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NUORET JA MEDIA – KYSELYN VASTAUSTEN YHTEENVETO 

 

Aika Kevät 2012 

Tarkoitus Tämän nuorten internetin ja median käyttöön keskittyvän kyselyn tarkoituksena oli 

selvittää, miltä nuorten tämänhetkinen mediakulttuuri kokonaisuudessaan näyttää. 

Kysymykset liittyvät netin käyttötapoihin, median käyttöönsä liittyviin välineisiin sekä 

yleisimmin käytettyihin internetin sosiaalisen median palveluihin.  

Vastauksia hyödynnetään Kohtaamo – nuorten virtuaalisen ja fyysisen kohtaamisen 

uudet ympäristöt hankkeen selvitystyössä ja toiminnan suunnittelussa. Nuorten 

sosiaalisen median käyttö muovautuu jatkuvasti. Kyselyn antaman tiedon perusteella 

on tarkoitus saada todenmukainen ja ajankohtainen kuva nuorten vapaa-ajan ja 

harrastustoiminnan mediasidonnaisista puolista, erityisesti sosiaalisen median 

käytöstä. 

 

Toteutus Kysely toteutettiin kevään 2012 aikana kahdessa osassa. Kyselyn ensimmäinen osa 

toteutettiin ennakkotehtävänä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajiksi oppisopimuksella 

opiskelevien työpaikoilla. Toisessa osassa kyselyä välitettiin Joensuun lähikuntiin, 

kaikille nuorisotaloille, nuorisojärjestöihin ja kouluille. 

 

Arviointi Laajasta levittämisestä huolimatta kyselyn vastaajamäärä jäi melko alhaiseksi, 

yhteensä kyselyyn vastasi 42 henkilöä. Naisia vastaajista oli 31 naisia ja miehiä 10, 

yksi vastaajista ei ilmoittanut sukupuoltaan. 
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Vastaajien ikäjakauma 

Kyselyyn vastanneista 64,3% oli alle 18-vuotiaita, loput vastaajista olivat täysi-ikäisiä.  

Yli puolet (59,5%) asui Joensuun seudulla, loput vastaajista olivat muualta liitoskunnista, Liperistä, 

Kontiolahdelta, Tohmajärveltä ja Valtimosta. 

 

Tietokoneen käyttö 

Lähes puolet vastaajista (47,5%) ilmoitti käyttävänsä tietokonetta yli 10 tuntia viikossa ja reilu 

kolmannes (35,7%) arvioi käyttävänsä tietokonetta noin 6 – 10 tuntia viikossa. Vähemmän 

tietokonetta käyttävien ryhmät olivat selkeästi pienemmät, 9,5% vastaajista ilmoitti käyttävänsä 

konetta 2 – 6 tuntia ja 7,1% 0 – 2 tuntia viikossa.  

Yli puolella vastanneista oli tietokone omassa huoneessaan (61,9%) ja lopuilla oli tietokone 

käytettävissään kotona. Suurimmalla osalla vastaajista (42,9%) oli omassa huoneessaan myös 

televisio, kolmanneksella (33,3%) DVD-soitin tai tallentava digiboksi ja 21,5%:lla oli jonkinlainen 

pelikonsoli omassa huoneessaan. 

Reilusti yli puolet (61,9%) vastanneista ilmoitti käyttävänsä tietokonetta useita kertoja päivässä ja 

jopa 73,8% vastanneista käytti internetiä useita kertoja päivässä. Lähes puolet (42,8%) 

vastanneista ilmoitti pelaavansa viikoittain, useita kertoja päivässä ilmoitti pelaavansa 11,9% 

vastaajista ja päivittäin pelaavien ryhmään kuului 7,1% vastaajista.  

Internetin palveluista eniten käytettyjä olivat yhteisöpalvelu Facebook, jota kaikki vastaajat käyttivät 

joko useita kertoja päivässä (66,7%), päivittäin (21,4%) tai vähintään viikoittain (7,1%). Muita 

suosittuja internetin palveluja olivat erilaiset musiikin kuuntelemiseen suunnatut palvelut, joita käytti 

useita kertoja päivässä 41,7% vastaajista, päivittäin 29,2% ja viikoittain 20,8%. Suosittu oli myös 

Youtube – videopalvelu, jota 40,5% vastaajista ilmoitti käyttävänsä useita kertoja päivässä ja 

35,7% päivittäin. Vastanneista 28,6% ilmoitti käyttävänsä uutissivustoja päivittäin ja 

samansuuruinen joukko viikoittain. Tietosanakirjoja käytti reilu kolmannes (35,7%) vähintään 

viikoittain. Muita kyselyyn sisällytetty palveluja, kuten chattiä, IRC-galleriaa, Habbo Hotellia, 

Suomi24-sivustoa, peliyhteisöjä ja fanisivuja käytettiin yleisesti edellä mainittuja huomattavasti 

harvemmin, jos ollenkaan. 

Yhteisöpalvelu Facebookissa yli puolet vastaajista käytti seuraavia toimintoja: pelien pelaaminen 

(47,6%), kavereiden tilapäivitysten seuraaminen (100%) ja kommentoiminen (97,6%), valokuvien 

lähettäminen (61,9%), omien tilapäivitysten kirjoittaminen (81%), faniryhmiin liittyminen (54,8%) ja 

linkkien jakaminen ajankohtaisiin uutisiin, videoihin ja tapahtumiin (57,1%).  
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Mieluisimmat vapaa-ajan harrastukset 

Vastaajista vain 7% mainitsi mieluisimmaksi vapaa-ajan harrastuksekseen tietokoneisiin liittyvän 

toiminnan. Näistä maininnan saivat dataus ja videopelaaminen. Muut vastaajat luettelivat erilaisia 

urheiluharrastuksia, kavereiden kanssa oloa, nuorisotalotoiminnan, käsityöt, lukemisen ja eläinten 

hoidon. 

 

Suosikkiohjelmat 

Eniten mainintoja sai ”Salatut elämät”-sarja (33,3%). Muut ohjelmat saivat yksittäisiä mainintoja, 

muita mainittuja ohjelmia olivat muun muassa CSI, Frendit, Iholla, Lemmen viemää, Supernatural, 

Sinkkuelämää ja Täydelliset naiset.  

 

Suosikkipelit 

Vastaajista 47,6% nimesi jonkun pelin suosikikseen. Facebookin pelit yleisesti saivat kaksi 

mainintaa, samoin Bubble witch Saga. Muut pelit saivat yksittäisiä mainintoja, mainittujen pelien 

joukossa olivat muun muassa: Battlefield, HOMM IV, Angry birds, Mario, Modern Warfare, 

Bejewled, Neverwinter Nights, Grand Theft Auto ja pokeri. 

Kyselyn vastauksista päätellen pelaaminen on ehkä luultua harvinaisempi harrastus nuorten 

keskuudessa ja pelimaailman tarjonta on niin monipuolista, etteivät yksittäiset pelit ja edes 

peligenret nouse ylitse muiden.  

 

Keiden kanssa viestität sosiaalisessa mediassa? 

Kaikki vastaajat käyttivät Facebookia viestintävälineenä niiden kavereiden kanssa, joiden kanssa 

he olivat muutenkin tekemisissä vapaa-ajallaan. Vastaajista 26,2% viestitti Facebookin välityksellä 

myös sellaisten kavereiden kanssa, jotka he tunsivat vain netin kautta. Entuudestaan 

tuntemattomien ihmisten kanssa Facebookin välityksellä viestitti 14,3% vastaajista. 

Kysyttäessä keiden muiden kuin kavereiden kanssa vastaajat viestittivät sosiaalisessa mediassa, 

35,7% ilmoitti viestivänsä nuorisotyöntekijän kanssa, vanhempien 16,7% ja opettajien 9,5% 

vastaajista. Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi muutamat vastaajat ilmoittivat viestivänsä 

muiden sukulaisten kanssa sosiaalisen median välityksellä.  
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Sosiaalinen median tärkeys 

Sosiaalinen media toimi vastausten mukaan yhtenä yhteydenpitokanavana reaalimaailman 

ystäviin. Vastaajat kokivat, että sitä kautta voi oppia tuntemaan ihmisen paremmin ja sosiaalisen 

median kautta voi löytää uusia kavereita. 

Kysyttäessä miksi nuoret kokivat sosiaalisen median olevan tärkeää, oli yleisin vastaus 

yhteydenpito niihin ystäviin, joita ei muuten näe kovin usein. Sosiaalisen median välityksellä on 

helppoa ja edullista olla yhteydessä sellaisiin kavereihin, jotka asuivat kauempana 

Yksi vastaajista nimesi sen tarjoavan mukavaa viihdettä ja ajankulua siinä tapauksessa ettei muuta 

tekemistä ole tarjolla. Sosiaalinen media mainittiin myös tärkeäksi tiedonsaantikanavaksi. 

 

Mistä muualta hankit tietoa paikkakuntasi ajankohtaisista nuorten tapahtumista? 

Paikkakunnan nuorille ajankohtaisista asioista vastaajat ilmoittivat saavansa tietoa 

paikallislehdestä (45,2%), nuorisotalon ilmoitustaulu (47,6%) ja koulusta (47,6%). Yli puolet 

vastaajista nimesi tiedon hankintapaikakseen nuorisotalon netti- tai facebooksivut (57,1%) ja 

kavereilta koulussa tai vapaa-ajalla (66,7%). Reilu kolmannes ilmoitti saavansa tietoa kavereilta 

myös sosiaalisen median kautta (38,1%). Ponunet -sivustoa (Pohjois-Karjalan nuorten foorumi) 

kukaan vastaajista ei nimennyt tiedonhankintapaikakseen. 

Vain kaksi vastaajaa nimesi avoimen kysymyksen perusteella paikan, josta saavat selville 

paikkakunnan ajankohtaisista nuorten tapahtumista. Nämä tiedonhakupaikat olivat kaupungin sivut 

ja vanhemmat.  

 

Omat tuotokset 

Suurin osa vastaajista oli tuottanut itse internetiin sisältöjä. Valokuvia oli julkaissut 64,3% 

vastaajista, tilapäivityksiä 50%, muita tekstejä tai kommentteja 42,9%, käyttäjäprofiileja 31%, 

musiikkia 19%, pelihahmoja ja videoita 9,5% sekä runoja 2,4%vastaajista. 

Vastaajista 26% mainitsi julkaisseensa tuotoksiaan Facebookissa, 4,7% IRC-galleriassa ja saman 

verran Youtubessa sekä Mikseri.  Muita yksittäisiä mainintoja saivat Myspace, Kuvake, Harhakuva 

ja Jou. 
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Netin negatiiviset puolet 

Melkein puolet vastaajista (45,2%) ilmoitti riitautuneensa sosiaalisen median välityksellä. Heistä 

suurin osa (90,5%) oli riitautunut kavereiden kanssa ja 38,1% sisarusten. 

Vastaajista 19% oli kokenut jonkinlaista häirintää tai kiusaamista netin välityksellä. Häirintä ilmeni 

haukkumisena, yksityisiksi tarkoitettujen asioiden eteenpäin levittämisenä, ilkeänä kommentointina 

tai seksuaalisena ahdisteluna.  

Häirinnästä, negatiivisista kokemuksista tai riidoista vastaajat ilmoittivat keskustelleensa yleisimmin 

vanhempien kanssa (38,1%). Nuorisotyöntekijöille oli negatiivisista kokemuksista kertonut 28,6% ja 

opettajalle 19%.  Avoimessa kysymyksessä vastaajat mainitsivat yksittäisesti myös ystävät, 

viranomaiset ja sosiaalityöntekijät ja avopuolison. Kaksi häirintää kokeneista ei ollut kertonut 

kokemuksistaan kenellekään.  

Kysyttäessä sosiaalisen median varjopuolista, eli netin välityksellä riitautumista ja riidan 

sovittelusta, vastasivat nuoret selvittäneensä asiat puhumalla kasvotusten. Yksi vastaajista kertoi 

vieneensä kiusaamistapauksen oikeuteen. 

 

Blogit 

Hiukan yli puolet (52,4%) vastaajista luki blogeja ja 14,3% myös kirjoitti kommentteja muiden 

blogeihin. Oma blogi oli 14,3%:lla vastaajista. Kysyttäessä mitä aihepiirejä käsitteleviä blogeja 

vastaajat lukivat, nousivat suosituimmiksi aihealueiksi elämä ja lifestyle (28,6%), muoti ja vaatteet 

(26,2%), eläimet ja luonto (23,8%), musiikki ja soittaminen (19%), valokuvaus (19%), ihmissuhteet 

(19%), kauneudenhoito (19%) sekä urheilu ja liikunta (16,7%). 

 

 


