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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2198. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto): Nuorten poikien kännykän käyttö
1999 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2011-03-09). Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2198

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Nuorten poikien kännykän käyttö 1999

Aineiston nimi englanniksi: Young Boys’ Mobile Phone Use 1999

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 2.0 (9.3.2011).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Jäppinen, Anu
Rautiainen, Pirjo
Utriainen, Anu

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Rautiainen, Pirjo (Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

2.1.2006
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

kuluttajakäyttäytyminen; käyttö; käyttöönotto; mainonta; matkapuhelimet; mielikuvat; nuoret;
operaattorit; perhe-elämä; pojat; rahankäyttö; seurustelu; sosiaaliset suhteet; sukupuolierot; tar-
peet; tavat; teknologia; tekstiviestit; viestintä

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: humanistiset tieteet; yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; nuoret; sosiaalinen käyttäytyminen ja
asenteet; tietoyhteiskunta

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002

Sarjaan kuuluvat aineistot piirtävät kuvaa matkapuhelinilmiön synnystä ja kehityksestä suo-
malaisnuorten, lasten ja perheiden keskuudessa. Sarja sisältää yhteensä yli kymmenen tuhatta
sivua vaihtelevan mittaisia haastattelulitteraatteja. Haastateltavina on esimerkiksi perheitä, nuo-
ria, myöhäisnuoria, seurustelevia nuoria sekä opettajia. Tutkimusten polttopisteessä olleiden
matkapuhelinten käyttöön liittyvien kysymysten lisäksi, on haastatteluihin tallentunut läpileik-
kaus vuosituhannen vaihteen suomalaisen perheiden, lasten ja nuorten arkeen.

Aineistonkeruu aloitettiin vuonna 1997 Nokia Mobile Phonesin ja Telecom Finlandin rahoit-
tamalla suomalaisten lasten ja nuorten matkaviestintää lähinnä perhekontekstissa tutkineella
pilottiprojektilla, jota seurasivat Tekesin Tietoliikenteellä maailmalle (TLX) -ohjelmaan kuu-
luneet 1998-1999 Mobile Phone Culture of Children and Youth in Finland ja vuonna 2000
Everyday Life and Mobile Communication of the Finnish Youth and Families with Children-
projektit. Vuonna 2002 tutkimusta jatkettiin Nokia Mobile Phonesin, Sonera Mobile Opera-
tionsin ja Tietoyhteiskuntainstituutin (ISI:n) rahoituksella. Tampereen yliopiston Tietoyhteis-
kunnan tutkimuskeskus (INSOC) toteutti vuonna 2001 yhdessä Nokia Mobile Phonesin ja So-
nera Mobile Operationsin kanssa tutkimusprojektin Wireless Kids - International Research on
Mobile Cultures of Adolescents, jonka tavoitteena oli tutkia alle 13-vuotiaiden lasten ja 13-18-
vuotiaiden nuorten matkaviestintää mediaetnografisin menetelmin neljässä eri maassa.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa on selvitetty nuorten poikien matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan
nuorten näkökulmasta kännykän merkityksiä ja rooleja nuorten arkipäivän elämässä, kaveripii-
rissä ja koulumaailmassa. Aineisto koostuu 36 haastattelusta, jotka on tehty vuonna 1999 eri
puolella Suomea asuville yläasteikäisille pojille.

Aineisto on yhteismitaltaan noin 1017 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 28
sivua. Suurin osa haastatteluista on yksilöhaastatteluja, mutta mukana on myös neljä parihaas-
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

tattelua. Osaa nuorista on haastateltu uudelleen myöhempinä tutkimuskertoina. Aineistosta on
tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Haastatteluissa keskusteltiin nuorten kanssa laajasti kännykän käyttökulttuurista. Nuoret ker-
toivat myös vapaasti perheestään, harrastuksistaan ja kavereistaan, minkä yhteyteen kännykän
käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännyk-
kä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, millaista käyttö-
määrä on, miten hinnat vaikuttavat käyttöön, miten tekstiviestiä käytetään ja millaista kännykän
hyväksyttävä käyttö on. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin tyttöjen ja poikien erilainen
kännykän käyttökulttuuri, uudet haluttavat toiminnot, kännykkäteknologian kehitys, operaatto-
rit, kännykkämerkit ja mallit sekä mainonta.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Yläasteikäiset, noin 14 - 16-vuotiaat pojat eri puolella Suomea

Aineistonkeruun ajankohta: helmikuu 1999 – huhtikuu 1999

Kerääjät: Jäppinen, Anu (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus); Kases-
niemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus); Rautiainen, Pirjo
(Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 1999

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto, Pitkittäisaineisto: kohortti/tapahtuma-
aineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta

Haastateltavia on kerätty eri puolilta Suomea. Haastatteluja tehtiin kaupungeissa, taajamissa ja
maaseudulla.

Aineiston määrä: 36 haastattelua rtf-tiedostona, yhteensä noin 1017 sivua tekstiä. Lisäksi rtf-
tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Haastattelut on tutkimushankkeessa kirjoitettu elektroniseen muotoon ja arkistoinnin yhteydes-
sä ne on anonymisoitu.

Haastattelut on nauhoitettu ja purettu kirjalliseksi litteraatioksi.
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1. Aineiston kuvailu

Aineistoon liittyviä julkaisuja ei ole eritelty. Julkaisulista koskee kaikkia Tietoyhteiskunnan tut-
kimuskeskuksen matkaviestintätutkimushankkeen aineistoja (FSD2206, FSD2205, FSD2204,
FSD2203, FSD2199, FSD2198, FSD2197, FSD2196, FSD2195, FSD2194, FSD2193, FSD2182,
FSD2171, FSD2144, FSD2142, FSD2141).

Julkaisut

Kasesniemi, Eija-Liisa & Rautiainen, Pirjo (2001). Kännyssä piilevät sanomat. Nuoret, väline
ja viesti. Tampere: Tampere University Press.

Kasesniemi, Eija-Liisa & Rautiainen, Pirjo (2002). Mobile communication of children and
teenagers in Finland. Teoksessa: Perpetual Contact. Mobile communication, Private Talk and
Public Performance (eds. James Katz & Mark Aakhus), 200-220. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Oksman, Virpi (2010). The mobile phone: A medium in itself. VTT Publications 737. Helsinki:
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2001). "Se on sitä nykypäivää". Matkaviestintä lasten ja
nuorten tietoyhteiskuntana. Teoksessa: Lasten tietoyhteiskunta (toim. Marjatta Kangassalo &
Juha Suoranta), 60-71. Tampere: Tampere University Press.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2002). "Den är hela livet i min hand". Mobilkommuni-
kation, familj och kön. NIKK magasin; 2. Nordic Institute for Women’s Studies and Gender
Research.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2002). Toda mi vida en la palma de mi mano. La commu-
nicatión móvil en la vida diaria de ninös y adolescentes de Finlandia. Juventud y teléfonos mó-
viles. Revista de estudios de juventud (57), 25-33. Madrid: Instituto de la Juventud Redacción.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2003). Extension of the hand: Childrens’s and teenagers
relationship with the mobile phone in Finland. In: Mediating the Human Body. Technology,
Communication and Fashion (eds. Leopoldina Fortunati & James Katz & Raimonda Riccini),
130-141. Lawrence Eribaum Associates, Inc Publishers.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2003). Il prolungamento della mano. Il rapporto di bambini
e adolescenti coi cellulare in Finlandia. In: Corpo futuro. Il corpo umano tra technologie, co-
municazione e moda (eds. Leopoldina Fortunati & James Katz & Raimonda Riccini), 144-155.
Collana di sociologia. Milano: FrancoAngeli.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2003). "Perhaps it is a body part". How the mobile phone
became an organic part of everyday lives of Finnish children and adolescents. In: Machines that
Become Us (ed. James Katz), 293-308. New Brunswick: Transaction Publishers.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2003). "That’s modern life for you". Mobile communication
in everyday life of children and teenagers in Finland. Acta Ethnographica Hungarica 48(1-2),
149-159.

Oksman, Virpi & Rautiainen, Pirjo (2005). Mobile Kommunikation und Senioren im hoch tech-
nisierten Finnland. In: Mobile Kommunikation - Perspektiven und Forschungsfelder (eds. Joac-
him R. Höflich & Julian Gebhardt), 179-199. Berlin: Peter Lang.

Rautiainen, Pirjo (2001). ’Kentän’ ja ’toisen’ kohtaaminen. Kokemuksia kenttätyöstä intiaani-
reservaatissa. Elore 8(1). Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry.
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1.4. Aineiston käyttö

Rautiainen, Pirjo (2002). Antropologin kenttä ja työ - nojatuolista norsunluutorniin? Kulttuu-
riantropologin työn pohdintaa kahden kenttätyökokemuksen perusteella. Etnologiatieteiden tut-
kimuksia; 41. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielma.

Rautiainen, Pirjo (2003). "Ei siitä mitään infoähkyä tule- Katsaus nuorten mediakulttuuriin.
Kirjastolehti; 4. Suomen kirjastoseura.

Rautiainen, Pirjo (2005). Mobile Youth in the Information Society. New Media as Symbols of
the Individual and the Community. In: eCity - Analyzing the efforts to generate local dyna-
mism in the City of Tampere (eds. Antti Kasvio & Ari-Veikko Anttiroiko), 565-587. Tampere:
Tampere University Press.

Rautiainen, Pirjo (2005). Romance and everyday work, the two sides of fieldwork - a challenge
for the anthropologist. Ethnologia Fennica, 25-33. Finnish Studies in Ethnology. Jyväskylä:
Kopijyvä.

Rautiainen, Pirjo (2005). "Se on semmoinen taskussa kulkeva kaveri". Katsaus lasten ja nuorten
kännykkäkulttuuriin. Peili: elokuva- ja televisiokasvatuslehti; 2. Elokuva- ja televisiokasvatuk-
sen keskus ETKK ry.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2198

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset
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FSD2198 NUORTEN POIKIEN KÄNNYKÄN KÄYTTÖ 1999

FSD2198 YOUNG BOYS’ MOBILE PHONE USE 1999

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

POJAT JA TYTÖT 13 – 15 VUOTTA: PERUSRUNKO 

 

Aloita mielellään: tilastollinen taustalomake, saat vinkkejä haastattelukysymyksiin! 

 

1. PERHEKONTEKSTI: YLEINEN (tunne informanttisi elämänpiiri, jotta voit sitoa kysymykset 

arkielämään!) (sosiaaliset ja ekonomiset puitteet) 

 

Millainen perheesi on? 

 Ketä perheeseesi kuuluu? 

Yksinhuoltajat, eronneet – muista myös yhteys toiseen, kotoa pois muut-

taneeseen vanhempaan / sisaruksiin! 

 Onko sinulla sisaruksia?  Roolimallit! 

Ovatko he sinua vanhempia vai nuorempia?  

Asuvatko he vielä kotona? Opiskelevatko? Missä? Mitä? 

 Onko perheellänne lemmikkejä? 

  Kuka niistä huolehtii? ”Koiranulkoiluttamisdiskurssit” 

 

Missä asutte (miljöö, kaupunginosa, taajama, kaupunki)? 

 Mitä pidät asuinpaikastanne? Haluaisitko muuttaa? Minne? Miksi? 

 Millainen asunto teillä on? Varallisuus! 

  Onko sinulla oma huone? Millainen? Mitä kaikkea siellä on? 

  Kerro kodistasi: mitä omistatte (tv, video, cd, tietokone, modeemi etc.) 

   Muista! Perheen teknologiasuhde!  

Kysy tarkasti jo tässä taustoja, jos mahdollista. 

Onko perheellänne auto/kesämökki/vene/moottorikelkka/mikroauto… (elämänpiirin 

laajentumat kodin ulkopuolelle, liikkuvuus, varallisuus)?  

  Matkusteletteko säännöllisesti ulkomailla/kotimaassa? Missä? Miksi? 

  Mitä perheenne harrastaa yhdessä (kodin ulkopuolella)? 

 

Mitä vanhempasi tekevät työkseen? 

Kerro miten vanhempiesi työ näkyy perheenne elämässä: kuka on kotona ja milloin? 

 Mistä asioista isäsi vastaa perheessänne? 

 Mistä asioista äitisi vastaa perheessänne? 

 

Millaiset säännöt perheessänne on (perhekulttuuri)? 

 Mitä lasten täytyy tehdä / mitä saavat tehdä – oikeudet, velvollisuudet, vastuunotto? 

 Kuka perheessänne tekee päätökset? Vaihteleeko päätösvalta eri asioissa? Miksi?  

Kuinka itsenäisesti sinä saat päättää asioista: mihin asioihin päätösvalta ja mitkä rajoi-

tetut asiat? Miksi? 

 

Perheen yhteinen aika/erilliset toiminnot (arkirutiinit)?  

 Kerro perheenne tavallisesta arkipäivästä? 

  Mitä tapahtuu aamulla / päivällä / illalla / yöllä? 

 

Kuka on yhteydessä, keneen, miten, milloin ja miksi?  

Vrt. käyttöosion ryhmäkommunikaatio, neuvottelupuhelut, tekstiviestintä. 

 Miten matkapuhelinta käytetään perheenne arkipäivässä? 

 



 

 

Jos verbaalisesti lahjakas tyyppi, kysy muutosjutut ennen - nyt tässä tai käyttökohdas-

sa suoraan; jos nuori ei osaa käsitellä asioita abstraktisti, kysele epäsuorasti, rakenne 

pikkukysymyksin kuva siitä, mitä matkapuhelin on tuonut nuoren/perheen elämään. 

 

Ärsyttääkö sinua perheenne rutiineissa jokin asia? Onko joku asia erityisen kiva?  

 Onko matkaviestintä tehnyt jonkun asian kivemmaksi/hankalammaksi? 

 

 

2. PERHE- JA KAVERIKONTEKSTI: HANKINTA (löydä syy sille, miksi perhe/ystäväpiiri 

päätyi matkaviestintään) 

 

Miten ja milloin matkaviestintä tuli perheeseenne? 

 Kenellä oli ensin matkapuhelin? Milloin? Miksi? Millainen? 

  Jos nuori ensimmäinen omistaja, niin miksi juuri hän? 

 Saitko käyttää sitä? Mitä ajattelit tuosta matkapuhelimesta? 

 Kuka sai seuraavaksi puhelimen, entä sitä seuraavaksi…? Miksi? 

Muista! Selvitä tarkkaan nuoren hankinta-asema perheessä: oliko han-

kinnassa innovaattori vai passiivinen vastaanottoja aikuisten tehdessä 

hankintapäätöksen. 

 

Kerro mahdollisimman tarkasti, kuinka ensimmäinen/toinen/ kolmas …  matkapuhelimesi hankit-

tiin! Kuka ehdotti, pyysi, vastusti puhelimen hankintaa – kuvaa miten hankinta eteni päätökseen!  

 

Muista myös selvittää, mitä tapahtui aiemmille puhelimille! 

 Annettiinko sisaruksille/äidille/vaihdossa/heitettiinkö pois?  

Huom! Kysy jokainen hankinta erillisenä tarinana. Muista, että hankinta 

rakentuu joka kerta matkapuhelimesta ja operaattorista (liittymä, palve-

lut). 

Tapahtuiko hankintaprosessien välillä muutos (eri merkki, operaattori, liittymä): Millainen? Miksi? 

Mistä ja miten saatuun tietoon muutos perustui? 

 

Milloin sinä itse sait matkapuhelimen? Miksi? 

 Liittyykö hankinta johonkin erityiseen tapahtumaan (esim. koulun alku)? Millaiseen? 

 Saitko puhelimen joulu/syntymäpäivä/rippilahjaksi? 

  Kilpailiko lahjana jonkin muun tuotteen kanssa? 

Jouduitko luopumaan jostakin saadaksesi puhelimen? Mistä? 

  Muuttiko perheesi? Vanhempien ero? Lankapuhelimesta luopuminen? 

 Mitä käytöstä sovittiin ennen hankintaa? Vrt. perhekulttuuri! 

  Ovatko säännöt muuttuneet eri hankintakertojen välillä? Miten? Miksi? 

 

Minkä verran ystävät, naapurit, suku vaikuttivat hankintaan? 

 Olitko kaveripiirissäsi ensimmäisiä kännykän omistajia? 

 Mitä kaveriporukassa oli puhuttu kännyköistä? 

 Mitä kännyköitä ajateltiin? Mitä juttuja niistä kerrottiin? Huom! Folkloren merkitys! 

 Pidettiinkö joitakin tuotteita erityisen muodikkaina? 

 Millaisilla nuorilla oli jo matkapuhelimia? 

  Olitko itse ”tyypillinen” kännykän hankkija? 

 



 

 

Mistä liikkeestä matkapuhelin ja liittymä hankittiin? Miksi juuri sieltä? 

 Vertailitteko tuotteita / jälleenmyyjiä ennen hankintaa? Miten? 

  Mainokset, asiakaslehdet, käynnit liikkeissä, koekäyttö…? 

 

Mitä tiesitte jälleenmyyjästä ennen ostoa? 

Oliko liike lähellä / edullinen / tuttu / hyvässä maineessa / luotettava…? 

Olitteko käyttäneet samaa liikettä aiemmin (vrt. erikoisliikkeet – yleismyymälät)? 

Kummasta puhelin nuoren mielestä pitäisi ostaa, operaattorin erikois-

myymälästä (esim. Telering) vai yleisliikkeestä (esim. Musta Pörssi)? 

Tiesittekö, mitä puhelinmerkkejä liike myy? Vrt. taustalomakkeesta  puhelintietous 

 

Tiesittekö, minkä operaattorin jälleenmyyjä liike on? 

Oliko vanhemmillasi joku mielikuva operaattoreista (imagot)? 

 Paremmuus: Miksi? 

 Hintataso: halpa / kallis? 

 Muodikkuus?  

 Nuorekkuus? 

 Tuotevalikoima? 

Mitä itse ajattelit operaattoreista (imagot)? 

 Oliko joku operaattori nuorekkaampi, nuorille sopiva? 

  Miksi? Ovatko jotkut tuotteet erityisen sopivia nuorille? 

  Millaiset tuotteet olisivat nuorille sopivia? 

 Oliko joku operaattori aikuisten? 

 Oliko joku edullisen/kalliin maineessa? 

 Oliko joku muodikas/vanhanaikainen? 

 Oliko jotain huipputuotteita? 

Olitteko samaa vai eri mieltä? 

 

Usein toimiva kysymys: Mitä sanoja / asioita / mielikuvia / värejä sinulla tulee mie-

leen.. Miksi? 

 

Oliko liikkeessä hyviä tarjouksia? Millaisia? 

Koskivatko tarjoukset puhelinta, liittymää vai molempia? 

Kuinka tärkeitä tarjoukset olivat hankintaa tehtäessä? 

 Erityisesti: maksuttomat puheajat ja tekstiviestit! 

 Mikä summa on niin merkittävä, että vaikuttaa valintaan? 

 

Millaisesta summasta olet valmis vaihtamaan operaattoria? 

Mistä muista syistä voisit vaihtaa operaattoria? 

Vaihtelevatko kaverisi usein liittymiä? 

 Johtuuko vaihtaminen aina tarjouksista? 

 

Millaista palvelua saitte liikkeessä? 

Esiteltiinkö teille eri matkapuhelimia? 

Esiteltiinkö teille palveluja? Mitä? 

 Kertoiko myyjä, mitä kaikkea liittymään voi hankkia? 

 Esiteltiinkö teille eri liittymätyypit? 

 

Miten sinut huomioitiin asiakkaana? Myyntiinkö tuotteita vain vanhemmillesi? 

Onko joku liike erityisen hyvässä/huonossa maineessa nuorten parissa? Miksi? 



 

 

Mistä hyvä tai huono maine muodostuu? 

 

Kuka, miten ja miksi päätti laite- ja varustehankinnasta? 

Mitä kaikkea hankitte puhelimen lisäksi? Miksi? 

 Laturit, kuljetuslaukut, tehoakut… 

Ostettiinko varusteet heti vai myöhemmin? 

 

Kuka, miten ja miksi päätti operaattorin, liittymän ja lisäpalveluiden valinnasta? 

Mitä tiesit palvelujen hinnoista (esim. puhelumaksut) silloin/nyt? 

Mikä liittymä sinulle hankittiin? Miksi? 

 

Perustele tuote tuotteelta (vrt. taustalomakkeen tiedot) miksi on/ei ole vastaaja, koti-

soitto, tietty liittymä… Muista myös miksi sinulla ei ole –kysymykset! 

 

Kysy erityisesti: nuoren osuus päätöksenteossa ja taloudellinen panostus hankintoihin?  

 Paljonko sinulla on omaa rahaa käytettävissäsi viikoittain / kuukaudessa? 

  Mistä saat rahan? ”Rahasuhde” – osaako arvostaa? 

  Oletko itse jo ollut töissä? Missä? Miksi? ”Urapolku”? 

Onko käytettävissäsi keskimäärin enemmän/saman verran/vähemmän rahaa kuin ka-

vereillasi? 

 

 Mihin käytät rahan? 

 Mihin tarvitset rahaa? 

  Mitä ehtoja rahankäytölle on annettu kotoa? 

  Minkä verran saat tavaroita, palveluja, jotka vanhemmat maksavat? 

Onko tottunut saamaan kaiken? Kiertele ja päättele! 

  Minkä verran rahaa kuluu matkaviestintään? Laitehankinnat ja käyttö? 

 

  Vrt. kulutus leffaliput, hampurilaiset, vaatteet, alkoholi ja muu bailaus… 

Pääkysymys: Miksi juuri tietty summa matkaviestintään? Mistä ovat 

valmiita maksamaan matkaviestinnässä? Vai tuleeko kaikki ilman tin-

kimistä muusta elämästä, extra-rahana vanhemmilta. 

 

 Kuka maksaa puhelinlaskut? Miksi? Vrt. taustalomakkeen tiedot. 

  Onko kotoa asetettu joitakin rajasummia? 

  Tekniset rajoitusmahdollisuudet, limit-palvelut? 

  Saldo-seuranta? Miksi / miksi ei? 

   Miten summan tietäminen vaikuttaa käyttöön? 

 

Tilanne nyt ja tulevaisuudessa: oletko aikeissa hankkia jotakin uutta? Miksi/miksi ei? 

Millainen nuoren/perheen tietous on uudesta tuotetarjonnasta juuri nyt: tuotteiden tun-

nettuus, esim. kaksitaajuuspuhelimet, uudet erityismaksulliset palvelut, esim. GSM 

postikortti, soittoäänien ja kuvien lataus? 

Huom! Käytä tässä apuna aina kuvia ja tuotteiden palvelukuvauksia! 

Kuinka tärkeänä pidät sitä, että tiedät, mitä uutta on markkinoilla? 

 Vrt. muoti, muodikkuus, trendit. 

Keskusteletteko kaveripiirissä säännöllisesti uutuuksista? 

Tekeekö mielesi hankkia aina uusinta? 

Minkä hintaisia palveluja olet valmis kokeilemaan? 

 



 

 

Mitä kanavia tietosi karttuu: operaattoriviestintä, laitevalmistajan tiedotus? 

Mistä/miten hankit ensi/toissijaisesti tietoa? 

  Huom! Formaalit ja informaalit kanavat. 

Laitekohtaiset kysymykset: ominaisuudet, käytettävyys – potentiaaliset tarpeet? 

Palvelukohtaiset kysymykset: tarpeet, koekäyttö – potentiaaliset tarpeet? 

Huom! Erota faktatieto ja uskomukset, olettamukset, jotka voivat olla 

yhtä vahvoja kuin todellinen tuotetietous! Selvitä paljonko oikeaa empii-

ristä tietoa, esim. kavereiden laitteiden koekäyttö. 

 

Miten haluaisit jatkossa saada tietoa uusista laitteista ja palveluista? 

 Asiakaslehdet? 

  Oletko lukenut? Nähnyt? Meneekö roskiin? Puhutko kavereiden kanssa? 

  Olisiko kivempi, jos tulisi omalla nimellä? 

  Muistatko minkä niminen? 

Yksityiskohtaiset mielikuvat, toiveet, mitä ei pitäisi olla, mitä lisää, il-

mestymistiheys, nuorille oma palsta/lehti, kuvitus, aiheet, teemat…  

 Asiakaskirjeet? 

  Meneekö lasku/kirje suoraan vanhemmille? Luetko? 

   Olisiko eroa, jos tulisi omalla nimellä?  

Lukisitko tarkemmin? 

 Internet? 

  Millä sivuilla käyt? Kuinka usein? Mitä hyvää/huonoa? Mitä pitäisi olla? 

  Mitä tietoa haet? Miksi? 

 Mainonta? 

  Lehdet (mitkä?), televisio, radio, netti, pylväät… 

  Mitä laitemainoksia muistat? Missä? 

   Mitä mieltä olet niistä? Miksi hyviä/huonoja? 

   Millainen on hyvä/huono mainos? 

  Mitä operaattorimainoksia muistat? Missä? 

   Erityisesti: brandien tunnettuus, trendikkyys, mielikuvat! 

 

Erityisesti koekäyttö: nuorisopaneelit, tuotekehitys, pilottitestaus… 

Huom! Kysele olemassa olevat kanavat sekä sellaiset, mitä nuori mielui-

ten käyttäisi, vaikka niitä ei vielä ole, esim. tekstiviestimainonta. 

 

 Mistä muualta tietoa olisi mukava saada? 

   

 SMS – mainosviestit? 

  Operaattorilta? Laitevalmistajalta? 

  Yleinen mainonta, esim. farkkumerkit, faniklubit? Millainen? 

Pitäisikö saada alennusta puhelinkuluista, jotta suostuisit vastaanotta-

maan mainosviestejä?   

  Olisiko yleensä kiva saada mainosviestejä? Miksi olisi/miksi ei? 

 Käyttäjäkerhot? 

  Oma kerho esim. nuorille asiakkaille? 

 

Mitä mieltä olet sponsoroinnista? 

 Missä / kenellä olet nähnyt sponsori-ilmoituksia? 

 Missä niitä tulisi olla, jotta nuoret huomioisivat? 

 Muistatko yhtään tapahtumaa/henkilö, jossa/jolla on sponsorimerkkejä? 



 

 

Huom! Tarkista jollakin keinolla, ymmärtääkö mitä sponsorointi on, 

käytä esim. urheilijoita apuna (Tommi Mäkinen). 

 

 

3. PERHE- JA KAVERIKONTEKSTI: KÄYTTÖ 

 

Millainen elinpiiri on nuorella eri konteksteissa (koti, koulu, ystävät, harrastukset, työ)? 

Huom! Mahdollisimman vapaamuotoinen kuvaus: mitä nuoren elämässä tapahtuu eri 

konteksteissa arjessa/juhlassa? Mitkä asiat ovat miellyttäviä, mitkä epämiellyttäviä? 

 

Arkirutiinit ja matkaviestintä (elämänhallinta)? 

 

Miten nuoren oma ajankäyttö jakautuu koulun, mahdollisen työn ja harrastusten kesken? 

Miten ”viralliset” harrastukset ja vapaat ihmissuhteet, oleilu painottuvat ajallisesti? 

Miten matkaviestintä on jo integroituu arkeen/juhlaan? 

Konkreettiset käyttötilanteet? Aika, paikka, syy? 

Millaista keskustelua synnyttää  lähipiirissä (folklore)? 

Mitä matkaviestintäelementtejä nuori havainnoi mediasta? 

 Painottuuko käyttö etäviestintään?  

Mitä muita aspekteja, erityisesti ei-viestinnällinen käyttö (ajanviete, status, hyötykäyt-

tö, esim. muistio, kalenteri, herätyskello…)? 

 

Millainen on nuoren ihmissuhdeverkko?  
Huom! Tärkeä selittäjä, perusteellisesti! Yritä saada puhumaan mahdollisimman va-

paasti, johdattele. Muista koko ajan tulevaisuuden potentiaaliset käyttökontekstit! Mi-

tä muuta voisi tehdä matkapuhelimella? 

  

Keneen, milloin, miten ja miksi ollaan yhteydessä, millä tavalla? 

Eri kategoriat: perhe, vertaisryhmät, virallistahot … 

Miten matkaviestintä integroituu yhteydenpitoon? 

Positiiviset ja negatiiviset kokemukset? 

 Erityisesti: perhekommunikaatio. 

  Kuka soittaa/viestailee ja kenelle? 

   Vanhemmat lapsille? Milloin? Miksi? 

   Lapset vanhemmille? Milloin? Miksi? 

   Sisarukset toisilleen? Milloin? Miksi? 

 Erottele käyttö soitot / tekstiviestit! 

 

Millaisia tarpeita nuori osaa itse verbalisoida? 

Mitä pääteltävissä epäsuorasti, elämäntavan tulkinnan kautta? 

Mitkä elementit jatkossa lisääntyvät/jäävät pois? 

Mitä nuori pitää tärkeänä, haluaa painottaa? Mitkä vähäpätöisempiä? 

Ovatko tarpeet yleistettävissä kumpaankin sukupuoleen/eri ikäryhmiin? 

Mitä ikäspesifejä tarpeita? 

Mitä sukupuolispesifejä tarpeita? Vrt. sukupuoliteemat! 

Huom! Jos mahdollista, käy koko sukupuolirunko läpi: puhelinmerkit, 

käyttö, säilytys, tarpeet, tavat – mikä poika/tyttömäistä? 

Kuvaile: elämä ennen kännykkää/jälkeen kännykän – laadullinen muutos 

 

 



 

 

Millaista oma matkapuhelimen käyttösi  on? 

 

Ajallisesti? Milloin eniten/vähiten? Miksi? 

 Vuorokausittain? 

 Viikoittain? 

 Kouluaikana? Loma-aikana? 

 

Määrällisesti? Vrt. taustalomake  

Minuutteina, kappalemäärinä, käyttökertoina? 

 

Taloudellisesti? Vrt. taustalomake markkamäärät. 

 

Eri viestintätyypeittäin?  

 

 Puhelut? 

  Privaattikommunikaatio? 

  Asiointipuhelut? 

  Maksulliset palvelut? 

Vastaajan käyttö: oma ja muiden, millainen ”erityisvastaaja” olisi hyvä 

(esim. viesti imitoijan äänellä), jos et pidä nykyisestä vastaajasta? 

 Mitä tällainen palvelu saisi maksaa? 

 

 Tekstiviestit? Huom! Käytä soveltaen erillistä runkoa (huomioi laajuus!) 

  Privaattikommunikaatio? 

  Ketjuviestit? 

  Maksulliset lisäpalvelut? 

 

Ei-viestinnällisesti, ajanvietteenä? 

Pelit, kirjoittelu, asetusten muuttelu…? 

 Millaiset pelit nyt/jatkossa; yksin/yhdessä/toisia vastaan… 

 

Mitä kaikkea puhelimella olisi kiva tehdä ajankuluksi/hyödyksi? 

 Kirjoittaminen, musiikin kuuntele, kuvat… 

   

Statuskäyttö – parhaat jutut osin epäsuorasti päättelemällä: mikä olisi kova juttu? 

Missä tilanteissa matkapuhelin pitää olla, vaikka sillä ei 

etäviestitä? Miksi? Liittyykö sukupuoleen? 

 

 

Erityisesti: (lisämaksulliset) erityispalvelut, esim. kännykän käyttö maksamiseen ( Coca Cola –

automaatti, laskujen maksu, leffaliput…) – olemassa olevat (esim. saldo, soitonsiirrot, neuvottelu-

puhelut) ja visiot – mitä kaikkea olisi kiva tehdä kännykällä? 

 

 



 

 

Poikien ja tyttöjen kulttuuri 

 

Huom! Kysele tarkkaan, mistä elämä vapaa-aikana rakentuu. Muista koko ajan huo-

mioida, miten liittyy matkaviestintään / miten voisi jatkossa liittyä? Yritä luoda koko-

naiskuva siitä, kuinka itsenäinen nuori jo on, mitkä elementit elämässä korostuvat. 

 

Tasot: todellinen elämä, mitä tekee? 

Toiveet – mitä haluaisi tehdä? 

 

Huomioi ainakin seuraavat osa-alueet (täsmennetään joka viikko!) 

 

Koulunkäynti, opiskelu, kotitehtävät? 

 Onko matkaviestintä keino selvitä koulun arjesta? 

 Miten mukana koulupäivässä? Mitä ja miten käytetään päivän aikana? 

 

Urheilu? Aktiivinen / passiivinen? 

 Mitä harrastat itse? Muista ryhmäkommunikaatiotarpeet! 

  Missä? Kuinka usein? Miten porukka kokoon? 

 Mitä urheilua seuraat muuten? Miksi ja mistä? Eri mediakanavat! 

  Mitä voisi siirtää matkaviestintään? Tulospalvelu, fanijutut… 

 

Tietotekniikka / uusi teknologia yleensä? 

 Netti, pelit, kommunikointi (chat, irc, email, news)… 

  Mikä miellyttävintä? 

Miten integroituu matkaviestintään? Mitä mahdollisuuksia, esim. päivi-

tykset, reaaliaikainen viestintä? 

 

Musiikki / hifi / video / tv / radio? 

 Mitä ja missä kuuntelet? 

 Hankitko musiikkia itselle? 

  Kännykkäradio, -levyt… 

 Mitä audiovisuaalisia kanavia seuraa/käyttää? 

  Mielivälineet, -ohjelmatyypit, -ohjelmat… 

Bailaus? 

 Mitä elementtejä vapaa irrotteluun liittyy (tytöt, alkoholi, tupakka, liikkuvuus)? 

 Missä tapahtuu?  

 Kenen seurassa? 

  Mikä on matkaviestinnän rooli? 

 

Liikkuminen/liikkuvuus yleensä? 

 Mopot… 

 

Seurustelu? 

 Oletko jo seurustellut/seurusteletko? 

 Miten seurustelu alkaa/etenee/päättyy? 

  Miten matkaviestintä liittyy parisuhteeseen? 
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H=haastattelija 

V=haastateltava, Johannes 15v 

 

H: Joo. No onks nyt mikään muuttunu sen jälkeen, kun sä sait sen puhelimen, että onkse 

helpottanu elämää ja millä tavalla? 

V: No ei se nyt oikeestaan. Ihan samanlaista. 

H: No mites, soitteleeko sun isäpuoli ja äiti sulle puhelimeen? 

V: No kyllä ne sillei aina aika usein. Äiti, jos se on jossain kaupungilla, et vaikka mitä tehään 

ruokaa tai… Semmosta kaikkee tavallisesti. 

H: No onks ollu mitää tällasta keskustelua kotiintuloajoista, et soitatsä, tai onks sulla ylipäätään 

mitään kotiintuloaikoja miten tarkkaan? 

V: No ei mulla nyt silleen oikeestaan kauheen tarkkoja. 

H: Soitatsä sitte yleensä, että ”mä tuun sillon ja sillon” vai meetsä vaan kotiin sillon kun sua 

huvittaa? 

V: Mä meen nyt sitte kotiin vaan. Kyllä mä nyt sanon, kun mä lähen, että mä meen joksku aikaa 

tai miten pitkäks aikaa mä meen, niin mä sitten arvioin suunnilleen. 

 

 

H: No, mites sitten kun sulle ostettiin tää puhelin niin, oliks sulla mitään toivetta siitä, et 

milminkälainen sen puhelimen pitäis olla? 

V: Joo, tietenki se oli tietty, mikä piti olla. 

 

H: No mikä se sitte oli? 

V: Nokian 5110. 

H: Miks sä sen nyt halusit justiin? 

V: No, en mä tiiä se oli semmone… kaverillaki oli se ja semmonen kuitenki ihan mukava, et siin 

on kaikki tavalliset ja sit niitä, mitä pelejä siinä on. 

H: Joo. 

V: Eihän niillä tietenkään mitään, tietenkään mitään merkitystä oo. 

H: Joo, mut pelailet kuitenkin aina sillon tällön 

V: No, joskus. 

 

H: No, mitä sä oisit sanonu, jos sun vanhemmat ois ehdottanu, et ostetaan sulle joku muu 

puhelin, vaikka NMT tai 2110? 

V: Noo, en mä ois oikeen tykänny. 

H: Joo. Et ois huolinu ollenkaan sitte? 

V: No, kyllä se varmaan ois kelvannu joku semmonen, mutta. Kivempi se oli tommonen. 

H: Joo. Niin sä sanoit, et sun kaverilla oli jo semmonen, etä sä siitä keksit sen, että semmonen 

pitäs saada? 

V: Monet toivo sillei niin… En mä nyt tiiä, mistä mä sain sen idean. Tuli vaan semmonen tunne, 

et pitäs olla tai että ihan hyväkin olla, jos on jossain käymässä sillei, että ei missään ois puhelinta  

sillei niin, ulkona vaikka jossain, niin voi sitte soittaa. 

 




