyvät kaikki yksilön eri elämänvaiheisiin ja ovat yksilön 

elämää tahdittavia aikamuuttujia, mutta erot termien välillä ovat selvät. Varsinkin 

ikäkohortin ja sukupolven välisiin eroihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ikäkortti on 

helppo muodostaa; se koostuu tiettynä ajanjaksona syntyneistä. Sukupolvi taas 

muodostuu ihmisistä, jotka ovat viettäneet nuoruutensa samaan historialliseen aikaan ja 

samoissa sosiaalisissa oloissa. Näin ollen sukupolvet voivat olla hyvinkin eri pituisia; 

muutaman vuoden kestävä sota saattaa luoda voimakkaan yhteisen kokemuksen ja 

sukupolveen kuuluu tällöin vain muutama vuosiluokka, kun taas muuttumattomana 

ajanjaksona sukupolvet voivat olla useiden vuosikymmenien pituisia. (Toivonen 1992)
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Sukupolven vaikutuksen tutkiminen on osittain ongelmallista. Jotta voitaisiin tehdä 

päätelmiä sukupolven (eikä iän) vaikutuksesta esimerkiksi kuluttajan 

mediakäyttäytymiseen, tulisi olla käytettävissä tietoja vähintään kahdelta ajankohdalta. 

Ongelmana myös on, että ajankohdan, iän ja sukupolven vaikutusta toisistaan ei voida 

kokonaan eristää. (Toivonen 1992) Koska väestön demograafisia perustietoja on helppo 

saada, niihin tukeudutaan joskus liikaakin, ja on vaarana, että niistä etsitään 

merkityksiä, joita niistä ei voi löytää (Anttila ym. 1993, 103-104).

Sukupolven merkitys kuluttajien käyttäytymisen selittäjänä on kasvamassa osittain 

siksi, että erilaiset vaiheet elämässä, kuten opiskelu, perhe, työ, vapaa-aika eivät ole 

sidoksissa yhtä voimakkaasti kronologisiin ikävuosiin kuin ennen ja erilaiset 

elämänvaiheet voivat sijoittua hyvin eri aikaan eri yksilöillä (Rantamaa & Hakamäki 

1998). Ikä ei myöskään enää ole itsestään selvä taustamuuttuja vaan sitä voidaan 

kuvailla pikemminkin kulttuurisena ilmiönä ja sosiaalisena konstruktiona (Rantamaa & 

Hakamäki 1998).

Seuraavaksi käsitellään neljää sukupolvea ja näiden sukupolvien välisiä eroja ja 

tyypillisiä piirteitä. Vaikka tässä tarkastelussa väestö on jaettu hieman yksinkertaistaen 

neljään sukupolveen, mahdollisuuksia sukupolvien muodostamiselle on myös useita 

muita (ks. esim. Toivonen 1992). Toisaalta jokaiseen tarkasteluun liittyy myös 

heikkouksia ja sukupolvien rajoista ei ole yhtenäistä käytäntöä edes suomalaisissa 

tutkimuksissa.

5.2 Seniorit

Vanhin sukupolvi määritellään usein ”ennen sotia” syntyneeksi sukupolveksi, eli ennen 

vuotta 1938 syntyneiksi ikäluokiksi. Tämän lisäksi J.P. Roos (ks. Toivonen, 1992) jakaa 

tämän sukupolven vielä kahteen osaan; ennen vuotta 1919 syntyneisiin, joita hän 

nimittää ”sodan ja pulan sukupolveksi”, joka on kokenut puutetta, jatkuvaa työntekoa, 

sairautta ja jopa huutolaisuutta sekä vuosina 1919-1938 syntyneisiin, 

”jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen”, jonka kokemusmaailmaan mahtuu 

aineellista hyvinvointiakin. Joissain tarkasteluissa myös Roos yhdistää nämä kaksi 

sukupolvea, koska näiden elämänkokemukset ovat keskenään hyvin samankaltaiset. 

Tässä tutkielmassa vanhimmaksi sukupolveksi, Senioreiksi, käsitetään yleensä ottaen 

ikäluokat, jotka ovat syntyneet vuotta 1946 ennen. Tämä toisaalta siksi, että seuraava
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sukupolvi, ns. suuret ikäluokat alkaa vuodesta 1946, toisaalta siksi että sekä nuorempien 

että vanhempien Senioreiden mediakäyttäytymisen kehittymiseen ovat vaikuttaneet 

samat mediat (erityisesti radio). Seniorien käsittelemistä yhtenä sukupolvena puoltaa 

myös monien kuluttajatutkimuksien menettely, jossa vanhimmat ikäluokat on yhdistetty 

yhdeksi ryhmäksi. Tämän ikäluokan suuruus vuoden 1997 lopussa oli Tilastokeskuksen 

Väestörakenne-tilaston mukaan 1 470 000 henkilöä.

Radio on ollut ensimmäinen sähköinen joukkoviestin, johon Seniorit ovat tutustuneet. 

Radion historia on Suomessa pitkä, radiolähetykset alkoivat jo 1920-luvulla, ja Suomen 

Yleisradio aloitti toimintansa vuonna 1926. Radion valta-asema kesti melko kauan, 

koska televisio saapui suomalaisiin koteihin vasta 1950-luvun loppupuolella. (Suomi 

75; Dokumentteja 1991, 46) Radion merkitys Senioreille onkin yhä tärkeä ja radio 

kuuluu osana päivä eri toimia.

Myös televisio on vanhimmalle sukupolvelle tärkeä media. Vanhimman sukupolven 

televisionkatselu poikkeaa nuoremmista sukupolvista. Keski-iän ylittäneet katsovat 

televisiota paljon riippumatta ohjelmataijonnasta tai esitysajasta (Lindfors 1992). 

Amerikkalaiset keski-ikäiset ja vanhemmat sukupolvet katsovat televisiosta edelleen 

yhtä kanavaa kerrallaan ja usein myös mainoskatkot, kun taas nuoremmat sukupolvet 

vaihtavat jatkuvasti kanavalta toiselle. (Ryan 1995, 99) Televisio voi toimia myös 

sosiaalisena välineenä vanheneville ikäluokille. Vanhimmalla sukupolvella sosiaaliset 

kontaktit vähenevät eläkkeelle jäännin ja lasten kotoa poismuuttamisen johdosta, jolloin 

televisio tarjoaa vaikutelman sosiaalisemmasta ympäristöstä.

Myös sanomalehtien käyttö vanhempien ikäryhmien keskuudessa on nuoria ikäryhmiä 

runsaampaa. Kuitenkin yhtenä syynä lukemiseen vietetyn ajan pitenemiseen 

ikääntyvillä sukupolvilla voidaan olettaa olevan lukunopeuden hidastuminen.(Erämetsä 

ym.1989) Printtimedia on vanhemmille sukupolville mainostettaessa tärkeä media, 

koska kuluttaja voi itse määrätä mainoksen prosessointiin käyttämänsä ajan ja rauhassa 

tutkia mainosta. Käytettäessä sanoma- ja aikakauslehtiä mainosmediana vanhempien 

sukupolvien prosessointinopeuden lasku ei automaattisesti aiheuta mainonnan 

tehokkuuden laskua.

Markkinoijan kannalta vanhenevat ikäryhmät ovat kuitenkin yhä tärkeämmässä 

asemassa. Tämä johtuu siitä, että sukupolvi on kooltaan melko suuri ja omaa hyvät
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kulutusmahdollisuudet ja varallisuuden. Vanhimman sukupolven edustajat ovat myös 

medioiden suurkuluttajia, mikä tekee heistä mainostajan kannalta helposti tavoitettavia. 

Markkinoijan tulee kuitenkin huomioida vanhimman ikäryhmän rajoitukset, ja välttää 

liian nopeatempoisia ja kestoltaan lyhyitä viestejä. (Johnson & Cobb-Walgren, 1994) 

Samoin markkinoijan kannattaa ottaa huomioon, että vanhin sukupolvi sai 

nuoruudessaan tottua siihen, että kaikkea voi tapahtua ja ettei turhia kulutukseen 

liittyviä riskejä ole kannattavaa ottaa. (Rantamaa & Hakamäki 1998) Vanhemmat 

sukupolvet ovatkin ahkerampia säästäjiä kuin nuoret ja saattavat kulutustottumuksissaan 

osoittaa tiettyä varovaisuutta. (Toivonen 1992)

5.3 Baby Boom-sukupolvi

Amerikkalaiset tutkijat ovat määritelleet Baby Boom -sukupolven tarkoittamaan 1946- 

1964 välisenä aikana syntyneitä ns. suuria ikäluokkia; USA:ssa noin 76 miljoonaa 

ihmistä kuuluu tähän ikäluokkaan (Wilkie 1994, 62). Tilastokeskuksen väestörakenne 

1997 -tilaston mukaan suuret ikäluokat alkavat myös Suomessa vuodesta 1946, vuonna 

1946 syntyneitä suomalaisia on 86 000 kun vuotta aiempi ikäluokka käsittää 77 000 

henkilöä. Tähän tutkielmaan valitsin Baby Boom -sukupolvea määrittäviksi vuosiksi 

tutkimuksissa yleisimmin esiintyneet vuodet 1946-1964 ja tähän sukupolveen kuuluu 

Tilastokeskuksen Väestörakenne-tilaston mukaan 1 520 000 henkilöä.

Aikuisväestön mediankäyttö poikkeaa ainakin sanomalehtien käytössä nuoremmista 

ikäpolvista. Sanomalehtien lukuaika keskittyy aamuun, ja sanomalehtien luku kuuluu 

usein päivän perusrutiineihin (haastattelu, Aatola). Lisäksi iän vaikutus näkyy kolmella 

tavalla: mitä asioita lehdistä haetaan, koska sanomalehtiä käytetään sekä miten niitä 

käytetään (haastattelu, Aatola). Kulttuurissamme aikuiset kuluttajat korostavat usein 

sanomalehtien lukemisessa siitä saatavaa hyötyä ja kertovat ”pyrkivänsä” lukemaan 

joka aamu lehden. (Uusmedia kuluttajan silmin, 65) Suomessa sukupolvia tutkinut J.P. 

Roos määrittää tälle sukupolvelle tyypilliseksi taustapiirteeksi television ja musiikin, 

(ks. Toivonen 1992) Toisinsanoen tämän sukupolven nuoruutta leimasi erityisesti 

kulttuurillisesti erityisesti television ja musiikin leviäminen ja arkipäiväistyminen, ns. 

populaarikulttuuri. Vapaa-ajan lisäksi aikuisväestö käyttää medioita yhä enemmän myös 

työssään. Tämä saattaa vaikuttaa myös näiden ikäluokkien vapaa-ajan mediankäyttöön. 

Uudet mediat ovat levinneet myös Baby Boom-sukupolven edustajien 

mediavalikoimaan. Ongelmana kuitenkin on, että monet tähän sukupolveen ja
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Senioreihin kuuluvat kuluttajat eivät pidä itseään uusien medioiden ja palveluiden 

kohderyhmänä. Nämä kuluttajat näkevät, että uudet mediat on suunniteltu erityisesti 

nuorille, dynaamisille ja menestyville ihmisille. Tämän käsityksen muuttaminen olisi 

ehdottoman tärkeää, jotta nämä sukupolvet todella saataisiin kiinnostumaan uusien 

medioiden taijoamista mahdollisuuksista. (Uusmedia kuluttajan silmin, 68)

Vaikka Aatolan (haastattelu) mukaan Suomessa ei voida tunnistaa aivan samankaltaista 

Baby Boom -sukupolvea kuin USA:ssa, on selvästi nähtävissä mainostajien 

kiinnostuksen kasvu vanhempia ikäluokkia kohtaan. Vanhempien ikäluokkien 

edustajilla on varallisuutta ja kulutusintoa, ja erilaisia tuotteita ja palveluita suunnataan 

tällä sukupolvelle ja esimerkiksi vähäkaloristen virvoitusjuomien valmistajat ovat 

löytäneet uuden kohderyhmän 50-vuotiasta kuluttajista. Erityisen kiinnostavana 

ryhmänä Aatola näkee ns. empty nesters -ryhmän, jolla tarkoitetaan vanhempia, joilla 

on lasten muutettua pois kotoa aikaa itselleen. Tätä elämänvaihetta on kutsuttu myös 

kolmanneksi iäksi, jolloin kuluttajat eivät ole vielä vanhoja perinteisessä 

toimintakyvyttömyyden ja riippuvaisuuden mielessä (Rantamaa & Hakamäki 1998). 

Tällä kohderyhmällä on ajan lisäksi sekä rahaa että terveyttä, mikä tekee kohderyhmästä 

mainostajan kannalta erityisen kiinnostavan.

Mielenkiintoista on, että keski-ikäisillä kuluttajille myydään tuotteita ja palveluita 

nuoruuteen liittyvällä symboliikalla. Kulutuksen on todettu olevan tärkeä väline yksilön 

ikäidentiteetin ilmentämisessä. Tällä hetkellä kulutus on hyvin keski-ikäispainotteista ja 

ikäryhmien asemat kulutuksessa muuttuvat hitaasti. (Rantamaa & Hakamäki 1998) 

Näin ollen Baby Boom -sukupolven merkityksen markkinoijalle voisi nähdä pysyvän 

tärkeänä myös tulevaisuudessa.

5.4 X-sukupolvi

X-sukupolvi käsittää vuosien 1961 ja 1981 välisenä aikana syntyneet ihmiset, jotka ovat 

tällä hetkellä 18-38-vuotiaita (Ritchie 1995, 8-10). Baby Boom sukupolven jälkeen 

syntynyttä sukupolvea on kutsuttu myös baby bust-sukupolveksi (välipolvi), mikä 

viittaa sukupolven pienuuteen. Baby Bust -sukupolvi tarkoittaa vuosien 1965-1976 

välisenä aikana syntyneitä ikäluokkia, tähän ikäluokkaan kuuluu USArssa noin 43 

miljoonaa ihmistä (Wilkie 1994, 62).
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Koska eri tutkijat ovat määrittäneet X-sukupolven ja baby bust-sukupolven jokseenkin 

samalla tavalla, ei tässä tutkielmassa käsitellä tarkemmin näiden kahden sukupolven 

välisiä mahdollisia eroja. Tähän tutkielmaan valitsin X-sukupolvea määrittäviksi 

syntyvuosiksi 1965-1976. Sukupolven koko Tilastokeskuksen väestörakenne-tilaston 

mukaan on 790 000 henkilöä, mikä on vain hieman yli puolet Baby Boom -sukupoven 

koosta.

X-sukupolvi on havaittu muissakin kehittyneissä maissa ja sen tärkeydestä kertoo se, 

että jo vuonna 1998 X-sukupolven aikuisten määrä ylitti Baby Boom-sukupolven 

aikuisten määrän monissa maissa. Vaikka Baby Boom -sukupolven ja X-sukupolven 

käyttäytyminen ja erityispiirteet saattavatkin vaihdella eri maissa, selvä kuilu näiden 

kahden sukupolven välillä on kuitenkin nähtävissä kaikkialla. (Ritchie 1995, 147)

Yhdysvalloissa on jo kauan käytetty termiä ”Baby Boomers” tarkoittamaan sodan 

jälkeen syntynyttä sukupolvea. Kuitenkin vasta 90-luvun alussa markkinoijat profiloivat 

tätä seuraavan sukupolven ja antoivat sille nimen ”Generation X”. Sukupolven 

nimitermissä oleva ”X” kuvastaa sukupolven tuntemattomuutta ja markkinoijan 

vaikeutta ymmärtää sen käytöstä. (Ritchie 1995, 8-10)

X-sukupolvi määritellään hyvin usein suhteessa vanhempaan sukupolveen. X- 

sukupolven edustajat matkustavat enemmän kuin ”Baby Boomers”- sukupolvi, juovat 

enemmän Coca-Colaa, syövät enemmän pikaruokaa, ja polttavat enemmän tupakkaa. 

(Ritchie 1995, 27) X- sukupolvella on myös erilainen elämänkatsomus ja nämä nuoret 

aikuiset eivät pidä työntekoa ja avioliittoa yhtä tärkeänä kuin vanhempansa. (Donaton 

1993)

Suomessa 1990-luvulla tehdyn tutkimuksen (ks. Rantamaa & Hakamäki 1998) mukaan 

nuorten kulutuksessa korostuu erityisesti elämyksellisyys, mitä ilmentää "hetkellistä 

mielihyvää ja henkilökohtaista iloa tuottavien” hyödykkeiden kuluttaminen. Nuorten 

kulutus on myös vanhempien sukupolvien kulutusta julkisempaa ja näkyvämpää 

keskittyen esimerkiksi elokuviin, diskoihin ja muihin julkisiin toimintoihin kun taas 

vanhempien sukupolvien kulutuksen voidaan nähdä olevan enemmän 

kotiorientoitunutta. (Rantamaa & Hakamäki 1998)
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Ritchien (1995) mukaan nuoret aikuiset ovat oppineet jo lapsuudessaan käyttämään 

mediaa hyväkseen ja huvikseen, kuitenkin kriittisesti. Media on nuorille tiedon ja 

oppimisen lähde. X-sukupolven edustajat ovat aktiivisia televisio- ja 

radiokanavasurffareita, eivät vain passiivisia vastaanottajia ja tällöin heitä kiinnostaa 

enemmän ohjelman tai tekstin sisältö, kuin sen lähde tai esitysaika (Ritchie 1995, 117; 

MTV3 1995). Televisio on kuulunut X-sukupolven elämään myös Suomessa. 

Säännölliset televisiolähetykset alkoivat Suomessa vuonna 1958 (Suomi 75; 

Dokumentteja 1991, 147), ja television asema oli vakiintunut siihen mennessä, kun X- 

sukupolven edustajat elivät lapsuuttaan kuusikymmentä-ja seitsemänkymmentäluvuilla.

Nuorten aikuisten mediakulutuksesta on olemassa erilaisia tutkimustuloksia eri 

ajankohdilta. Gallup-median vuonna 1988 tekemän tutkimuksen mukaan nuoret 

suosivat koko väestöä enemmän Kolmoskanavaa, kaapeli-tv:tä, aikakauslehtiä ja kiijoja. 

Kuitenkin uudemmissa tutkimuksissa nuoret ovat se ryhmä, joka kaikkein vähiten 

katsoo televisiota (Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus 1994 ja 1995). Myös verrattuna 

amerikkalaisiin nuoriin, suomalaiset nuoret katsovat televisiota vähemmän; 

amerikkalaiset nuoret katsovat viikossa noin 25 tuntia, eli yli kolme ja puoli tuntia 

päivässä (Ryan 1995, 32). Suomalaiset nuoret katsovat tutkimuksen mukaan televisiota 

paljon vähemmän kuin vanhemmat ikäryhmät, vain hieman yli tunnin päivässä kun 

esimerkiksi nuorten omien vanhempien ikäryhmä, 45-64 -vuotiaat, katsovat yli puolet 

enemmän.(ks. taulukko 1)
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Taulukko 1: Televisiolähetysten katseluun käytetty aika (minuuttia) eri 

ikäryhmissä keskimääräisenä päivänä 1997 (Nelonen 1.6.1997-)

TV-

kanava

Ikä YLE1 YLE2 EST MTV3 Nelonen Muut YhL

3-9 vuotta 15 17 1 25 1 3 63

10-14 vuotta 18 18 1 50 2 6 95

15-24 vuotta 12 16 1 41 4 7 81

25-34 vuotta 26 27 2 57 5 10 128

35-44 vuotta 30 32 2 59 4 10 136

45-64 vuotta 47 41 3 70 3 7 171

65- vuotta 62 50 5 96 3 8 226

Lähteet: Finnpanel Oy, Oy Yleisradio Ab 1998.

Aikakauslehdistä nuoria aikuisia kiinnostavat eniten nuortenlehdet ja harrastelehdet. 

Näitä pidetään tärkeimpinä ja viihteellisimpinä lehtinä ja näistä lehdistä luetaan 

sarjakuvia, radio- ja televisio-ohjelmatietoja sekä musiikkiartikkeleita. Myös urheiluun, 

muotiin, pukeutumiseen, rikoksiin ja sotiin liittyviä juttuja pyritään lukemaan 

aktiivisesti. Vaikka lukemista yleisesti ei paljoa nuorten keskuudessa harrastetakaan, yli 

90 % nuorista pitää sitä rentouttavana ja mukavana ajankuluna.(Gallup Media 1989) 

Myös sanomalehtiä luetaan nuoremmissa ikäryhmissä, jolloin lukuaika ei tosin ole pitkä 

ja keskittyy lähinnä iltapäivään (haastattelu, Aatola).

X-sukupolvi on mainostajalle vaikea kohderyhmä, ja markkinoijat ylenkatsoivat tätä 

ryhmää pitkään (Donaton 1993). X- sukupolvi on ollut USArssa esillä mediassa 1990- 

luvun alkupuolella ja nyt nuorten aikuisten tärkeys markkinoijalle on tunnustettu. 

Advertising Age otsikoikin etusivullaan helmikuussa 1993: ”Media herää huomaamaan 

X-sukupolven”. Nuoret ovat markkinoijan kannalta tärkeä kohderyhmä kahdesta syystä. 

Ensinnäkin, nuoret kuluttavat paljon rahaa, ja toiseksi nuoret eivät vierasta uusia 

teknologioita ja uusia interaktiivisia markkinointimetodeja. (Ryan 1995, 235) Lisäksi 

sukupolvi X:ää kiinnostavat bisnes-ja tietokonealat (Steinbock 1995)
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5.5 Y-sukupoIvi (baby boomlet)

Monet markkinoijat ovat määrittäneet X-sukupolven jälkeisen sukupolven Y- 

sukupolveksi. Tätä sukupolvea on kutsuttu myös Intemet-sukupolveksi ja neljänneksi 

sukupolveksi. Tätä sukupolvea kutsutaan Yhdysvalloissa nimellä baby boomlet, ja 

väestötieteilijöiden mukaan kyseessä onkin X-sukupolvea suurempi ikäluokka, jonka 

käsittää pelkästään Yhdysvalloissa 68 miljoonaa ihmistä. (Steinbock 1995) Suomessa 

vuoden 1976 jälkeen syntyneitä Y-sukupolven jäseniä on 1 300 000.

Toisaalta on vaikea arvioida, miten tämä sukupolvi tullaan lopulta määrittelemään, 

kuuluvatko esimerkiksi 1990-luvun alussa syntyneet vielä tähän samaan sukupolveen. 

Tämä riippuu sukupolven nuoruuden kokemuksista, mikäli näiden ikäluokkien nuoruus 

vastaa vielä 1970-luvun lopulla syntyneiden nuoruuden kokemuksia, voidaan nämä 

ikäryhmät yhdistää yhdeksi sukupolveksi. Tässä tutkielmassa käsitellään nuorimpana 

sukupolvena yleensä vuoden jälkeen 1976 syntyneitä ikäluokkia.

Dan Steinbockin (1995) mukaan Amerikassa alle murrosikäiset ovat ehtineet jo 

mullistaa kokonaisia teollisuudenaloja, kuten multimediakoneiden massamyynnin ja 

Disneyn animaatioiden huippumenestyksen. Tämä ikäluokka on myös ensimmäinen, 

joka todella kasvaa multimedioiden ja internetin maailmaan. (Steinbock 1995) 

Livingstone ym. (1999, 46) näkevätkin internetin vievän tulevaisuudessa yhä 

suuremman osan nuorten ihmisten ajankäytöstä. Myös Forrester Researchin tutkimusten 

mukaan neljäs sukupolvi on myös tulevaisuudessa teknologioiden, PC:n ja internetin 

kehityksen määrittäjä. Vaikka sukupolven vanhemmat, Baby Boom -sukupolveen 

kuuluvat, eivät välttämättä itse tarvitse internetiä ja muita uusia mediateknologioita, he 

haluavat kuitenkin varmistaa lasten pysymisen kehityksen mukana. (Forrester Research 

1998)

Y-sukupolvi on elänyt myös väritelevision, useiden radiokanavien, videoiden ja 

internetin aikakaudella. Vuonna 1976 Suomessa nähtiin ensimmäinen 

väritelevisiolähetys, teksti-tv aloitti toimintansa vuonna 1981. (Suomi 75; 

Dokumentteja, 1991)

Tilastokeskuksen Joukkoviestimet-tilaston (Tilastokeskus 1998a) mukaan 

mediankäytössä nuoret ikäluokat eroavat vanhemmista. Televisiota lapset ja nuoret
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katsovat selvästi keskimääräistä vähemmän. Lisäksi eurooppalaisittain tarkasteltuna 

tytöt katsovat hieman poikia vähemmän televisiota (Livingstone ym. 1999, 43) 

Television katselu lisääntyykin systemaattisesti iän myötä. Toisaalta nuoret käyttävät 

muuta väestöä aktiivisemmin muun muassa teksti-tv:tä.

Finnpanel Oy:n TV-mittaritutkimuksen vuonna 1995 tekemän tutkimuksen mukaan 

nuoret 15-24 -vuotiaat ovat valikoivia, mutta aktiivisia katsojia. Nuorten katselu 

painottuu tutkimuksen mukaan hyvin voimakkaasti Jyrkiin, ulkomaisiin elokuviin ja 

sarjoihin. Nuorille ohjelman sisältö on keskeisempi peruste katsomiselle kuin esitysaika. 

Lisäksi vuoden 1998 Finnpanelin tutkimuksen mukaan televisiokatselu on yhä 

enenevässä määrin muuttumassa ympärivuorokautiseksi.

UNESCOn tekemän maailmanlaajuisen medioihin liittyvän selvityksen mukaan 12- 

vuotiaiden suosituimmiksi ohjelmiksi ja elokuviksi nousivat toimintasarjat ja -elokuvat, 

science fiction -ohjelmat ja kauhu. Nuorimman sukupolven mediakäyttöä heijastelevat 

myös tämän sukupolven roolimallit. UNESCOn tutkimuksen mukaan 26% lapsista 

nimesi roolimallikseen toimintasankarin ja 19% pop-tähden tai muusikon. Muut 

henkilöt, kuten uskonnolliset ja poliittiset johtajat, filosofit ja tutkijat saivat vähemmän 

mainintoja. (Groebel 1999, 63)

Dan Steinbock näkee Y-sukupolven uhkana tulevaisuudessa kiristyvän kilpailun 

työpaikoista sekä taloudellisten ja etnisten erojen korostumisen kautta polarisaation. 

Tapahtuessaan tällainen väestön ja sukupolven kaksijakoisuus tulee aiheuttamaan myös 

markkinoijalle uusia haasteita ja massamarkkinoinnin lopullisen katoamisen (Steinbock 

1995)

Tässä luvussa tarkasteltiin neljän kuluttajasukupolven mediakäyttäytymistä ja 

erityispiirteitä. Sukupolvien selvä jako syntymävuosien perusteella on vaikeaa ja 

monien usein edellisen sukupolven vanhimmat edustajat ovat käyttäytymistavoiltaan 

hyvin samankaltaisia seuraavan sukupolven nuorimpien edustajien kanssa. Väestön 

jakamisella eri sukupolviin voidaan kuitenkin saada viitteitä tyypillisistä 

käyttäytymistavoista eri sukupolvien välillä.

Jokaisella sukupolvella on oma tyypillinen tapansa käyttää joukkoviestimiä ja lisäksi 

mediakäyttäytyminen usein keskittyy tiettyyn mediaan, jota sukupolvi nuoruudessaan
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on oppinut käyttämään. Toisaalta monien viestimien kohdalla erot sukupolvien välillä 

ovat katoamassa, viestimestä tulee osa kaikkien sukupolvien päivittäistä elämää. 

Televisionkatselun voidaan nähdä lähestyvän tämänkaltaista tilannetta. Uudet mediat 

taas jakavat sukupolvia jyrkästi, nuoremmat sukupolvet kuuluvat usein ensimmäisiin 

uusien medioiden omaksujiin näiden joukkoviestinten elinkaaren aikaisessa vaiheessa. 

Nuorista sukupolvista onkin tulemassa mediamainostajalle yhä tärkeämpi kohderyhmä, 

toisaalta vanhempien sukupolvien runsas medioiden käyttäminen tekee näistä 

kohderyhmistä markkinoijan kannalta helpommin saavutettavia.
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6 TUTKIELMAN VIITEKEHYS JA HYPOTEESIT

Tutkielmani viitekehyksen muodostaa kuluttajan mediakäyttäytyminen ja siihen 

vaikuttavien tekijöiden vaikutusten tarkastelu. Mediakäyttäytyminen tarkoittaa valintaa 

eri medioiden välillä ja näiden medioiden käyttöä erilaisissa konteksteissa ja eri tavoin. 

Kuluttajan mediakäyttäytymisen tunteminen on markkinoijalle tärkeää mainonnan 

mediavalintaa suorittaessa. Mediakäyttäytymisen taustalla ovat erilaiset kuluttajan 

tarpeet, joita käyttötarkoitus-koulukunta tutkimuksissaan tarkastelee. Näitä tarpeita ovat 

kognitiiviset, tunteisiin, itsensä toteuttamiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja rentoutumiseen 

liittyvät tarpeet. Näitä tarpeita muokkaavat monet ympäristöön, kulttuuriin ja yksilön 

arvoihin ja asenteisiin liittyvät sekä kuluttajan sisäiset että ympäristöstä nousevat 

ulkoiset tekijät.

Mediakäyttäytymisen selittämiseen liittyvät yksilön tarpeiden ja ominaisuuksien lisäksi 

erilaiset ympäristöön ja kulttuuriin liittyvät tekijät, jotka yhdessä vaikuttavat kuluttajan 

mediakäyttäytymiseen. Mediakäyttäytymisen selittäminen muodostaakin markkinoijalle 

vaikean ja monimutkaisen tehtävän. Tämän vuoksi markkinoijan mediavalintojen 

helpottamiseksi olisi yksinkertaisempaa löytää jokin helpommin mitattavissa ja 

tarkasteltavissa oleva segmentointi tekijä, joka vaikuttaisi kuluttajan 

mediakäyttäytymiseen. Erilaiset segmentointitavat, kuten demograafinen segmentointi 

on toiminut apuvälineenä tämän kaltaisissa tarkasteluissa, mutta varsinkin nykyajan 

jatkuvasti muuttuvassa mediaympäristössä tällainen tarkastelu sisältää rajoituksia, jonka 

vuoksi erilaisia segmentointikeinoja on pyritty yhdistämään ja löytämään uusia keinoja 

kuluttajien käyttäytymisen selittämiseen ja ymmärtämiseen.

Sukupolven muodostavat samaan historialliseen aikaan ja samoissa sosiaalisissa oloissa 

nuoruutensa eläneet henkilöt. Saman sukupolven sisällä mediavalintoja ohjaavat 

nuoruuden kokemukset ja nuoruuden mediakäyttäytymismallit säilyvät myös 

sukupolven vanhentuessa. Sukupolvi voisi mahdollisesti toimia mediakäyttäytymistä 

selittävänä tekijänä, koska monet mediakäyttäytymiseen liittyvät tekijät kuten 

kulttuuriympäristö, arvot ja osittain myös tarpeet liittyvät sukupolvien yhteisiin 

kokemuksiin ja ovat näin sukupolvelle yhteisiä. Toisaalta monien muiden mahdollisten 

mediakäyttäytymisen selitystekijöiden kuten sosiaaliluokan tai varallisuuden toimivuus 

mediakäyttäytymisen selittämisessä on rajallinen ja merkitys vähenemässä.
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Kuvio 11: Viitekehys

Kuluttajan mediakäyttäytyminen 
•Media valinta 
•Käyttökontekstit

YKSILÖN TARPEET

1. Kognitiiviset tarpeet
2. Tunteisiin liittyvät tarpeet
3. Itsensä toteuttamisen tarpeet
4. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tarpeet
5. Rentoutumisen tarpeet

Mediakäyttäytymiseen
vaikuttavat

tekijät
SUKUPOLVI

Viitekehyksenä toimivan mallin pohjalta voi päätellä, että eri sukupolvien 

käyttäytymisen taustalla olevien tarpeiden tulee olla erilaiset eri sukupolvilla ja että 

sukupolvi ilmentää näitä erilaisia tarpeita eri tavoin. Sukupolvelle on ominaista yhteinen 

kasvuympäristö, sekä tiettyyn historialliseen aikaan liittyvät yhteiskunnan arvot ja 

asenteet. Mallin mukaan sukupolvea yhdistävät kokemukset ovat muokanneet 

sukupolven tarpeita ja niiden ilmentämiskanavia ja näin myös sukupolven 

mediakäyttäytyminen saa yhteisiä piirteitä. Koska eri sukupolvien yhteiset kokemukset 

poikkeavat toisistaan, poikkeaa myös eri sukupolvien mediakäyttäytyminen.

Viitekehyksen pohjalta muodostui neljä hypoteesia, joita empiirisellä tutkimuksella 

testataan. Tarkoituksena on empiirisellä tutkimuksella selvittää sukupolven ja 

mediakäyttäytymisen suhdetta sekä vertailla eri sukupolvien mediakäyttäytymistä. 

Hypoteeseista ensimmäinen, liittyy medioiden keskinäiseen kilpailuun ja kuluttajien 

mediavalintaan, jota käsiteltiin luvussa kolme. Käyttökontekstihypoteesi liittyy luvun 

kolme siihen osaan, jossa käsiteltiin kuluttajien mediakäyttäytymistä erilaisissa 

konteksteissa. Sukupolvihypoteesi liittyy lukuihin neljä ja viisi, joissa käsiteltiin 

mediakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä (luku 4) sekä sukupolven mahdollisuuksia
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mediakäyttäytymisen selittämisessä (luku 5). Viimeinen hypoteesi liittyy lukuun viisi ja 

erityisesti Y-sukupolvea käsittelevään alalukuun 5.5.

Hypoteesit

Hj Mediahypoteesi: Televisio on kuluttajan kognitiivisissa tarpeissa ja eri

käyttökonteksteissa edelleen useimmin valittu media. Televisio pystyy 

kilpailemaan erilaisten medioiden kanssa monipuolisuudellaan ja mediakeinojen 

moninaisuudella.

Hypoteesi perustuu osittain vanhentuneeseen lähdeaineistoon suomalaisten 

mediavalinnasta ja mediakäyttäytymisestä. Toisaalta monessa lähteessä on 

korostettu uusien medioiden mahdollisuutta pidemmällä aikavälillä syrjäyttää 

perinteiset mediat.

H2 Käyttökontekstihypoteesi: Eri tilanteissa kuluttaja valitsee eri median.

Mediavalinta vaihtelee näin ollen vuorokaudenajan ja käyttökon tekstin mukaan.

Hypoteesi perustuu käyttötarkoitustutkimus-perinteen näkökulmaan kuluttajien 

mediakäyttäytymiseen. Sen mukaan kuluttajan mediavalintojen taustalta voidaan 

löytää erilaisia tarpeita, joita kuluttaja mediavalinnassaan tyydyttää. Erilaisiin 

tarpeisiin kuluttaja valitsee sopivan median.

H3 Sukupolvihypoteesi: Mediakäyttäytyminen vaihtelee sukupolvittain. Mediaa, 

johon sukupolvi on tutustunut nuoruudessaan, käytetään myös vanhemmalla 

iällä.

Hypoteesi perustuu lähdeaineiston viittauksiin esimerkiksi Yhdysvalloissa X- 

sukupolven mediakäyttäytymisen keskittymisestä medioihin, jotka tulivat 

markkinoille sukupolven ollessa nuori, tällaisia medioita on mm. 

kaapelitelevisio. Lähdeaineistosta löytyi myös viittauksia vanhimman 

sukupolven mediakäyttäytymisen keskittymisestä radionkuunteluun.
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H4 Internet-sukupol vihypoteesi : Y-sukupolven asenne uuteen intemet-

teknologiaan on positiivisempi kuin muilla sukupolvilla ja sukupolven 

mediakäyttäytyminen on keskittynyt muita sukupolvia enemmän internetiin.

Hypoteesin taustalla on uuden sukupolven määrittelyyn liittynyt keskustelu, 

jossa on korostettu internetin merkitystä sukupolven yhteisten kokemusten 

joukossa ja mediakäyttäytymisen kehityksessä.
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7 EMPIIRINEN TUTKIMUS

7.1 Empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on testata teorian perusteella tehtyjä hypoteeseja ja 

tarkastella suomalaisten kuluttajien mediakäyttäytymistä ja mediavalintaa erilaisissa 

tilanteissa ja erilaisiin tarpeisiin.

7.2 Aineiston hankinta ja otantamenetelmät

Tutkimukseni empiriaosuudessa käsittelemäni data koostuu Suomen Trendi tiedon 

Uusmedia99-tutkimusta varten keräämästä tutkimusaineistosta. Uusmedia99- 

tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten kiinnostusta ja asenteita 

uusmediaa, mediateknologiaa ja sen tulevaisuuden sovelluksia kohtaan. (Jäälahti & 

Ruohomaa 1999)

Uusmedia99-tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin informoituna kirjekyselynä 

tammi-helmikuussa 1999. Uusmedia99 on luonteeltaan trenditutkimus. Se kartoittaa 

uusien medioiden levinneisyyttä suhteessa perinteisiin medioihin sekä kuluttajien 

asenteissa ja kiinnostuksen kohteissa tapahtuneita olennaisia muutoksia. Tutkimukseen 

osallistui 2003 henkilöä.

Otantamenetelmät

Uusmedia99-tutkimuksen otanta on toteutettu monivaiheisena ositettuna otantana. 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen edellyttävä määrä kohdehenkilöltä on jaettu 

alueellisesti lääneittäin.

Toisessa vaiheessa on kunkin läänin sisällä kohdehenkilöiden määrä jaettu 

kuntatyypeittäin. Kunnat on ryhmitelty kuntatyyppeihin siten, että kaupungit jaettiin 

asukasmäärän mukaan suuriin ja pieniin kaupunkeihin ja maalaiskunnat kolmeen eri 

luokkaan sen mukaan, miten maalaiskunnan väestö oli jakautunut eri elinkeinoihin. 

Tutkimuskunnat on valittu edustavasti.
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Otannan kolmas vaihe käsitti lähtöosoitteiden poimimisen väestömäärän edellyttämällä 

tavalla. Kyselyt tehtiin lähtöpistejäijestelmällä, jossa satunnaisesti poimituista 

lähtöosoitteista edeten on tehty kuusi haastattelua. Jokaisesta haastattelun kohteena 

olevasta taloudesta valittiin henkilö, joka täyttää valintakortin määräämät sukupuoli- ja 

ikäehdot. Tälle vastaajaksi valitulle henkilölle on edelleen toimitettu tutkimuksen 

kyselylomake täytettäväksi.

Näyte kiintiöitiin haastattelujen yhteydessä. Haastattelijalla oli kaksi lähtöpistekorttia. 

Korttien avulla haastattelija pystyi valitsemaan kohdehenkilöt eli vastaajat. Näin 

pystyttiin luomaan perusjoukosta mahdollisimman edustava tulos (taulukko 2). 

Tutkimuksen tiedot keräsi Suomen Gallup Oy.

Taulukko 2: Uusmedia99 -tutkimuksen painottamaton rakenne ja väestö 

keskimäärin

Näyte Näyte 12-59 -vuotias väestö

kpl % v. -96 lopussa

Ikä

12-24 v 536 27% 24,8 %

25-34 v 438 22% 20,9 %

35-44 v 446 22% 23,2 %

45-60 v 572 29% 31,1 %

Ei vastausta 11 1 %

Yht. 2003

Lähde: Jääsaari & Ruohomaa 1999. (Suomen Trenditieto Oy/YLE Yleisötutkimus, 

Uusmedia99-tutkimus)

Yleistettävyys tarkoittaa tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä perusjoukkoon. (Malhotra 

1999, 284) Tutkimukseen osallistui 2003 henkilöä. Iältään vastaajat olivat 12-60- 

vuotiaita, ja tuloksia voidaan tulkita tämän ikäiseen suomalaiseen väestöön. 

Uusmedia99 tutkimuksen näyte edustaa siis Suomen 12-60 -vuotiasta väestöä 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta.



52

7.3 Aineiston luotettavuus

Mittaamiseen liittyvät virheet voidaan jakaa systemaattisiin virheisiin sekä 

satunnaisvirheisiin, jotka vääristävät tuloksia eri tavoin. Systemaattiset virheet 

vaikuttavat samansuuntaisesti mutta satunnaisten virheiden vaikutus ei ole 

yksisuuntainen. Nämä vaikutukset voivat myös kumota toisensa. Systemaattiseen 

virheeseen viitataan termillä validiteetti ja satunnaisvirheeseen termillä reliabiliteetti. 

(Malhotra 1999, 281-283)

7.3.1 Reliabiliteetti

Reliabiliteetti liittyy tulosten luotettavuuteen siinä tapauksessa, että tutkimus suoritetaan 

uudestaan. Tällöin tulosten tulisi pysyä muuttumattomina. (Malhotra 1999, 281) Tämä 

tarkoittaa sitä, kuinka paljon sattumaa tutkimustuloksiin liittyy.

Suomen Trenditieto Oy on suorittanut Uusmedia-tutkimusta jo usean vuoden ajan ja nyt 

tehty tutkimus on jatkoa vuosina 1997 ja 1998 tehdyille tutkimuksille. Vuoden 1999 

tutkimusaineisto kerättiin informoituna kiijekyselynä tammi-helmikuussa 1999. 

Kyselyä on pyritty parantamaan vuosittain. Vuoden 1998 tutkimuksen vastaajille 

tarjottuja vaihtoehtoja (liite 1 ja 2) osittain vähennettiin ja yhdisteltiin vuoden 1999 

tutkimusta varten. Vuonna 1998 tutkimukseen oli otettu mukaan 13 erilaista 

mediakäyttöön liittyvää tilannetta ja 15 erilaista tiedontarvetta, vuonna 1999 sekä 

tilanteita että tiedontarpeita oli enää 10. Myös vastaajien valittavana olevaa 

mediavalikoimaa pienennettiin mutta toisaalta vastaajien valintavaihtoehtoja 

laajennettiin mahdollistamalla usean median valinta kuhunkin tilanteeseen ja 

tiedontarpeeseen. Tämän tutkielman teossa hyödynnettiin Uusmedia99-tutkimuksen 

dataa.

Satunnaisvirhettä saattaa aiheuttaa se, että kyselyyn ei sen laajuuden huomioon ottaen 

voitu ottaa useita, rinnakkaisia ja samaa asiaa mittaavia kysymyksiä. Toisaalta otoksen 

koko (2003) osaltaan vähentää satunnaisvirhettä. Satunnaisvirhettä vähentää myös 

vastaajien motivoituneisuus, ja motivoituneisuutta pyrittiin lisäämään vastaajien kesken 

arvotulla palkinnolla. Toisaalta mediavalinta itsessään on lähes kaikkia kuluttajia 

koskettava ja melko neutraali aihealue, mikä saattaa myös vähentää satunnaisvirhettä.
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7.3.2 Validiteetti

Validiteetti tarkoittaa tulosten luotettavuutta ja sitä, kuvaavatko saadut tulokset 

todellisia muutoksia muuttujissa, vai sisältävätkö tulokset systemaattisia tai satunnaisia 

virheitä. Toisin sanoen validiteetilla tarkoitetaan sitä, saadaanko tutkimuksella tuloksia 

siihen ongelmaan, johon tutkija toivoo vastauksia saavansa. Tutkimuksen suorittajan 

täytyy varmistua siitä, että kaikki tutkimuksen kohteena olevat asiat mitataan ottaen 

huomioon kaikki asiaan liittyvät ulottuvuuden ja ominaisuudet. (Malhotra 1999, 283)

Kvantitatiivisen tutkimuksen osalta on tärkeää huomioida, miten käsitteistä tehdään 

muuttujia. Tutkimuksessa otettiin tarkasteluun kuluttajien mediakäyttäytyminen. 

Vastaajilta kysyttiin heidän mediavalinnastaan erilaisissa tilanteissa. Vaihtoehdoiksi 

annettiin erilaisia medioita, ja joukkoon otettiin mainosmedioiden lisäksi myös mm. 

video, kirja, levy tai kasetti. Vastaajille pyrittiin siis tarjoamaan kaikki mahdolliset 

medioina pidettävät vaihtoehdot, joista valita.

Mediakäyttäytymiseen liittyvät muuttujat koodattiin dikotomisiksi, koska haluttiin 

tarkastellaan intermediavalintaa tietyissä tilanteissa, ei niinkään mediankäytön määrää. 

Toisin sanoen vastaajilta kysyttiin käyttävätkö he mediaa tietyssä tilanteessa vai eivät. 

Lisäksi toisessa tarkastelussa, joka liittyi mediavalintaan erilaisissa tiedontarpeissa 

annettiin vaihtoehdoksi myös esim. matkapuhelinten tekstiviestipalvelut, jolla osaltaan 

haluttiin varmistaa myös uusien medioiden huomioiminen tutkimuksessa. Myös 

kysymykset pyrittiin muotoilemaan niin, että niihin oli mahdollisimman helppo vastata 

ja ne olivat helposti ymmärrettäviä. (Liite 2)

7.4 Analysointimenetelmät

Aineiston analysoinnissa on käytetty pääasiassa ristiintaulukointeja ja suoria jakaumia. 

Ristiintaulukoinnissa tilastollista merkitsevyyttä on puolestaan tarkasteltu Khi-neliö- 

merkitsevyystestillä, joka soveltuu hyvin tässäkin aineistossa olevien välimatka- 

asteikollisten muuttujien välisten yhteyksien tarkasteluun. Tällöin pyrittiin löytämään 

tilastollista merkitsevyyttä eri sukupolvien käyttäytymisen välillä.



54

Aineistosta pyritään myös selvittämään, kuinka hyvin sukupolvi selittää kuluttajan 

mediakäyttäytymistä. Ristiintaulukointien lisäksi tässä tarkastelussa käytetään logistista 

regressioanalyysia.

7.5 Empiirisen tutkimuksen aineiston esittely

Seuraavaksi tarkastellaan vastaajien taustamuuttujia, jotta tutkimusaineistosta saataisiin 

kokonaiskuva. Ensin käsitellään vastaajien demografisia taustatekijöitä

Jotta voitiin tarkastella X- ja Y-sukupolvea ja toisaalta Baby Boom -sukupolvea 

Suomessa aineistoon koodattiin sukupolvi-niminen muuttujaluokka. 

Sukupolvijaottelussa käytin Richien ja muiden kuluttajasukupolvitutkijoiden yleisintä 

määritelmää sukupolvien syntymävuosista. Tämän mukaan ennen vuotta 1946 syntyneet 

kuuluvat vanhimpaan sukupolveen, Senioreihin, vuosien 1946-1964 välisenä aikana 

syntyneet, eli 34-52 -vuotiaat kuuluvat Baby Boom -sukupolveen ja vuosina 1965-1976 

syntyneet aineiston keruuaikana 22-33 -vuotiaat kuluttajat X-sukupolviluokkaan. Y- 

sukupolvea edustavat aineistossa 12-21 -vuotiaat vuosina 1977 - 1986 syntyneet 

henkilöt.

Taulukko 3: Sukupolvet ja otoksen suuruus tutkimuksessa (n=1957)

Sukupolvi Syntymävuodet Ikä v 1999 Otos

Seniorit < 1946 54-60 264

Baby Boom 1946-1964 35-53 763

X-sukupolvi 1965-1976 23-34 533

Y-sukupolvi 1977- 1986 12-22 397

Yhteensä 1957

Vastaajista 51 prosenttia oli naisia ja 49 prosenttia miehiä. Iältään he olivat keskimäärin 

31-32-vuotiaita. Eri sukupolvet olivat edustettuna tutkimuksessa siten, että Y - 

sukupolveen kuuluvia henkilöitä oli aineistosta 20%, eli 397 kpl, X-sukupolveen 

kuuluvia 27% (533 kpl), Baby Boom -sukupolveen kuuluvia 39%, eli 763 kpl ja Baby 

Boom -sukupolvea vanhempia henkilöitä (Seniorit) 14%, eli 264 kpl. (kuvio 12, liite 3) 

Tutkimus rajoittuu vain 60-vuotiaisiin, joten tarkastelu rajoittuu vain vanhimman 

sukupolven nuorempiin osiin.
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Kuvio 12: Aineiston jakautuminen sukupolvittain (n=1957)

Yli puolet vastaajista ilmoitti tulotasokseen 100 000 mk vuodessa tai vähemmän. Alle 

25 000 mk vuodessa ansaitsevia oli otoksessa 18 %. Yli 150 000 markan bruttotuloihin 

ylsi oman kertomansa mukaan vain alle 15 prosenttia vastanneista. Toisaalta yli 20 

prosenttia vastanneista kuului vuosituloluokkaan 100 000 - 149 000 mk. (kuvio 13)

Kuvio 13: Vastaajien henkilökohtaiset bruttotulot v 1998 (n=2003)

Suurin osa pienituloisista kuului nuorimpaan sukupolveen, 61 % Y-sukupolven 

edustajista ilmoitti tuloikseen alle 25 000 mk. Lisäksi 22 % Y-sukupolveen kuuluvista 

jätti tulonsa ilmoittamatta. Seuraavaan tuloluokkaan, eli 25 000 - 49 999 mk vuotuisella 

ansiotasolla oli suhteellisesti eniten X-sukupolveen kuuluvia ja vuosituloluokassa 50 

000 -74 999 mk eniten Senioreja. Suurituloisin sukupolvi oli Baby Boom -sukupolvi.



56

Baby Boom -sukupolveen kuuluvista vastaajista yli 30 % ilmoitti tuloikseen 100 000 - 

149 000 mk. (kuvio 14) Sukupolvien väliset selkeät tuloerot olivat myös tilastollisesti 

merkitseviä , mikä varmistettiin Khi neliö -testauksella (p=0.000).

Kuvio 14: Vastaajien henkilökohtaiset bruttotulot v 1998 sukupolvittain (n=1957)

□ Y-sukupolvi. 
0 X-sukupolvi 
В Baby Boom 
■ Seniorit ’

Alle 25 000 25 000 - 50 000 -
49 999 74 999

75 000- 100 000- 150 000 - 200 000- Yli 300 000 Vastaus 
99 999 149 000 199 000 300 000 puuttuu

Mk

Vastaajien asuinpaikka vaihteli hieman sukupolvittain. Kuviosta 15 nähdään, että 

pääkaupunkiseudulla asui suhteellisesti enemmän Seniori- ja X-sukupolveen kuuluvia 

vastaajia kuin muiden sukupolvien edustajia kun taas maaseudulla näytti asuvan 

enemmän Y-sukupolven edustajia ja heidän vanhempiaan, Baby Boom -sukupolven 

edustajia. X-sukupolven osuus korostuu pääkaupunkiseudun lisäksi myös keskisuurissa 

yliopistokaupungeissa kuten Turussa, Tampereella ja Oulussa. Näyttää siltä, että 

erityisesti X-sukupolvi olisi muuttanut maaseudulta kaupunkeihin joko opiskelun tai 

työn vuoksi. Erot sukupolvien välillä olivat myös tilastollisesti merkittäviä. (p=0.001)
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Kuvio 15: Vastaajien asuinpaikka sukupolvittain (n=1924)

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Pääkaupunkiseutu Turku, Tampere,

Oulu
Muu kaupunki

□ Y-sukupolvi 
øX-sukupolvi 
В Baby Boom 
В Seniorit

Maaseutu

7.6 Empiirisen tutkimuksen tulokset

Cowlesin mukaan (ks. Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 51) kuluttajien 

mediakäyttäytymisestä saadaan kattavin kuva tarkastelemalla koko mediaympäristöä. 

Tämä ei kuitenkaan käytännön resurssikysymysten vuoksi ollut mahdollista, vaan 

tutkimuksessa keskityttiin mainosmedioihin.

Katzin et ai. mallin (ks. Tan 1985, 235-236) mukaan kuluttajan mediakäytön taustalla 

olevat tarpeet jaettiin viiteen kategoriaan. Niistä ensimmäistä, kuluttajan tiedontarpeita 

ja niiden tyydyttämistä käsitellään alaluvussa 7.6.1. Mediavalinta ja erilaiset 

tiedontarpeet ja muita tarpeita käsitellään alaluvussa 7.6.2, jossa tarkastellaan myös 

tarkemmin kuluttajien internetin käyttöä ja mahdollisen intemet-sukupolven 

olemassaoloa. Viimeisessä alaluvussa tarkastellaan sukupolven merkitystä 

mediavalinnan selittäjänä.
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7.6.1 Kuluttajan mediavalinta ja erilaiset tiedon tarpeet

Tässä luvussa käsitellään kuluttajan mediavalintaa erilaisissa tiedon tarpeisiin liittyvissä 

tilanteissa. Tarkoituksena on selvittää mitä viestimiä valitaan erilaisissa jokapäiväisissä 

tiedon tarpeissa. Tiedontarpeesta riippuen raja viihteeseen tai rentoutumisen tarpeeseen 

voi olla häilyvä (kulttuuri- ja urheilutietojen tarpeet).

Katzin et ai. mukaan kognitiivisia tarpeita ovat tietoon, sen vahvistamiseen ja 

ympäristön hahmottamiseen ja hallintaan liittyvät tarpeet. Nämä tarpeet perustuvat sekä 

yksilön uteliaisuuteen että haluun ymmärtää ja hallita ympäristöään. (Tan, 1985, 235)

Kuluttajalle tarpeellisia jokapäiväisiä tietotarpeita ovat mm. tiedot uutisista, säästä, 

urheilusta, kulttuurista ja talouselämästä. Tarkasteluun on otettu yhteensä kymmenen 

erilaista kuluttajan tiedontarvetta taulukon neljä mukaisesti. Kysymys esitettiin 

muodossa: ”Minkä seuraavista viestimistä valitsette, kun haluatte tietää...” . Yhteensä 

2003 haastatellusta puuttuvia vastauksia oli 46 (2,3 %), joten otos tässä tarkastelussa on 

1957.

Taulukko 4: Erilaiset medioihin liittyvät tiedon tarpeet

1. Talouselämä ja pörssikurssit 6. Päivän puheenaihe

2. Uutiset maailmalta 7. Kulttuuri ja taide

3. Uutiset kotimaasta 8. Tiede ja teknologia

4. Uutisten ja tapahtumien taustat 9. Urheilu

5. Yhteiskuntaelämä ja politiikka 10. Sää

Lisäksi jokaisen tiedontarpeen kohdalla tarkastellaan sukupolvien välisiä eroja 

medioiden valinnassa. Tarkoituksena on selvittää, käyttävätkö eri sukupolvet eri 

viestimiä tietyn tiedon selvittämiseen, ja miten tämä mediavalinta vaihtelee eri 

tilanteissa.



59

Talouselämä ja pörssikurssit

Talouselämän tapahtumia ja pörssikursseja seurataan ennen kaikkea televisiosta ja 

sanomalehdistä, molempia käytti tähän tarkoitukseen noin puolet vastanneista. 

Sanomalehtien osuus selittyy osittain sillä, että Suomessa on pelkästään talouselämän 

tapahtumiin keskittyneitä lehtiä. Muiden medioiden osuus jäi melko pieneksi, joka 

viides vastaaja seurasi talouselämän tapahtumia teksti-televisiosta ja joka kymmenes 

radiosta. Kuviossa 16 on esitetty suluissa vastaajien keskimääräiset mediavalinnat ja 

pylväillä kuvataan eri sukupolvien mediavalintaa.

Televisiota talouselämän seuraamiseen käyttävät erityisesti nuoret ikäryhmät, kun taas 

sanomalehdistä näitä asioita seuraavat vanhemmat, Baby Boom -sukupolven edustajista 

54 % ja Senioreistakin 52 %. Teksti-tv:tä käyttävät erityisesti nuoret sukupolvet, kun 

taas vanhemmat sukupolvet pyrkivät saamaan tietoa talouselämän tapahtumista myös 

radiosta. Myös yllättävän suuri osa hakee tietoa talouselämästä ja pörssikursseista 

www-sivuilta. X-sukupolven edustajista 10 % kertoi käyttävänsä tähän tarkoitukseen 

myös internetiä. Talouselämään liittyvien asioiden seuraamisen voidaan kuitenkin 

ylipäätään olla tärkeämmän vanhemmille sukupolville. Sukupolvien väliset erot 

tarkastelussa olivat aikakauslehtien ja tekstiviestipalveluiden käyttöä lukuun ottamatta 

myös tilastollisesti merkitseviä (p=0.00-0.027).

Kuvio 16: Media valinta sukupolvittain kun halutaan tietää mitä talouselämässä 

tapahtuu ja pörssikurssit (n=1957)

Televisio (52 %)

Sanomalehti (50 %)

Teksti-tv (19 %)

Radio (9 %)

Internetin www-sivut (6 %) 

lltapäivälehti (6 %)

Aikakauslehti (3 %)

Tekstiviestipalvelu (0,3 %)
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1-lY-sukupolvi 
H X-sukupolvi 
В Baby Boom 

■ Seniorit
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Uutiset maailmalta

Maailman uutisten viestimenä televisiolla on selvä johtajuusasema. Kuviosta 17 

nähdään, että yli 80 % kaikista vastanneista ilmoitti etsivänsä tietoja maailman uutisista 

televisiosta. Toisaalta tämän mediakäyttäytymisessä eivät sukupolvien väliset erot 

muodostuneet tilastollisesti merkitseviksi. Seuraavaksi tärkeimmät mediat maailman 

uutisten saamiseen olivat sanomalehti (39 %) ja radio (31 %). Teksti-tv:n mainitsi 25 % 

vastaajista, iltapäivälehden 13 % ja www-sivut 5 % vastanneista.

Erityisesti radion käytössä näkyvät selvät sukupolvien väliset erot, vanhemmat 

sukupolvet kuuntelevat maailman uutisia radiosta selvästi nuoria sukupolvia enemmän. 

Sanomalehtiä sen sijaan käyttävät melko tasaisesti kaikki sukupolvet maailman uutisten 

etsimiseen, Y-sukupolven edustajistakin 35 % kertoi lukevansa sanomalehdistä 

maailman uutisista, eivätkä sukupolvien väliset erot muodostuneetkaan tilastollisesti 

merkitseviksi printtimediakäytössä.

Kuvio 17: Media valinta sukupolvittain kun halutaan tietää viimeisimmät uutiset 

ulkomailta (n=1957)

Televisio (83 %)

Sanomalehti (39 %)

Radio (31 %)

□ Y-sukupolvi 

øX-sukupolvi 

И Baby Boom 
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Teksti-tv (25 %)

lltapäivälehti (13 %)

Internetin www-sivut (5 %)

Aikakauslehti (3 %)

Teksti vies tipalvelu (0,1 %)
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Uutiset kotimaasta

Ulkomaisista ja kotimaisista uutisista haluttiin tietää samoista medioista. Myös 

kotimaisten uutisten kohdalla noin 80 % vastanneista valitsi television. Myös muiden 

medioiden järjestys pysyi samana ja seuraavaksi eniten tähän tiedontarpeeseen 

käytettiin sanomalehteä ja radiota. Sukupolvien väliset erot medioiden käytössä 

halutessa tietää kotimaan uutisista muodostuivat tilastollisesti merkitseviksi radion, 

teksti-tv sekä internetin käytön kohdalla. (p<0.05)

Sukupolvittain tarkasteltuna radion käytössä uutisten kuunteluun näkyi jälleen selvä 

suuntaus, mitä vanhemmasta sukupolvesta on kyse, sitä enemmän vastaajat valitsivat 

radion myös kotimaan uutisten kuunteluun. Internetistä kotimaan uutisia etsi 7 % X- 

sukupolven edustajista ja 5 % Y-sukupolven edustajista mutta vain 2 % Baby Boom- 

sukupolven edustajista ja 1 % Senioreista. Myös teksti-tv:tä käyttivät erityisesti nuoret 

sukupolvet, X-sukupolven edustajista lähes joka kolmas käytti teksti-tv:tä halutessaan 

tietään kotimaan uutiset.

Kuvio 18: Media valin ta sukupolvittain kun halutaan tietää viimeisimmät uutiset 

kotimaasta (n=1957)

Televisio (79 %)

Sanomalehti (41 %)

Radio (34 %)

Teksti-tv (24 %) 

lltapäivälehti (14 %)

Internetin www-sivut (4 %)

Aikakauslehti (3 %)
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62

Uutisten ja tapahtumien taustat

Uutisten ja tapahtumien taustoista etsittiin tietoa televisiosta (52 % vastaajista) ja 

sanomalehdistä (47 % vastaajista). Näiden lisäksi valittiin myös tasaisesti muita 

viestimiä, kuten radio, teksti-tv sekä erilaiset lehdet, (kuvio 19)

Nuorimpaan sukupolveen kuuluvista vastaajista vain 38 % kertoi etsivänsä tietoa 

uutisten ja tapahtumien taustoista sanomalehdistä, kun määrä keskimäärin oli 47 %. Sen 

sijaan joka kymmenes Y-sukupolveen kuuluvista vastaajista ilmoitti käyttävänsä 

internetin www-sivuja. Senioreista jopa 23 % kuunteli radiota, kun halusi tietää uutisten 

ja tapahtumien taustoista. Nuoremmilla sukupolvilla määrä oli paljon alhaisempi, Y- ja 

X-sukupolven edustajista vain hieman yli kymmenen prosenttia käytti tarkoitukseen 

radiota. Baby Boom -sukupolven mediakäyttäytyminen noudatti kaikkien vastaajien 

keskiarvoja, joten televisio ja sanomalehdet olivat tämän sukupolven tärkeimmät 

välineet uutisten ja tapahtumien taustojen selvittämiseen. Sukupolvien väliset erot 

näkyivät tilastollisesti internetin, iltapäivälehtien, sanomalehtien, radion ja teksti

television käytössä.

Kuvio 19: Mediavalinta sukupolvittain kun halutaan tietää uutisten ja 

tapahtumien taustoista (n=1957)

Televisio (52 %)

Sanomalehti (47 %)

Radio (15 %)

Teksti-tv (14%) 

lltapäivälehti (12 %)

Aikakauslehti (12 %)

Internetin www-sivut (4 %)
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Tekstiviestipalvelu (0,1 %)
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Yhteiskuntaelämä ja politiikka

Politiikan ja yhteiskuntaelämän tapahtumia seurataan erityisesti televisiosta ja 

sanomalehdistä. Vastanneista 65 % valitsi television tähän tiedon tarpeeseen, 

sanomalehden taas valitsi 48 % vastanneista. Muiden viestimien valitseminen oli 

keskimäärin melko vähäistä. Toisaalta tuloksia voi vääristää se, että vastaajille ei 

tarjottu vaihtoehtoa ”ei mitään mediaa”.

Nuorin sukupolvi valitsi sanomalehden yhteiskuntaelämän ja politiikan seuraamiseen 

selvästi harvemmin kuin vanhemmat sukupolvet. Vain 33 % Y-sukupolveen kuuluvista 

valitsi sanomalehden, kun esimerkiksi Baby boom -sukupolven edustajista ja 

Senioreista yli puolet valitsi sanomalehden tähän tarkoitukseen. Sama suuntaus näkyy 

myös radion kuuntelussa, Senioreista 22 %, mutta Y-sukupolvesta vain 11 % valitsee 

radion politiikan ja yhteiskuntaelämän uutisten seuraamiseen. Näitä uutisia nuorin 

sukupolvi seuraa erityisesti televisiosta, 70 % valitsi television, (kuvio 20) Tilastollisesti 

merkittäviä sukupolvien väliset erot politiikan ja yhteiskuntaelämän tiedontarpeisiin 

käytetyissä mediavalinnoissa olivat television, radion, sanomalehtien sekä 

iltapäivälehtien kohdalla, sen sijaan aikakauslehtien kohdalla erot eivät olleet 

merkitseviä.

Kuvio 20: Mediavalinta sukupolvittain kun halutaan tietää yhteiskuntaelämästä ja 

mitä politiikassa tapahtuu (n=1957)

Televisio (65 %) 

Sanomalehti (48 %) 

Radio (17 %) 

Teksti-tv (8 %) 

lltapäivälehti (9 %)

Aikakauslehti (6 %)

Internetin www-sivut 
(1 %)

Tekstiviestipalvelu (0,1 
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Päivän puheenaihe

Päivän puheenaihe löytyi useimmiten televisiosta. Vastanneista 56 % valitsee television 

haluttaessa tietää päivän puheenaihe. Sanomalehden osuus on 36 %, iltapäivälehden 29 

%, radion 28 % ja teksti-tv:n 11 %. Muiden viestinten osuus jää alle kymmenen 

prosentin.

Päivän puheenaiheen löytämiseen nuorimmat sukupolvet käyttivät erityisesti televisiota 

ja iltapäivälehtiä, joista päivän puheenaihetta etsi kolmannes nuorista sukupolvista, 

erityisesti X-sukupolvi käyttivät tähän tiedontarpeeseen iltapäivälehteä (34 %). 

Tyypillisesti vanhempien sukupolvien viestimiä tähän tarkoitukseen olivat 

sanomalehdet ja radio. Senioreista 30 % valitsi radion päivän puheenaiheen etsimiseen 

ja sanomalehtiä käytti 38 %. Sen sijaan teksti-television käytössä korostuivat kaksi 

nuorinta sukupolvea. Tilastolliset erot tämän tiedontarpeen kohdalla löytyivätkin teksti

television, sanoma-ja iltapäivälehtien, sekä uusien teknologioiden käytöstä.

Kuvio 21: Media valinta sukupolvittain kun halutaan tietää päivän puheenaihe 

(n=1957)

Sanomalehti (36 %)

Dtapäivälehti (29 %)

Televisio (56 %)

□ Y-sukupolvi 
В X-sukupolvi 
В Baby Boom 
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Internetin www -sivut (3 %)

Aikakauslehti (5 %)

Teksti-tv (11 %)

3
Tekstiviestipalvelu (0,2 %)
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Kulttuuri ja taide

Kulttuurin ja taiteen virtauksista tietoa etsitään pääasiassa sanomalehdistä (41 % 

vastaajista) ja televisiosta (38 % vastaajista). Myös aikakauslehdistä etsittiin tietoa 

kulttuurista ja taiteesta ja neljännes vastaajista käytti tähän tarkoitukseen aikakauslehteä.

Eri sukupolvet etsivät tietoa kulttuurin ja taiteen virtauksista eri medioista. Erot näkyvät 

esimerkiksi sanomalehtien käytössä. Y-sukupolven edustajista vain noin joka kolmas 

valitsee sanomalehden kulttuurielämä virtausten ja taideuutisten löytämiseen kun taas 

Senioreista lähes puolet valitsee tähän tarkoitukseen sanomalehden. Nuorin sukupolvi 

valitsee muita useammin iltapäivälehden ja X-sukupolvi muita useammin 

aikakauslehden halutessaan tietää kulttuurista ja taiteesta. X-sukupolvesta jopa 36 % 

valitsee aikakauslehden halutessaan tietää kulttuurin ja taiteen virtauksista kun luku 

muilla sukupolvilla yltää vain hieman yli 20 prosenttiin. Internetiä käyttivät tähän 

tiedontarpeeseen erityisesti nuoret sukupolvet, Y-sukupolven edustajista seitsemän 

prosenttia valitsi internetin.

Selvimmin erot sukupolvien välillä tulivat esiin printtimedian käytön puolella, kaikkien 

lehtien kohdalla erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Ei-merkitseviä eroja löytyi 

television ja teksti-television käytössä.

Kuvio 22: Mediavalinta sukupolvittain kun halutaan tietää kulttuurin ja taiteen 

virtauksista (n=1957)

Sanomalehti (41 %) 

Televisio (38 %) 
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Tiede ja teknologia

Tieteestä ja teknologiasta etsittiin tietoa televisiosta (43 % vastanneista), sanomalehdistä 

sekä aikakauslehdistä (32 % vastanneista). Internetiä käytetään yllättävän paljon kun 

halutaan tietää tieteestä ja teknologiasta. Kaikista vastanneista 9 prosenttia kertoi 

käyttävänsä internetiä tähän tarkoitukseen. Internetiä pienemmät osuudet saivat mm. 

radio (8 % vastanneista) ja iltapäivälehdet (4 %).

Sukupolvittain tarkasteltuna huomataan, että Y-sukupolvi käytti televisiota ja 

aikakauslehtiä tähän tarkoitukseen. Sen sijaan nuorin sukupolvi ei niinkään suosinut 

sanomalehteä (23 %) mediavalinnoissaan ja miltei yhtä suuri osa Y-sukupolven 

edustajista valitsi internetin (18 %). Internet on noussutkin yllättävän tärkeäksi mediaksi 

nuorimmalle sukupolvelle haluttaessa tietää tieteestä ja teknologiasta.

Kuvio 23: Media valinta sukupolvittain kun halutaan tietää tieteestä ja 

teknologiasta (n=1957)

Sanomalehti (32 %)

Aikakauslehti (32 %)

Internetin www -sivut (9 %)
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Tekstiviestipalvelu (0,3 %)
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Urheilu

Urheilutuloksia etsiessään vastaajat valitsivat useimmiten television (66 %) tai 

sanomalehden (42 %). Teksti-television käyttö tähän tarkoitukseen on myös yllättävän 

runsasta, vastanneista kolmannes valitsi teksti-television käytön urheilutulosten 

selvittämiseen. Teksti-television urheilutulospalvelut ovatkin pitkälle kehittyneet ja 

tarjoavat helpon ja nopean työkalun tulosten saamiselle silloin kun kuluttaja niitä 

tarvitsee.

Nuoret sukupolvet valitsivat television hieman useammin kuin Seniorit, mutta 

Senioreistakin lähes 60 % valitsee television urheilutulosten seuraamiseen. Yllättävää 

kyllä, Seniorit, jotka muuten käyttävät sanomalehteä runsaasti tiedonlähteenään, eivät 

etsi urheilutuloksia muita sukupolvia enemmän sanomalehdistä. Sekä X-sukupolvi että 

Baby Boom -sukupolvi käyttävät sanomalehteä enemmän tähän tarkoitukseen. Suuri 

ero näkyy teksti-television käytössä, Y-sukupolven edustajista yli 40 % valitsee teksti- 

tv:n urheilutulosten etsimiseen, Senioreista vain 14 %.

Tilastolliset erot urheilutulosten etsimisen kohdalla löytyivät erityisesti teksti-tv:n, 

television ja internetin valinnoissa sukupolvittain tarkasteltuna.

Kuvio 24: Mediavalinta sukupolvittain kun halutaan tietää urheilutulokset 

(n=1957)
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Säätiedot

Säätietoja etsitään television (87 % vastaajista) lisäksi myös radiosta (30 %) ja 

sanomalehdistä. Myös tähän tiedon tarpeeseen joka neljäs vastaaja käytti teksti-tv:tä. 

Www-sivuja käytti säätietojen löytämiseen hieman yli 4 % vastanneista ja 

matkapuhelinten uudehkoja tekstiviestipalveluja prosentti vastanneista. Säätietoja 

etsittäessä vastaajien mediavalinnassa korostuivat selvästi reaaliaikaiset mediat, mikä 

johtuu tämänkaltaisen tiedon nopeasta vanhenemisesta. Vielä ei tekstiviestipalveluja 

juurikaan käytetä tähän tarkoitukseen, mutta soveltuvat palvelut kehittyvät nopeasti ja 

tarjoavat varteenotettavan median säätietojen selvittämiselle lähitulevaisuudessa.

Kaikki sukupolvet katsoivat säätietoja enimmäkseen televisiosta, ja suuria eroja 

sukupolvien välillä ei tällä kertaa muodostunut. Eroja sukupolvien välillä löytyi 

kuitenkin teksti-tv:n ja radion valinnassa. Nuorimmat sukupolvet valitsivat muita 

useammin teksti-tv:n, X-sukupolven edustajista jopa kolmannes valitsi teksti-tv:n kun 

taas vanhimmat sukupolvet valitsivat nuoria useammin radion, Senioreista 34 %. 

Tilastollisesti merkitsevät erot löytyivätkin sukupolvien mediavalinnassa teksti

television, radion ja internetin valinnassa.

Kuvio 25: Mediavalinta sukupolvittain kun halutaan tietää säätiedot (n=1957)
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Tarkasteltaessa kuluttajien mediavalintaa eri tiedontarpeissa huomataan, että televisio 

on edelleen hallitseva media erilaisissa tiedontarpeissa. Vain halutessaan tietää
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kulttuurin ja taiteen virtauksista kuluttaja valitsee todennäköisemmin sanomalehden. 

Sanomalehdellä on lisäksi muissa tiedontarpeisiin liittyvissä tilanteissa toiseksi tärkein 

asema vastaajien mediavalinnassa. Aikakauslehtien käyttö korostuu erityisesti 

kulttuuriin ja tieteeseen liittyvissä tiedontarpeissa, kun taas teksti-televisiota vastaajat 

käyttivät runsaasti erilaisten reaaliaikaisten tietojen hankkimiseen. Näitä tietoja olivat 

esimerkiksi uutis- ja säätiedot. Dtapäivälehtiä käytetään erityisesti päivän puheenaiheen 

löytämisessä samoin kuin radiota. Puheenaiheen lisäksi radiosta kuunneltiin uutisia ja 

säätietoja. Internetin käyttö on muihin mainosmedioihin verrattuna vähäisempää, vain 

tieteeseen liittyvissä tarpeissa sen käyttö nousi lähelle kymmentä prosenttia. Liitteessä 4 

on esitetty graafinen kokonaiskuva kuluttajien mediavalinnasta ja erilaisista 

tiedontarpeista.

Sukupolvittain tarkasteltuna edellä esiteltyjen kognitiivisten tarpeiden tyydyttämiseen 

eri sukupolvet valitsevat verraten erilaisia medioita. Erot sukupolvien välillä näkyivät 

usein lineaarisina, eli nuorin ja vanhin sukupolvi edusti usein medi akäyttäyty mi sen 

ääripäitä ja X-sukupolven ja Baby boom- sukupolven mediakäyttäytyminen jäi näiden 

ääripäiden väliin. Esimerkiksi monissa tiedontarpeissa Y-sukupolvi valitsi teksti

television kaikkia muita sukupolvia useammin ja vanhin sukupolvi vain hyvin harvoin. 

Toisaalta vanhimman sukupolven mediavalinta keskittyi muita useammin radioon. X- 

sukupolven mediavalinta poikkesi muista sukupolvista erityisesti aikakaus- ja 

iltapäivälehtien valitsemisessa. Näitä medioita X-sukupolvi käytti muita sukupolvia 

useammin. Tasaisimmin valituksi mediaksi näytti muodostuvan televisio. Television 

valitseminen eri tiedontarpeisiin oli runsasta kaikkien sukupolvien keskuudessa ja erot 

sukupolvien välillä tämän median kohdalla jäivät yleensä melko vähäisiksi, kuitenkin 

niin että nuoremmat sukupolvet käyttivät televisiota hieman vanhempia enemmän.

Pelkästään kuluttajien kognitiivisten tarpeiden tyydyttämisen tarkasteleminen ei anna 

kuvaa kuluttajien ja eri sukupolvien mediakäyttäytymisestä, koska tietotarpeiden lisäksi 

kuluttajalla on erilaisia tunneperäisiä, itsensä toteuttamiseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä 

rentoutumiseen liittyviä tarpeita (Katz, Gurevitch & Haas 1973, ks. Tan 1985, 235-236). 

Seuraavassa kappaleessa tutkitaan tarkemmin eri medioiden käyttökonteksteja ja - 

tarkoituksia sekä vastaajien näkemyksiä omista mediankäyttömotiiveistaan.
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7.6.2 Mediakäyttäytyminen eri konteksteissa

Tutkittaessa viestinten käyttökon tekstejä lähtökohtana voidaan pitää kuluttajan 

ajankäytön segmentointia. Tässä tarkastelussa keskitytään kuluttajan vapaa-aikaan ja 

kotona tapahtuvaan mediakulutukseen. (kuvio 26). Tämän lisäksi otetaan huomioon 

sekä vapaa-aikaan liittyvät velvollisuudet (tässä tutkimuksessa kotityöt) että 

rentoutuminen ja harrastaminen.

Kuvio 26: Kuluttajan ajankäytön segmentoiminen

Käytettävissä oleva kokonaisaika

Työaika Vapaa-aika

f Л e N

Velvollisuudet Rentoutuminen 
ja harrastaminen

X__________ __У V У

Lähde: Uusmedia kuluttajan silmin 1998,127, mukaeltu

Lähtökohtana on laajentaa edellisen luvun kognitiivisten tarpeiden tarkastelua muihin 

kuluttajan mediakäyttäytymisen taustalla oleviin tarpeisiin ja tarkastella mediavalintaa 

eri konteksteissa.

Tarkasteluun otettiin yhteensä kuusi kontekstia, joista ensimmäiset kolme liittyvät 

kuluttajan vapaa-ajan rytmittymiseen päivittäin sekä kuluttajan tapakäyttäytymiseen. 

Kuluttajan mediavalintaa tarkastellaan kolmessa erilaisessa tilanteessa, eri aikoina 

päivää: aamiaisella, kotitöitä tehtäessä sekä töistä tai koulusta tultua. Seuraavat kolme 

kontekstia liittyvät Katzin ym. (ks. Tan 1985, 235-236) esittämiin tarpeisiin 

mediavalinnan taustalla, tarkastellaan mediavalintaa kuluttajan halutessa rentoutua 

(rentoutumisen ja tunteisiin liittyvät tarpeet), halutessa älyllistä virikettä (itsensä



71

kehittämisen tarpeet) sekä ystävien kanssa kotona tavatessa (sosiaalisen

yhteenkuuluvuuden tarpeet).

Aluksi tarkastellaan kuluttajien yleistä mediakäyttäytymistä eri tilanteissa, jonka jälkeen 

tarkastellaan käyttäytymistä sukupolvittain. Tarkoituksena on muodostaa 

mahdollisimman selkeä kuva suomalaisten mediakäyttäytymisestä eri arkielämän 

tilanteista sekä löytää sukupolville tyypillisiä käyttäytymismalleja ja mediavalintoja. 

Kysymys esitettiin vastaajille muodossa: ”Minkä seuraavista viestimistä mieluiten 

valitsette eri tilanteissa?”, (liite 2, kysymys 19)

Kaikkien tilanteiden tutkimisessa käytettiin 1957 tapausta, paitsi tilanteessa, jossa 

tutkittiin kuluttajien mediakäyttäytymistä töistä tai koulusta tultua. Tällöin otoksesta 

poistettiin vastaajat, jotka ilmoittivat olevansa työttömänä. Tapauksia oli tässä 

tarkastelussa 1519. Tarkoituksena tässä luvussa on kuvata eri sukupolvien 

mediavalintaa erilaisissa vapaa-ajan tilanteissa. Jokaisessa kontekstissa otetaan 

erityiseen tarkasteluun ne mediat, joiden osuus kuluttajien mediakäytöstä kussakin 

tilanteessa on merkittävä.

Aamiainen

Tutkittaessa vastaajien mediavalintaa aamiaisella nähdään, että vastaajat valitsevat 

aamulla useimmiten sanoma- tai iltapäivälehden (44 %) tai radion (43 %). Seuraavaksi 

suosituin media aamiaisella oli televisio (27 % vastaajista). Sen sijaan aikakauslehden 

valitsi aamiaisella vain viisi prosenttia vastaajista.

Kun tarkastellaan näiden medioiden valintaa sukupolvittain, huomataan, että radion 

valitsevat erityisesti vanhimmat ikäryhmät. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä 

(p= 0.000). Toisaalta tarkasteltaessa sanomalehden valintaa sukupolvittain, huomataan, 

että X-sukupolvi ja Baby Boom -sukupolvi valitsevat sanomalehden aamiaisella muita 

ryhmiä useammin (pcO.OOl) Sukupolvien väliset erot näkyivät tilastollisesti myös 

television ja aikakauslehden valinnassa, ja nuorien sukupolvien osuus näiden medioiden 

valinnasta aamiaisella oli vanhempia suurempi. Erityisesti television katselussa 

korostuu Y-sukupolven osuus, Y-sukupolveen kuuluvista lähes 40 % valitsi television 

aamiaisella.(kuvio 27)
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Kuvio 27: Mediavalinta aamiaisella (n=1957)

Sanoma- tai 
iltapäivälehti (44 %)

Radio (43 %)

Televisio (28 %)

Aikakauslehti (5 %)

Tietokone (sähköposti 
tai internet) (0,2 %)

Ei mitään (13 %)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kotityöt

Kotitöitä tehdessä suurin osa kuluttajista valitsee radion (71 %), lisäksi 22 % vastaajista 

valitsee television. Radio on helppo viestin tämän kaltaisissa tilanteissa, joissa tarvitsee 

keskittyä johonkin toimintoon. Muita medioita käytettiin hyvin vähän kotitöiden ohella, 

tietenkin johmen tilanteen luonteesta. Toisaalta eri vastaajien käsitykset kotitöistä voivat 

poiketa toisistaan; kotityöt voivat käsittää niin astioiden pesua, ompelua, nurmikon 

leikkaamista kuin auton koijaamistakin.

Kuviosta 28 huomataan, että vanhemmat sukupolvet valitsevat tässäkin tilanteessa 

nuorempia sukupolvia useammin radion (p = 0.000). Senioreista 13 % valitsi television 

ja 78 % radion, kun Y-sukupolven edustajista television valitsi 23 % television ja 62 % 

radion. Erityisen paljon televisiota käytettiin X-sukupolven edustajien keskuudessa, 28 

% näistä vastaajista ilmoitti valitsevansa television tässä tilanteessa (p= 0.000)
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Kuvio 28: Mediavalinta kotitöitä tehdessä (n=1957)

Radio (70 %)

Televisio (22 %)

Sanoma-tai 
iltapäivälehti (1,3 %)

□ Y-sukupolvi 
0 X-sukupolvi
■ Baby Boom
■ Seniorit

Tietokone (sähköposti 
tai internet) (0,6 %)

Aikakauslehti (0,3 %)

Ei mitään (11 %)

Näitä havaintoja tukevat Tilastokeskuksen ja Kuluttajatutkimukset-hankkeen löydökset 

kuluttajien mediakäyttäytymisestä kotitöitä tehdessä. Tilastokeskuksen (1996, taulukko, 

496 Uusmedia kuluttajien silmin, 138) mukaan naiset käyttivät kotitöihin arkisin 3 h 23 

min, lauantaisin 4 h 12 min ja sunnuntaisin 3 h 14 min. Miehet käyttävät kotitöihin 

arkisin 1 h 50 min, lauantaisin 2 h 55 min ja sunnuntaisin 2 h 01 min. Naiset käyttävät 

siis enemmän aikaa kotitöihin kuin miehet. Kuluttajatutkimukset-hankkeen 

tutkimuksissa selvisi, että television passiivinen seuraaminen on osittain korvannut 

radion kuuntelun taustameluna kotitöitä tehdessä. Internetin käytön aktiivisuus aiheuttaa 

sen, että internetin yhdistäminen kotitöiden tekemiseen tulee myös tulevaisuudessa 

olemaan melko vähäistä (Uusmedia kuluttajan silmin 1998, 138)

Töistä tai koulusta tultua

Tarkasteltaessa vastaajien mediavalintaa töistä tai koulusta tultua, otoksesta poistettiin 

vastaajat, jotka ilmoittivat olevansa työttömiä. Työttömiä oli vastanneista 22 %. Näin 

tarkasteluun tuli yhteensä 1519 tapausta.
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Töistä tai koulusta tultuaan vastaajat valitsivat medioista yleisimmin television tai 

radion. Vain 17 % vastanneista kertoi, ettei valitse mitään viestintä tässä tilanteessa. 

Television osuus oli 45 % ja radion 36 %. Myös lehtiä luettiin töistä tai koulusta tultua, 

23 % vastanneista valitsi sanoma- tai iltapäivälehden, ja 11 % aikakauslehden. 

Tietokoneen valitsi 4 % vastanneista.

Sukupolvittain tarkasteltuna huomataan, että erityisesti television katselussa töistä tai 

koulusta tultua näkyy sukupolvien välisiä eroja. Vanhemmista sukupolvista 36 

prosenttia ei valitse mitään mediaa tässä kontekstissa kun taas nuorimmasta 

sukupolvesta vain alle 10 prosenttia ei valitse mitään mediaa. Y-sukupolveen kuuluvista 

yli puolet valitsee television mediaksi tässä kontekstissa, kun taas Senioreista vain joka 

kolmas sisällytti mediavalintaansa television. Myös tietokoneen ja aikakauslehden 

Seniorit valitsevat tässä tilanteessa nuoria sukupolvia harvemmin. Erot sukupolvien 

välillä ovat merkitseviä muiden medioiden valinnan paitsi radion ja sanomalehden 

kohdalla, (kuvio 29)

Kuvio 29: Media valinta töistä tai koulusta tultua

Televisio (45 %)

Radio (36 %)

I0Л|П/ЧП<\ Л ÍAI ¡|4лплн|п1лк4|

Ei mitään (17 %)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Rentoutuminen

Katzin, Gurevitchin ja Haasin mukaan rentoutumisen tarpeet sisältävät yksilön halun 

paeta todellisuutta, poistaa stressiä ja kuluttaa aikaa. (ks. Tan 1985, 236)

Televisio on hallitseva rentoutumismedia, 62 % vastaajista valitsee television 

rentoutuessaan. Radion valitsee joka neljäs vastaaja ja aikakauslehden 18 % vastaajista. 

Tietokonetta käytetään sähköisistä medioista vähiten rentoutumiseen; vain 4 % valitsee 

sähköpostin tai internetin rentoutuessaan. Aikakauslehti miellettiin myös 

rentoutumismediaksi. Keskimäärin vastaajista 18 % ilmoitti valitsevansa

aikakauslehden rentoutumiseen.

Sukupolvittain tarkasteltuna (p=0.001) huomataan, että Baby Boom- ja X-sukupolven 

edustajat valitsevat useimmin juuri aikakauslehden rentoutumiseen. Sen sijaan 

tietokoneen käyttäminen rentoutumiseen näyttää kiinnostavan erityisesti nuorimpia 

sukupolvia (p=0.006) (kuvio 30). Yleensä ottaen tarkasteltaessa sukupolvien 

mediavalintaa rentouduttaessa huomataan, että erot sukupolvien välillä ovat 

tilastollisesti merkitseviä kaikkien medioiden kohdalla.

Sukupolvittain tarkasteltuna erityisesti Baby Boom -sukupolven edustajat valitsivat 

television, sukupolveen kuuluvista 66 % valitsi television. Y-sukupolven edustajista sen 

sijaan vain 55 %. (p=0.004) Rentoutumistarkoitukseen joka neljäs vastaaja ilmoitti 

valitsevansa radion. Jälleen erityisesti seniorit valitsivat tämän median. Ainoastaan X- 

sukupolveen kuuluvista vastaajista alle 20 % valitsi radion rentoutumiseen. Tietokoneen 

käyttäminen rentoutumiseen on vielä vähäistä, ja se näytetään miellettävän erityisesti 

älyllisiä haasteita tarjoavaksi mediaksi. Nuoret sukupolvet ovat kuitenkin halukkaampia 

valitsemaan tietokoneen myös rentoutumistarkoitukseen.
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Kuvio 30: Mediavalinta rentouduttaessa (n=1957)

% 40 % 50

□ Y-sukupolvi 

ЦХ-sukupolvi 
В Baby Boom 

В Seniorit

% 60 % 70 %10% 20% 30

Televisio (62 %)

Radio (25 %)

Aikakauslehti (18 %)

Sanoma- tai 
iltapäivälehti (13 %)

Tietokone (sähköposti 
tai internet 4 %)

Ei mitään (5 %)

0%

Älyllinen virike

Katzin ym. mukaan henkilökohtaiset kehittymiseen liittyvät tarpeet sisältävät yksilön 

tarpeen vahvistaa omaa uskottavuuttaan, itseluottamustaan ja esimerkiksi 

yhteiskunnallista asemaansa ja statustaan. Itsensä kehittämiseen liittyy myös älyllisten 

virikkeiden etsiminen, ja tätä tarkastellaan seuraavaksi. (Tan, 1985, 235)

Sähköposti ja internet koettiin selvästi älyllistä virikettä taijoaviksi medioiksi, 13 % 

vastaajista ilmoitti valitsevansa tietokoneen halutessaan älyllistä virikettä. Muita 

älyllistä virikettä tarjoavia medioita näyttäisivät olevan televisio (26 %), sanoma- ja 

iltapäivälehdet (18 %) sekä aikakauslehdet (14 %). Sen sijaan radiota ei älylliseksi 

virikkeeksi kovin paljon käytetä, vain 10 % vastaajista valitsisi radion tähän 

tarkoitukseen. Tämä olikin ainoa tilanne, jossa radion osuus vastanneiden 

mediavalinnoista laski näin matalalle tasolle, (kuvio 31)

Älylliseksi virikkeeksi television valitsivat erityisesti nuoremmat ikäluokat. (p=0.092) 

Y-sukupolven edustajista 30 % valitsi television, kun taas Senioreista vain 23 %. X-
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sukupolven edustajista 22 % vastanneista valitsi sanoma- tai iltapäivälehden älylliseksi 

virikkeeksi. Senioreista vain 14 % valitsi saman median älylliseksi virikkeeksi.

Vaikka tietokoneen massakäyttö eri konteksteissa on vielä vähäistä, älylliseksi 

virikkeeksi sähköpostin tai internetin valitsi kuitenkin keskimäärin 13 % kuluttajista. 

Tarkasteltaessa tätä valintaa sukupolvittain huomataan, että erityisesti nuoret sukupolvet 

valitsevat tietokoneen älylliseksi virikkeeksi, Y-sukupolven edustajista 16 % ja X- 

sukupolven edustajista 18 % valitsee sähköpostin tai internetin tähän tarkoitukseen 

(p=0.000) Myös tässä kontekstissa erot sukupolvien välillä olivat selviä ja myös 

tilastollisesti merkitseviä kaikkien muiden medioiden paitsi television (p=0.092) 

kohdalla.

Kuvio 31: Media valinta haluttaessa älyllistä virikettä

□ Y-sukupolvi 
@ X-sukupolvi 
В Baby Boom 
В Seniorit

% 25 % 30

Televisio (26 %)

Sanoma- tai 
iltapäivälehti (18 %)

Aikakauslehti (14 %)

% 35 %

Tietokone (sähköposti 
tai internet) (13 %)

Radio (10%)

Ei mitään (11 %)

0% 5% 10% 15% 20

Sosiaalinen kanssakäyminen

Tutkimuksessa haluttiin tutkia myös kuluttajien mediavalintaa sosiaalisissa tilanteissa. 

Katzin, Gurevitchin ja Haasin mukaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarpeet tähtäävät 

yksilön suhteiden ylläpitämiseen ja parantamiseen suhteessa perheeseen, ystäviin ja 

ympäristöön. Tarkasteltavaksi otettiin tilanne, jossa vastaajat tapasivat ystäviään kotona.
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Sosiaalisessa kanssakäymisessä korostuvat samat mediat kuin rentouduttaessa, 33 % 

vastanneista valitsee television ystävien kanssa tavatessa ja radion valitsee 21 % 

vastanneista. Sähköpostia ja internetiä käyttää ystävien kanssa 3 % vastanneista mutta 

lehtiä käytetään sosiaalisessa kanssakäymisessä tätäkin vähemmän.

Sosiaalisessa kanssakäymisessä erot sukupolvien välillä ovat erityisen selvät. Ystävien 

kanssa kotona tavatessa erityisesti nuoret sukupolvet valitsevat television (p=0.000). 

Senioreista vain alle viidennes valitsee television tähän sosiaaliseen tilanteeseen, kun 

taas Y-sukupolven edustajista yli 40 % valitsee television ystävien kanssa oleiluun.

Radio valittiin toiseksi yleisimmin ystävien kanssa kotona olemiseen, vastaajista 21 % 

valitsi radion tähän tarkoitukseen. Jälleen nuoret sukupolvet valitsevat radion 

vanhempia sukupolvia useammin (p=0.000). Tämä sama kuvio näkyy myös 

tarkasteltaessa tietokoneen valitsemista ystävien kanssa kotona tavatessa, Y-sukupolven 

edustajista 9 % valitsee sähköpostin tai internetin tässä kontekstissa, kun taas 

vanhempien sukupolvien kohdalla määrä on 0-1 %. Vanhimmat sukupolvet valitsivatkin 

useimmiten vastauksen ”ei mitään” kysyttäessä minkä viestimen valitsee kotona 

ystävien kanssa tavatessa (kuvio 32). Yli puolet Senioreista ei valitse mitään mediaa 

ystävien kanssa kotona ollessa, kun taas Y-sukupolven edustajista vain hieman yli 

kymmenen prosenttia valitsi tämän vaihtoehdon (p=0.000)

Sosiaalisissa tilanteissa vanhemmat sukupolvet näyttävät viihtyvän mieluummin ilman 

viestimiä (p=0.000). Yli puolet Senioreista tapaa ystäviään ilman medioita, sen sijaan 

Y-sukupolven edustajista vain 11 % ei valitse mitään viestintä tähän tilanteeseen.
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Kuvio 32: Mediavalinta ystävien kanssa kotona tavatessa

Tietokone (sähköposti 
tai internet) (3 %)

Televisio (32 %)

Radio (21 %)

□ Y-sukupolv¡ i
E X-sukupolvi
В Baby Boom

Aikakauslehti (0,8 %) ■ Seniorit

Sanoma- tai 
iltapäivälehti (0,6 %)

Ei mitään (29 %)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60 %

Tilanteet, joissa kuluttaja ei valitse mitään mediaa

Vastausvaihtoehdoissa oli annettu myös vastaajille mahdollisuus valita vaihtoehto ”ei 

mitään”, eli tilanteessa ei valita mitään mediaa. Tärkein tilanne, jossa vastaajat kertoivat 

etteivät valitse mitään mediaa, oli ystävien kanssa kotona tavatessa (29 % vastaajista).

Toisaalta halutessaan rentoutua suurin osa vastaajista valitsi jonkun median, ja vain 5 % 

vastaajista ilmoitti, ettei valitse mitään mediaa halutessaan rentoutua, ”ei mitään” - 

vaihtoehdon valitseminen oli myös harvinaisempaa älyllistä virikettä halutessa sekä 

kotitöitä tehdessä, eli vaikuttaa siltä, että nämä tilanteet ovat vastaajien mielestä 

parhaiten medioiden kuluttamiselle soveltuvia, (kuvio 33)
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Kuvio 33: Tilanteet, joissa kuluttaja ei valitse mitään mediaa

Tavatessanne ystävien 
kanssa kotona

Töistä tai koulusta 
tultuanne

Aamiaista syödessänne

Kotitöitä tehdessänne

Halutessanne älyllistä 
virikettä

Halutessanne rentoutua 
kotona

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Eri medioiden vertailua mediavalinnoissa

Verrattaessa eri medioiden osuutta vastaajien mediavalinnoista eri tilanteissa, 

huomataan, että radio on johtava media niin aamiaisella kuin kotitöitä tehdessäkin. Sen 

sijaan television osuus on kaikissa muissa tilanteissa korkeampi, erityisen korkea 

television osuus on mediavalinnoissa rentouduttaessa. Sanoma-ja iltapäivälehtien osuus 

aamiaisella yltää radion kanssa yhtä korkealle, mutta muissa tilanteissa näiden 

viestimien osuus jää pienemmäksi.

Aikakauslehtien osuus on rentouduttaessa korkeampi kuin sanomalehtien, sen sijaan 

älyllistä virikettä etsittäessä sanomalehtien osuus on aikakauslehtiä suurempi. Internetin 

ja sähköpostin käyttö on osuudeltaan eri tilanteissa vielä melko vähäistä, poikkeuksena 

tilanne, jossa etsitään älyllistä virikettä. Tällöin tietokoneen merkitys on suurempi, 

vastanneista selvästi yli 10 % valitsee tietokoneen tähän tarkoitukseen (Kuvio 34).

Sukupolvien väliset erot näkyivät eri käyttökonteksteissa selvemmin kuin edellisessä 

alaluvussa käsitellyissä tiedontarpeissa. Eri tilanteissa sukupolvien erot olivat 

erityyppisiä. Sukupolvilla ei siis näyttänyt olevan ”omaa” mediaa, vaan eri tilanteissa 

sukupolvet valitsivat eri medioita kuin toisissa tilanteissa, ja lisäksi samassa tilanteessa 

eri sukupolvet tekivät toisistaan poikkeavia mediavalintoja. Esimerkiksi sosiaalisissa 

tilanteissa erot sukupolvien välillä näkyivät siinä, että nuoremmat sukupolvet yhdistivät 

muita useammin ystävien kanssa kotona olemiseen television tai radion. Toisaalta
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muissa tilanteissa, kuten rentouduttaessa nuorin sukupolvi valitsi muita harvemmin 

television tai radion ja vanhemmat sukupolvet taas muita useammin.

Kuvio 34: Yleiskuva kuluttajien mediakäyttäytymisestä eri tilanteissa

älyllinen virike ystävien kanssatöistä tultuakotitöissä rentoutuessaaamiaisella
Radio X Televisio“ Sanoma-tai iltapäivälehti •Tietokone

7.6.3 Internet-sukupolvi

Tutkimuksen tarkoituksena oli myös kartoittaa sukupolvien internetin käyttöä, ja löytää 

vastaus Intemet-sukupolven olemassaoloon. Y-sukupolven mediakäyttäytymistä eri 

tilanteissa ja medioiden valintaa eri tarpeisiin on käsitelty edellisissä alaluvuissa. 

Seuraavassa tarkastellaan vastaajien suhtautumista internetin hyödyllisyyteen ja 

tietotekniikan käytön vaikeuteen, internetin tunnettuutta ja käytön säännöllisyyttä sekä 

tietokoneen tuomaa sisältöä vastaajien elämään sukupolvittain.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka hyödyllisinä he pitivät erilaisia teknisiä laitteita 

ja sovelluksia. Kysymyksessä käytettiin asteikkoa 1-5, jossa vastaus 5 tarkoitti, että 

vastaaja pitää kyseistä asiaa erittäin hyödyllisenä ja 1 täysin hyödyttömänä. Internetin 

kohdalla on selvästi nähtävissä sukupolvien väliset erot mielipiteissä (kuvio 35). Y- 

sukupolven edustajista 40 % piti internetiä erittäin hyödyllisenä ja vain 3 % erittäin
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hyödyttömänä kun taas Senioreista joka viides vastaaja näki internetin täysin 

hyödyttömänä. Y-sukupolven edustajat pitivät internetiä hyödyllisempänä kuin muut 

sukupolvet ja Seniorit suhtautuivat pessimistisimmin internetin hyötyihin. Erot 

sukupolvien välillä ovat tilastollisesti merkitseviä (p=0.000).

Kuvio 35: Vastaajien käsitykset internetin hyödyllisyydestä (n=1907)

Vanhimpien sukupolvien suhtautuminen tietotekniikan käyttöön poikkeaa nuorempien 

sukupolvien suhtautumisesta. Yli 30 % Senioreista oli väittämän ”Tietotekniikan käyttö 

on liian vaikeaa” kanssa täysin samaa mieltä, kun Y-sukupolven edustajista vain 4 % 

kertoi olevansa väittämän kanssa samaa mieltä. Suuri osa nuorimpiin sukupolviin 

kuuluvista vastaajista oli väittämän kanssa täysin eri mieltä. Jälleen erot sukupolvien 

välillä ovat tilastollisesti merkitseviä, ja myös ero Senioreiden ja Baby Boom - 

sukupolveen kuuluvien välillä oli selvä suhtautumisessa tietotekniikan käyttöön.

(p=0.000)
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Kuvio 36: Väite: Tietotekniikan käyttö on liian vaikeaa (n=1909)

Nuorimmat sukupolvet myös käyttävät internetiä vanhempia enemmän. Y-sukupolven 

edustajista 35 % ja X-sukupolven edustajista 28 % käyttää internetiä säännöllisesti, kun 

taas Baby Boom -sukupolven edustajista vain 17 % ja Senioreista 7 %. Erot kahden 

vanhimman sukupolven välillä ovat myös selkeät, Baby Boom -sukupolven edustajista 

suurempi osa oli käyttänyt internetiä kuin Senioreista. (Kuvio 37) Jälleen erot 

sukupolvien välillä ovat myös tilastollisesti merkitseviä. Huomattava on, että edelleen 

lähes 10 prosenttia Senioreista ilmoittaa, ettei ole kuullutkaan internetistä.

Kuvio 37: Internetin tunnettuus (n=1826)

Y-suku polvi X-sukupolvi Baby Boom Seniorit

□ Käytän internetiä säännöllisesti

□ Olen käyttänyt internetiä jonkin 
verran

В Tiedän mikä internet on, mutta 
en ole käyttänyt sitä

В Olen kuullut internetistä, mutta 
en tunne sitä

■ En ole kuullutkaan internetistä |
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Vastaajille esitettiin myös väite tietokoneen tuomisesta lisää sisältöä vastaajien elämään. 

Yli kuusikymmentä prosenttia Senioreista oli väitteen kanssa täysin eri mieltä, kun Y- 

sukupolveen kuuluvien vastaajien joukossa osuus oli vain 17 %. Y-sukupolvi suhtautui 

myös väitteeseen kaikkein positiivisimmin, väitteen kanssa samaa mieltä oli noin 30 % 

vastaajista, (kuvio 38)

Kuvio 38: Väite: Tietokone on tuonut uutta sisältöä elämääni (n=1866)

Vastaajilta kysyttiin myös heidän internetin käyttötarkoituksiaan. Erityisesti nuoret 

sukupolvet näyttivät olevan kiinnostuneita internetin viihdekäytöstä. Yli 40 % 

nuorimpaan sukupolveen kuuluvista kertoi käyttävänsä internetissä eniten aikaa 

viihdekäyttöön. Seuraavaksi tärkeimpinä käyttötarkoituksina Y-sukupolven edustajat 

näkivät sähköpostin käytön ja harrastuksiin liittyvän käytön (23 % vastaajista). Sen 

sijaan työhön liittyvään hyötykäyttöön (tällä sukupolvella lähinnä koulutyöhön) ei Y- 

sukupolvi internetiä juuri käytä, alle kymmenen prosenttia sukupolveen kuuluvista 

vastaajista valitsi sen tärkeimmäksi käyttötarkoitukseksi. X-sukupolven internetin 

käyttö jakautui tasaisemmin eri käyttötarkoituksille.

Tärkein käyttötarkoitus X-sukupolvelle on työhön liittyvä hyötykäyttö (29 % 

vastaajista) mutta sekä harrastuksiin liittyvä käyttö, että sähköpostin käyttö nähtiin 

tärkeinä, molempia piti tärkeimpänä käyttötarkoituksena yli viidennes sukupolveen 

kuuluvista vastaajista. Baby Boom -sukupolvella työhön liittyvä käyttö korostui X- 

sukupolveakin enemmän, 43 % heistä valitsi työkäytön tärkeimmäksi internetin 

käyttötarkoitukseksi. Muutenkin Baby Boom -sukupolven vastaukset korostivat
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hyötykäyttöä, viihdekäyttöä piti tärkeimpänä internetin käyttötarkoituksena vain alle 10 

% Baby Boom -sukupolvesta. Seniorien internetin käyttötarkoitukset noudattelivat 

osittain Baby Boom -sukupolven käyttötarkoituksia. Työkäyttö ei kuitenkaan ollut 

aivan yhtä yleistä kuin nuoremmalla sukupolvella, kun taas sähköpostin nimesi 

tärkeimmäksi käyttötarkoitukseksi joka neljäs Seniori. Myös tällä sukupolvella 

internetin käyttö viihdetarkoituksiin oli vähäisempää kuin nuorilla sukupolvilla, (kuvio 

39)

Kuvio 39: Internetin käyttötarkoitus (n=985)

□ Eri medioiden tuottamien 
palvelujen käyttöön

□ Viihdekäyttöön

E Sähköpostin käyttöön

Harrastuksiin liittyvään 
käyttöön

■ Työhön liittyvään 
hyötykäyttöön

SenioritBaby BoomX-sukupolviY-sukupolvi

Y-sukupolven edustajien mielipiteet internetin hyödyllisyydestä ovat optimistisempia 

kuin vanhempien sukupolvien, ja myös tietotekniikan käyttöä pidetään helppona. Y- 

sukupolvi käyttää internetiä säännöllisesti ja monet heistä kokevat, että tietokone on 

tuonut uutta sisältöä heidän elämäänsä. Myös X-sukupolvi käyttää internetiä, mutta 

selvästi vähemmän kuin Y-sukupolvi ja X-sukupolvi näyttää suhtautuvan internetiin 

myös hieman pessimistisemmin kuin nuorempi sukupolvi. Myös Y-sukupolven 

internetin käyttötarkoitukset poikkeavat muiden sukupolvien käyttötarkoituksista ja 

viihdekäyttö on eniten aikaa vievä käyttötarkoitus. Erot sukupolvien välillä saattavat 

osaltaan myös johtua erilaisista arvostuksista, ei niinkään todellisista eroista internetin 

käytössä. Mahdollista on, että vanhemmat sukupolvet arvostavat enemmän
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hyötytarkoituksia internetin käytössä ja siten nimeävät hyötytarkoituksen eniten aikaa 

vieväksi toiminnoksi internetissä.

Tulevaisuudessa Y-sukupolven käytettävissä olevat tulot kasvavat sukupolven siirtyessä 

työelämään, mikä tekee tästä kohderyhmästä intemet-markkinoijan kannalta yhä 

kiinnostavamman. Koska Y-sukupolvi käyttää säännöllisesti internetiä ja eniten aikaa 

vievänä käyttötarkoituksena nähdään viihdekäyttö, korostuu viihdepalvelujen merkitys 

tulevaisuudessa. Kehitys on nähtävissä jo nyt erilaisten intemet-palvelujen tarjoajien 

lisääntyneenä viihdepalvelujen tarjontana.

7.6.4 Sukupolvi mediavalinnan selittäjänä

Kahdessa edellisessä alaluvussa käsiteltiin laajasti sukupolvien välisiä eroja erilaisissa 

tiedontarpeissa ja tilanteissa. Sukupolviristiintaulukoinnit osoittivat, että eri sukupolvien 

mediavalinta poikkeaa toisistaan eri tilanteissa ja eri tiedontarpeissa tilastollisesti 

merkitsevällä tavalla. Näyttäisi myös siltä, että sukupolvi saattaisi olla yksi 

mediakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Tässä luvussa onkin tarkoitus käsitellä 

empiirisessä tutkimuksessa ilmenneitä sukupolvien välisiä eroja tarkemmin ja tutkia 

sukupolven ja mediavalinnan kausaalisuhteita.

Empiirisen tutkimuksen tulosten luotettavuuden takaamiseksi selvitetään sukupolven ja 

mediakäyttäytymisen suhdetta myös toisen analysointimenetelmän avulla. 

Analysointimenetelmänä käytetään logistista regressioanalyysia, joka soveltuu myös 

nominaaliasteikollisten muuttujien välisten yhteyksien tarkasteluun. Tutkielman 

liitteessä 5 on SPSS -ohjelman logistisen regressioanalyysin tulostus.

Analyysimenetelmää valitessa oli huomioitava, että selitettävä muuttuja (esimerkiksi 

television valitseminen viihtymistarkoituksiin) on kaksiluokkainen (valitsee/ei valitse). 

Selittävät muuttujat olivat luonteeltaan kategorisia (sukupolvet). Näiden rajoitusten 

vuoksi päädyin käyttämään selittävänä analyysinä logistista regressiota. Logistisella 

regressiolla eli logistisella mallilla voidaan etsiä selittäjiä, jotka vaikuttavat jonkin 

tapahtuman (esim. television valitsemiseen rentouduttaessa) todennäköisyyteen. (SPSS 

Regression Models 9.0 1999, 35). Menetelmässä lasketaan todennäköisyyttä sille, että 

selitettävä muuttuja saa arvon 1. Koska luokitteluasteikollinen muuttuja sukupolvi on
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useampi kuin kaksiluokkainen, se muutetaan analyysissä useammaksi dikotomiseksi 

muuttujaksi (Taulukko 5).

Taulukko 5: Parametrien koodaus

Muuttuja Arvo Frekvenssi Parametrien koodaus

(1) (2) (3)

Y-sukupolvi 1 397 1 0 0

X-sukupolvi 2 534 0 1 0

Baby Boom 3 762 0 0 1

Seniorit 4 264 0 0 0

Tarkasteltavaksi valittiin kaksi toisistaan poikkeavaa mediankäyttötilannetta, 

mediavalinta aamiaisella sekä mediavalinta etsittäessä älyllistä virikettä. Kumpaankin 

mediakäyttötilanteeseen kuluttajat ovat löytämässä uusia mediakäyttäytymismuotoja, 

televisio on löytämässä tiensä keittiöön ja aamiaispöytään, toisaalta älylliseksi 

virikkeeksi käytetään yhä useammin tietokonetta. Toisaalta näiden tilanteiden valintaan 

vaikutti myös näiden tilanteiden poikkeaminen toisistaan, aamiaisen 

mediakäyttäytyminen on motiiveiltaan ja ajankäytöltään hyvin erilainen kuin 

mediakäyttäytyminen älyllistä virikettä etsittäessä. Haluttaessa tutkia 

mediakäyttäytymisen selittymistä sukupolvella liitteen 5 tulostuksesta tarkastellaan 

lähinnä tulostuksen viimeistä taulukkoa ”Variables in the Equation”.

Molemmissa tilanne-tarkasteluissa käytettiin indikaattorikontrastia. Kontrastilla 

ilmoitetaan näin ollen kuuluminen tiettyyn luokkaan, vertailuryhmä (s) on viimeinen 

ryhmä, mikä tässä tapauksessa oli sukupolvien eroja tarkasteltaessa oli Seniorit- 

sukupolvi.

Television valitseminen aamiaisella

Liitteen 5 sivulla 2 olevan taulukon sarakkeesta В nähdään, että vertailtaessa muiden 

sukupolvien televisionkatselua aamiaisella Seniorien televisionkatseluun, 

televisionkatselun todennäköisyys on Y-sukupolvella paljon suurempi (positiivinen luku 

SUKUPO (l)-rivillä sarakkeessa B) mutta myös kahdella muulla sukupolvella 

Senioreita korkeampi. Nämä erot muodostuivat SPSS-analyysin mukaan myös
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tilastollisesti merkitseviksi (Sig-sarakkeen luvut p=0,000-0.0249). Tilastollista eroa 

sukupolvien välille suhteessa televisionkatseluun siis aineistosta löytyy. 

Todennäköisyys sille, että vanhimpaan sukupolveen, Senioreihin, kuuluva henkilö 

valitsee television aamiaisella on pienempi kuin muilla sukupolvilla (tulkinta 

oikeanpuoleisesta sarakkeesta Exp (B):luvut >1). Esimerkiksi Y-sukupolven jäsenellä 

on kolminkertainen todennäköisyys valita televisio aamiaisella kuin Senioreilla.

Tietokoneen valitseminen älylliseksi virikkeeksi

Tietokoneen käyttäminen medialaitteena on lisääntymässä ja erityisesti edellisissä 

kappaleissa käsitellyt empiiriset tulokset kertovat, että tietokoneen käyttö painottuu 

erityisesti informaatioon ja älyllisiin virikkeisiin. Tämän vuoksi valittiin toiseksi 

tarkasteltavaksi tilanteeksi tietokoneen valitseminen älylliseksi virikkeeksi.

Vertailtaessa sukupolvien valitsemista tietokone älylliseksi virikkeeksi nähdään, että 

Senioreihin verrattuna nuoremmilla sukupolvilla todennäköisyys tietokoneen valinnalle 

on suurempi, (positiiviset luvut SUKUPO (l)-rivillä sarakkeessa B) mutta myös 

kahdella muulla sukupolvella Senioreita korkeampi. Nämäkin erot muodostuivat SPSS- 

analyysin mukaan myös tilastollisesti hyvin merkitseviksi (Sig-sarakkeen luvut 

p=0,000-0.0001). Tilastollista eroa sukupolvien välille suhteessa televisionkatseluun 

näyttää siis aineistosta löytyvän, vaikka mallin selitysaste ei olekaan kovin korkea.

Kahdesta tarkastellusta tilanteesta molemmista on todettava, että sukupolvien välille 

nousi selviä tilastollisesti merkittäviä eroja. Todennäköisyys käyttää medioita uudella 

tavalla on suurempi nuorilla sukupolvilla ja erityisesti tietokoneen valinnassa älylliseksi 

virikkeeksi erot sukupolvien välillä ovat suuret. Molemmat uudet median käyttötavat 

näyttävät siis olevan sukupolvi-sidonnaisia, siten että nuoremmat sukupolvet omaksuvat 

uudenkaltaisen mediakäyttäytymisen vanhoja todennäköisemmin ja erot ilmenevät 

kaikkien sukupolvien välillä. Molemmissa tarkasteluissa mallien selitysaste ei 

kuitenkaan noussut kovin korkeaksi.

Seuraavassa luvussa käydään läpi viitekehyksen ja hypoteesien toimivuus saatujen 

tulosten valossa. Luvussa arvioidaan myös tutkimuksen kontribuutiota aikaisempiin 

tutkimuksiin ja esitetään ehdotuksia jatkotutkimukselle.
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkielman tärkeimpinä tavoitteina oli selvittää kuluttajien mediakäyttäytymistä ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä ja erityisesti sukupolven selittävyyttä mediakäyttäytymiseen. 

Tutkimusongelmana tutkimuksessa oli tutkia kuluttajien mediakäyttäytymistä sekä 

selvittää, mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Teoreettisena tavoitteena on ollut tunnistaa 

mediakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä perehtyä sukupolvitutkimukseen. 

Tutkielman teoreettisessa osassa tutkittiin kuluttajien mediakäyttäytymistä sekä siihen 

vaikuttavia tekijöitä lähinnä käyttötarkoitustutkimuksen näkökulmasta. Tutkielman 

teoreettinen viitekehys rakennettiin kuluttajan mediakäyttäytymiseen liittyvän 

tutkimuksen sekä sukupolvitutkimusten pohjalta.

Tutkielman empiirisessä osassa tutkittiin kuluttajien mediakäyttäytymistä erilaisissa 

konteksteissa ja tiedon tarpeissa sekä eri sukupolvien välisiä eroja mediankäytössä. 

Näiden tulosten perustellaan testattiin teoreettisen viitekehyksen pätevyyttä ja 

hypoteesien toimivuutta. Tällöin tarkoituksena oli myös testata sukupolven merkitystä 

mediakäyttäytymisen selittäjänä ja kuvailla eri sukupolvien mediakäyttäytymistä.

8.1 Viitekehyksen ja hypoteesien toimivuus

Viitekehyksen toimivuutta mitattiin testaamalla neljää hypoteesia:

H| Mediahypoteesi: Televisio on kuluttajan kognitiivisissa tarpeissa ja eri

käyttökon teksteissä edelleen useimmin valittu media. Televisio pystyy 

kilpailemaan erilaisten medioiden kanssa monipuolisuudellaan ja mediakeinojen 

moninaisuudella.

Hypoteesi toteutui. Televisio on edelleen valituin media. Erilaisten 

tiedontarpeiden tyydyttäjänä televisio tarjoaa monipuolistaja reaaliaikaista tietoa 

ja se oli tarkastelluissa kognitiivisissa tiedontarpeissa kulttuurisia tiedontarpeita 

lukuunottamatta valituin media. Lisäksi television merkitystä erilaisissa 

tilanteissa tarkasteltaessa huomataan, että sen merkitys korostuu rentoutumisen 

tarpeiden tyydytyksessä. Tämän tutkimuksen pohjalta näyttääkin siltä, että 

vaikka monet tutkimukset ovat korostaneet television katoavaa merkitystä ja



90

massamarkkinoinnin tuhoa, tällä hetkellä kuluttajien mediakäyttäytyminen on 

edelleen painottunut televisioon.

H2 Käyttökontekstihypoteesi: Eri tilanteissa kuluttaja valitsee eri median. 

Mediavalinta vaihtelee näin ollen vuorokaudenajan ja käyttökontekstin mukaan.

Hypoteesi toteutui. Mediavalinnat erilaisissa käyttökonteksteissa vaihtelivat 

hypoteesin mukaisesti lähinnä medioiden erilaisten ominaisuuksien ja 

tilannetekijöiden vuoksi. Media, joka jossain tilanteessa saattoi olla dominoiva, 

saattoi jossain toisessa tilanteessa olla merkitykseltään vähäinen. Näin 

esimerkiksi television valittiin usein rentouduttaessa, mutta älyllistä virikettä 

etsittäessä tai aamiaisella sen merkitys oli vähäinen. Kuvio 34 sivulla 81 esitti 

kokonaiskuvan mediakäyttäytymisen vaihtelusta erilaisissa tilanteissa.

H3 Sukupolvihypoteesi: Mediakäyttäytyminen vaihtelee sukupolvittain. Mediaa, 

johon sukupolvi on tutustunut nuoruudessaan, käytetään myös vanhemmalla 

iällä.

Hypoteesi toteutui osittain. Mediakäyttäytyminen vaihtelee sukupolvittain. 

Hypoteesin mukaisesti media, johon sukupolvi on nuoruudessaan tutustunut ja 

sitoutunut näkyy mediavalinnassa myös myöhemmin. Näin ollen Seniorit 

valitsivat muita useammin radion ja sanomalehden mediakseen, kun taas nuoret 

sukupolvet käyttivät uusien mediasovellusten lisäksi esimerkiksi teksti

televisiota. Sukupolvilla ei kuitenkaan näyttänyt kaikissa tilanteissa olevan 

”omaa” mediaa, vaan joissakin tarkastelluissa tilanteissa sukupolvet valitsivat eri 

medioita kuin toisissa tilanteissa. Sukupolven selittävyysastetta arvioitiin 

useammalla analyysimenetelmällä. Vaikuttaa siltä, että sukupolvi on yksi 

mediakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Sukupolven selittävyys vaihtelee 

kuitenkin tilanteittani ja medioittain, eikä suoria johtopäätöksiä viitekehyksen 

toimivuudesta näin ollen voida tehdä. Tämän hypoteesin selvittämiseen 

tarvittaisiin vertailua erilaisten muiden selitystekijöiden, kuten tulotason tai 

koulutuksen vaikutuksesta verrattuna sukupolven vaikutukseen.
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H4 Internet-sukupol vihypoteesi : Y-sukupolven asenne uuteen intemet-

teknologiaan on positiivisempi kuin muilla sukupolvilla ja sukupolven 

mediakäyttäytyminen on keskittynyt muita sukupolvia enemmän internetiin.

Hypoteesi toteutui. Nuorin sukupolvi, Y-sukupolvi, on kasvanut multimedian 

ja tietotekniikan maailmassa. Sukupolven nuoruudessa internet on ollut tärkeä 

media, ja Y-sukupolvi sekä suhtautuu positiivisemmin, että käyttää internetiä 

muita sukupolvia enemmän. Koska Y-sukupolvi käyttää säännöllisesti internetiä 

ja eniten aikaa vievänä käyttötarkoituksena nähdään viihdekäyttö, korostuu 

viihdepalvelujen merkitys tulevaisuudessa.

Viitekehyksenä toimineen mallin perusajatuksena oli päätelmä, että eri sukupolvien 

käyttäytymisen taustalla olevat tarpeet ovat erilaiset eri sukupolvilla ja että sukupolvi 

ilmentää näitä erilaisia tarpeita eri tavoin myös mediakäyttäytymisessään. Mallin 

mukaan sukupolvea yhdistävät kokemukset ovat muokanneet sukupolven tarpeita ja 

niiden ilmentämiskanavia ja näin myös sukupolven mediakäyttäytyminen saa yhteisiä 

piirteitä. Koska eri sukupolvien yhteiset kokemukset poikkeavat toisistaan, poikkeaa 

myös eri sukupolvien mediakäyttäytyminen.

Viitekehys näyttää toimivan parhaiten uusien medioiden (tietokone, internet) 

käyttötottumuksia sekä vanhojen medioiden uusia käyttötapoja (esimerkiksi television 

valinta aamiaisella) tarkasteltaessa. Syynä tähän voi olla, että monissa tilanteissa 

asemansa vakiinnuttaneet mediat ovat saavuttaneet penetraatioaseman ja muuttuneet 

osaksi kuluttajan arkipäivän rutiineja, jolloin kuluttajan tietoinen mediavalinta vähenee 

ja samoin erot sukupolvien välillä.

8.2 Tutkimuksen yleistettävyys

Tutkimuksen tuloksia voidaan yleistää suomalaisiin 12-60 -vuotiaisiin kuluttajiin. 

Toisaalta yleistettävyys ei onnistu nuorimmassa (Y-sukupolvi) ja vanhimmassa 

sukupolvessa (Seniorit). Lisäksi tutkimuksen suorittamiseen oli käytössä tietoja vain 

yhdeltä mittaushetkeltä, ja tämä vaikeuttaa sukupolvi virhepäätelmän poissulkemista.
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8.3 Tutkimuksen kontribuutio aikaisempien tutkimusten tuloksiin

Suomessa mediakäyttäytymistä on tutkinut laajasti Kansallisen Multimediaohjelman 

Kuluttajatutkimukset-hanke, jossa tutkimuksen ote oli kvalitatiivinen. Tämän vuoksi 

kvantitatiivisen selvityksen tekeminen hyödyntää myös tämän hankkeen tutkimusta. 

Toisaalta Kuluttajani tkimukset-hankkeen tarkoituksena oli erityisesti selvittää 

tulevaisuuden multimediasovellusten ja internetin merkitystä kuluttajalle, joten tutkimus 

painottui uusiin viestimiin. Omassa tutkimuksessani pyrin tarkastelemaan tasapuolisesti 

tärkeimpiä mainosmedioita ja lähtökohta olikin markkinoijan mediasuunnittelun 

tarpeissa, joten tuloksissa mikään media ei korostunut toisten kustannuksella.

Vaikka julkisuudessa ollaan oltu huolissaan Y-sukupolven sanomalehtien lukemisen 

vähentymisestä, vaikuttaa tutkielman tulosten valossa siltä, että nuorimmat sukupolvet 

lukevat sanomalehtiä, mutta yleensä ottaen etsivät sieltä erilaista ja valikoidumpaa 

tietoa kuin vanhemmat sukupolvet. Kotimaan ja ulkomaan uutiset, urheilu-uutiset ovat 

asioita, joita nuorin sukupolvi etsii sanomalehdistä. Sen sijaan tapahtumien taustoihin, 

politiikkaan ja kulttuurin liittyviä artikkeleja nuorin sukupolvi ei sanomalehdistä etsi.

Radiota käyttävät erityisesti vanhimmat sukupolvet erilaisten tiedontarpeiden 

tyydyttämiseen. Jokaisessa kymmenessä tilanteessa vanhin sukupolvi valitsi nuoria 

useammin radion. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että nuoret sukupolvet eivät käytä 

radiota. Käyttö saattaa olla suuntautunut esimerkiksi viihtymiseen, ei niinkään tiedon 

saamiseen.

Teksti-tv on vakiinnuttanut asemansa erityisesti nuorten sukupolvien keskuudessa. Se 

on nopea ja kätevä viestin kun tarvitaan reaaliaikaista ja spesifistä tietoa. Teksti-tv 

tarjoaa mahdollisuuden hakea tietoa silloin kun sitä tarvitsee, eikä kuluttajan tarvitse 

odottaa esimerkiksi uutislähetystä. Samalla tavalla kuluttaja voi löytää myös 

tarvitsemansa tiedon internetistä tarvitessaan. Internetin käyttö on vielä melko vähäistä, 

mutta erityisesti haluttaessa tietää teknologiasta ja tieteestä, se on varteenotettava 

kilpailija muiden medioiden kanssa.

Tekstiviesti-palvelujen tarjonta on tällä hetkellä vielä vähäistä, mutta lisääntyy nopeasti. 

Tekstiviestipalvelut taijoavat kuluttajalle mahdollisuuden etsiä tarvitsemaansa tietoa 

ajastaja paikasta riippumatta. Säätiedot ja urheilutulokset ovat ensimmäisiä tietoja, joita



93

kuluttajat näyttävät etsivän tekstiviestien välityksellä ja nämä palvelut kiinnostavat 

erityisesti nuoria ikäryhmiä.

8.4 Ehdotukset jatkotutkimukselle

Sukupolven selittävyydestä ei voida tehdä päätelmiä, koska saatavana oli vain yhtä 

ajankohtaa koskevaa dataa. Jatkotutkimuksen kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että 

voitaisiin tutkia samaa asiaa trenditutkimuksella ja tutkia eri sukupolvien 

mediakäyttäytymistä pidemmällä aikavälillä, jotta voitaisiin sulkea 

sukupolvivirhepäätelmän mahdollisuus pois.

Lisäksi jatkotutkimusta voitaisiin tehdä kvalitatiivisilla menetelmillä, jossa nyt saatujen 

tulosten pohjalta voitaisiin tarkastella kuluttajien mediankäyttöä ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä syvemmin sekä tarkastella erityisesti sukupolvelle tyypillisiä 

mediakäyttötapoja. Tämänkaltainen tutkimus saattaisi myös tuoda syvällisempää tietoa 

kuluttajien mieltymyksistä ja tarpeista. Tällainen tutkimus myös lähestyisi kulttuurisen 

yleisötutkimuksen perinnettä ja voisi nyt suoritettuun tutkimukseen yhdistettynä tuoda 

kokonaisemman kuvan suomalaisten median käyttötarkoituksista ja tavoista sekä tietoa 

sukupolvien välisistä eroista mediakäyttäytymisessä. Kvalitatiivisella otteella 

vältettäisiin valmiiksi muotoillut vaihtoehdot, mutta kvalitatiiviseen tutkimukseen voisi 

liittyä muita ongelmia.

Tulevaisuudessa voitaisiin tutkia tarkemmin kuluttajien tarpeita (todellisuuden paon 

tarve, tiedon etsinnän tarve, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarve, tarve viihtyä, 

hyväksytyksi tulemisen tarve jne. Tässä perusteena voitaisiin pitää Katzin, Gurevitchin 

ja Haasin esittämää mallia mediankäytön tarpeista, (ks. kuvio 10, sivu 26) Kuluttajilta 

voisi kysyä erilaisia tarkoituksia ja faktoroida niistä erilaisia tarpeita käyttötarkoitus- 

mallin mukaan. Ongelmana tällaisen tutkimuksen tekemisessä on, että tutkimus ruokkii 

itseään. Valmiiksi muotoillut käyttötarkoitusvaihtoehdot ohjaavat kuluttajien vastauksia 

ja tutkimus voi näin tuottaa harhaanjohtavia tuloksia.

Jotta voitaisiin tehdä päätelmiä mediakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä ja näiden 

suhteellisista selittävyysasteista, tulisi mediakäyttäytymistä tutkia laajemmin ja 

tarkastella selittävyyttä kuvaavilla analyyseillä erilaisten selittävien tekijöiden suhteita. 

Tämän kaltainen tutkimus hyödyttäisi myös markkinoijan mediasuunnittelua, sillä
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kuluttajien mediakäyttäytymisen ymmärtäminen tulee olemaan myös tulevaisuudessa 

tärkeä kilpailukeino mainostajalle muun muassa mediasuunnittelun pohjaksi.
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Liite 1: Uusmedia98-tutkimuslomake, ote

12. Minkä tyyppisen viestimen mieluiten valitsisitte seuraavissa tilanteissa? (Laittakaa yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Radio Tele- Video Levy Kirja Sano- Ilta- Aika- Tieto- Tavall. Teksti- Ei
visio tai ma- päivä- kaus- kone tai tv mitään

kasetti lehti lehti lehti (sähkö- matka-
posti tai puhelin 
Internet)

1. Aamiaista syödessänne................. . 0 1 02 03 04 05 06 07 0 8 09 0 10 0 11 0 12

2. Työtä tehdessänne....................... . 0 1 02 03 04 05 0 6 07 0 8 09 0 10 0 11 0 12

3. Kotitöitä tehdessänne.................... 0 1 02 03 04 0 5 06 0 7 08 0 9 0 10 0 11 0 12

4. Työ- tai koulumatkalla.................... 0 1 02 03 04 05 06 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12

S.Töistä tai koulusta tultuanne............. 0 1 02 03 0 4 05 06 0 7 08 0 9 0 10 0 11 0 12

6. Valmistautuessanne lähtemään
ulos iltaa viettämään......................... . 0 1 02 0 3 0 4 05 0 6 07 0 8 09 0 10 0 11 0 12

7. Halutessanne rentoutua kotona...... . 01 0 2 0 3 04 05 06 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12

8. Tuntiessanne itsenne yksinäiseksi.... 0 1 0 2 03 0 4 05 06 0 7 0 8 09 0 10 0 11 0 12

9. Halutessanne älyllistä virikettä........ . 0 1 02 03 04 05 06 07 0 8 09 0 10 0 11 0 12

10. Tavatessamme ystävien kanssa
kotona............................................ . 0 1 0 2 0 3 04 05 06 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12

11. Lasten kanssa yhdessä ollessa.... . 0 1 02 03 04 0 5 06 07 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12

12. Vlettäessänne aikaa kahdestaan
puolisonne tai kumppaninne kanssa... . 0 1 02 03 0 4 0 5 0 6 07 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12

13. Kuluttaaksenne muuten vain
aikaa............................................... . 0 1 02 03 04 0 5 0 6 0 7 0 8 09 0 10 0 11 0 12

17. Minkä seuraavista viestimistä valitsette, kun haluatte tietää ... (Rastitkaa kaikki Teille sopivat vaihtoehdot)

Tv Teksti- Radio Sanoma- Iltapäivä- Aikakaus- Internetin Muu
tv lehti lehti lehti www-sivut

1. Mitä omalla asuinpaikkakunnalla tapahtuu... 01 02 03 04 05 06 07 08
2. Mitä talouselämässä tapahtuu...................... 01 02 03 04 05 06 07 0 8
3. Viimeisimmät uutiset maailmalta.................. 01 02 03 04 05 06 07 08
4. Viimeisimmät uutiset kotimaasta.................. 01 02 03 04 05 06 07 08
5. Uutisten ja tapahtumien taustoista .............. 01 02 03 04 05 06 07 0 8
6. Yhteiskuntaelämästä..................................... 01 02 03 04 05 06 07 08
7. Päivän puheenaiheen.................................... 01 02 03 04 05 06 07 08
8. Kulttuurin ja taiteen virtauksia...................... 01 02 03 04 05 06 07 08
9. Ympäristön tilasta........................................... 01 02 03 04 05 06 07 08
10. Jotain uutta julkisuuden ihmisistä................ 01 02 0 3 04 05 0 6 07 08
11. Mitä politiikassa tapahtuu............................. 01 02 0 3 04 05 06 07 08
12. Tieteestä ja teknologiasta...............................01 02 03 04 05 06 07 08
13. Urheilutulokset.................................................01 02 03 04 05 06 07 08
14. Säätiedot....................................................... .01 02 03 04 05 0 6 07 08
15. Muusta, mistä: 0 1 02 03 04 05 06 07 08
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Liite 2: Uusmedia99-tutkimusIomake kokonaisuudessaan

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 12 — 60 -vuotiaiden suomalaisten arvoja 
ja asenteita erityisesti joukkoviestimien suhteen. Tutkimus pyrkii kartoittamaan eri 
väestöryhmien nykyistä mediankäyttöä sekä kiinnostusta ja toiveita uusia sähköisiä 
viestimiä kohtaan. Tutkimuksen toteuttaa Suomen Trenditieto yhdessä Yleisradion 
Yleisötutkimuksen kanssa. Tutkimuksen tiedot kerää Suomen Gallup Oy.

Tutkimus on jatkoa vuosina -97 ja -98 tehdyille Uusmedia-tutkimuksille ja näin laajana 
perusselvityksenä uraauurtava. Siksi kysymyksiä on melko paljon. Tutkimuksen 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin oman 
mielipiteenne ja tilanteenne mukaan. Kysymyksiin vastataan joko merkitsemällä rasti 
sopivien vastausvaihtoehtojen kohdalle tai kirjoittamalla numero vastaukselle varattuun 
ruutuun kysyttäessä esim. kappalemäärää. Kunkin kysymyksen yhteydessä on vielä 
annettu tarkempia ohjeita vastaamiseen.

Tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yksi Lontoon matka ja viisi Ruotsinristeilyä. 
Voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Vastattuanne lomakkeen kysymyksiin täyttäkää myös erillinen arvontalipuke. 

Noudamme lomakkeen _________ /__________ 1999.

T utkimusterveisin,

Yleisradio Oy / Yleisötutkimus Suomen Trenditieto Oy

Mikäli Teillä on jotain kysyttävää tästä tutkimuksesta, ottakaa yhteyttä Suomen 
Trenditieto Oy:öön tutkimuspäällikkö Päivi Nummelaan.
Puhelinnumero on (09) 6824 880.



Kysymyksiin vastaaminen tapahtuu siis merkitsemällä rasti sopivan vastausvaihtoehdon kohdalle. Olkaa hyvä ja 
noudattakaa lomakkeella olevia ohjeita.____________________________________________________________________

1. Minkälainen merkitys seuraavilla asioilla on elämässänne? Vastatkaa käyttäen asteikkoa 1-5, jossa 5 - erittäin tärkeää 
ja 1 = ei lainkaan tärkeää. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Erittäin
tärkeä

Ei lainkaan 
tärkeä

11. Lukeminen.,

16. Käsityöt.

18. Ruoanlaitto harrastuksena.

□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
Ü5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s Ü4 □ з □ 2 □ i
□ s Ü4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 Ü4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s Ü4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з Ü2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ i

isteikolla 1-5, jossa 5 = täysin samaa mieltä ja 1 = täysin er

Täysin Täysin
samaa eri
mieltä mieltä

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ s Ü4 □ з □ 2 □ 1

□ s □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

2.

mieltä (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Ш

3. Olisin valmis vaihtamaan asuinpaikkakuntaa työpaikan

4. Nautin vapaa-ajastani huomattavasti enemmän kuin

5. Minulle hyvä elämä merkitsee seikkailua, jossa tänään 
ei tiedä mitä huominen tuo tullessaan.................................
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Täysin
samaa
mieltä

Täysin
eri

mieltä

6. Rauhallinen koti-ilta sopii minulle paremmin kuin 
vauhdikkaat bileet ystävien kesken....................................... □ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

7. Viihdyn hyvin kotonani........................................................ □ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

8. Jos saisin yllättäen viikon loman, voisin hyvin kuvitella 
viettäväni sen kotipiirissäni..................................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

9. Harrastan mieluiten sellaisia asioita, joita voin tehdä 
kodin piirissä............................................................................... □ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

3 Mikä seuraavista elämänalueista antaa Teille tällä hetkellä eniten sisältöä elämäänne? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Työ / ura....................................................................... ......□ 1
Pprhp / syvälliset ihmissuhteet................................. ......Ü2
Huvitukset / jännityksen etsiminen............................. .....□ 3

4. Seuraavaksi kartoitamme tyytyväisyyttänne kulutusmahdollisuuksimne. Ottakaa kantaa kuhunkin väittämään asteikolla
1 - 5, jossa ja 5 = täysin samaa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

ф Täysin
samaa
mieltä

Täysin
eri

mieltä

1. Olen varsin tyytyväinen tämän hetkisen taloudellisen 
tilanteeni suomiin kulutusmahdollisuuksiin........................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

2. Jos minulle tulisi yllättävä 10 000 markan kustannus 
esim. autokolarin tai odottamattoman sairastumisen 
johdosta, se merkitsisi oman taloudellisen tilanteeni 
merkittävää heikkenemistä ................................................... . □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

3. Mielestäni taloutemme tulot ovat riittävät sikäli, että 
voimme tyydyttää hyvin kaikki tärkeät tarpeemme..............., □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

4. Taloudessamme rahapula on ainainen murhe................... □ 5 □ 4 □ з Ü2 □ 1

Seuraavaksi kysymyksiä eri laitteiden omistamisesta ja hankinta-aikeista.

5. Mitä seuraavista laitteista Teillä on taloudessanne ja mitä niistä aiotte hankkia lähimmän vuoden aikana? 
(Kirjoittakaa kunkin laitteen kohdalle olemassa olevien laitteiden kappalemäärä, 0 — ei ko. laitetta. 
Merkitkää lisäksi laitteen kohdalle rasti, mikäli aiotte hankkia sellaisen lähimmän vuoden aikana.)

1. Radio radio-stereoyhdistelmässä tai pelkkä radio........................

2. RDS-radio kotona (ominaisuutena mm. aseman nimi näytössä) .

3. Tavallinen autoradio.........................................................................

4. RDS- autoradio (ominaisuutena mm. aseman nimi näytössä ja
radioaseman pysyminen samana vaikka taajuus vaihtuisi)..............

5. Korvalappustereot (radion kanssa tai ilman)..................................

6. Kasettisoitin (radion kanssa tai ilman)...........................................

7. CD-soitin (radion kanssa tai ilman).................................................

8. Minidisc-soitin..................................................................................

9. Televisio............................................................................................

On taloudessa Aiotaan
hankkia

□ 1 

□ 2
□ 3

□ 4

□ 5
□ 6
□ 7

□ 8 

□ 9
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Aiotaan
hankkia

10. Videonauhuri................................................................

11. Videokamera................................................................

12. Pelikonsoli (Sony PlayStation, Nintendo, Sega tms.)

13. Digitaalinen kamera.....................................................

14. DVD-soitin....................................................................

15. Mikrotietokone (pöytätietokone).................................

16. Kannettava tietokone...................................................

17. Elektroninen muistikirja/päivyri...................................

18. Tavallinen lankapuhelin...............................................

19. Matkapuhelin................................................................

20. Kaukohakulaite.............................................................

21. Fax-laite........................................................................

On taloudessa 
kpl

G 10

G 11

G 12

G 13

G 14

G 15

G 16

G 17

G 18

G 19

G 20

G 21

6. Mitä seuraavista lisälaitteista tai ominaisuuksista televisiossanne on ja mitä niistä aiotte hankkia lähimmän vuoden
aikana?
(Merkitkää rasti kaikkien niiden lisälaitteiden tai ominaisuuksien kohdalle, joita taloudessanne on.

^Merkitkää lisäksi lisälaitteen/ominaisuuden kohdalle rasti, mikäli aiotte hankkia sellaisen lähimmän vuoden aikana)

On
taloudessa

1. Kaukosäädin.......................................................................... G * 1 2 3

2. Teksti-tv.................................................................................. G 2

3. Kaapeli-tv-liittymä................................................................. D 3

4. Satelliittiantenni...................................................................... D 4 5

5. Dolby Surround -ääni

6. Laajakuva 16:9..........
7. TV-vastaanotin 100 herzin näytöllä..................................... G 7

8. Digitaalinen satelliittiviritin (Canal Digital)............................ G 8

9. ¡NET tv / internet televisiovastaanottimen kautta................ П 9

10. Lisämaksuilla kanavia (esim. PlusSat, Canal+, TV1000
jne.).............................................................................................. П 10

Aiotaan
hankkia

□ 1
□ 2
□ 3
□ 4

□ 5

□ б
□ 7

□ 8
□ 9

□ 10

7. Mitä seuraavista laitteista Teillä on taloudessanne ja mitä niistä aiotte hankkia lähimmän vuoden aikana? 
(Merkitkää rasti kaikkien niiden laitteiden kohdalle, joita taloudessanne on.
Merkitkää lisäksi laitteen kohdalle rasti, mikäli aiotte hankkia sellaisen lähimmän vuoden aikana)

e
 On taloudessa Aiotaan

hankkia

1. Tavallinen lankapuhelin.......................................................... D 1 G 1

2. Johdoton kotipuhelin................................................................ G 2 G 2

3. Puhelinvastaaja tai kotivastaajapalvelu................................. G 3 G 3

4. Numeronäyttöpuhelin tai -laite............................................... G 4 G 4
5. ISDN-puhelinlaite (sis. numeronäytön).................................. G 5 G 5
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8. Mitä seuraavista laitteista Teillä on taloudessanne ja mitä niistä aiotte hankkia lähimmän vuoden aikana? 
{Kirjoittakaa kunkin laitteen kohdalle olemassa olevien laitteiden kappalemäärä, 0 = ei ko. laitetta. 
Merkitkää lisäksi laitteen kohdalle rasti, mikäli aiotte hankkia sellaisen lähimmän vuoden aikana.)

On taloudessa 
kpl

1. GSM 900 -puhelin (tavallinen GSM-puhelin).......................

2. GSM 1800 Citypuhelin............................................................

3. Dual Band -puhelin (GSM Duo tai Tandem 2-
taajuuslilttymä).............................................................................
4. Kommunikaation (matkapuhelin, johon on liitetty useita 
toimintoja, kuten fax, sähköposti, elektroninen muistikirja jne.)
5. NMT-puhelin............................................................................

Aiotaan
hankkia

□ 1

□ 2
□ 3

□ 4

□ 5
9. Mitä seuraavista varusteista kotitietokoneessanne on ja mitä niistä aiotte hankkia lähimmän vuoden aikana?

(Merkitkää rasti kaikkien niiden laitteiden kohdalle, joita taloudessanne on.
Merkitkää lisäksi laitteen kohdalle rasti, mikäli aiotte hankkia sellaisen lähimmän vuoden aikana)

1. Modeemi......................................................

2. Tulostin (printteri).......................................

3. CD-Rom -asema........................................

4. Kirjoittava CD-Rom -asema......................

5. Kuvanlukija (skanneri)................................

6. Ääniominaisuudet ja kaiuttimet / äänikortti

7. Video-ominaisuudet / videokortti...............

8. Radioviritinkortti..........................................

9. TV-viritinkortti..............................................

10. DVD-asema..............................................

11. Modeemi- tai verkkokortti........................

On taloudessa Aiotaan 
hankkia

□ 1 □ 1

□ 2 □ 2
□ 3 □ 3

□ 4 □ 4

□ 5 □ 5

□ 6 □ 6
□ 7 Ü7

□ 8 D 8
□ 9 □ 9

D 10 D 10
□ 11 □ 11

Seuraavaksi kysymyksiä eri viestinten käytöstä.

10. Missä määrin katsotte seuraavantyyppisiä ohjelmia televisiosta? (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

S*
1. Uutis- ja ajankohtaisohjelmat..................................
2. Dokumenttiohjelmat, asia- ja keskustelu-ohjelmat
(esim. harrasteet, kuluttaminen, rikokset)..................

3. Viihdeohjelmat (esim. estradiviihde, visailut, pelit)

4. Urheiluohjelmat........................................................
5. Kotimaiset sarjaohjelmat (esim. Kotikatu,
Ihmeidentekijät)...........................................................

Päivittäin Väh. 2-3 
kertaa 

viikossa

Väh.
kerran

viikossa

Kerran 
kuukau
dessa tai 

harvemmin

En
lainkaan

□ 5 □ 4 □ З □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ З □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ З □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1
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6. Ulkomaiset sarjaohjelmat (esim. Kauniit ja Rohkeat,
Chicagon lääkärit, NYPD)...............................................

7. Kotimaiset elokuvat.....................................................

8. Ulkomaiset elokuvat....................................................

Päivittäin Väh. 2-3 
kertaa 

viikossa

Väh.
kerran

viikossa

Kerran 
kuukau
dessa tai 

harvemmin

En
lainkaan

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 Ü4 □ з □ 2 □ 1

11. Kun ajatte autolla, onko radio auki... (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Aina........................................................................................ П 5
Usein......................................................................................П 4
Satunnaisesti........................................................................П 3
Harvoin...................................................................................П 2
Ei koskaan............................................................................ П 1

En aja autoa......................................................................... D 6
Autossa ei ole radiota.......................................................... П 7

12. Jos Teillä on mahdollisuus kuunnella radiota työpaikalla, onko radio auki... (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Aina...........................................................................................П 5
Usein........................................................................................ D 4
Satunnaisesti...........................................................................П 3
Harvoin..................................................................................... П 2
Ei koskaan..............................................................................П 1

Työpaikallani ei ole mahdollista kuunnella radiota............D 6

13. Kuinka tyytyväinen olette alueenne nykyiseen radiotaijontaan? Vastatkaa asteikolla 1-5, jossa 5 — hyvin tyytyväinen 
ja 1 = hyvin tyytymätön. (Merkitkää yksi rasti alla olevalle vaakariville)

Hyvin Hyvin En osaa
tyytyväinen tyytymätön sanoa

Tyytyväisyys radiotarjontaan............ Ds □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o

14. Kuinka usein kuuntelette seuraa via radiokanavia? (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Kuuntelen Kuuntelen Kuuntelen Kuuntelen Harvemmin En kuuntele
joka päivä 4-6 päivänä 2-3 päivänä noin kerran kuin kerran lainkaan

viikossa viikossa viikossa viikossa

1. Radio Ylen Ykkönen................ ....... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
2. Radio Suomi..................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
3. Radiomafia....................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
4. Radio Nova...................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
5. Classic FM....................................... Us □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
6. Kiss FM.................................... ........ □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
7. Paikalliset radioasemat.......... ........ □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
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musiikkia..........................................................................П 1
viimeisimmät uutiset........................................................O 2
oman paikkakunnan asioita.............................................П 3
yleisiä keskustelunaiheita................................................D 4
urheilua............................................................................П 5

muuta, mitä:................................................................ П 6

15. Radiosta haluan kuunnella pääasiassa ... (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

16. Missä määrin seuraavien artisti- tai säveltäjäryhmien edustama musiikki vastaa omia mieltymyksiänne ja kuuntelu-
tottumuksianne? Älkää ajatelko niinkään yksittäistä säveltäjää tai artistia vaan koko ryhmän edustamaa musiikkityyliä. 
Vastatkaa jälleen asteikolla 1-5, jossa 5 = pidän erittäin paljon ja 1 = en pidä lainkaan lainkaan.
(Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

J- Pidän En pidä

- v. _ erittäin lainkaan

S' Vj- paljon

1. Mozart / Bach / Beethoven............................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

2. Louis Armstrong / Miles Davis / Count Basie................. □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

3. Elton John / Simply Red / Celine Dion........................... □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1

4. Beatles / Rolling Stones / Queen.................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

5. Joel Hallikainen / Jari Sillanpää / Laura Voutilainen..... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

6. J. Karjalainen / Aki Sirkesalo / Mikko Kuustonen........... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

7. Eppu Normaali / Miljoonasade / Kolmas Nainen............ □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1

8. Natalia Imbruglia / Texas / Sheryl Crow........................ □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1

17. Missä määrin seuraatte seuraavien lehtityyppien käsittelemiä aihepiirejä? Älkää ajatelko niinkään yksittäisiä lehtiä vaan
pikemminkin lehtiparien edustamia aihealueita yleensä. Vastatkaa jälleen asteikolla 1 - 5, jossa 5 = seuraan hyvin 
aktiivisesti ja 1 = en seuraa lainkaan. (Merkitkää yhi rasti jokaiselle vaakariville)

1. Trendi / Image...............................................................
2. Kauppalehti / Talouselämä..........................................
3. Soundi / Rumba............................................................
4. Suosikki / Mix................................................................
5. Anna / Me Naiset..........................................................
6. Apu / Seura....................................................................
7. Seitsemän päivää / Se.................................................
8. Tekniikan Maailma/Tuulilasi........................................... D 5

9. Avotakka / Kotivinkki......................................................... П 5

10. Mikro PC / Tietokone.................................................
11. MikroBitti / Pelit...........................................................
12. Cosmos / Miehen Gloria................................................. П 5

13. Viherpiha / Kotipuutarha................................................. П 5
14. Muoti Plus / Kaunis Gloria.............................................. П 5
15. Kauneus ja Terveys/Terveys....................................... П 5

16. Iltalehti / Ilta-Sanomat................................................
17. TV-maailma / Katso........................................................ D 5

18. Rikoslehti / Alibi.........................................................
19. Me Kaks / Regina............................................................ П 5
20. Cosmopolitan / Vogue..................................................... D 5

Seuraan En seuraa
hyvin

aktiivisesti
lainkaan

□ s Ü4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

Ü5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1
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Seuraan En seuraa
hyvin lainkaan

aktiivisesti

21. Metsästys ja Kalastus / Erä............................................. Ö5 П4 O 3 0 2 Dl
22. ET-lehti.............................................................................. Ü5 П 4 Оз Ü2 Dl
23. Kotimaa / Sana / Ristin Voitto......................................... Пб 04 Оз 02 Oi
24. Aku Ankka........................................................................ 05 04 Оз 02 Dl

18. Minkä seuraavista viestimistä valitsette, kun haluatte tietää ... (Merkitkää kaikki Teille sopivat vaihtoehdot)

TV Teksti- Radio Sanoma- Ilta- Aika- Inter- Matkapuh.
tv lehti päivä- kaus- netin tekstiviesti

lehti lehti WWW- palvelu
sivut

1. Mitä talouselämässä tapahtuu, pörssikurssit. . O 1 02 Оз 04 05 De 07 08
2. Viimeisimmät uutiset maailmalta................... . O 1 02 Оз 04 05 De 07 08
3. Viimeisimmät uutiset kotimaasta................... . O 1 02 Оз 04 05 Об 07 08
4. Uutisten ja tapahtumien taustoista............... . O 1 02 Оз 04 05 Об 07 08
5. Yhteiskuntaelämästä tai mitä politiikassa
tapahtuu............................................................ .Di 02 Оз 04 O 5 О 6 О 7 O 8
6. Päivän puheenaiheen................................... .Oi 02 Оз 04 05 Об 07 08
7. Kulttuurin ja taiteen virtauksia....................... .Oi 02 Оз 04 05 Об 07 O 8
8. Tieteestä ja teknologiasta............................. .Oi 02 Оз 04 05 Об 07 08
9. Urheilutulokset.............................................. .Oi 02 Оз 04 05 Об 07 08
10. Säätiedot........................................................ .Oi 02 Оз 04 05 Об 07 08

19. Minkä seuraavista viestimistä mieluiten valitsette eri tilanteissa? (Merkitkää kaikki Teille sopivat vaihtoehdot)

Radio Tele
visio

Video Levy
tai

kasetti

Kirja Sanoma-
tai

iltapäivä-
lehti

Aika
kaus
lehti

Tieto
kone 

(sähkö
posti tai 
internet)

Ei
mitään

1. Aamiaista syödessänne..................... ... Di 02 Оз 04 Ds Об 07 Об Оэ

2. Työtä tehdessänne.............................. ... Oi 02 □ 3 04 Об Об 07 Об О 9

3. Kotitöitä tehdessänne......................... ... Di O 2 Оз 04 Об Об 07 Об Оэ

4. Työ- tai koulumatkalla........................ ... Oi 02 Оз 04 Об О 6 07 Об Оэ
5-Töistä tai koulusta tultuanne............... ... Di 02 Оз 04 Об Об 07 Об Оэ
6. Halutessanne rentoutua kotona........ ... Oi 02 Оз 04 Об Об 07 Об Оэ
7. Halutessanne älyllistä virikettä........... ... Oi 02 Оз 04 Об Об 07 Об Оэ
8. Tavatessamme ystävien kanssa 
kotona......................................................

Di 02 Оз 04 Об Об О 7 Об Оэ

9. Lasten kanssa yhdessä ollessa........ ... Oi 02 Оз 04 Об Об 07 Об Оэ
10. Viettäessänne aikaa kahdestaan 
puolisonne tai kumppaninne kanssa.....

Di 02 Оз 04 Об Об 07 Об Оэ
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20. Miten tyytyväinen olette seuraaviin viestimiin, niiden toimintaan, ohjelmistoon ja palveluihin? Käyttäkää asteikkoa 1-5, 
jossa 5 = erittäin tyytyväinen ja 1 = erittäin tyytymätön .(Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Erittäin Erittäin En osaa
tyytyväinen tyytymätön sanoa

1. Tavallinen puhelin........................... ......  □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i □ о
2. Matkapuhelin.................................. ......  □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i Do
3. Radio............................................... ......  □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i Do
4. Television kotimaiset kanavat....... ......  □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 Do
5. Sanomalehdet................................. ...... Us □ 4 □ з Ü2 □ 1 Do
6 Iltapäivälehdet................................. ......  □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i Do
7. Aikakauslehdet............................... ......  □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i Do
8. Kaapeli- tai satelliittikanavat.......... ....... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i Do
9. Internetin www-sivut....................... ....... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i Do
10. Sähköposti.................................... ....... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i Do
11. Teksti-tv........................................ ....... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 Do

Seuraavaksi kysymyksiä videoista ja elokuvissakäynnistä.

21. Miten usein talouteenne vuokrataan videoita? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Vähintään kerran viikossa..................................................D 5
2-3 kertaa kuukaudessa..............................................D 4
Kerran kuukaudessa.............................................................D 3
Harvemmin........................................................................... П 2
Ei koskaan........................................................................D 1

22. Ostetaanko talouteenne myyntivideoita?

Kyllä.....................................................................................□ 1
Ei.........................................................................................□ 2

23. Miten usein käytte elokuvissa? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Noin kerran viikossa...............................................................D 5
2 - 3 kertaa kuukaudessa...................................................... П 4
Kerran kuukaudessa...............................................................D 3
Harvemmin..............................................................................D 2
En koskaan............................................................................. O 1

Seuraavaksi kysymyksiä kiinteän puhelinverkon puhelimista.

Mikäli Teillä ei ole kiinteän puhelinverkon puhelinta, siirtykää kysymyksen 27. (Matkapuhelin-osio)

24. Kuinka usein käytätte seuraavia palveluita kiinteään puhelinverkkoon liitetystä puhelimestanne? (Merkitkää yksi rasti 
jokaiselle vaakariville)

Usein Silloin Satun- Harvem- En
tällöin naisesti min koskaan

1. Numerotiedotus.............................................. D 5 D 4 Ü 3 D 2 D 1
2. Aikatauluneuvonta......................................... D 5 D 4 D 3 D 2 Dl
3. Aikuisviihde..................................................... O 5 D 4 D 3 D 2 dl

4. Keskustelulinjat (pulinabox).......................... D 5 Ü4 D 3 D 2 Dl
5. Treffilinjat........................................................ Ü 5 D 4 D 3 D 2 Dl
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Usein Silloin Satun- Harvem- En
tällöin naisesti min koskaan

6 Soitonsiirto...................................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

7 Koputus........................................................... □ 5 Ü4 □ з □ 2 □ i

8. Numeronäyttö................................................. □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

P Ryhmäpiihfilu (maksuton).............................. □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

10. Yritysten maksuttomat palvelunumerot 
(0800-alkuiset).................................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

11. Muut lisämaksulliset puhelinpalvelut........... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

25. Kuinka suuri on kiinteään puhelinverkkoon liitetyn kotipuhelimenne puhelinlasku normaalisti? (Merkitkää vain yksi
vaihtoehto)

Alle 150 mk.........................................................................□ 1
150-299 mk............................................................................D 2
300-599 mk........................................................................... □ 3
600-999 mk........................................................................... D 4
1.000 mk tai enemmän...........................................................П 5
En tiedä...............................................................................П 6

26. Kuka maksaa taloutenne kiinteän puhelimen puhelinlaskun? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Talous itse (eli joku perheenjäsenistä).............................П 1
Työnantaja...........................................................................П 2
Joku muu.............................................................................П 3

^ Seuraavaksi kysymyksiä matkapuhelimista.

Mikäli Teillä ei ole matkapuhelinta, siirtykää kysymyksen 32. (Tietokone-osio)

27. Mitä seuraavista lisäpalveluista käytätte matkapuhelimessanne? (Voi tulla yksi tai useampi rasti)

Tekstiviestit.........................
Vastaajapalvelu..................
Faxpalvelu..........................
Datapalvelu.........................
Uutiset tekstiviestinä...........
Pankkipalvelu tekstiviestinä
Soitonsiirto..........................
Koputus................................
Ryhmäneuvottelut...............

□ 1 
□ 2
□ 3
□ 4 
Ü5
□ б
□ 7

□ 8 
□ 9

28. Kuinka suuri on matkapuhelimenne puhelinlasku normaalisti? (Merkitkää vain ybi vaihtoehto)

Alle 100 mk.........................................................................П 1
100-299 mk............................................................................□ 2
300-599 mk........................................................................... □ 3
600-999 mk............................................................................П 4
1.000 mk tai enemmän...........................................................П 5
En tiedä...............................................................................П 6

29. Kuka maksaa omassa käytössänne olevan matkapuhelimenne puhelinlaskun? (Merkitkää vain ybi vaihtoehto)

Maksan itse.................
Työnantaja maksaa....
Vanhemmat maksavat 
Joku muu maksaa......

□ 1 □ 2 
□ 3 
Ü4
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30. Miten tyytyväinen olette käytössänne olevan matkapuhelinverkon toimintaan? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Erittäin tyytyväinen....................................
Melko tyytyväinen......................................
En tyytyväinen, mutta en tyytymätönkään
Melko tyytymätön.......................................
Erittäin tyytymätön....................................

□ 5
□ 4
□ 3
□ 2 
□ 1

31. Mikä seuraavista matkapuhelinliittymistä Teillä on?
Soneran liittymä (040, 0400, 049, 0422 -alkuiset)...............................................O 1
Radiolinjan liittymä (050, 0500 -alkuiset................................................................G 2

Finnet-yhtiöihin kuuluvan paikallisen puhelinyhtiön Cityliittymä
(esim. HPY:n, TPO:n, OPOY:n) (alueen suuntanumerolla alkavat).....................□ 3
Tellan Cityliittymä (041-alkuiset).............................................................................G 4
En tiedä....................................................................................................................П 5

Seuraavaksi kysymme tietokoneen käyttöön liittyviä kysymyksiä.

32. Kuinka usein käytätte mikrotietokonetta ... (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Päivittäin Väh. 2-3 Väh. kerran 1-3 kertaa En koskaan
kertaa viikossa kuukaudessa

viikossa tai harvemmin

1. Kotona..................................................... Gs G 4 □ 3 G 2 G 1
2. Työssänne............................................... □ s G 4 □ 3 G 2 G 1
3. Koulu- tai opiskelupaikalla..................... Gs 04 G 3 G 2 G 1
4. Muualla esim. kunnallisessa kirjastossa Gs G 4 G 3 G 2 G 1

Jos ette käytä mikrotietokonetta lainkaan, siirtykää kysymykseen 35. (Internet-osio)

Jos käytätte mikrotietokonetta kotona:

33. Jos käytätte mikrotietokonetta kotona, mikä on sen pääasiallinen käyttötarkoitus? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Työnteko...............................................................................O 1
Opiskelu................................................................................П 2
Sähköpostin käyttö..............................................................G 3
Laskujen maksu...................................................................D 4
Viihdekäyttö (esim. pelit).................................................... O 5
Internetin www-sivujen käyttö.............................................O 6
Ääni- tai radiopalveluiden kuuntelu.................................... O 7

Muu, mikä:.................   G 8

34. Onko taloudessanne ISDN-liittymä? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Kyllä..................................................................................... □ 1
Ei...........................................................................................□ 2
Ei ole, mutta harkitsemme sen hankkimista......................G 3

En tiedä.................................................................................G 4
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Seuraavaksi kysymyksiä internetistä.

35. Miten hyvin tunnette intemettiä? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Käytän intemettiä säännöllisesti........................................................
Olen käyttänyt intemettiä jonkin verran.............................................
Tiedän mikä internet on, mutta en ole käyttänyt sitä........................
Olen kuullut internetistä, mutta en tunne sitä....................................
En ole kuullutkaan internetistä...........................................................

□
□□
□
□

5
4
3
2
1

Jos ette ole koskaan kuullutkaan internetistä, siirtykää kysymykseen 54. (Pankki- ja raha-asiat, pelit)

36. Onko Teillä mahdollisuus käyttää intemettiä ... (Voi tulla yksi tai useita rasteja)

Kotona........................................................................................................
Työpaikalla................................................................................................
Opiskelupaikalla........................................................................................
Muualla esim. kunnallisessa kirjastossa................................................
Ei mahdollisuutta käyttää.........................................................................

Ei mahdollisuutta, mutta olen harkinnut intemet-liittymän hankkimista 
En osaa sanoa.........................................................................................

□ 1
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5

De
□ 7

Jos Teillä ei ole mahdollisuutta käyttää intemettiä, siirtykää kysymykseen 53. (Internetin ei-käyttäjät)

37. Jos Teillä on mahdollisuus käyttää intemettiä, niin kävtättekö intemettiä ... (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Pääosin työpaikaltanne........................................................................................... I—I 1
Pääosin kotoa käsin................................................................................................D 2
Pääosin koulu- tai opiskelupaikaltanne..................................................................П 3

Pääosin jostain muualta (esim. kunnallisesta kirjastosta käsin)..........................D 4
Käytän yhtä paljon useammassa paikassa.......................................................... П 5

38. Mihin seuraavista käytätte eniten aikaa internetissä... (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Työhön liittyvään hyötykäyttöön......................................... D 1
Harrastuksiin liittyvään käyttöön........................................ D 2
Sähköpostin käyttöön.........................................................П 3

Viihdekäyttöön..................................................................... D 4
Eri medioiden tuottamien palvelujen käyttöön...................D 5

39. Onko Teillä internetissä oma kotisivu?
Kyllä.....................................................................................□ 1
Ei.......................................................................................... Ü2

40. Mitä selainohjelmaa käytätte? (Voi tulla yksi tai useita rasteja)

Netscape Navigator............................................................. D 1
Microsoft Explorer................................................................ D 2
Jokin muu..............................................................................П 3
En tiedä................................................................................. П 4
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4L Kuinka usein käytätte intemettiä? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Useita kertoja päivässä............
Noin kerran päivässä................
Muutamia kertoja viikossa.......
Muutamia kertoja kuukaudessa 
Harvemmin................................

□ 5
□ 4
□ 3
□ 2 
□ 1

42. Kuinka kauan internet vierailunne keskimäärin kestävät? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Alle puoli tuntia (1-30 min)................
Puolesta tunnista tuntiin (31-60 min)
1 h 01 min-2 h 00 min....................
2 h 01 min-5 h 00 min....................
Yli 5 h 00 min.....................................

□ 1
□ 2
□ 3 
Ü4
□ 5

43. Jos käytätte www:tä kotona, niin mikä on aloitussivunne? Aloitussivulla tarkoitetaan sitä sivua, joka latautuu 
automaattisesti ensimmäisenä käynnistettäessä www:n selainohjelma. (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Työnantajani kotisivu................................................................................................
Internet-operaattorin sivu (esim. ¡NET Pro, Kolumbus, Saunalahden Serveri)....
Hakupalvelun sivu (Alta Vista, Excite, Ihmemaan haku, Yahoo!, Evreka yms.)...
Jonkin median kotisivu (Helsingin Sanomien verkkoliite, MTV3, YLE jne.)..........
Jokin uutis- tai keskusteluryhmä..............................................................................
Jokin muu..................................................................................................................
En osaa sanoa...........................................................................................................

□ 1 
Ü2
□ 3
□ 4
□ 5
□ б
□ 7

44. Jos käytätte www:tä kotona, niin onko aloitussivunne ... (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

suomenkielinen...................................................................П 1
vieraskielinen......................................................................П 2
En osaa sanoa....................................................................D 3

45. Kun tarvitsette internetin hakupalvelua, mitä seuraavista hakupalveluista käytätte? (Merkitkää rasti kaikkien niiden
hakupalvelujen kohdalle, joita käytätte.)

Ihmemaa-haku (http://www.fi)............................................П 1
¡NET Keskuskadun iNET-haku (Suomesta)....................D 2
Evreka..................................................................................П 3
Kompassi-hakupalvelu....................................................... П 4
Trampoliini (kotimaiset/suomenkieliset kotimaassa) .....D 5
Eemeli - sähköpostiosoitteiden hakemiseen.....................П 6
Alta Vista (altavista.com).................................................... П 7
Excite....................................................................................D 8
Yahoo! ...............................................................................  D 9
Lycos....................................................................................П 10
InfoSeek....................................................................................П 11
WebCrawler...............................................................................П 12
Magellan....................................................................................П 13
Jokin muu..................................................................................П 14
En osaa sanoa....................................................................D 15
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46. Missä määrin Teitä kiinnostavat seuraavat internetin palvelut? Käyttäkää asteikkoa 1-5, jossa 5 
1 = en lainkaan kiinnostunut. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Erittäin
kiinnostunut

1. Matka-aikataulujen tarkistaminen ja 
matkalippujen varaaminen........................................ □ 5 □ 4 □ з □ 2

2. Tapahtumien, kuten teatteriesitysten tai 
urheilutapahtumien alkamisajankohtien 
tarkistaminen ja pääsylippujen varaaminen............. □ 5 Ü4 □ з □ 2

3. Yleisuutiset.............................................................. □ 5 □ 4 □ з □ 2

4. Talousuutiset.......................................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2

5. Urheilu-uutiset........................................................ □ 5 □ 4 □ з □ 2

6. "Julkkis”-uutiset...................................................... □ 5 □ 4 □ з Ü2

7. Omaan ammattiin liittyvät keskusteluryhmät....... □ 5 □ 4 □ з □ 2

8. Omiin harrastuksiin liittyvät keskusteluryhmät.... □ 5 □ 4 □ з □ 2

9. Reaaliaikaiset viiveettömät keskusteluryhmät..... □ 5 □ 4 □ з □ 2

10. Avoimien työpaikkojen etsintä............................. □ 5 □ 4 □ з □ 2

11. Lisätiedot omasta työnantajasta......................... □ s □ 4 □ з □ 2

12. Lisätiedot yrityksistä sijoituspäätöksiä varten .... □ 5 □ 4 □ з Ü2

13. Lisätiedot yrityksistä työnhakua varten.............. □ 5 □ 4 □ з □ 2

14. Lisätiedot yritysten tuote-/palveluvalikoimasta... □ 5 □ 4 □ з □ 2

15. Informaatio tuotteiden tai palvelujen käyttöön 
liittyvästä oheistiedosta.............................................. □ 5 □ 4 □ з □ 2

16. Oman www-palvelun esim. kotisivun ylläpito.... □ 5 □ 4 □ з □ 2

17. Pörssikurssien seuraaminen............................... □ 5 □ 4 □ з 02

18. Pankkipalvelut...................................................... □ s □ 4 □ з 02

19. Sähköpostin käyttö työ- tai opiskeluasioissa..... □ 5 □ 4 □ з О 2

20. Sähköpostin käyttö yksityisasioissa................... □ 5 □ 4 □ з 02

21. Sähköpostin käyttö virallisten asioiden 
hoidossa...................................................................... □ 5 □ 4 □ з 02

22. Radion kuuntelu internetin välityksellä............... □ 5 □ 4 □ з 02

23. PC-pelien verkkopelaaminen.............................. □ 5 □ 4 □ з 02

24. Seksipalvelut........................................................ □ 5 □ 4 □ з 02

25. Suoran kontaktin saaminen asiantuntijaan 
kuten lääkäriin tai asianajajaan................................. Ü5 □ 4 □ з 02

26. Puhelujen soittaminen internetin välityksellä.... □ 5 □ 4 □ з 02

27. Puhelinnumeroiden etsiminen internetin avulla 
(sähköinen puhelinluettelo)...................................... □ 5 □ 4 □ з 02

28. Rahapelien pelaaminen internetin välityksellä... □ 5 □ 4 □ з 02

29. Puolueiden www-sivut......................................... □ 5 □ 4 □ з 02

30. Ammattijärjestöjen www-sivut............................. □ 5 □ 4 □ з 02

31. Järjestöjen www-sivut......................................... □ 5 □ 4 □ з 02

32. Uskonnolliset ja elämänkatsomukselliset 
www-sivut.................................................................... □ 5 □ 4 □ з 02

erittäin kiinnostunut,

En lainkaan 
kiinnostunut

□ 1

□ 1 
□ 1 
□ 1 
□ 1 

□ 1 

□ 1 
□ 1 
□ 1 
□ 1 
□ 1 

□ 1 

□ 1 
□ 1

□ 1 
□ 1 
□ 1 

□ 1 

□ 1 

□ 1

□ 1 

□ 1 

□ 1 

□ 1

□ 1 

□ 1

□ 1 
□ 1 

□ 1 

□ 1 

□ 1

□ 1
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47. Kuinka kiinnostunut olette käyttämään intemettiä seuraa vien tuotteiden ostamiseen? Käyttäkää asteikkoa 1-5, jossa 5 — 
erittäin kiinnostunut, 1 = en lainkaan kiinnostunut. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Erittäin
kiinnostunut

1. CD-levyt................................................................... O 5 □ 4
2. Tietokoneohjelmat.................................................. G 5 П 4
3. CD-ROM-levyt......................................................... □ 5 □ 4
4. Kirjat......................................................................... □ 5 □ 4
5. Lehtitilaukset ja lehtien irtonumerot...................... G 5 G 4
6. Ruoka-ja päivittäistavarat..................................... ö 5 G 4

7. Vaatteet, jalkineet yms............................................ D 5 G 4

8. Hotellivaraukset ja pakettimatkat.......................... G 5 G 4
9. Matkaviestimet ja liittymät...................................... O 5 O 4
10. Autojen varaosat................................................... G 5 G 4
11. Sisustustavarat..................................................... G 5 G 4

12. Uutisarkistopalvelut (esim. aikakauslehtien
aiempien vuosikertojen numerot)............................... O 5 HU 4
13. Kosmetiikka.......................................................... HU 5 П 4

14. Tietokoneen virustentorjuntaohjelmat................ П 5 O 4

15. Tietokonepelit....................................................... HU 5 HU 4

□ 3

□ з
□ з
□ з
□ з
□ з
□ з
□ з
□ з
□ з
□ з

□ з
□ з
□ з
□ з

□ 2 
□ 2 
□ 2 
□ 2 
□ 2 
□ 2 
□ 2 
□ 2 
□ 2 
□ 2 
□ 2

□ 2 

□ 2 

□ 2 

□ 2

En lainkaan 
kiinnostunut

□ i
□ 1 
□ 1
□ i
□ i
□ i
□ 1
□ i
□ i
□ 1 
□ 1

□ i
□ 1 
□ 1 
□ i

48. Kuinka suurena esteenä internetistä ostamiselle koette seuraavat asiat? Käyttäkää asteikkoa 1-5, jossa 5 - hyvin
merkittävä este ja 1 = hyvin vähäinen este. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Hyvin
merkittävä

este

1. Kielivaikeudet.......................................................... HU 5 G 4
2. Maksujärjestelmien kehittymättömyys.................. G 5 G 4
3. Oikean tietolähteen löytäminen............................. Q 5 G 4
4. Pelko siitä, että luottokorttini tiedot voivat joutua
vääriin käsiin.......................................................... G 5 G 4

5. Se, että minulla ei ole luottokorttia...... ................. O 5 G 4
6. Tuotteen palauttamiseen liittyvät ongelmat.......... Q 5 G 4
7. Henkilökohtaisten tietojeni rekisteröityminen
myyjälle........................................................................ G 5 G 4

8. Se, että minulla ei ole aiempaa kokemusta
myyjästä....................................................................... G 5 G 4
9. Myyjänä minulle ennestään tuntematon yritys..... O 5 G 4
10. Tuotteiden toimitusajat......................................... G 5 D 4

G 3 
G 3
□ 3

□ 3

G 3
□ 3

□ 3

G 3

G 3 

G 3

Hyvin
vähäinen

este

G 2 G 1
Q 2 G 1

G 2 G 1

G 2 G 1
G 2 G 1
G 2 G 1

G 2 G 1

G 2 G 1
G 2 G 1
G 2 G 1

49. Käytättekö säännöllisesti jotain sellaista intemet-palvelua, joka edellyttää rekisteröitymistä?

Kyllä....................................................................................G 1

50. Onko Teillä sähköpostiosoite? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Kyllä, yksi sähköpostiosoite...................................................G 1
Kyllä, kaksi tai useampia sähköpostiosoitteita......................O 2

Ei sähköpostiosoitetta............................................................G 3
Ei, mutta aion hankkia lähimmän vuoden aikana............. O 4
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Jos Teillä ei ole sähköpostiosoitetta, siirtykää kysymykseen 54. (Pankki- ja raha-asiat, pelit)

51. Käytittekö sähköpostia ... (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Useita Noin kerran Muutamia Muutamia Muutamia En

kertoja päivässä kertoja kertoja kertoja koskaan

1. Työpaikalla...................................

päivässä

... П 5 □ 4

viikossa

□ з
kuukaudessa

□ 2

vuodessa

□ 1 □ o
2. Kotona............................................. □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
3. Koulu- tai opiskelupaikalla............... □ 5 □ 4 □ з □ 2 Ü1 □ o
4. Kunnallisessa kirjastossa................ □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o
5. Liikkuvasti GSM-puhelimen tai 
kommunikaattorin avulla.................. ... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1 □ o

52. Oletteko mukana jollakin mailing-listalla (postituslista, jossa sähköpostiviestit välittyvät automaattisesti kaikille
mukanaolijoille)? (Merkitkää vain yksi vaihtoehto)

Kyllä.....................................................................................□ 1

Jos ette ole koskaan käyttänyt internettiä, olkaa hyvä ja vastatkaa seuraavaan kysymykseen:

53. Ottakaa kantaa seuraavaan väittämään asteikolla 1-5, jossa 5 = täysin samaa mieltä ja 1 = täysin eri mieltä. (Merkitkää 
yksi rasti alla olevalle vaakariville)

Täysin Täysin eri
samaa mieltä mieltä

Minulle läheisten ihmisten mielestä minun pitäisi
opetella käyttämään internettiä........................................ П 5 Ü 4 □ 3 □ 2 □ 1

Seuraavaksi muutama kysymys liittyen pankki- ja raha-asioitten hoitoon sekä pelien 
pelaamiseen.

54. Kuinka usein käytitte seuraavia välineitä hoitaessanne pankki- ja raha-asioitanne? (Merkitkää yksi rasti jokaiselle 

vaakariville)

Usein

1. Pankkiautomaattia............................................ П 5

2. Laskunmaksuautomaattia................................ П 5
3. Puhelinpankkipalvelua..................................... D 5
4. Pankkikorttia..................................................... П 5
5. Luottokorttia...................................................... D 5

6. Shekkiä............................................................. □ 5
7. Pankkiyhteyttä omalta päätteeltä.................... П 5

8. Elektronista verkkorahaa e-cashia.................. D 5
9. Ladattavaa älykorttia........................................ П 5

10. Puhelinkorttia.................................................. П 5
11. Maksan vain käteisellä................................... П 5

Silloin Satun Harvem En
tällöin naisesti min koskaan

□ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 4 □ з □ 2 □ i

□ 4 □ з □ 2 □ i

□ 4 □ з □ 2 □ i

□ 4 □ з □ 2 □ i

Ü4 □ з □ 2 □ i

□ 4 □ з □ 2 □ i

□ 4 □ з □ 2 □ i

□ 4 □ з □ 2 □ i
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55. Miten usein pelaatte Veikkauksen rahapelejä (Vakioveikkaus, Lotto, Jokeri, V5, V65, Pitkäveto, Tulosveto,
Voittajaveto, Viking Lotto, Bingolotto, Speden Spelit, Casino Arpa, Luontoarpa, Ässä Arpa, Afrikan tähti) ja paljonko 
rahaa käytätte pelaamiseen yhdellä pelikerralla? (Merkitkää oikea vaihtoehto ja kirjatkaa markkamäärä)

Viikottain.................................................................................... П 1

1-2 kertaa kuukaudessa....................................................... П 2

Muutaman kerran vuodessa .................................................. П 3

Kerran vuodessa tai harvemmin.............................................. П 4

En koskaan................................................................................ Ö5

Käytän rahaa yhdellä pelikerralla noin (markkaa)................. ....... ........ ........ ........

56. Miten usein pelaatte RAY:N (Raha-automaattiyhdistyksen) peliautomaatteja (kuten pokeria tai hedelmäpeliä) ja
monellako markalla tavallisesti osallistutte / pelaatte? (Merkitkää oikea vaihtoehtoja kirjatkaa markkamäärä)

Päivittäin............................

Viikottain............................

Noin kerran kuukaudessa.

□ 1 

□ 2 

□ 3

Muutaman kerran vuodessa ..................................................... П 4

Noin kerran vuodessa ............................................................... П 5

En koskaan................................................................................... П 6

Osallistun/pelaan yhdellä pelikerralla noin (markkaa)..............

57. Kuinka monta kertaa olette tehnyt viimeisen 12 kuukauden aikana ostoksia ... (Merkitkää yfoi rasti jokaiselle 
vaakariville)

1. TV:n ostoskanavalta..

2. postimyyntiluettelosta

3. internetin välityksellä.

10 kertaa
tai

enemmän

6-9
kertaa

2-5
kertaa

Kerran En
kertaakaan

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1
□ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

58. Kuinka usein taloudessanne pelataan ...(Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Väh. 2-3 Väh. kerran Väh. kerran Harvemmin En lainkaan
kertaa viikossa kuukau-

viikossa dessa

TV У videopelejä................................................. .... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

tietokonepelejä.................................................. .... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

elektronisia taskupelejä (Game Boy jne.)....... .... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

internetissä pelattavia verkkopelejä................. .... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

17



59. Kuinka kiinnostunut olisitte käyttämään seuraavia palveluja? Käyttäkää asteikkoa 1-5, jossa 5 - erittäin kiinnostunut ja 
1 = en lainkaan kiinnostunut. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

1. Kotitietokoneelle kaapeli- tai puhelinverkon kautta
lähetettävät tietopalvelut (esim. uutisetta! artikkelit).....
2. Kotistereoihin kaapelikanavan tai satelliitin kautta
välitettävä CD-tasoinen, musiikkityyleittäin jaoteltu 
tauoton musiikki.................................................................

3. Elokuvien tai ohjelmien tilaaminen maksua vastaan
tv-vastaanottimeen tai tietokoneen muistiin....................
4. Rahapelien pelaaminen internetin välityksellä.............

5-Rahapelien pelaaminen tv:n välityksellä......................
6.Lippujen ostaminen internetin välityksellä....................
7-Lippujen ostaminen tv:n välityksellä..............................
5. Jonkin tapahtuman televisioinnin tilaaminen
etukäteen omaan vastaanottimeen..................................
9. Pay per view -palvelu eli vain katsotuista ohjelmista
maksaminen.......................................................................
10. Musiikkiäänitteiden (esim. uutuuslevyjen) kuuntelu
internetistä maksua vastaan.............................................
11.Internetin kautta tilattava räätälöity sähköinen lehti...

12. Omien musiikkitallenteiden koostaminen (esim. CD 
tai MP3) internetistä maksua vastaan..............................

Erittäin En lainkaan
kiinnostunut kiinnostunut

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 П 4 □ з D2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ s □ 4 □ з □ 2 □ i

□ s □ 4 Пз □ 2 □ 1

□ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ s □ 4 D з □ 2 □ i

□ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 П 4 □ з □ 2 □ i

60. Miten kiinnostunut olisitte tilaamaan tv-vastaanottimeenne maksua vastaan joitakin seuraavien aihealueiden ohjelmia? 
Käyttäkää asteikkoa 1-5, jossa 5 = erittäin kiinnostunut ja 1 = en lainkaan kiinnostunut. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle 

vaakariville)

1. Uutis-ja ajankohtaisohjelmat...........

2. Talousuutiset.....................................
3. Sarja- ja viihdeohjelmat, perhesarjat.
4. Urheiluohjelmat..................................

5. Lastenohjelmat..................................
6. Luontoaiheiset ohjelmat...................
7. Visailut...............................................
8. Eroottinen viihde...............................
9. Uskonnolliset ohjelmat.....................

10. Kulttuuriohjelmat.............................
11. Elokuvat..........................................

Erittäin
kiinnostunut

En lainkaan 
kiinnostunut

□ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □
□ 5 □ 4 D 3 □ 2 □
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □
□ s □ 4 □ з □ 2 D
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □
□ s □ 4 □ з □ 2 D
□ s □ 4 □ з □ 2 □
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □
□ 5 □ 4 □ з □ 2 □
□ 5 □ 4 □ з □ 2 D
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61. Ottakaa kantaa seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5, jossa 5 = täysin samaa mieltä ja 1 - täysin eri mieltä. (Merkitkää 
yksi rasti jokaiselle vaakariville)

1. Internet kannattaa hankkia vasta kun siitä on minulle
taloudellista hyötyä .................................................................
2. Radiokanavien kuuntelumahdollisuus tv-vastaanottimesta
olisi mielestäni hyödyllinen lisäpalvelu.....................................
3. Aloittaisin internetin käytön, jos voisin selailla www-sivuja
tv:stäni kaukosäätimen avulla..................................................

4. Tietotekniikan käyttö on liian vaikeaa.................................
5. Jos suosikkiradiokanavani kuuluisi internetissä, kuuntelisin
sitä verkosta useita kertoja viikossa........................................

6. Olen valmis vaihtamaan nykyisen tv:ni digitaaliseen heti
kun suomenkieliset lähetykset alkavat....................................
7. Jos voisin selata tulossa olevia musiikkikappaleita
etukäteen tv:n ruudulla, kuuntelisin kotona radiota 
pääasiassa tv-vastaanottimeni kautta.....................................

8. Uusien tekniikan sovellusten käyttöönoton ratkaisee niiden
hinta........................................................................................
9. Olen valmis ostamaan kalliimmankin autoradion, mikäli
saan CD-tasoisen äänen myös radiosta.................................

10. On tärkeätä, että olen aina tavoitettavissa tai että minulle
voi ainakin jättää viestin..........................................................
11. Ihmiset olivat onnellisempia ennen kuin matkapuhelimet
keksittiin..................................................................................
12. Tekstiviestien lähetys ja vastaanotto on helpottanut
kanssakäymistäni muiden ihmisten kanssa............................
13. Jos pitäisi valita katsonko maksullista tv-ohjelmaa ilman
mainoksia vai ilmaista ohjelmaa mainosten kera, valitsisin 
ilmaisen...................................................................................
14. En aio lähiaikoina hankkia mitään uutta
viestintätekniikkaa..................................................................
15. Internet kannattaa hankkia, kun sähköinen sanomalehti
internetissä korvaa perinteisen sanomalehden .....................

16. Internetin www-sivuilla minua kiinnostavat oman
kotipaikkakuntani palvelut......................................................
17. Jatkuvasti päivitettävän urheiluruudun seuraaminen
internetistä olisi juuri minua kiinnostava palvelu....................

18. Olen valmis kuuntelemaan puhelun alussa mainoksen,
jos voin sen jälkeen puhua ilmaiseksi....................................
19. Jos pienten palvelujen ja ostosten maksaminen
automaatteihin (pysäköinti, virvokkeet, matkaliput) olisi 
mahdollista matkapuhelimella (maksu puhelinlaskussa), 
uskoisin käyttäväni sitä melko usein.......................................

20. Minusta on yhdentekevää maksanko ostokseni
luottokorttilaskussa tai puhelinlaskussa................................

Täysin Täysin eri
samaa mieltä
mieltä

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
Ü5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ s □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 Ü4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

□ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
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Täysin
samaa
mieltä

Täysin eri 
mieltä

21. Tietokone on tuonut uutta sisältöä elämääni......................... □ 5 □ 4 □ з Ü2 □ 1

22. Odotan innolla suomalaisten intemet-kauppojen 
yleistymistä...................................................................................... □ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

23. Äänestäisin poliittisissa vaaleissä tv:n tai internetin kautta, 
mikäli se olisi mahdollista............................................................... □ s □ 4 □ з □ 2 □ 1

62. Kuinka hyödyllisinä keksintöinä pidätte seuraavia asioita? Vastatkaa asteikolla 1—5, jossa 5 — pidätte asiaa erittäin
hyödyllisenä ja 1 = pidätte asiaa täysin hyödyttömänä. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle vaakariville)

Erittäin Täysin
hyödyllinen hyödytön

1. Internet.............................................................. ....... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

2. Elektroninen muistikirja.................................. ........ □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

3. Internetin keskusteluryhmät.................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

4. Kuvapuhelin..................................................... ........ □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

5. Digitaalinen tv................................................... ........ □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

6. Sähköisessä muodossa oleva sanomalehti........... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1

7. Internetin hakupalvelut............................................ □ 5 □ 4 □ з Ü2 □ 1

8. ISDN-liittymä ........................................................... □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i

9. Sähköposti...................................................... ........ □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
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63. Missä määrin olisitte kiinnostunut tulevaisuuden tv-vastaanottimessanne seuraavista ominaisuuksista? Käyttäkää 
asteikkoa 1-5, jossa 5 = erittäin kiinnostunut ja 1 = en lainkaan kiinnostunut. (Merkitkää yksi rasti jokaiselle

1. Mahdollisuus tallentaa lähetetty ohjelma tv:n muistiin ja 
katsoa se haluttuna ajankohtana...............................................

Erittäin
kiinnostunut

. □ 5 □ 4 □ з □ 2

En lainkaan 
kiinnostunut

□ 1

2. Mahdollisuus kelata taaksepäin suorana lähetyksenä 
tulevaa urheilutapahtumaa ja katsoa halutut kohdat 
pikauusintana.............................................................................. . Ds Ü4 □ з □ 2 D 1
3. Mahdollisuus saada tv.stä näkemästään aiheesta saman 
tien lisätietoa ja vaikkapa tilata mainostettava tuote tai 
palvelu vastaanottimeen kytketyn tietokoneen avulla.............. . D 5 П 4 □ з □ 2 □ i
4. Mahdollisuus hypätä epäkiinnostavien ohjelmakohtien yli.. . D 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1

5. Mahdollisuus antaa tv-vastaanottimelle kriteereitä, joiden 
perusteella tv seuloo ohjelmatarjonnasta katsojaa 
kiinnostavan koosteen................................................................ . □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
6. Mahdollisuus vaikuttaa ohjelman kulkuun itse (esimerkiksi 
osallistumalla peliin tai visailuun tai valitsemalla elokuvaan 
haluttu loppu)............................................................................. . Us □ 4 D з □ 2 □ i
7. Mahdollisuus pelata rahapelejä (esim. totoa tai lottoa) 
kotoa käsin................................................................................... . □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
8. Mahdollisuus vastaanottaa henkilökohtaisia 
sähköpostiviestejä tv-vastaanottimeen..................................... . □ 5 □ 4 □ з □ 2 □ i
9. Mahdollisuus saada tarkkaan kohdennettuja 
mainosviestejä ja tarjouksia tuotteista tai palveluista omaan 
tv-vastaanottimeen .................................................................... . П 5 Ü4 □ з □ 2 □ i
10. Mahdollisuus selata ohjelmatietoja hakusanojen 
perusteella (esim. etsiä eri kanavilta kaikki päivän 
urheiluohjelmat).......................................................................... . Ds □ 4 □ з □ 2 □ i
11. Mahdollisuus selata elektronista postimyyntiluetteloa...... . □ 5 □ 4 □ з Ü2 □ i
12. Mahdollisuus valita kaukosäätimen avulla esim. F1- 
kilpailussa eri autoihin kiinnitettyjen kameroiden välittämiä 
kuvia (ts. nähdä kilpailu eri ajajien näkökulmasta)................... . □ 5 П 4 □ з Ü2 □ i
13. Mahdollisuus selata internetin www-sivuja tv:ssä 
kaukosäätimen avulla................................................................. . П 5 □ 4 Пз □ 2 □ i

64. Missä määrin olisitte kiinnostunut seuraavista tulevaisuuden digitaalisen radiovastaanottimen tarjoamista
mahdollisuuksista? Käyttäkää asteikkoa 1-5, jossa 5 = erittäin kiinnostunut ja 1 = en lainkaan kiinnostunut. (Merkitkää 
yksi rasti jokaiselle vaakariville)

ÉH Erittäin
kiinnostunut

En lainkaan 
kiinnostunut

1. Mahdollisuus räätälöidä radiosta soitettava musiikki juuri 
nmifin mieltymysten mukaiseksi............................................. . Us П 4 □ 3 □ 2 D 1

2. Mahdollisuus itse valita eniten kiinnostavin selostus esim. 
olympialaisten samanaikaisten urheilutapahtumien aikana.... . Ds □ 4 □ з □ 2 □ 1

3. Mahdollisuus lähettää sähköpostiviestejä digitaalisen 
radion kautta.......................................................................... . D 5 □ 4 □ з □ 2 □ 1
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Kysyisimme lopuksi vielä muutamia taustatietojanne. Olkaa hyvä ja merkitkää rasti oikeiden vaihtoehtojen kohdalle.

Tl. Sukupuolenne:
Mies.............................................................П 1
Nainen..........................................................O 2

T2. Syntymävuotenne: 1 9

T9. Peruskoulutuksenne: (Merkitkää vain yksi
vaihtoehto)

Kansakoulu tai kansalaiskoulu..............................П 1
Keskikoulu tai peruskoulu.......................................П 2
Ylioppilas................................................................П 3
Muu.........................................................................П 4

T3. Mihin seuraavista ikäluokista kuulutte:

1 ? 1 в VI lOttfl ............................... I I 1

T10. Ammatillinen koulutuksenne on lähinnä:
Fi ammatillista koulutusta.................................П 1

17 9Д VI intta ................ I I 2 Ammattikoulu tai ammattikurssi........................П 2
25 - 34 vuotta.........................................................П 3

AA vi intta ........................1 I 4
Opistotason koulutus..................................................П 3
Ammattikorkeakoulu...................................................П 4

4fi fin VI intta ...................................... Ы 5 Korkeakoulututkinto.....................................................П 5

T4. Siviilisäätynne:
Naimaton........................................................................П 1
Avio- tai avoliitossa...................................................П 2
Eronnut tai leski...................................................... I—I 3

T11. Oletteko tällä hetkellä ...
Kokopäivätyössä.............................................................. П 1
Osapäivätyössä..................................................................П 2
Lomautettuna.......................................................................D 3
Tvnttnmänä ..................................................... I—1 4

T5. Samassa taloudessa asuvien alle
20-vuotiaitten lastenne lukumäärä:
Ei lapsia.....................................................................П 1

T12. Ammattiryhmä, johon katsotte kuuluvanne.
Johtavassa asemassa................................................П 1

Yksi lapsi........
Kaksi lasta.....
Kolme lasta....
Yli kolme lasta.

.Ü2

.□3

.□4

.□5

T6. Samassa taloudessa asuvien lasten iät: (Merkitkää 
rasti kaikkien niiden luokkien kohdalle, joihin 
lastenne ikä sopii)

Ylempi toimihenkilö..........
Alempi toimihenkilö..........
Työntekijä........................
Yrittäjä..............................
Maanviljelijä tai emäntä... 
Koululainen tai opiskelija.
Kotiäiti tai -isä..................
Eläkeläinen......................

.□3 

.□4 

.□5 

.□ 6 

.□? 

.□8 

.Ü9

0 - 2 vuotta.......................................................П 1
3-6 vuotta....................................................... D 2
7-12 vuotta.....................................................П 3
13 -17 vuotta...................................................D 4
18 vuotta tai yli.................................................П 5

T7. Asuinpaikka: Kirjoittakaa postinumero sekä 
Merkitkää vielä sopiva vaihtoehto.

Postinumero:

T13. Minkä luonteisissa tehtävissä toimitte pääasiassa:

Teollisuudessa tai teknisissä tehtävissä..........
Palvelutehtävissä...............................................
Opetustehtävissä...............................................
Hoitotehtävissä..................................................
Suunnittelu-, hallinto- tai tutkimustehtävissä ...
Myyntityössä tai markkinoinnin parissa...........
Maa- tai metsätaloudessa................................
Liikennealalla.....................................................
Joissakin muissa tehtävissä.............................

□ 1 
□ 2
□ 3
□ 4
□ 5
□ 6
□ 7
□ 8 
□ 9

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Vantaa,
Espoo, Kauniainen).........................................П 1
Turku, Tampere, Oulu.....................................П 2
Muu kaupunki...................................................O 3
Maaseutu .....................................................П 4

T14. Työsuhde:

Kunnan tai valtion palveluksessa
Yksityisen palveluksessa............
Omistajayrittäjänä........................

□ 1 
□ 2 
□ 3

T8. Asuntotyyppinne:
Kerrostalo.........................................................П 1
Rivitalo tai paritalo.......................................... D 2
Omakotitalo......................................................П 3
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Tl 5. Mitkä olivat henkilökohtaiset bruttotulonne viime vuonna:

Alle 25 000 mk.........................................................□ 1
25 000-49 999 mk.................................................□ 2
50 000-74 999 mk.................................................□ 3
75 000-99 999 mk.................................................□ 4
100 000- 149 000 mk.............................................П 5
150 000- 199 000 mk..............................................D 6
200 000 - 300 000 mk..............................................□ 7
Yli 300 000 mk..........................................................□ 8

T16. Tuleeko talouteenne tilattuna jokin seuraavista sanomalehdistä? (Merkitkää kaikki tilattuna tulevat lehdet)

7 päivänä viikossa Vain sunnuntaisin / Ei tule
tai viikonloppuisin tilattuna

1. Helsingin Sanomat............................................ П 1 П 2 П 3

2. Alueenne valtalehti........................................... П 1 I—I 2 П 3

Suomen Trenditieto ja YLE Yleisötutkimus kiittävät Teitä vastauksistanne.

Halutessanne olla mukana Lontoon matkan ja Ruotsin risteilyjen arvonnassa, 
olkaa hyvä ja täyttäkää erillinen arvontalipuke ja 

palauttakaa se täytetyn lomakkeen kanssa.
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Liite 3: Sukupolvet aineistossa

Sukupolvi Yhteensä
Y-sukupolvi X-sukupolvi Baby Boom Seniorit

Ikä 12 5 5
13 27 27
14 42 42
15 34 34
16 40 40
17 41 41
18 41 41
19 37 37
20 50 50
21 37 37
22 43 43
23 51 51
24 48 48
25 42 42
26 32 32
27 45 45
28 47 47
29 38 38
30 25 25
31 43 43
32 67 67
33 55 55
34 41 41
35 45 45
36 52 52
37 54 54
38 51 51
39 35 35
40 49 49
41 46 46
42 34 34
43 41 41
44 39 39
45 26 26
46 36 36
47 42 42
48 24 24
49 47 47
50 47 47
51 24 24
52 40 40
53 30 30
54 33 33
55 27 27
56 25 25
57 19 19
58 38 38
59 30 30
60 92 92

Yhteensä 397 534 762 264 1957



Liite 4: Mediavalin ta ja erilaiset tiedontarpeet

televisio

sanomalehti

;ausl9hti
teksti-tv

internet
urheilupolitiikka puheenaihe kulttuuritaustatkotimaatalouselämä maailma

Internetin www-sivut'AikakauslehtiiltapäivälehtiSanomalehti



- Suomen Trenditieto Oy -

iite 5: Logistisen regressioanalyysin SPSS-tulostus

Total number of cases : 2003 (Unweighted)
Number of selected cases: 2003
Number of unselected cases : 0
Number of selected cases : 2003
Number rejected because of missing data : 46
Number of cases included in the analysis : 1957

ipendent Variable Encoding :

riginal Internal
ilue Value

0 
1

Value
JKUPO
f-sukupolvi 1, 00
C-sukupolvi 2,00
3aby Boom 3,00
/anhemmat 4,00

Parameter
Freq Coding

(1) (2) (3)
397 1,000 , 000 ,000
534 , 000 1,000 ,000
762 , 000 , 000 1,000
264 , 000 ,000 , 000

¿pendent Variable.. K19_1C2 K19_1C: Televisio
¿levision valinta aamiaisella¿ginning Block Number 0. Initial Log Likelihood Function 
2 Log Likelihood 2303,6904 
Constant is included in the model.

eginning Block Number 1. Method: Enter
ariable(s) Entered on Step Number 

SÖKUP0
stimation terminated at iteration number 3 because 
og Likelihood decreased by less than ,01 percent.
-2 Log Likelihood 
Goodness of Fit 
Cox & Snell - RA2 
Nagelkerke - RA2

2245,741 
1956,954 

, 029 
, 042

Chi-Square df Significance

Model
Block
Step

57,949 3 ,0000 
57,949 3 ,0000 
57,949 3 ,0000

lassification Table for K19_1C2 
he Cut Value is ,50

Predicted
+

ibserved

Percent

100,00% 

, 00%

Correct
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Overall 72,46%
Variables in the Equation

ariable В S.E. Wald df Sig R Exp(B)

JKUPO 55,3626 3 ,0000 , 1464
SUKUPO(1) 1,1767 , 1975 35,5070 1 ,0000 , 1206 3,2437
SUKUPO(2) , 94 62 , 1919 24,3242 1 , 0000 , 0984 2,5760
SUKUPO(3) , 4246 , 1893 5,0295 1 , 0249 ,0363 1,5290
onstant -1,6648 ,1683 97,8987 1 , 0000

Total number of cases : 2003 (Unweighted)
Number of selected cases : 2003
Number of unselected cases : 0
Number of selected cases: 2003
Number rejected because of missing data: 46 
Number of cases included in the analysis : 1957

ependent Variable Encoding:

riginal Internal
alue Value

0 
1

Value
UKUPO
Y-sukupolvi 1,00
X-sukupolvi 2,00
Baby Boom 3, 00
Vanhemmat 4,00

Parameter
Freq Coding

(1) (2) (3)
397 1,000 ,000 ,000
534 , 000 1,000 , 000
762 , 000 , 000 1,000
264 , 000 , 000 , 000

ependent Variable.. K19 7C8 K19_7C: Tietokone (sähköposti tai internet)
ietokoneen valinta älylliseksi virikkeeksi
eginning Block Number 0. Initial Log Likelihood Function 
2 Log Likelihood 1518,3512 
Constant is included in the model.

beginning Block Number 1. Method: Enter
'ariable(s) Entered on Step Number 

SUKUPO

istimation terminated at iteration number 5 because 
,og Likelihood decreased by less than ,01 percent.
-2 Log Likelihood 
Goodness of Fit 
Cox & Snell - RA2 
Nagelkerke - RA2

1472,533 
1956,976 

, 023 
, 043

Chi-Square df Significance
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4odel
Block
3tep

45,818 3 ,0000 
45,818 3 ,0000 
45,818 3 ,0000

Lassification Table for K19_7C8 
ie Cut Value is , 50

Predicted

^served

- +
- +

1701 0

256 0

Percent

100,00% 

, 00%

Overall 86,92%

Correct

Variables in the Equation

ariable В S.E.
UKUPO
SUKUPO(l) 1,7976 , 3844
SUKUPO(2) 1,9350 ,3764
SUKUPO(3) 1,4552 , 3762
onstant -3,4656 , 3590

Wald df Sig R
31,6184 3 , 0000 , 1299
21,8696 1 , 0000 ,1144
26,4243 1 , 0000 , 1268
14,9659 1 , 0001 , 0924
93,1820 1 , 0000

Exp(B)

6,0354 
6,9242 
4,2853


