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Tutkielmani tarkastelee suomalaisnuorten verkon käyttöä kvantitatiivisen analyysin 
keinoin. Tutkimuskysymykseni on selvittää miten nuorten sosiaalinen tausta vaikuttaa 
heidän verkon käyttöönsä. Aineistoni koostuu yhdeksäsluokkalaisilta keväällä 2009 
kokoomastani kyselystä, johon vastasi 236 nuorta kolmessa tamperelaisessa koulussa.  
 
Vastaajilta kysyttiin muun muassa vanhempien koulutasoa ja sosioekonomista asemaa, 
perheeseen liittyviä tekijöitä, nuoren harrastuksia ja koulumenestystä. Nämä muodostavat 
tutkimukseni selittävien muuttujien joukon.  Niiden vaikuttavuutta tarkasteltiin verkossa 
vietettyyn aikaan, verkon käytön sisältöihin ja niihin syihin miksi verkkoa käytetään.  
Aineiston analyysissä käytin SPSS-ohjelmaa ja keskeisimpinä menetelminä olivat 
korrelaatiokertoimien tarkastelu, ristiintaulukointi ja varianssianalyysi.   
 
Tulosteni perusteella 15–16 -vuotiaiden verkon käytön sisältöjä ei voida selittää 
sosioekonomisesta taustasta tai koulutuksellista lähtökohdista käsin. Yhteisösivustot, 
viihde ja tiedonhaku olivat käytetyimpiä palveluita kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä.  
 
Verkossa vietetty aika sen sijaan vaihteli voimakkaasti perhetekijöiden, 
koulumenestyksen ja nuoren liikunta-aktiivisuuden mukaan.  Sosioekonomisista ryhmistä 
työttömien perheiden nuorten verkon käyttöaika oli selkeästi muita ryhmiä suurempi. 
Myös sukupuolen merkitys verkon käyttöaikaan oli huomattava.  
 
Tutkimukseni teoreettisen taustan muodostaa tietoyhteiskunnasta ja 
informaatiotekniikasta käyty keskustelu, jossa pohditaan näiden merkitystä 
yhteiskunnallisten luokka-jakojen kannalta. Tässä keskustelussa esiintyneet ’digitaaliset 
kuilut’ eivät tutkimukseni mukaan ole suomalaisnuorten parissa vielä erityisen syviä. 
Joitakin merkkejä sosioekonomisen aseman vaikutuksesta oli kuitenkin löydettävissä 
myös nuorten verkon käytössä. Nämä erot paikantuivat selkeimmin perheisiin, joissa 
vanhemmat olivat työttömiä. Tulosteni perusteella yhteiskunnallinen polarisaatio toteutuu 
myös verkon käytössä, etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohdalla.   
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Johdanto  
 
Verkko näyttäytyy monille käyttäjilleen yksilöllisyyden ja vapaan valinnan valtakuntana, 

joka mahdollistaa paitsi fyysisen tilan ja paikan, myös yhteiskunnallisten raja-aitojen 

ylittämisen. Tunnettu kasku internetin alkuvuosilta kertoo koirasta, joka käyttää 

tietokonetta osallistuen keskusteluun ihmisten kanssa verkkopalstalla. Samalla koira 

toteaa vieressä istuvalle lajitoverilleen: “Internetissä kukaan ei tiedä että olet koira.”   

Verkkokohtaamisten anonymiteettiin suhtautumista on luonnehtinut jo internetin 

alkuajoista lähtien toisaalta huolestuneisuus, toisaalta huumori. Informaatiotekniikan 

myötä noussut puhe tietoyhteiskunnasta on sekin usein ollut joko katteettoman 

optimismin tai synkän pessimismin värittämää.  Verkko moninaisine ilmiöineen tuntuu 

muodostavan oman erillisen todellisuutensa, jonka tarkastelu olemassa olevilla 

sosiologisilla käsitteillä on haastavaa.  Kun kaikki on vain muutaman hiiren klikkauksen 

päässä, syntyy helposti mielikuva valinnanvapaudesta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista 

verkon rajattomien tietolähteiden äärellä. Aiemman lainauksen mukaisesti voitaisiin jopa 

todeta, että ”Internetissä kukaan ei enää ole köyhä.”  

 

Käsillä oleva työ on syntynyt halusta pohtia kysymystä, miten eriarvoisuus ilmenee 

kenties uutta aikakautta edustavassa tietoyhteiskunnassa – tai kuten nykyään mieluummin 

puhutaan: verkostoyhteiskunnassa. Tutkielmani pääotsikko ”Tietoyhteiskunta: vanhat 

luokat vai uudet jaot?” viittaa tämän keskustelun päälinjoihin, jotka muodostavat työni 

yhteiskuntateoreettisen pohjan. Taustoituksen jälkeen siirryn empiiriseen tutkimukseeni 

”Suomalaisnuoret verkonkäyttäjinä”, jossa aineistona oli tamperelaiskoulujen 

yhdeksäsluokkalaisilta koottu kysely ja tulosten kvantitatiivinen analyysi. Tarkoitukseni 

on tutkia vanhojen luokkajaotteluiden merkitystä kokonaan uudenlaiseksi mielletyssä 

internetin todellisuudessa. Työni etenee siten makrososiologiselta tasolta kohti 

yksityiskohtaisempaa kysymyksenasettelua.  Tätä ennen on kuitenkin syytä taustoittaa 

lyhyesti  työni keskeistä käsitettä, tietoyhteiskunta ja sen nykyistä tilaa.   
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1. 1 Mihin katosi puhe tietoyhteiskunnasta? 
 

The Future is Finnish –julisti yhdysvaltalainen Newsweek-lehti vuonna 1999 ihaillen 

tuolloin kovassa nosteessa ollutta Nokiaa sekä suomalaisten edistyksellisyyttä 

informaatioyhteiskuntana. Juttu aloitti varsinaisen Suomi-innostuksen maailmalla, jonka 

keskiössä olivat sekä suomalaisten tekninen osaaminen, että samaan pakettiin yhdistyvä 

pohjoismainen hyvinvointivaltio (Castells & Himanen 2001). Mielikuva Suomesta 

tietoyhteiskuntakehityksen mallimaana elää edelleen vahvana, vaikka vuosituhannen 

vaihteen Nokia-huuma ja puhe Pohjolan informaation ihmemaasta ovatkin jo laantuneet. 

Viimeisimmissä informaatioyhteiskunnan kehitystä kuvaavissa vertailuissa Suomen 

menestys on ollut itse asiassa varsin vaatimatonta (Turkki 2009).  Hyvinvointivaltiokin 

elää tämänhetkisessä talouskurimuksessa paljolti velkarahalla.    

 

Tietoyhteiskuntaan tai informaatioteknologiaan ei enää suhtauduta uutuuksina, jotka 

pelastivat Suomen historiansa syvimmästä lamasta 1990-luvulla.  Puhe internetistä tiedon 

valtatienä on muuttunut arkisemmin netiksi, josta mediakaan ei jaksa enää innostua -ellei 

sitten kyse ole kouluampujan profiilista ja sitä seuraavasta mediapaniikista tai Mattien 

Vanhasen ja Nykäsen blogimerkinnöistä. Vuosituhannen alun huoli tietoyhteiskunnan 

kelkasta pudonneista ihmisistä on myös vähentynyt, etenkin kun kotitalouksien 

internetliittymien määrä jatkaa edelleen kasvuaan.  Verkkoon pääsy on mahdollista 

jokseenkin kaikille yhteiskuntaryhmille kirjastojen, työvoimatoimistojen ja muiden 

julkisten asiakaspäätteiden kautta. Tietoyhteiskunta palveluineen näyttää olevan kaikkien 

ulottuvilla ja sen merkitys on arkipäiväistynyt.   

 

Tietoyhteiskunnan voisi sanoa olevan läheisen sukulaisterminsä internetin tapaan 

”kulttuurisesti omaksuttu” (Suominen 2009, 8). Tällä viitataan prosessiin, jonka 

seurauksena tekniikan ja tieteen keksinnöistä tulee arkipäiväisiä ja inhimillisen hallinnan 

kohteita. Vielä muutama vuosi sitten julkisuudessa saatettiin olla huolestuneita nuorten 

pikkutunneille ulottuvasta roikkumisesta Irc-galleriassa, mutta nykyään sosiaalisen 

median käyttö on laajentunut myös aikuisten pariin. Moni päivittääkin sujuvasti 

Facebook-profiiliaan sekä vapaa-ajalla, että työnteon lomassa. 
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1.2 Tieto- vai informaatioyhteiskunta?  
 

Termi ”tietoyhteiskunta” ilmaantui suomalaiseen kielenkäyttöön vähitellen 1980-luvulla. 

Todellinen läpimurto tietoyhteiskuntakeskustelussa tapahtui kuitenkin vasta 1990-luvun 

puolivälissä, joka kulminoitui vuosituhannen vaiheen teknohuumaan ja sitä 

seuranneeseen it-yritysten aiheuttamaan pörssikuplaan. (Karvonen 2005, 7-8). Nyt 

elämme seuraavan talouspulan jälkeistä aikaa, mutta edelleen Suomessa puhutaan 

tietoyhteiskunnasta, joka on meillä vakiintunut tarkoittamaan jokseenkin samaa kuin 

englanninkielinen ilmaisu information society, informaatioyhteiskunta.    

 

Semanttisessa mielessä informaatio-yhteiskunta on kuitenkin tarkemmin ilmiötä kuvaava 

ja vastaa paremmin niitä merkityksiä jotka luetaan tietoyhteiskunta käsitteen alle. Ilkka 

Niiniluoto arvostelee artikkelissaan ” Informaatio, tieto ja yhteiskunta” (1996) 

tietoyhteiskuntaa harhaanjohtavaksi nimitykseksi.  Käsitteenä ”tieto” on läheistä sukua 

”tietämisen” käsitteelle ja siten se voidaan nähdä myös ”viisauden” yhtenä edellytyksenä. 

Niiniluoto kritisoikin suomalaista tapaa käyttää tietoa sekä informaation että datan 

synonyyminä. Hänen mukaansa tämä on johtanut sanan ”tieto” inflaatioon ja sen 

alkuperäisen merkityksen hämärtymiseen (Niiniluoto 1996).    

 

Suoranaisen käännösvirheen taustalla lienee osittain myös digitaalitekniikan 

varhaishistorian kieli. 1950-luvun Suomessa puhuttiin yleisesti vielä 

matematiikkakoneista ja kuusikymmenluvulla jo tietojenkäsittelykoneesta (Suominen 

2003). Myöhemmin käyttöön vakiintui ”tietokone”, joka syrjäytti yksinkertaisuudessaan 

muut termit.  Kielellähän on taipumus päätyä sanankäytön kannalta taloudellisimpiin 

ratkaisuihin, etenkin kun tuolloista käsiteanalyysiä uuden koneen nimestä toteutettiin 

lähinnä insinöörivoimin (Niiniluoto 2003).   

 

Tietoyhteiskunta on kuitenkin siinä määrin vakiintunut ja yleisesti käytössä oleva termi, 

että käytän sitä jatkossa informaatio-yhteiskunnan synonyyminä joka näyttäisi olevan 

tapa myös alan tieteellisessä kirjallisuudessa. Termin rinnalla on toisinaan käytetty myös 

nimityksiä osaamisyhteiskunta, mediayhteiskunta, vuorovaikutusyhteiskunta ja 

verkostoyhteiskunta.  (Anttiroiko 1998) 
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1.3 Tutkielman rakenne 

 
Työni rakenne muodostuu kahdesta pääosasta, joista ensimmäinen käsittelee 

tietoyhteiskunnasta esitettyjä teoreettisia näkemyksiä. Toinen osa keskittyy oman 

tutkimusaineistoni analyysiin.  Tutkielmani keskeiset teemat voidaan tiivistää seuraaviin 

kysymyksiin:  

 

1. Onko informaatioyhteiskunta todella uusi ja aiemmasta eroava yhteiskuntamuoto?  

 

      2.  Onko tietoyhteiskunta edelleen luokkayhteiskunta?   

                                          

      3. Edustavatko digitaaliset kuilut uudenlaisia yhteiskunnallisia jakoja?  

 

      4.  Toteutuvatko nämä kuilut Suomessa?   Miten sosiaalinen tausta ja harrastukset 

vaikuttavat nuorten verkon käyttöön?  

 

Ensimmäiseen kysymykseen etsin vastauksia luvussa kaksi, jossa käsitellään 

informaatioyhteiskunnan nousua ja siitä esitettyjä tulkintoja. Kolmannessa luvussa 

valotan sitä mitä informaatioyhteiskuntakeskustelu on tarkoittanut Suomessa ja käsittelen 

kysymystä yhteiskuntaluokan käsitteen relevanssista tietoyhteiskunnassa.  Neljäs luku 

esittelee informaatioyhteiskunnan uusia digitaalisia jakoja, joiden taustalta löytyvät usein 

vanhat eriarvoisuuden jakautumisperusteet.    

 

Luvuissa kuusi, seitsemän ja kahdeksan tarkastelen nuorten verkon käyttöä aineistoni 

perusteella ja etsin mahdollisia digitaalisia kuiluja yhdeksäsluokkalaisten 

suomalaisnuorten parista. Luvussa seitsemän tarkastelun keskiössä on sosiaalinen tausta 

ja luvussa kahdeksan verkonkäytön taustaa laajennetaan nuorten harrastuksiin ja 

koulumenestykseen. Analyysieni tarkoitukseni on vastata kysymykseen miten vanhat 

yhteiskunnalliset jaot näkyvät nuorten arkipäiväisessä verkon käytössä 
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2. Informaatioyhteiskunta: 

uusi murros vai vanhan jatkumoa?   
 

Käsittelen aluksi informaatioajasta- tai yhteiskunnasta esitettyjä sosiologisia tulkintoja. 

Esittelen lyhyesti kaksi keskeistä ja toisilleen vastakkaista teoreettista tapaa ymmärtää 

meneillään olevan aikakauden murroksellisuus. Teorioiden käsittelyssä keskityn 

erityisesti niiden toisistaan poikkeaviin tapoihin ymmärtää yhteiskunnallisten luokkien ja 

jaotteluiden merkitys. Teorioiden esittely toimii näin taustana myöhemmille luvuille, 

jossa keskityn informaatiotekniikan myötä nousseisiin uusiin yhteiskunnallisiin jakoihin, 

niin sanottuihin digitaalisiin kuiluihin.       

 

2.1 Informaatioyhteiskunnan alku    

 
Tieteellinen keskustelu informaatioyhteiskunnasta käynnistyi todenteolla Daniel Bellin 

vuonna 1973 julkaisemasta kirjasta Coming of Post-Industrial Society.  Teoksessa Bell 

esitti näkemyksensä informaation määrän ja merkityksen voimakkaasta kasvusta 

syntymässä olevassa jälkiteollisessa yhteiskunnassa.   Bellin monipuolinen ja aikanaan 

paljonkin kritiikkiä herättänyt teos oli tekijänsä mukaan ennen kaikkea ennustus 

tulevasta, jonka keskeisimmät huomiot voidaan tiivistää seuraavasti: a) tiedosta tulee 

tärkein resurssi, b) tutkijoista ja teknisestä eliitistä tulee uusi hallitseva luokka ja c) 

omaisuus luokkarakenteen määrittäjänä vähenee ja tilalle nousee tekninen kyvykkyys, 

joka korostaa koulutuksen merkitystä sosiaalisen nousun välineenä (Bell 1973, 359).   

 

Kirjan nimessä esiintyvää ”jälkiteollista yhteiskuntaa” on usein käytetty synonyyminä 

informaatioyhteiskunnalle. (Webster 2006) Myös Bell päätyi muuttamaan 

terminologiaansa ja vuonna 1980 ilmestyneessä artikkelissaan The Information Society 

hän käyttääkin jo tuolloin yleistymässä ollutta informaatioyhteiskunnan käsitettä 

(Soramäki 2004, 63).  
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Nykyisessä kielenkäytössä informaatioyhteiskunnan rinnakkaisterminä on käytetty 

verkostoyhteiskuntaa (ks. Castells 1996/2000). Termi korostaa niitä rakenteita (sosiaalisia 

ja median luomia verkostoja), joissa informaatiota tuotetaan ja joiden välityksellä se 

liikkuu vastaanottajalta toiselle.  (van Dijk 2006 20). Näiden kahden termin tarkka 

erottaminen ei ole kuitenkaan käsillä olevan työn kannalta relevanttia, joten jatkossa 

käytän pidempään keskustelun kohteena ollutta informaatioyhteiskunnan käsitettä.   

 

 

2.2 Informaationajan vallankumouksellisuus    

 

Bell korosti jälkiteollisen ja informaatioyhteiskunnan uutuutta ja sen vanhasta 

yhteiskuntamuodosta poikkeavaa erityislaatua. Samalla tiellä ovat sen jälkeen kulkeneet 

monet hyvinkin erilaisista lähtökohdista ammentaneet teoreetikot. Vaikutusvaltaisimpana 

voidaan epäilemättä pitää Manuell Castellssia, jonka trilogiaa Information Age (1996, 

1997, 1998) on toisinaan verrattu merkittävyydeltään jopa Karl Marxin Pääomaan. 

Castells itse ei kuitenkaan käytä termiä informaatioyhteiskunta, vaan puhuu 

verkostoyhteiskunnasta ja informaatioajasta (Castells 2001, 500).  

 

Castellssin mukaan maailma on siirtynyt uuteen informationaalisen kapitalismin 

aikakauteen, jossa informaation tuotannosta tulee keskeisin taloutta ohjaava tekijä.  

Tämän myötä aiempi luokkajako menettää merkitystään. Sekä kapitalistit omistavana 

luokkana että perinteinen työväenluokka ovat katoamassa. Johtavaksi luokaksi Castellsin 

mukaan nousee uusi informaatiotyöläisten hyvin koulutettu ja nopeasti yhteiskunnan 

muutoksiin reagoiva informaatioeliitti, jonka ulkopuolelle jäävät ”yleinen työvoima” ja 

kokonaan kehityksestä syrjäytyneet. (Castells 1996/2001 504-507)  

 

 Castellsille globalisoitunut maailma on ”kapitalistisempi kuin koskaan aiemmin”, mutta 

informaatiokapitalismi eroaa merkittävästi teollisen ajan kapitalismista. Pääoman liike 

markkinoilla tapahtuu vapaasti, oman logiikkansa mukaisesti.  Tähän kapitalisteilla 

itsellään on enää vähän vaikutusvaltaa.   Nykyaikaisen kapitalismin analyysissään 

Castells korostaa informaatioteknologian merkitystä; ilman sitä nykyisen kaltaista 

verkottunutta maailmaa ja taloutta ei koskaan olisi syntynyt (Castells 1997/2004 148)   
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Verkostoja on toki aina ollut, mutta niiden merkitys on radikaalisti muuttunut uuden 

teknologian myötä.  Castellssin mukaan informaatioteknologia on siirtänyt meidät 

kokonaan uudenlaisen ”teknologisen paradigman” piiriin. Hän pitää tätä muutosta jopa 

merkittävämpänä kuin 1800-luvun teollista vallankumousta (Castells 2000, 9-10). 

Teknologian mahdollistamat informaatioverkostot ovat Castellsin mukaan voimakkaasti 

muokkaamassa aikaamme ja sosiaalisen toiminnan muotoja:     

 
”…vuorovaikutteiset prosessit suosivat informaatioverkostojen omaksumista 

tehokkaimpana organisaatiomuotona. Informaatioverkostojen käyttöönoton myötä ne 

(informaatiotekniikkaa voimanlähteenään käyttäen) lopulta syrjäyttävät kilpailussa 

muunlaiseen sosiaalisen logiikkaan perustuvat organisaatiomuodot.” 

 
(Castells 2000, 16, sulkeet lisätty)  
 

Kysymys informaatioverkostojen kilpailuedusta muihin sosiaalisen organisoinnin 

muotoihin verrattaessa kuulostaa edelleen, yli kymmenen vuotta Castellssin trilogian 

ilmestymisen jälkeen, ajankohtaiselta kysymykseltä. Verkon viime vuosien suurimman 

uutuuden, sosiaalisen median (suosituimpana Facebook) käytön lisääntymisen 

seurauksena näyttäisi todella siltä, että perinteiset sosiaalisen toiminnan muodot ovat 

heikentymässä. Esimerkiksi nuorten osallistuminen perinteiseen järjestötoimintaan ja 

ylipäätään kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen on viime vuosina vähentynyt.  

(Myllyniemi 2009, 45, 93) Missä määrin voidaan puhua uudenlaisen yhteiskunnan 

synnystä? Tähän kysymykseen etsin seuraavassa vastausta.    

 

 

 

2.3 Informaatioajan kriittinen koulukunta 

 

Teoksessaan ’Theories of Information society’ Frank Webster ottaa selkeän kriittisen 

kannan informaatioyhteiskunnan ”uutuuteen” ja nimeää muiksi kriitikoiksi muun muassa.  

uus-marxistit (esim. Herbert Schillerin) sekä Anthony Giddensin (refleksiivisen modernin 

käsite). Kuten aikakautemme murroksellisuutta korostavien näkemysten kohdalla, myös 

jatkuvuutta edustavat teoriat ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia.  
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 Esimerkiksi Schillerin analyyseissä yhteiskuntaluokka nousee keskeiseksi selittäjäksi. 

Marxilaisten lähtökohtien mukaisesti kapitalistinen talousjärjestelmä ja 

yhteiskuntarakenne toimivat yksilön toimintaa rajoittavina tai mahdollistavina tekijöinä.  

Refleksiivinen moderni on taas usein ymmärretty yhteiskunnallisten toimijoiden vallan 

kasvuna suhteessa rakenteisiin. Refleksiivisen modernin teoriassa yhteiskunnallisten 

rakenteiden voidaan nähdä perääntyneen ja yksilön vapauden taas lisääntyneen.  (Lash 

1995, 154).  Niitä kaikkia yhdistää kuitenkin Websterin mukaan näkemys olemassa 

olevien sosiaalisten rakenteiden jatkuvuudesta ja ensisijaisuudesta myös nykyisellä 

informaation aikakaudella. (Webster 2006 7)   

 

Marxilaisen, kriittisen informaatio-yhteiskuntatutkimuksen merkittävimmäksi nimeksi 

Webster nostaa jo edesmenneen Herbert Schillerin (2006, 124).  Schillerin 

viimeisimmäksi jääneessä teoksessa ’Information Inequality – The Deepening Social 

Crisis in America’ kirjoittaja pohtii meneillään olleen informaatiovallankumouksen 

vaikutuksia erityisesti media-alan omistajiin ja sitä seuraaviin kansalaisiin. Hänen 

mukaansa 1980-luvulla nousussa olleen informaatio- ja elektroniikkateollisuudesta 

hyötyivät pääasiassa suuryritykset ja niiden omistajat (Schiller 1996, 70).  Myös muiden 

uus-marxisteiksi, tai kriittisen teorian edustajiksi nimettyjen tutkijoiden mukaan, 

informaatioajassa on kysymys vain kapitalistisen talouden seuraavasta vaiheesta, joka 

pikemminkin vahvistaa jo olemassa olevaa luokkajakoa yhteiskuntien sisällä ja eroja eri 

maiden välillä. (Webster 2006 124-127).  

 

Esimerkiksi Schillerin mukaan informaation lisääntymisen vaikutukset eri 

yhteiskuntaluokissa ovat hyvin erilaisia. (Schiller 1996 57) Schillerin perusteesin mukaan 

jo valmiiksi hyvissä asemissa olevilla yhteiskunnan jäsenillä on pääsy useampiin ja 

luotettavampiin tiedonlähteisiin, kun taas ”valtayleisö” joutuu tyytymään massamedian 

tuottamaan ”informaatioroskaan”. (emt. 50)   

 

Informaatioyhteiskunnan kriittisiä teorioita esitellessään Webster itse nostaa Schillerin 

useammalle vuosikymmenelle ulottuneesta tuotannosta esille seuraavat teemat: a) 

Informaatiokehitys on tapahtunut paljolti markkinoiden ehdoilla, joilla tapahtuvaa 

ostamista, myymistä ja kaupankäyntiä ohjaa voitontavoittelu.  Tämä on puolestaan 

johtanut b) informaation kaupallistumiseen ja sen muuttumiseen hyödykkeen kaltaiseksi, 
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myytäväksi tuotteeksi. Näin informaatio-vallankumouksen c) hyödyt jakautuvat 

yhteiskunnallisen luokka-aseman mukaisesti. Luokka-asema vaikutta vaikuttaa siten 

siihen kuka voi tuottaa tietoa ja minkälaista tietoa voi ylipäätään saada.  Neljäntenä ja 

viimeisenä näkökohtana Schillerin informaatioajan kritiikissä voidaan erottaa d) 

korporaatio-kapitalismin nousu.  Monikansallisten suuryritysten valta kasvaa niiden 

toiminnan tehostuessa uuden informaatiotekniikan avulla. Esimerkiksi työn suunnittelu ja 

sen toteuttaminen ovat aiempaa helpommin toteutettavissa samalla tavoin eripuolilla 

maailmaa (Webster 2006, 143 - 152).   

 

Wikipedian ja avoimen lähdekoodin aikakaudella on toki helppo keksiä myös 

vastaväitteitä Schillerin kritiikille. Kaikilla verkon käyttäjillä on mahdollisuus etsiä tietoa 

vapaasti.  He voivat myös valita käyttöjärjestelmäkseen vaikkapa ei-kaupallisen Linuxin  

Microsoftin tuotteiden  sijaan. Todellisuudessa verkon kaikille avoimet tietolähteet ja ei-

kaupalliset ohjelmistot ovat kuitenkin käytettävissä vain osalle verkon käyttäjiä. Tähän 

ajatukseen palataan digitaalisia kuiluja käsittelevässä luvussa.  

 

 

2.4 Teorioiden vertailua  

 

Castellssin ja Schillerin ajattelutavat edustavat hyvin erilaisia tulkintoja siitä, miten 

nykyinen informaatioyhteiskunta- tai aika tulisi ymmärtää. Informaatiotekniikan 

merkityksen kasvu erilaisilla elämänalueilla on toki kiistatonta, puhuttiin sitten työ- tai 

perhe-elämän muutoksista tai yritysten toiminasta globaaleilla markkinoilla. Tähän 

yksimielisyys Websterin mukaan eri teorioiden välillä loppuukin.(Webster 2006 263) 

Muutosten merkitsevyydestä ollaan montaa mieltä.  

 

Webster itse lukeutuu informaatioyhteiskunnan murroksellisuutta arvosteleviin 

kriitikoihin. Vaikka hän arvostaakin Castellssin kykyä luoda kattavaa kokonaisteoriaa, 

kritisoi hän samalla tätä liiallisesta keskittymisestä informaatioteknologiaan. Tästä seuraa 

väistämättä teknologinen determinismi.  Tämä on Websterin mukaan johtanut myös 

informaatiotyöläisten merkityksen yliarviointiin, joka osittain johtuu myös 

informaatiotyön liian laveasta määritelmästä. (Webster 2006, 115-116).  Castellsia on 
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arvosteltu myös liiallisesta luottamuksesta kaikkialle ulottuvien verkostojen omalakiseen 

toimintaan. Esimerkiksi puhe kasvottomasta, kollektiivisesta pääomasta, joka ohjailee 

globaalien talousmarkkinoiden toimintaa hävittää osto- ja myyntipäätöksiä tekevän 

ihmisen näkymättömiin (Garnham 2004, 179).  Kaikki taloudelliset ratkaisut ovat 

kuitenkin inhimillisen toiminnan tulosta. Kasvottomien suuryritysten taustalta löytyvät 

aina osakkeenomistajat, yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai sijoituksista vastaava 

salkunhoitaja. Nämä ylintä taloudellista valtaa käyttävät ryhmät koostuvat edelleen 

pääasiassa omistavasta luokasta (Webster 2006, 119).     

 

Luokkakysymyksen ohella Webster pohtii sitä, voiko silkka informaation määrän kasvu 

saada aikaan myös laadullisia muutoksia (2006, 21). Informaatio-yhteiskunnan 

etenemistä on perusteltu esimerkiksi kotitalouksien internet-yhteyksien yleistymisellä, 

informaatiotyöläisten määrän kasvulla ja alati lisääntyvällä taloudellista ja poliittista 

päätöksentekoa ohjaavalla informaatiolla. Ovatko nämä muutokset niin merkittäviä, että 

ne oikeuttavat erottamaan nykyisen aikakautemme aiemmasta historiasta?  Cees 

Hamelink (2008, 81) muistuttaa osuvasti teknologisten keksintöjen omaksumisen 

käytetystä ajasta, joka radion kohdalla vei 50 vuotta, television kohdalla 20, videoiden 

kohdalla 10, ja internetin kohdalla 4 vuotta. Onko tietotekniikan käyttöönotto mullistanut 

yhteiskuntaamme lopulta sen enempää kuin sitä edeltävät keksinnöt radio, puhelin tai 

televisio aikoinaan?  Eikö informaatioyhteiskunnan historia voitaisi aloittaa jo vaikkapa 

kirjapainotaidon keksimisestä?  

 

Mitä Webster tarjoaa tilalle? Yllä esitellyistä ajattelijoista hän tuntuu selkeimmin 

kannattavan Herbert Schillerin kriittisiä näkemyksiä, vaikka Castellskin saa osakseen 

arvostusta etenkin informaatiokapitalismia eritellessään. Webster korostaa omassa 

analyysissään globalisaation ja markkinatalouden tunkeutumista kaikille elämänalueille. 

Tätä seurannut, ns. Business-sivilisaation syntyminen ilmenee mm. seuraavien 

periaatteiden yleistymisenä kaikkialla maailmassa:   

 

- Maksukyky määrittelee palveluiden saatavuuden.  

- Markkinat määrittelevät yhä enenevässä määrin sen, mitä palveluita tai tavaroita 

kannattaa tuottaa.  

- Kilpailu on korvannut sääntelyn tehokkaimpana tapana organisoida taloutta. 
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- Tuotteiden ja palveluiden hyödykkeistäminen ja hinnan määritteleminen kaikelle. 

- Yksityisyysomistusta suositaan julkisen omistuksen sijaan.  

      -     Palkattu työvoima on keskeisin tapa organisoida työtä.                        

  (Webster 2006, 268)  

 

Websterin mukaan näiden uusliberalistisiksikin nimettyjen periaatteiden voi nähdä 

toteutuvan sekä kehittyneissä että kehittymättömämmissä maailman osissa (joita ei voida 

vielä lukea tietoyhteiskunniksi). Uudenlaisen luokkajaon syntymisen sijaan 

informaatioteknologian voidaan nähdä myös vahvistavan jo olemassa olevia 

yhteiskunnallisia ja globaaleja jakoja.  
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3. Tietoyhteiskunnan lupaus:  

luokkien häviäminen vai niiden uudelleenjako?   
 

Informaatiotekniikan kiistaton kehitys viime vuosikymmeninä on selviö, vaikka sen 

vaikutuksista ollaan montaa mieltä.  Toisinaan ’mikroelektroniikan vallankumous’ on 

antanut aihetta rohkeisiin tulevaisuuden visioihin ”työn lopusta ja vapaa-ajan 

yhteiskunnasta” koneiden tehdessä työt automatisoiduissa tehtaissa (Webster 2004 2-3).   

Teknologisen determinismin läpitunkemissa visoissa verkon on nähty myös 

mahdollistavan aiempaa tasa-arvoisemman yhteiskunnan syntymisen.  Toisaalta 

informaatiotekniikan on oletettu johtavan uuden informaatioeliitin luokan syntymiseen.  

 

Keskityn tässä luvussa tietoyhteiskuntaan liitettyjen toiveiden, hankkeiden ja näiden 

toteutumisen tarkasteluun Suomessa.  Käsittelen aluksi kansallisen 

tietoyhteiskuntaprojektin syntyä ja kehitystä.  Seuraavaksi siirryn verkkoon liitettyihin 

utopistisiin odotuksiin, jotka löytyvät usein myös tietoyhteiskuntahankkeiden taustalta.  

Luvun päättävässä osassa pohdiskelen tämän ”uuden yhteiskunnan” merkitystä 

viimeaikaisen suomalalaisia yhteiskuntaluokkia koskevan keskustelun kannalta.  

 

3.1 Tietoyhteiskunnan nousu kansalliseksi tavoiteohjelmaksi  

 

Puhe informaatioyhteiskunnasta alkoi Suomessa yleistyä 1980-luvun kuluessa 

tietokoneiden levitessä ensin työpaikoille ja myöhemmin myös kotitalouksiin. Myös 

valtiollisella tasolla herättiin teknologian ja tutkimuksen kasvavaan merkitykseen mikä 

näkyi Suomessa Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) 

perustamisena vuonna 1983. Laaja-alaisempi yhteiskunnallinen keskustelu 

tietoyhteiskunnasta käynnistyi kuitenkin vasta 1990-luvun laman aikana.  Internetin 

käyttö alkoi vähitellen laajentua tietokoneharrastajien piirin ulkopuolelle.    
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Ensimmäinen kansallinen tietoyhteiskunta strategia julkaistiin Suomessa vuonna 1995 

Esko Ahon hallituksen toimesta. Tuolloin informaatiotekniikan kehityksessä mukana 

oleminen ymmärrettiin kansallisen kilpailukyvyn kannalta oleelliseksi tekijäksi.  (Pyöriä 

2001, 14) Optimistinen ja tekniikkaan painottuva pohjavire oli läsnä myös 

yhdeksänkymmentäluvun tietoyhteiskuntaa käsitelleessä tutkimuksessa, jota toisaalta 

siivitti tuolloin voimakkaassa nosteessa ollut it-ala. Pasi Pyöriä kutsuu tätä  

´Teknologisen edistyksen utopiaksi’, joka tiivistyy mainiosti menestyksestään 

huumaantuneen Nokian vuosikertomuksessa (Nokia 2000):  

 

Ihmisen mielikuvitus on rajaton, 

Kykymme muuttua on rajaton, 

Kykymme kehittyä on rajaton. 

Halumme saada aikaan on rajaton 

Me itse asetamme omat rajamme 

Muita rajoja ei ole 

 

(Pyöriä 2001, 101) 

   

Usko uuden tekniikan vallankumouksellisuuteen oli vahva, mutta sijoittajien usko uuteen 

talouteen romahti viimeistään vuosituhannen vaihteessa pörssikuplan puhjetessa. Tämän 

jälkeen tietoyhteiskunnan inhimillinen pääsi mukaan myös vuosille 2007 – 2015 

laadittuun kansalliseen tietoyhteiskuntastrategiaan. Ohjelmaan ’Uudistuva, ihmisläheinen 

ja kilpailukykyinen Suomi’ ihmisläheisyys on päässyt mukaan ainakin otsikkotasolla, ja 

strategian keskeisimmäksi tavoitteeksi on asetettu “Hyvä elämä tietoyhteiskunnassa”.  

Tämän kunnianhimoisen ja vaikeasti määriteltävän tavoitteen tärkeimmäksi 

lähtökohdaksi asetetaan tasapainoinen sosiaalinen ja alueellinen tietoyhteiskuntakehitys 

(Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2006, 24). Käsitteet elinikäinen oppiminen, 

innovaatiot, jatkuva uudistuminen ja palveluyhteiskunta mainitaan toistuvasti mutta 

hyvinvointi tai tasa-arvo eivät tekstissä esiinny lainkaan. Kansalaisten kannalta uhkana 

nähdään lähinnä syrjäytyminen tietoyhteiskuntakehityksestä. 
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3.2 Digitaalisuuden visiot ja todellisuus 

 

Utopistisimmissa informaatioyhteiskunnan visioissa uusi tekniikka mahdollistaa 

kokonaan uudenlaisen yhteiskunnan ja ihmisen syntymisen.  Materiaaliset pidikkeet eivät 

enää kahlitse ihmistä ja kukin voi verkossa toteuttaa itseään sekä osallistua vapaasti 

yhteiskunnan toimintaan.  

 

Ajatus verkon mullistavasta voimasta esiintyy vahvana muun muassa uuden verkkoajan 

airueena pidetyn Wired-lehden artikkeleissa. Näistä koostetuissa kirjassaan Being Digital 

tietoyhteiskunnan visionääri Nicholas Negroponte kirjoittaa, kuinka verkon 

vastustamaton, evoluutioon verrattavissa oleva voima tulee lakkauttamaan keskusten, 

alueiden ja materian merkityksen (Negroponte 1995, 170-179). Hän esittelee teoksessaan 

neljä tietoyhteiskunnan hyvettä, joita ovat keskittymien purkaminen, maailmanlaajuiseksi 

saattaminen, harmonisointi ja täyden toimintakyvyn (empowerment) antaminen. Nämä 

ihanteet merkitsevät Negroponten mukaan kokonaan uudenlaista tapaa hahmottaa 

maailmaa; seurustelemme “digitaalisissa kortteleissa, joissa fyysinen tila ei merkitse 

mitään.” (1995, 240-41) Markkinoilla tätä muutosta on kuvattu myös -Bill Gatesin 

sanoin- “kitkattoman kapitalismin” synnyksi, jossa kuluttajat voivat suoraan 

verkkokaupan välityksellä valita tuotteet ilman välikäsiä. (Mattelart 2003, 136) 

Mattelartin kriittisen näkemyksen mukaan tämä tietoyhteiskunnan vapaus merkitsee 

ensisijaisesti markkinoiden vapautta ja voimaantuminen tarkoittaa ennen kaikkea yksilön 

valinnan vapautta markkinoilla olevista tuotteista. (2003, 137).  

 

Vuosituhannen vaihteen tutkimus korosti internetin suomia vapauksia ja mahdollisuuksia 

ja unohti esimerkiksi varallisuuteen ja koulutukseen liittyvät, sen käyttöä rajoittavat 

tekijät (Suominen 2009, 15). Tietoyhteiskunnan varjopuolena nähtiin lähinnä teknologian 

saatavuudesta johtuvat ongelmat. Niiden katsottiin kuitenkin ratkeavan lopulta itsestään 

tekniikan muuttuessa halvemmaksi ja levitessä kaikkien kansanryhmien käyttöön.  

 

Suomessakin aloitettiin kansallisen tietoyhteiskuntaprojektin nimissä lukuisia 

tietotekniikkaan liittyviä hankkeita. Tarkoituksena oli tarjota kaikille kansalaisille 

mahdollisuus käyttää verkkoa.  Käytännössä tämä on näkynyt kaikille avoimien 

asiakaspäätteiden yleistymisenä niin kirjastoissa, työvoimatoimistoissa kuin muissakin 
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julkisen palvelun toimipisteissä. Digitaalisen tasa-arvon (tasapuolinen mahdollisuus 

verkon käyttöön) toteutuminen näyttäytyykin tietoyhteiskuntahankkeissa tärkeänä tasa-

arvon ulottuvuutena.  

 

Internet-yhteyksien saatavuudella mitattuna maamme on Euroopan kärkikastia. Tämän 

yhteyden merkitys tulee yhä vain kasvamaan, ainakin mikäli viimeisimpiin 

tietoyhteiskunnan tulevaisuutta luotsaaviin ennusteisiin on uskominen:  
 

Menossa on prosessi, jossa digitaalisuus siirtyy yhteiskunnan sisään. Palvelut sulautuvat 

digitaalisiin prosesseihin. Myös julkinen hallinto ja kansalaisille sähköiset palvelut 

muuttuvat luonteiltaan aidosti virtuaalisiksi. Tämä tarkoittaa merkittävää haastetta 

perinteiselle ajattelulle ja vakiintuneille tavoillemme organisoida keskeiset 

yhteiskunnalliset toiminnot.   
 

(Teppo Turkki ”Nykyaikaa etsimässä – Suomen digitaalinen tulevaisuus” 2009, 32)  

 

Turkin huomiot digitalisoitumisesta lienevät oikeansuuntaisia. Useat analogisina ja 

materiaalisina pidetyt hyödykkeet ovat siirtymässä vauhdilla verkkoon. Esimerkkeinä 

näistä käyvät niin musiikki, elokuvat ja tulevaisuudessa epäilemättä myös kirjat. Saman 

on sanottu pätevän myös palveluihin sekä ihmissuhteisiin (esimerkiksi verkkopankki ja 

sosiaalinen media).  Kaiken ja kaikkien digitalisoituessa ja siirtyessä verkkoon voi syntyä 

helposti käsitys kokonaan uudesta yhteiskunnasta, jonka ongelmatkin olisivat jotenkin 

uudenlaisia.  

 

Tietoyhteiskuntapuhetta onkin toisinaan pidetty yhteiskunnassa vallitsevien todellisten 

ongelmien vähättely- tai peittely-yrityksenä, jolla tarjotaan teknologisia ratkaisuja 

pohjimmiltaan aivan muista syistä johtuviin epäkohtiin. (Pyöriä, Melin Blom 2005 52). 

Tämä yksinkertaistus kuvastuu hyvin puheena digitaalisista kuiluista, joita käsittelen 

tutkielman seuraavassa luvussa.  Mitä sitten ovat nuo todelliset ongelmat?  Tasa-arvon 

ihanteen kannalta yksi mahdollinen vastaus voisi olla eriarvoisuus, jonka rakenteelliset ja 

taloudelliset syyt eivät häviä yhteiskunnan digitalisoitumisessa.   
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3.3 Luokkapuheen paluu ja merkitys tietoyhteiskunnassa 

 

Sosiologiassa keskeinen tapa jäsentää yhteiskuntaa, aina klassikoista lähtien, on ollut 

luokan käsite, jonka kilpailevina koulukuntina ainakin menneisyydessä voitiin pitää sen 

marxilaista tai weberiläistä tulkintaa. (Melin 2010 217) Sosiaalitieteissä tapahtuneen 

kielellisen käänteen ja samaan aikaan käynnissä olleen informaatiovallankumouksen 

jälkeen luokkatutkimus alkoi vaikuttaa vanhanaikaiselta ja 1990-luvulle tultaessa tämä 

menneen maailman käsite leimattiin zombiksi, jolla ei näyttänyt enää olevan käyttöä 

yksilöllistyneessä ja postmodernissa, moniarvoisessa kulttuurissa.    

 

Tarja Tolonen viittaa artikkelissaan ’Yhteiskuntaluokka: menneisyyden dinosauruksen 

luiden kolinaa?’ vuosituhannen vaihteen keskusteluilmapiiriin, jossa maailman 

kuvaaminen ensisijaisesti muutoksen metaforalla oli muodikasta ja jossa 

yhteiskuntaluokka tai muut pysyvämpiä yhteiskunnallisia rakenteita koskeneet 

näkemykset eivät olleet suosiossa. (2009, 8-9) Tolonen jatkaa kertomalla, että monet 

1970- ja 80-luvulla tutkimusta tehneet ”saivat yliannostuksen” luokkapuheesta, joka oli 

usein myös vahvasti politisoitunutta. Yksi keskeinen syy viime vuosikymmenten 

vähäiseen luokkatutkimukseen on ollut hänen mukaansa myös Suomessa toisteltu mantra 

keskiluokkaistumisesta.  Sittemmin keskustelu yhteiskunnallisesta polarisaatiosta on 

lisääntynyt ja zombie-käsitteeksi tuomitun luokan uutta tulemista enteilee esimerkiksi 

Britanniassa noussut uusi luokkatutkimus, jossa luokka ymmärretään enemmänkin 

kulttuurisena ja yhteiskunnallisena positiona sekä resursseina.  Tämä tulkinta erottaa 

uuden luokkatutkimuksen esimerkiksi aiemmasta marxilaisesta näkemyksestä, jossa 

keskeistä luokkarakenteen kannalta on taloudellisen pääoman omistus. (emt. 9)    

 

Viime vuosina luokkatutkimus on osoittanut laajempia elpymisen merkkejä myös 

Suomessa. Esimerkiksi Sosiologia-lehdessä (2/2009) päätoimittaja Harri Sarpavaara 

herättelee kysymystä luokkatutkimuksen renessanssista. Renessanssin yhtenä syynä hän 

pitää luokka-käsitteen selitysvoimaa. Sillä voidaan yksinkertaisesti valottaa sellaisia 

yhteiskunnan puolia, jotka jäävät muuten pimentoon. Kaikkein yleisimmällä tasolla 

luokka-käsitteellä voidaan viitata yhteiskunnan peruskategorioihin, jotka ovat aina 



 17

löydettävissä (Erola 2010 35). Esimerkkeinä näistä käyvät vaikkapa ammatti-asemiin, 

tulotasoon tai koulutukseen liittyvät erot väestöryhmien kesken. Ilman näitä sosiologian 

on hankala selittää yhteiskunnallisia rakenteita, jotka näkemykseni mukaan muuttuvat 

paljon tekniikkaa hitaammin.   

 

Tietoyhteiskuntatutkimukseen usein liitetty ajatus perustavaa laatua olevasta muutoksesta 

on varmasti ollut yksi syy luokka-käsitteen selitysvoiman oletetulle heikentymiselle. 

Näissä analyyseissä (mm. Castells) on painotettu informaatiotekniikan vaikutusta 

yhteiskuntarakenteeseen ja tämän myötä syntyviä kokonaan uudenlaisia luokka-jakoja, 

jotka eivät kuitenkaan ole enää analyysin keskiössä. Bellin visiot materiaaliset arvot 

”henkisiin arvoihin” vaihtavasta informaatioeliitistä eivät ole kuitenkaan toteutuneet, 

vaikka valkokaulustyöntekijöiden määrä onkin lisääntynyt. Toisaalta työväenluokkaiset 

ammatit eivät ole kadonneet, vaikka niiden harjoittajien määrä onkin vähentynyt.  (Erola 

2010 27)  

 

Luokkatutkimusta on kuitenkin tehty myös tietoyhteiskunnan lähtökohdista käsin.  

Esimerkkinä tästä käy vaikkapa tietotyöläisten arkea, asemaa ja taustoja selvittänyt  Pasi 

Pyöriän, Harri Melinin, Raimo Blomin teos Knowledge Workers in the Information 

Society (2005).  Teoksen lähtökohdat ovat toisaalta Bellin näkemyksissä ja toisaalta 

marxilaista tutkimusperinnettä edustavassa Erik Olin Wrightin luokkateorioissa.  

 

Kirjoittavat ottavat teoksessaan varovaisen myönteisen kannan nousemassa olevan 

informaatioajan uutuuden suhteen. Tämän ohella he ovat kuitenkin vahvasti sitä mieltä 

että uusi yhteiskunta on rakentumassa vanhan teollisuusyhteiskunnan perustuksille. Sen 

rakenteet, esimerkiksi luokka-asemat, selittävät edelleen pitkälti yhteiskunnallista 

eriarvoisuutta. (2005, 63, 228)  

 

Tietoyhteiskuntakehitys ei myöskään merkitse yhteiskunnallisten jakojen vähentymistä. 

Käynnissä on pikemminkin päinvastainen kehitys, joka näyttää vain kiihtyneen 1990-

luvun laman jälkeisenä aikana. (Pyöriä, Melin, Blom 2005, 211-213) Ilmiö ei ole 

nähtävissä vain Suomessa. Samanlaista polarisaatiokehitystä, jossa ”rikkaat rikastuvat ja 

köyhät köyhtyvät” on havaittavissa sekä globaalisti että muidenkin yhteiskuntien sisällä. 
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(van Dijk 2005 151).  Summatessaan tutkimuksensa keskeisiä tuloksia Pyöriä, Melin ja 

Blom nostavat esille seuraavat seikat:  

 

1) Sosiaalinen liikkuvuus näyttää 1990-2000 lukujen vaihteessa vähentyneen.   

Miltei kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla lisääntynyt tietotyö ei tarjoa samanlaista 

väylää ylöspäin suuntautuvalle sosiaaliselle liikkuvuudelle kuin aiemmilla 

vuosikymmenillä tapahtui teollisuustyön kohdalla.  

 

2) Keskiluokka ”tuottaa” itsensä uudelleen paljon suuremmassa määrin kuin 

aiemmin.  Nousu keskiluokkaan alemmista ryhmistä käy vaikeammaksi, koska 

kulttuurisen ja taloudellisen pääomansa turvin keskiluokan lapset saavat 

etulyöntiaseman esimerkiksi koulutuspaikoista kilpailtaessa.   

 

(Pyöriä, Melin, Blom 2005, 233-234)  

 

Sosiaalisen liikkuvuuden suhteen Suomi näyttää kuitenkin moniin muihin maihin 

verrattuna edelleen melko tasa-arvoiselta maalta, kirjoittaa Juho Härkönen ’Luokaton 

Suomi’ teoksessa (2010, 65). Samaisessa kirjassa keskiluokasta kirjoittavan Katariina 

Järvisen (2010, 236) mukaan on olemassa vähintäänkin ”heikkoja signaaleja” siitä että 

kotitaustan ja vanhempien luokka-aseman merkitys on uudelleen korostumassa.  

 

Näyttääkin siltä että informaatioyhteiskuntaan vielä ennen vuosituhannen vaihdetta 

liitetyt positiiviset odotukset ovat jääneet ainakin osin toteutumatta. Vaikka suoranainen 

köyhyys ei näyttäisi Suomessa lisääntyneen, yhteiskunnallinen eriarvoisuus on 

lisääntynyt tulonjakohierarkian yläpäässä. Jani Erola kirjoittaakin että ”luokkaerojen 

painopiste on siirtymässä työväestön huono-osaisuudesta eräiden 

valkokaulustyöntekijöiden erittäin hyviin ansioihin.”  (2010, 104)  

 

Luokka-yhteiskunta on tekemässä paluuta ainakin tutkimuksen kohteena, jos se koskaan 

on poissa ollutkaan.  Laura Kolbe kirjoittaa kirjassa ’Luokkaretkellä 

hyvinvointiyhteiskunnassa’ kuinka 1970-luvun koulu-uudistukset panivat yhteiskunnan 

liikkeeseen ja ”parin vuosi vuosikymmenen ajan uskottiin, että sosiaalinen järjestys 

onnistuttiin panemaan uusiksi”. Nyt tämä usko koulutuksen tasa-arvoistavaan 
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vaikutukseen on vähitellen rapistumassa, etenkään kun hyväkään koulutus ei näytä enää 

takaavan menestymistä tulevaisuuden työmarkkinoilla. Kaikille yhteinen koululaitos ei 

ole onnistunut poistamaan perheen merkitystä sosiaalisen pääoman luojana. (Järvinen & 

Kolbe 2008, 70-71)   

 

Miten lienee asia suuria lupauksia sisältäneen informaatiotekniikan suhteen?  Kaikille 

avointa verkkoa on toisinaan pidetty ”suurena tasoittajana”, jossa yhteiskunnallisilla 

luokilla (tai poliittisesti neutraalimmalla sosiaalisella taustalla) ei ole enää merkitystä.    

Tähän kysymykseen keskityn seuraavassa kappaleessa, joka käsittelee uusia, 

informaatiotekniikan omaksumiseen, käyttöön ja hyödyntämiseen liittyviä jakoja. 
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4. Digitaaliset kuilut:  

informaatioyhteiskunnan uudet jaot 
 

Tässä luvussa tarkastelen teknologisen kehityksen mukanaan tuomia uusia jakoja 

informaatioyhteiskunnan viitekehyksessä. Digitaalisten kuilujen nähdään nousseen yhtä 

matkaa informaatioyhteiskunnan kehittyessä, mutta niiden taustatekijät löytyvät kuitenkin 

edelleen vanhoista yhteiskunnallisista hierarkioista, kuten tulojen ja koulutuksen 

epätasaisesta jakautumisesta.  

 

Keskeisimpänä lähteenäni käytän tältä osin  hollantilaisen Jan van Dijkin digitaalisia 

kuiluja käsitteleviä tutkimuksia (etenkin The Deepening Divide 2005).   Eriarvoisuuden 

analyysissään van Dijk tukeutuu Charles Tillyn näkemykseen kaikille yhteiskunnille 

ominaisesta kategorisiin luokitteluihin pohjautuvasta epätasa-arvosta, joka noudattelee 

esimerkiksi jaotteluita musta/valkoinen, mies/nainen, kansalainen/muukalainen, 

muslimi/kristitty jne. (Tilly 1998) Van Dijkin mukaan nämä tekijät jakavat ihmiset 

yhteiskunnassa eriarvoisiin asemiin, joissa toisilla on runsaammin resursseja 

käytettävissään (raha, sosiaaliset verkostot jne.). Tämä mahdollisuuksien epätasaisuus 

heijastuu myös digitaalitekniikan käyttöön. Jo valmiiksi etuoikeutetut ryhmät onnistuvat 

uuden tekniikan myötä parantamaan asemiaan, kun taas heikoimmassa asemassa oleville 

tämä merkitsee yhä täydellisempää syrjäytymistä yhteiskunnasta (van Dijk 2005, 14-15).  

 

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden teema tuo van Dijkin tutkimukset lähelle 

luokkatutkimusta, vaikka hän välttääkin tätä monitulkintaista käsitettä. Digitaalisen 

eriarvoisuuden on alan kirjallisuudessa katsottu yhteiskuntaluokkaan luettavien 

sosioekonomisten tekijöiden ohella riippuvan myös iästä, sukupuolesta ja etnisyydestä. 

Oman empiirisen tutkimukseni painotusten vuoksi keskityn jatkossa ensisijaisesti 

sosioekonomisiin tekijöihin digitaalisen kuilujen taustalla.    
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4.1 Teknologinen kuilu avautuu 
 
 
Internetin yleistymisen myötä sekä akateemisissa että yleisessä keskustelussa alkoi 

yleistyä huoli kansalaisten digitaalisesta syrjäytymisestä. Yksi ensimmäisiä aihetta 

käsiteleviä tutkimuksia oli Yhdysvalloissa julkaistu Falling through the net (1995), jossa 

selvitettiin miten erilaiset väestöryhmät ja asuinalueet eroavat toisistaan 

verkkoyhteyksien suhteen.  Keskustelussa yleistyi pian käsite ”digitaalinen kuilu”, joka 

erotti toisistaan ne joilla oli yhteys nettiin ja ne, joilla tätä yhteyttä ei ollut. Myös 

hallitukset heräsivät kansalaistensa digitaaliseen eriarvoisuuteen. Etenkin köyhempien 

mahdollisuuksia päästä ”tiedon valtateille” parannettiin esimerkiksi julkisten palveluiden 

ilmaisten verkkopäätteiden kautta. (kts. esim. Cooper 2002).  Digitaalisen kuilun 

katsottiin jaottelevan ihmisiä informaatiorikkaisiin ja – köyhiin. Kuilu merkitsi samalla 

jakautumista aktiivisiin vaikutusmahdollisuuksia omaaviin kansalaisiin ja niihin joilta 

nämä mahdollisuudet puuttuivat (Norris 2001, 4).   

 

Käsitys internetin kansalaisia ja globaalia maailmaa eriarvoiseen asemaan saattavista 

vaikutuksista kiteytyi 1990-luvun lopulla, ja usein edelleenkin, teknologisena liitettävyys-

ongelmana (connectivity).  Optimistisimmissa arvioissa ongelman uskottiin ainakin 

länsimaissa häviävän, kun verkkoyhteydet kattavat kaikki kotitaloudet. (Hargittai 2010) 

Teknologisen kuilun sulkeutuminen nähtiin myös ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Kuilun 

erottamat olivat toistaiseksi ulkona, mutta verkkoon pääsevistä käytettiin yhteisöllisyyttä 

korostavia mielikuvia, kuten  ”globaalit kyläläiset”, (esim. Chen, Boase ja Wellman 

2002) Marshall Mcluhanin “maailmankylä” termiä mukaillen.  

 

2010 luvulle tultaessa keskustelu verkossa olevista ja sen ulkopuolelle jääneistä on 

vähentynyt. Syynä lienee ainakin länsimaissa yleinen kehitys, jonka seurauksena 

verkkoon pääsee jo valtaosa väestöstä. Vuonna 2009 82 % suomalaisista oli käyttänyt 

nettiä viimeisen 3 kuukauden aikana ja internet-yhteyksillä varustettujen kotitalouksien 

osuus nousi 78 prosenttiin (Tilastokeskus 2009d). Esimerkiksi Helsingin Sanomien 

mukaan meillä ”kaikki” käyttävät verkkoa ja kasvua rajoittaa enää vain se, ettei kasvun 

varaa enää ole (HS 9.6 2009).  Vähemmistö, joilla verkkoa ei ole vielä käytettävissä, on 

todennäköisesti köyhää, yli 65-vuotiaita tai molempia (Räsänen 2006, 76). 
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Muiden maiden tapaan myös Suomessa julkinen valta on tarjonnut yleisesti käytössä 

olevia verkkopäätteitä kaikkien kansalaisten nettiin pääsyn helpottamiseksi (esim. 

Rantanen 2005). Kansalaisia on opastettu verkkopalveluiden käyttöön esimerkiksi. 

ikäihmisten ja työttömien internet-kursseilla.  Samanlaisia kehityshankkeita on toteutettu 

myös monissa muissa maissa. Yksi uusimmista ja pisimmälle viedyistä on Englannin ex-

pääministeri Gordon Brownin esittämä suunnitelma ilmaisen internet-yhteyden ja 

kannettavan tietokoneen tarjoamisesta kaikille köyhille perheille (Guardian 11.1 2010). 

 

Käsitys internet-yhteyden merkityksestä informaatioyhteiskunnan jakolinjana, jopa 

asuinpaikan vaihtoon pakottavana kysymyksenä etenkin syrjäseuduilla (Rantanen 2005), 

on vahva ja varmasti myös perusteltu. Digitaalinen kuilu näyttäytyy syvänä niille, jotka 

eivät omista edes laitteistoa ja yhteyttä verkon tietolähteisiin ja siten sinne yhä 

lisääntyvässä määrin siirtyviin palveluihin. Tosin ilman verkkoyhteyttäkin eläminen on 

vielä toistaiseksi mahdollista ja kohtalaisen tavallistakin. Se kuitenkin vaatii enemmän 

aikaa ja kärsivällisyyttä erityisesti monia arkirutiineja, kuten laskujen maksua 

hoidettaessa.   

 

Kansalaisten tasa-arvon kannalta yhtäläinen mahdollisuus verkon käyttöön on toki 

tärkeää, mutta mikään automaattinen tasa-arvon edistäjä internet ei itsessään ole. Pippa 

Norrisin mukaan netin oletettu vallankumouksellisuus ihmisten tasa-arvon lisääjänä on 

pitkälti harhaa, joka voidaan havaita tarkastelemalla nettiä analogiana suhteessa 

vanhoihin teknologisiin innovaatioihin. On naivia olettaa kaikille yhtäläisen 

verkkoyhteyden poistavan informaatioköyhyyttä, kun näin ei ole tapahtunut 

aiempienkaan tekniikoiden kohdalla. (Norris 2001, 12) Esimerkiksi televisio löytyy 

miltei jokaisesta kodista, mutta sen käyttötavat ovat erilaisia korkeasti koulutettujen ja 

pitkäaikaistyöttömien kohdalla (Heider & Fuse 2004 105).  Norris ennustikin 

kymmenisen vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Digital Divide verkon käytön 

eriytyvän samalla tavoin kuin vanhempien mediamuotojen kohdalla on käynyt (Norris 

2001, 12, 17). Myöhäisempi tutkimus on osoittanut tämän ennustuksen oikeaksi ja 

samalla myös ymmärrys digitaalisten kuilujen monimuotoisuudesta on lisääntynyt.  
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4.2 Digitaalisen tulkinnan yksipuolisuus  

 

Digitaalisen kuilun käsite on ollut tehokas herättelijä sekä tieteellisessä että julkisessa 

keskustelussa. Se on korostanut informaatioyhteiskunnan eriarvoistavaa kehitystä. 

Erityisesti tietoyhteiskuntapuheessa tasa-arvon ihanne on usein liitetty kaikille avoimeen 

pääsyyn tiedon lähteille (esim. Rantanen 2005, 129).  Tästä osattomiksi jäävä, 

digitaalisen kuilun erottama, informaatioköyhyyteen tuomittu väestönosa, uhkaa 

kokonaan syrjäytyä osallistumisvälineiden ja taitojen puutteessa.     

 

Vertauskuvallisesti osuvan ”digitaalisen kuilun” käsitteen käyttöön liittyy van Dijk:n 

mukaan myös monia ongelmia. Hän kritisoi käsitteen jyrkkää kaksijakoisuutta, joka 

itsessään yksinkertaistaa todellisuutta joko/tai -asetelmallaan.  Van Dijk esittääkin, että 

uusien teknologioiden omaksujissa on aina edelläkävijänsä (informaatioeliitti) ja ne jotka 

jäävät kokonaan osattomiksi uuden tekniikan hyödyistä (digitaalisesti lukutaidottomat tai 

muuten syrjäytyneet). Näiden ääripäiden väliin jää kuitenkin enemmistö ihmisistä, joita 

voidaan kutsua digitaalitekniikan käyttäjiksi (van Dijk 2005, 4). 

 

Ongelmana voidaan pitää myös käsitteen digitaalinen kuilu korostuneen teknistä 

merkitystä (van Dijk 2005, 5). Pohjimmiltaan aivan muista syistä johtuvat ongelmat 

pelkistetään tekniikkaan ja sen puutteeseen liittyviksi kysymyksiksi. Tämä teknologinen 

determinismi unohtaa sen että tekniset innovaatiot omaksutaan osaksi jo olemassa olevaa 

sosiaalista järjestystä (Warschauer 2003, 202-205).  Van Dijkin mukaan tämä johtaa 

myös sosiaalisten ongelmien ratkaisuyrityksiin tekniikan keinoin (van Dijk 2005, 5). 

Esimerkkinä tästä käy em. Britanniassa lanseerattu suunnitelma köyhille perheille 

annettavista kannettavista tietokoneesta ja ilmaisesta verkkoyhteydestä. Usein 

teknologisten ratkaisujen taustalta löytyy myös ajatus kustannussäästöistä ihmisten 

hoitaessa asiansa itse verkossa.  Sosiaaliset ongelmat muuttuvat näin tekniikan 

käytettävyysongelmiksi.       

 

Käsitteeseen yhtenä puutteena voidaan pitää myös oletusta ongelman uutuudesta. 

Digitaalinen kuilu sopii hyvin kuvastamaan informaatioyhteiskunnan jakautumista, mutta 

van Dijkin mukaan nämä jakolinjat noudattelevat edelleen hyvinkin vanhoja 

eriarvoisuuden mittareita.  Tulot, koulutus, sukupuoli, työllisyys/työttömyys ja etninen 
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tausta määrittelevät edelleen ihmisen asemaa paljon enemmän kuin asema digitaalisen 

kuilun jyrkänteillä (van Dijk 2005, 5-6).  Digitaalisen kuilun syyt näyttäisivät löytyvän 

yleisemmin yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, jonka mahdollinen lisääntyminen tai 

vähentyminen uuden tekniikan myötä on ainakin toistaiseksi jäänyt tutkimuksissa melko 

vähälle huomiolle (Räsänen 2008, 220).      

 

4.3 Teknisestä kuilusta virtuaaliseen epätasa-arvoon:  

       digitaalisten kuilujen jaottelua 
 

Digitaalisen kuilun sijaan meidän pitäisi Jan van Dijkin ja Kenneth Hackerin mukaan 

(2003) puhua useasta digitaalisesta kuilusta, joista osa on katoamassa ja toiset taas 

syventyvät. Vanhojen kuilujen kaventuessa, esimerkiksi verkkoon kytkettyjen talouksien 

jatkuvasti lisääntyessä, tilalle nousee uudenlaisia verkon käyttöön liittyviä kuiluja, joihin 

on usein viitattu virtuaalisen epätasa-arvon käsitteellä. (Mossberger, Tolbert ja Stansbury 

2003) Käsitteellä tarkoitetaan verkossa toteutuvaa eri-arvoisuutta, joka lisääntyy vasta 

kun laitteistosta ja verkkoyhteydestä johtuva digikuilu on jo ylitetty.   

 

Eroihin verkkoyhteyksien määrässä, tietokoneiden käyttötaidoissa tai käytön erilaisissa 

sisällöissä on usein alan tutkijoiden parissa viitattu termin access avulla, jonka olen  

kääntänyt saavutettavuudeksi, säilyttäen rinnalla myös alkuperäisen termin. (muita 

mahdollisia olisivat esimerkiksi käsiksi pääsy tai esteettömyys). Erilaisia digitaalisten 

kuilujen muotoja voidaan eritellä seuraavan kaavion mukaisesti, joista jokainen 

muodostaa ”portin” seuraavalle tasolle. 
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           Kaavio 1. digitaalisten kuilujen portaittain etenevä malli  

 
     [ Mukailtu van Dijkin (2005, 22) mallista] 

 

Motivaation vaikutus saavutettavuuteen  

 

Ensimmäisenä saavutettavuuden ehtona toimii van Dijkin mukaan halu ja mielenkiinto 

lähteä kokeilemaan verkon tarjoamia mahdollisuuksia (motivational access). Osalle 

ihmisistä verkon käyttö ei ole mielekästä esimerkiksi yhteiskunnasta syrjäytymisen 

johdosta (have not). Toisaalta osa kokee sen yksinkertaisesti tarpeettomaksi, koska työ tai 

elämäntilanne ei sitä edellytä (want not).  Yhtenä merkittävänä selittäjänä motivaation 

synnyssä van Dijk pitää ikää; esimerkiksi nuoret ovat innokkaita ja motivoituneita verkon 

käyttäjiä, mutta monille yli 65-vuotiaille internetin houkuttelevuus on vähäisempää. (van 

Dijk 2005, 27-44)   

 

Materiaalinen saavutettavuus   

 
Motivaation ollessa kohdallaan verkon käytön seuraavaksi ongelmaksi voi muodostua 

sopivien laitteistojen ja yhteyksien puute (material access). Tämä on etenkin 

julkisuudessa yleisimmin esillä ollut digitaalisen kuilun ulottuvuus. Sen on oletettu 

ratkeavan siinä vaiheessa kun verkkoyhteydet lopulta ulottuvat kaikkiin kotitalouksiin. 

(van Dijk & Hacker 2003, 316) Yksi keskeisin perustelu tälle uskomukselle on van 

Dijkin mukaan ollut ns. valumaefektin (trickle-down) toteutuminen 

tietokonemarkkinoilla. Laitteistojen jatkuvasti halventuessa, myös köyhemmillä varaa 

hankkia sellaiset käyttöönsä. (van Dijk 2005, 62)   
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Oletus valumaefektistä kuuluu läheisesti teknologisten innovaatioiden leviämistä 

käsittelevän diffuusioteorian piiriin. Sen mukaan alkuvaiheen omaksujat (ns. 

edelläkävijät) ostavat markkinoille saapuvat uutuudet kalliiseen hintaan. Tämän jälkeen 

hinnat alkavat vähitellen laskea yhä useampien hankkiessa kyseisen laitteen. Hintojen 

yhä alentuessa lopulta jokaisella on varaa hankkia laite ja markkinat ovat saavuttaneet 

saturaatiopisteensä. Tämän kehityksen voidaan havaita tapahtuneen 1900-luvulla radion, 

puhelimen ja television kohdalla. (Norris 2001, 32)   

 

Diffuusioteoriaan liittyy kuitenkin van Dijkin mukaan merkittäviä heikkouksia 

tietokoneiden ja laajemmin digitaalitekniikan levinneisyyden kuvaamisessa. Keskeisenä 

syynä tähän on tietokonelaitteistojen nopea uudistumisvauhti ja käyttötarkoitusten 

jatkuva laajentuminen, joka erottaa ne merkittävästi aiemmista teknisistä innovaatioista. 

(van Dijk 2005, 62) Viisi vuotta sitten hankittu pc on nykypäivänä juuri kelvollinen 

laskujen maksamiseen, mutta kymmenen vuotta vanhaa tietokonetta voi pitää jo 

ongelmajätteenä. Teknologian nopea vanheneminen korostaa van Dijkin mukaan taustalla 

olevia kategorisia tekijöitä, joihin hän lukee mm. aseman työmarkkinoilla ja 

koulutustason.  Molemmat vaikuttavat tulotasoon, joka tekee mahdolliseksi investoinnit 

uuteen tekniikkaan, tai estää ne.   Hyvätuloisten mahdollisuudet käyttää jatkuvasti uusinta 

tekniikkaa ovatkin paremmat kuin huonosti toimeentulevilla.  Tämän perusteella van Dijk 

päätyy ennustamaan, että materiaalisista tekijöistä johtuva saavutettavuuden ongelma ei 

tule kokoaan katomaan, vaikka sen merkitys laitteistojen lisääntyessä väheneekin. (emt. 

62-69)   

 

Laitteistojen ohella sama kehityssuunta toteutuu myös verkkoyhteyksissä; vielä 

vuosikymmen sitten modeemiyhteys oli yleisin tapa surffata verkossa, kunnes sen 

syrjäytti kymmenen kertaa nopeampi ja alussa paljon kalliimpi laajakaista.  

Yhteysnopeuksien kasvu ei näytä edelleenkään hidastumisen merkkejä, kuten ei 

myöskään niiden sisäinen eriytyminen.  Kymmenellä eurolla kuussa saa koneeseensa 

”mokkulan”, jonka vaatimaton nopeus riittää arkirutiinien hoitamiseen, mutta 

kymmenkertaisella hinnalla pääsee valokuituyhteyksillä varustetuissa talouksissa 

monisatakertaisiin yhteysnopeuksiin. Nopeuteen myös tottuu. Thomas Erikssen on 

esittänyt osuvan vertauksen,  jonka mukaan ”emme koskaan ole tyytyväisiä ennen kuin 

verkkosivu latautuu täsmälleen nappia painamalla. Kahden sekunnin odotusaika on 
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nykyään täsmälleen yhtä rasittava kuin kymmenen sekuntia oli pari vuotta sitten.” 

(Erikssen 2003, 107)  

 

  Digitaalisten taitojen vaikutus saavutettavuuteen  

 
Kun sekä motivaatiosta että materiaalisista syistä johtuvien absoluuttisten kuilujen 

voidaan olettaa vähentyvän, nousee tilalle uusia ja suhteellisempia erottelevia tekijöitä.   

Ensimmäisenä suhteellisena erona van Dijk pitää digitaalisia taitoja (skills access). 

Niiden eriytyminen tulee (aiempien kuilujen kaventuessa) yhä merkittävämmäksi 

ihmisten verkon käyttöä määritteleväksi tekijäksi.  (van Dijk 2005, 71) Karen Mosberger, 

Caroline Tolbert ja Mary Stansbury erottelevat näissä taidoissa teknisen kyvykkyyden ja 

informaation lukutaidon. Tekninen kyvykkyys tarkoittaa sekä yleistä tietokoneen käytön 

hallintaa että tietokoneiden kielen (englannin) sujuvaa ymmärtämistä. 

Informaatiolukutaito taas käsittää monia kykyjä tiedonetsinnästä, tiedon arvioinnista ja 

erilaisten tietolähteiden yhdistämisestä aina niiden yleistettävyyteen asti. Keskeiseksi 

informaatiolukutaidon osaksi kuuluu myös kyky käyttää hankittuja tietoja mielekkäällä 

tavalla. (Mosberger, Tolbert, Stansbury 2003, 41)   

 

Van Dijkin mukaan informaatiolukutaito on tärkeä strateginen kyky, jonka avulla voi 

edistää omia pyrkimyksiään ja parantaa omaa asemaansa. Monet informaatioyhteis-

kunnan edellyttämät taidot ovatkin intellektuaalisia (kuten tiedonhaku ja tiedon 

yhdisteleminen) taitoja, jotka keskittyvät tyypillisesti ylempiin sosiaaliluokkiin (van Dijk 

2005 87).  Informaatiolukutaidon on osoitettu olevan yhteydessä myös perinteiseen 

lukutaitoon, jonka taso edelleenkin vaihtelee eri yhteiskuntaluokkien välillä.  

(Mossberger ym. 2003,  42-43)  

 

Informaatiolukutaitoa ja tietokoneiden käyttöön liittyvää teknistä osaamista ei opita 

pelkästään koulutuksen kautta. Van Dijk korostaa niiden omaksumisessa myös ”yrityksen 

ja erehdyksen” merkitystä. Hänen mukaansa tietokonekursseilla opittavat taidot jäävät 

usein pinnallisiksi, ja niiden merkitys käyttäjän kannalta vähäiseksi, ellei niihin yhdistetä 

aktiivista tietokoneen (arki)käyttöä ja sosiaalista tukiverkostoa (ystävät, perheenjäsenet, 

työtoverit) joilta on mahdollista saada apua tarvittaessa. (van Dijk 2005, 90-92)  Nämä 

tietoa ja apua välittävät verkostot korostavat sitä sosiaalista ympäristöä, jossa digitaalisia 
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kykyjä omaksutaan. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömän, tai maahanmuuttajan verkostot 

eivät mahdollista samanlaista tukea tietokonekursseilta saatujen oppien soveltamisessa 

kuin työelämässä mukana olevan kohdalla.  

  

Digitaalisia kykyjä on myös mahdollista lähestyä informationaalisen pääoman käsitteen 

avulla, jonka Cees Hamelink lisää Bourdieun jaottelemien taloudellisen, kulttuurisen, 

sosiaalisen ja symbolisen pääoman jatkeeksi. Kuten muidenkin pääoman lajien kohdalla, 

myös informationaalisen pääoman jakautuminen on yhteiskunnassa epätasaista eri 

yhteiskuntaluokkien kesken. (Hamelink 2001, 91) Se näkyy suurina eroina internetin 

käytön varsinaisissa sisällöissä.  

 

Netin käytön sisältöjen vaikutus saavutettavuuteen  

Motivaationaalisten, materiaalisten ja osittain myös kykyihin liittyvien esteiden asteittain 

vähentyessä keskeiseksi nousee kysymys siitä mihin verkossa vietetty aika oikeastaan 

käytetään? (usage access)  Tarkoittaako tiedonhaku esimerkiksi Wikipedian artikkeleihin 

perehtymistä vai erotiikkasivustojen tarjontaan tutustumista? Jonkinlaisen kuvan verkon 

käytetyimmistä palveluista saa tarkastelemalla suosituimpia hakusanoja. Esimerkiksi 

Suomessa vuoden 2009 suosituimmat hakusanat Googlessa olivat 1)Facebook, 2) 

Youtube, 3) Iltalehti 4) Iltasanomat 5) Irc 6) Suomi24 7) Nettiauto 8) MTV3 9) Hotmail 

10) Gmail.  (Google Zeitgeist 2009) 1 

Edellä olevan listan perusteella netin haetuimmat palvelut näyttäisivät liittyvän 

sosiaaliseen yhteydenpitoon, viihteeseen ja autokauppoihin. Tulokset vastaavat melko 

hyvin monissa verkon erilaisia käyttötarkoituksia selvittäneissä tutkimuksissa esiin 

tulleita sisältöjä, joiksi yleisimmin on nimetty tiedonhaku, kommunikaatio, vaihto- ja 

kaupankäynti sekä viihdekäyttö. (van Dijk 2005, 110)  

 

Käyttösisältöjen erilaistuminen on van Dijkin mukaan se digitaalisten kuilujen osa-alue, 

joka -taitojen ohella- tulee jatkossa syvenemään. Syyt tälle kehitykselle löytyvät hänen 

mukaansa itse verkon ja verkkotiedon olemuksesta sekä jo edellä käsitellyistä 

                                                   
1 Googlen ilmoittamia tuloksia arvioidessa kannattaa huomioida, että niistä on poistettu pornoon liittyvät 
haut kokonaan.  
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sosioekonomisista taustatekijöistä.  Keskeisin käyttöä rajoittava tekijä liittyy jo itse 

verkon olemukseen. Verkossa kaikki tieto on periaatteessa helposti lähestyttävissä ja 

käytettävissä, mutta sen omaksumiseen vaaditaan sujuvaa lukutaitoa ja usein myös 

englannin kielen hallintaa. Tämä rajaa merkittävän osan käyttäjistä joidenkin sisältöjen 

ulkopuolelle. Helposti saatavissa oleva tieto muuttuu nopeasti myös informaatiotulvaksi, 

josta itselle relevantin osuuden erottaminen voi olla ongelmallista, etenkin vähemmän 

koulutusta saaneiden kohdalla. (emt. 100-106).   

 

Koulutuksella ja tulotasolla on havaittu olevan selkeä yhteys esimerkiksi politiikkaa, 

terveyttä ja työpaikkoja koskevan tiedon etsintään. Näihin on toisinaan viitattu ’pääomaa-

kasvattavina’ verkon käyttötapoina vastakohtanaan niin sanottu viihdekäyttö. (DiMaggio 

ym. 2004, 35) Monissa tutkimuksissa, sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, on saatu 

samansuuntaisia tuloksia. Näistä tuloksista van Dijk vetää seuraavanlaisia johtopäätöksiä. 

Korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten verkon käytössä korostuvat monipuolisuus ja 

luovuus. Verkkorutiinien ohella he käyttävät tietokonetta myös kirjanpitoon, 

tietokantahakuihin sekä uuden tiedon tuottamisen välineinä.  Alhaisemman koulutus- ja 

tulotason ryhmissä korostuvat ohjelmistojen helppous ja sisältöjen keveys, joka 

näyttäytyy viihdesivustojen, chattien ja pelaamisen keskeisyytenä verkon käytössä.(van 

Dijk 2005 111-124) Näiden äärilaitojen väliin jäänee verkon käyttäjien enemmistö, joille 

huvin ja hyödyn erottaminen saattaa olla useiden eri sovellutusten yhtäaikaisessa 

käytössä olla mahdotonta.   

 

Yhteiskuntaluokasta tai sosiaalisesta asemasta riippuvat median käyttöerot eivät toisaalta 

ole mikään uusi havainto. Van Dijk vertaakin internetin käyttökuiluja 1970-luvun 

keskusteluun ”tietokuiluista” (2005, 126), knowledge gaps (Tichernor 1970). Ne liittyivät 

lisääntyvään uutistarjontaan ja eri yhteiskuntaryhmien välisiin eroihin tämän tarjonnan 

vastaanottajina. Keskustelun aloittanut Tichenorin artikkeli Mass Media Flow and 

Differential Growth in Knowledge keskittyi ensijaisesti lehdistöön, mutta hän pohtii myös 

vasta yleistyneen television mahdollisuutta ”tiedon tasaajana” eri yhteiskuntaryhmien 

välillä. (Tichenor 1970, 170)  

 

Myös monet optimistiset visiot informaatioyhteiskunnasta näkevät internetin 

ensisijaisesti tasa-arvoa lisäävänä toimintaympäristönä, jossa tietolähteet ovat kaikille 
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yhtäläisiä.  Van Dijkin mukaan tämä ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä, vaan verkon 

eriarvoistava vaikutus tulee jatkossa vain vahvistumaan yhä suuremman osan palveluista 

ja kulttuurista muuttuessa virtuaalisiksi. (Van Dijk 2005 129-130)  

 

4.4 Digitaaliset kuilut ja sukupolvikysymys  

 

Digitaaliset kuilut voidaan nähdä luontevasti myös kysymyksenä sukupolvien välisistä 

eroista. Yli kolmekymmentävuotiaille internet ei ole äidinmaidosta saatua, aina olemassa 

ollutta teknologiaa. Sen omaksuminen osaksi arkea on edennyt useilla heistä hitaan ja 

monipolvisen prosessin kautta. Van Dijkin saavutettavuuden eri asteita mukaillen: 

alkuvaiheessa verkon käyttö on ehkä kokonaan torjuttu kiinnostuksen puutteen vuoksi. 

Tämän jälkeen motivaation kasvaessa on hankittu oma laitteisto kotiin. Uutta laitteistoa 

on vähitellen, yrityksen ja erehdyksen kautta opittu käyttämään: aluksi sähköpostia ja 

myöhemmin ehkä monimutkaisempiakin sovellutuksia.  Käytön lisääntyessä verkon 

rajattomat käyttömahdollisuudet ovat avautuneet. Niiden hyödyntämistä kuitenkin 

käytännössä rajoittavat esimerkiksi sisältöjen vieraskielisyys, nettitiedon hajanainen 

luonne tai ylipäätään sen valtava määrä.  

 

Kaiken tämän on oletettu koskevan vain niin sanottuja nettituristeja, jotka ovat 

tutustuneet verkkoon vasta aikuisiällä tai sen kynnyksellä. Nettituristien vastakohtana on 

pidetty nettinatiiveja eli nuoria, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet internetin aikakaudella. 

Heidän oletettu omaksumiskykynsä uuden tekniikan ja sen sovellutusten suhteen tekevät 

nuorista verkonkäytön asiantuntijoita, joilta vanhemmat ja jopa opettajatkin kysyvät 

neuvoa ongelmia kohdatessaan. (Lisa Lee 2008, 141) Tommi Hoikkala ja Petri Paju 

kirjoittavat osuvasti kuinka ”Nuoret ihmettelevät tietoverkkoja…yhtä vähän kuin kalat 

vettä”.  Tälle yksilöllisen valinnan sukupolvelle verkon rajattomat mahdollisuudet 

näyttäytyvät vapautena valita oma tiensä, oli sitten kysymys identiteetistä, kulutustyylistä 

tai vertaisryhmästä johon halutaan kuulua. (Hoikkala & Paju 2008, 289-290)    

 

Nuorille yksilöllisyys ja valinnanvapaus ovat itsestään selviä verkon ominaisuuksia. Ne 

eivät kuitenkaan toteudu digitaalisessa tyhjiössä, vaan taustalta löytyy jo edellä 

käsiteltyjä sosioekonomisia tekijöitä.  Esimerkiksi Eszter Hargittain yhdysvaltalaisia 
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yliopisto-opiskelijoita koskevassa tutkimuksessa osoitetaan, että vanhempien 

koulutuksella on merkittävä vaikutus yliopisto-opiskelijoiden internet-taitoihin. 

Yliopisto-tutkinnon suorittaneiden lapset saivat tietokonetaitoja mittaavassa osuudessa 

neljänneksen parempia tuloksia kuin alhaisimman koulutustason vanhempien lapset.  

Tietokonelaitteistojen kohdalla ”kuilu” oli vielä selvempi. Neljällä viidestä ylimmän 

koulutusluokan lapsilla oli kannettava, kun alimmassa luokassa luku oli hieman yli 

puolet.  Myös etnisen taustan merkitys sekä laitteistojen että internet-kykyjen jaottelijana 

oli huomattava. (Hargittai 2010, 101-102)  

 

Hargittai kritisoikin yleistä näkemystä universaalista ”nettisukupolvesta” jolle verkon 

monipuolinen käyttö ja tietämys ovat itsestäänselvyyksiä. Merkittävät käyttöerot niinkin 

etuoikeutetussa ryhmässä kuin mitä yliopisto-opiskelijat ovat osoittavat, että koko 

väestön tasolla erot ovat todennäköisesti vielä paljon suurempia. Hargittai toteaakin 

verkon tietolähteiden ja lukemattomien mahdollisuuksien avautuvan helpommin jo 

valmiiksi hyvissä asemissa oleville, jotka osaavat näitä resursseja hyödyntää.  (Hargittai 

2010, 109-110) Yläasteikäisten nuorten verkon käyttöä Englannissa tutkinut Lisa Lee 

kirjoittaa että yli kaksi kolmannesta alimmasta luokasta olevista ilmoitti pelaavansa 

koulussa saatavilla olevilla tietokoneilla. Vastaava lukema ylintä yhteiskuntaluokkaa 

edustavissa kouluissa oli vain vajaa kolmannes. (Lee 2008, 147). Uutisia ylimmästä 

luokasta ilmoitti lukevansa puolet vastaajista kun alimman luokan kohdalla lukema oli 

vajaa kymmenesosa.  

 

Monet digitaalisten kuilujen tutkijat muun muassa van Dijk, Hargittai ja Lee eivät usko 

verkon yhteiskunnallisia jakoja vähentävään vaikutukseen, vaan pikemminkin 

päinvastaiseen kehitykseen.  Seuraavissa tutkielmani empiirisissä luvuissa käsittelen tätä 

kysymystä suomalaisessa kontekstissa. Ovatko nuoret meillä yhtenäistä 

”verkkosukupolvea”, vai eroaako nuorten verkon käyttö sosiaalisen taustan, kuten 

vanhempien koulutuksen ja ammattiaseman mukaisesti?  
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5. Tutkimuksen toteuttaminen   
 
Tutkielmani seuraavissa luvuissa keskityn työni alaotsikkoon ‘Suomalaisnuoret verkon 

käyttäjinä’. Tässä empiirisen osuuden aloittavassa luvussa erittelen 

tutkimuskysymyksiäni, kerron  aineiston keräämistä  ja käsittelystä, sekä  arvion 

tutkimukseni edustavuutta ja luotettavuutta.  Käsillä oleva luku toimii näin johdantona 

myöhemmälle aineiston analyysiin keskittyville luvuille.   

 

5.1 Tutkimuskysymykset  

 
Informaatioyhteiskunnan jakoja on tähän saakka tarkasteltu koko väestön tasolla.  

Digitaalisten kuiluja löytyy esimerkiksi eri sukupolviin tai erilaisiin sosioekonomisiin 

ryhmiin kuuluvien väliltä. Vanhojen yhteiskunnallisten jakojen merkitys uuden tekniikan 

käytössä on selvää. Jakojen on oletettu koskettavan vain vanhempia sukupolvia, mutta 

käsitys nuorista ”tiedoiltaan ja taidoiltaan yhtenäisenä  nettisukupolvena” on myös 

osoitettu vahvasti liioitelluksi (Hargittai 2010 ja Lee 2008).  Oma tutkimukseni  lähestyy  

samaa aihepiiriä ja tutkielmani empiirisen osuuden tavoitteena on vastata kysymykseen 

miten sosiaalinen tausta vaikuttaa suomalaisnuorten verkon käyttöön?   

Tutkimustehtäväni voidaan jakaa seuraaviin alakysymyksiin:  

 

1. Vanhempien merkitys  

- Miten vanhempien sosioekonominen asema, koulutustaso ja tietotekniikan 

käyttö vaikuttavat nuorten netin käyttöön?   

2. Perheen merkitys 

- Miten perheen sisäiset tekijät, kuten yhdessä vietetty aika, perhetyyppi ja 

nuoren keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa vaikuttavat netin käyttöön?  

3. Harrastusten ja koulumenestyksen merkitys 

            -   Miten nuoren harrastukset (tärkeimpänä liikunta-aktiivisuus) ja toisaalta 

koulumenestys vaikuttavat netin käyttöön? 
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Nämä kysymykset määrittelevät tutkimukseni selittävien muuttujien joukon. 

Menetelmällisesti tutkimukseni edustaa siten kvantitatiivista tutkimusta.  Selittävien 

muuttujien vaikuttavuutta tarkastellaan muun muassa internetissä vietettyyn aikaan, 

käytön sisältöihin (mitä netissä tehdään?) ja motiiveihin (miksi nettiä käytetään?). 

Tulosten analysoinnissa  hyödynnän aiemmin esitettyjä näkemyksiä ja 

tutkimustuloksia digitaalisista kuiluista ja pohdin näiden soveltuvuutta   

suomalaisnuorten verkon käytön kuvaamiseen.   

 

 

5.2 Aineiston kerääminen, käsittely ja analysointi    

 

Keräsin aineistoni kyselylomakkeilla kolmelta Tampereen yläkoululta keväällä 2009.  

Pyrin valitsemaan koulut siten että niistä koottu aineisto edustaisi riittävän kattavasti 

erilaisista sosiaalisista taustoista tulevaa suomalaista kaupunkinuorisoa. Koulujen 

valintaa ohjasi osittain myös sattuma, joka johtui rehtorien yhteistyöhalusta aineiston 

keruun suhteen. Toisiin kouluihin minut toivotettiin tervetulleeksi kun taas toisissa 

pyydettiin palaamaan asiaan myöhemmin. Lopulta päädyin hankkimaan aineistoa 

Tesoman, Kaarilan ja Sampolan yläkoulujen luokkahuoneista.    

 

Vastaajien joukko koostui lähinnä yhdeksäsluokkalaisista (95 % vastaajista), mutta 

mukaan sattui myös jokunen kymppiluokkalainen. Suurin osa vastaajista (97 %) oli 

iältään 15–16 vuoden välillä.  Kyselyyn vastasi kaikkiaan 243 nuorta ja aineiston 

syöttövaiheessa otoksesta karsiutui vain muutama epätäydellinen lomake, joten 

vastausprosentti nousi lähelle sataa. Tutkimuksen alhaista katoa selittänee oma läsnäoloni 

lomakkeentäyttö tilanteessa. Jaoin kyselylomakkeet luokassa, kerroin tutkimuksen 

tarkoituksesta, ohjeistin vastaamisessa ja keräsin lomakkeet takaisin henkilökohtaisesti.   

 

Aineiston keräämisen jälkeen syötin datan SPSS-ohjelmaan, jota käytin myös tulosten 

analysointiin. Kyselylomakkeen laajuuden vuoksi analysoitavaa dataa kertyi melkoisesti 

ja ensivaiheessa käyttökelpoiseksi välineeksi osoittautui korrelaatiokertoimien 

analysointi, jolla etsin muuttujien mahdollista yhteisvaihtelua. Toisiinsa yhteydessä 

olevia muuttujia löydettyäni tein lisäanalyyseja vakioimalla mahdolliset väliin tulevat 
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tekijät sekä tarkastelemalla aineistoa ristiintaulukoinneilla ja yksisuuntaisen 

varianssianalyysin keinoin.  Tulosten tilastollista merkittävyyttä testasin T-testillä, 

Cronbachin alfa-kertoimella ja varianssien yhtäsuuruuskertoimella keskiarvovertailuja 

tehdessäni.       

 

5.3 Tutkimuksen edustavuus ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen perusjoukkona ovat kaupungeissa asuvat suomalaiset yhdeksäsluokkalaiset 

nuoret. Tulosten yleistettävyyden suhteen pitää noudattaa kuitenkin varovaisuutta. 

Keskeisistä taustamuuttujista sukupuolijakauma on aavistuksen vino (51 % tyttöjä), 

joskaan tulosten kannalta tällä ei ole merkitystä.  Vanhempien sosioekonominen asema 

jakautuu aineistossani palkansaajien valtakunnallisten keskiarvojen mukaisesti 

(Tilastokeskus 2009c), mutta työntekijöiden osuus jää vanhempien kohdalla aineistossani 

koko maan palkansaajiin verrattuna vähäisemmäksi. Vanhempien koulutuksen suhteen 

aineistoa voidaan pitää muuten vertailukelpoisena (esim. Nuorten kulutuskulttuurit 2001), 

mutta korkeasti koulutetut äidit ovat aineistossani jossain määrin aliedustettuina. 

Epäsuhta edustavuudessa ilmenee myös perhetyyppien suhteen; Nuorista 38 % ilmoitti 

asuvansa joko isänsä mutta yleisemmin äitinsä kanssa, kun Tampereella asuvista 

perheistä yksinhuoltajiksi luokiteltiin v. 2006 20 %, valtakunnallisen luvun ollessa 24 % 

(Tampereen tilastollinen vuosikirja 2006 ja Tilastokeskus 2010). 2  

 

Aineistoa ei näin ollen voida pitää täysin perusjoukkoa edustavana koulujen 

oppilasaineksen valikoitumisesta johtuen. Enemmistö haastattelulomakkeista tuli 

Tesoman ja Kaarilan kouluista eli Länsi-Tampereelta, kun taas keskustassa toimiva 

Sampolan koulu on selkeästi aliedustettuna.  Koulujen suhteelliset osuudet aineistossa 

jakautuvat seuraavasti: Tesoma 99, Kaarila 78 ja Sampola 66 lomaketta.   

Kaupunginosien väliset sosioekonomiset erot ovat aineistossani siten mahdollinen 

edustavuutta heikentävä tekijä. Esimerkiksi Tesomaa voidaan pitää tyypillisemmin 

työväenluokkaisen tai alemman keskiluokan edustajien asuinseutuna. Kaarilan 

                                                   
2 Liitteessä 1.  on esitetty  tarkemmat eroavaisuudet eri vertailukujen suhteen) 
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kaupunginosan kohdalla taas painotus on kohti ylempää keskiluokkaa. Myös Sammon 

koulun oppilasaineksessa ylempi keskiluokka näyttäisi olevan yliedustettuna. 3  

Työttömyysprosentti aineistossani (5 %) vastaa kuitenkin melko hyvin keräysajankohdan, 

kevään 2009 lukuja vanhempien ikäryhmässä (6 %) (Tilastokeskus 2009b).   

 

 

5.4 Kyselylomake  

 

Kyselylomakkeen laatiminen käynnistyi aiempien, aihepiiriä tavalla tai toisella sivuavien 

tutkimuslomakkeiden tarkastelulla (esim. nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 

2001 ja nuorisobarometri 2008). Näiden pohjalta lähdin rakentaman kyselyäni, josta 

lopulta muodostui turhankin laaja-alainen. Mittaa sille kertyi kaikkiaan neljä sivua, mutta 

tutkimuksen suunnitteluvaiheessa itselläni ei ollut kovin selkeää kuvaa niistä tekijöistä 

jotka netinkäyttöön vaikuttavat. Kun kvantitatiivista tutkimusta aihepiiristä ei tästä 

näkökulmasta juurikaan ole, oma lomake piti koostaa yrityksen ja erehdyksen 

menetelmällä ja toivoa, että analyysivaihe tuottaisi uutta tietoa aiheesta. Jälkikäteen onkin 

helppo todeta, että verkon käytön sisältöjä ja tietokoneen käyttötaitoja olisi pitänyt 

tiedustella paljon yksityiskohtaisemmin. Toisaalta analyysivaiheessa osa kysymyksistä jäi 

käytännössä kokonaan käsittelemättä (esimerkiksi verkkopalveluihin käytetty raha ja 

perheen taloudellinen tilanne). Vastausten suorat jakaumat sisältävä kyselylomake löytyy 

liitteestä 3.  

 

Tutkimuksen aineistonkeruutapa antaa aihetta varauksiin monien keskeisten 

taustamuuttujien reliabiliteetin suhteen. Kaikki vanhempien koulutustasoa, ammattia tai 

tietoteknisiä taitoja koskevat tiedot perustuvat nuorten itsensä antamiin vastauksiin.   

Muutamissa tapauksissa jouduin päättelemään vanhemman koulutustason 

avovastauksessa ilmoitetun ammatin perusteella. Vanhempien sosioekonomisen aseman 

määrittelin ilmoitetun ammattinimikkeen perusteella, tällöin jouduin toisinaan 

huomioimaan myös koulutustason.  Eri ammattinimikkeiden luokittelussa käytin 

                                                   
3 Liitteessä 2. tarkempaa vertailua koulujen oppilasaineksen taustan suhteen.   
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Tilastokeskuksen ohjeistusta (Tilastokeskus 2002) erityisesti työntekijöiden ja alempien 

toimihenkilöiden erottelemiseksi.  

 

Mahdolliset virhetulkinnat kyselyn täyttämisessä pyrin minimoimaan käyttämällä 

kyselylomaketutkimuksessa vakiintuneita tapoja tiedustella edellä mainittuja 

taustatekijöitä. Oman lomakkeeni taustatieto-osuus olikin kooste aiemmista 

tutkimuslomakkeista (esimerkiksi Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 ja 

Nuorisobarometri 2009).  Tämä lisää myös tulosten vertailukelpoisuutta suhteessa muihin 

tutkimuksiin.   

 

Kaikkiaan kyselyni tuotti paljon tietoa, josta vain osa on päätynyt tutkielmani aineistoksi. 

Esimerkiksi sukupuolen merkitys verkon käytössä jää analyyseissäni vähälle. Aineistoni 

varsin vähäinen kato ja lomakkeiden alhainen hylkäysprosentti kertovat informoidun ja 

organisoidussa kouluympäristössä tehdyn kyselyn eduista. Toisaalta miltei jokaisesta 

luokasta puuttui muutama oppilas, joten todellinen kato on tapahtunut jo ennen 

aineistonkeräyksen alkua.  

 

 

5.5 Muuttujien muodostaminen   
 

Monista samaa toisiinsa liittyneistä kysymyssarjoista muodostettiin analyysivaiheessa 

summamuuttujia. Tätä edelsi kuitenkin aina korrelaatiomatriisin tarkastelu, jotta saatoin 

varmistua muuttujien yhteisvaihtelusta. Analyysivaiheessa päädyin myös yhdistelemään 

joitakin keskeisiä taustamuuttujia.  Laaja-alaisen kyselylomakkeen tuottamaa tietomäärää 

oli käsiteltävyyden vuoksi pakko tiivistää, vaikka näin menetettiinkin osa alkuperäisten 

muuttujien sisältämästä informaatiosta.  Taustamuuttujista päädyin yhdistämään isän ja 

äidin koulutuksen ja sosioekonomisen aseman, joihin jatkossa viitataan nimillä 

”vanhempien keskimääräinen koulutus ja keskimääräinen sosioekonominen asema”.   

Ratkaisu korostaa koko perheen aseman määrittelyä, jonka kääntöpuolena on vanhempien 

sukupuolen jääminen näkymättömiin.4 

 

                                                   
4  Liittestä 2b löytyy vanhempien sosioekonomisen aseman  määrittelyn taustalla ollut muuttujajakauma 
sukupuolittain    
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Kummatkin summamuuttujat muodostettiin isän ja äidin vastaavien muuttujien 

yhteenlaskulla. Kotiäidit ja eläkeläis-vanhemmat -joita oli vain muutamia tapauksia- 

sijoitettiin sosioekonomisiin ryhmiin entisen ammattinsa mukaan. Jos toisen vanhemman 

tiedot puuttuivat kokonaan (esimerkiksi  yksinhuoltajan), huomioitiin vain huoltajana 

toimivan vanhemman muuttujan arvo, joka kerrottiin kahdella.  Näin saaduista summista 

määriteltiin vanhempien keskimääräinen koulutus- ja sosioekonominen asema. 

Useimmissa tapauksissa se määrittyi korkeammin koulutetun vanhemman mukaan. Esim. 

ammattikoulun käynyt isä ja opistotason koulutuksen saanut äiti sijoittuvat keskimäärin 

opistotasolle. Vajaassa kolmanneksessa tapauksista vanhempien tasoerot näissä 

kategorioissa olivat yhtä luokkaa suurempia. Tällöin keskiarvomuuttuja ei enää kuvaa 

todellista koulutusta tai sosioekonomista asemaa, vaan lukuarvo kertoo näiden 

keskimääräisen aseman. Esimerkiksi ”vailla ammatillista koulutusta” oleva isä (arvo 1) ja 

”opistotason koulutuksen” omaava äiti (arvo 3) saavat yhdistettynä arvon 4, joka 

keskimääräisenä koulutustasona tarkoittaa ”ammattikoulusta”.   

 

Keskimääräinen koulutus- ja sosioekonominen asema muuttujat kuvaavat kuitenkin myös 

alkuperäisiä muuttujia luotettavasti: niiden korrelaatiot vastaavien isän ja äidin 

muuttujien kanssa ovat yli 0,8.  Tämä kuvastaa myös suomalaisen yhteiskunnan selviä 

sosioekonomisia ja koulutuksellisia eroja. Avioliittoja kuvaa koulutuksellinen ja 

sosioekonominen homogeenisyys.    Sosioekonomisten ja koulutuksellisten kerrostumien 

erojen kuvaus on siten tällä aineistolla luotettavaa.   
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6. Nuorten netinkäyttö  
 

Tässä luvussa  kuvaan “nettisukupolven” yhden ikäryhmän verkon käyttöä aineistoni  

perusteella. Kuvailu tapahtuu suorien jakaumien esittelyllä, joita olen paikoin tarkastellut 

sukupuolittain jaoteltuina.  Käsittelen aluksi nuorten netin käytön paikkoja ja netissä 

vietettyä aikaa.  Tämän jälkeen keskityn verkon käytön aloitusikään ja käytön useuteen. 

Viimeisessä alaluvussa käsitellään nuorten käyttämiä verkkopalveluita ja yleisemmin 

verkon käytön sisältöjä. Luku toimii tutkimusmateriaalini esittelynä ja johdatuksena 

seuraaville analyysiluvuille, joissa tarkastellaan sosiaalisen taustan vaikutusta edellä 

mainittuihin muuttujiin.    

 

 

6.1 Missä verkkoa käytetään ja kuinka paljon?  

 

Tietokonelaitteiston puutteesta johtuva digitaalinen kuilu ei näytä koskevan ainakaan 

kyselyyn vastanneita. Ainoastaan yhdellä vastaajalla koko joukosta (238) ei ollut 

verkonkäyttömahdollisuutta kotonaan. Lähes seitsemänkymmentä prosenttia ilmoitti 

voivansa käyttää nettiä omalta (tieto)koneeltaan ja omassa huoneessaan. Loput ilmoittivat 

käyttävänsä kodin yhteistä konetta.  

 

Kysymyksessä (kts. liite 3, nro 19) ei tarkemmin eroteltu minkälainen ”oma kone” on, 

joten tutkimuksesta ei siten selviä millaisen laitteen parissa verkkoaika kuluu. 

Vastausvaihtoehdoissa ei erikseen kysytty verkonkäyttöä esimerkiksi pelikonsolilla, 

kännykällä tai muilla mobiililaitteilla.  Tekemäni esitutkimuksen tietojen perusteella 

suurin osa netissä vietetystä ajasta käytetään edelleen pääasiassa pöytä- tai kannettavien 

tietokoneiden ääressä. Kännykällä saatetaan toki tarkistaa esimerkiksi bussin lähtöaika, 

mutta varsinaiseen surffailuun se koetaan liian kömpelöksi.  Oletettavaa siis on, että 

suurin osa tutkittavien ilmoittamasta netinkäyttöajasta koostuu juuri tietokoneen käytöstä.  
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Keskimäärin nuoret viettivät netissä 2.5 tuntia, joka on hieman korkeampi tulos kuin 

esimerkiksi vuonna 2009 nuorisobarometrissa saatu lukema n. 2 tuntia. 

(Nuorisobarometri 2009, s.91) Ero saattaa selittyä paitsi aineistonkeruutapojen 

erilaisuudella (informoitu kysely - puhelinhaastattelu), mutta myös kysymyksen 

asettelulla. Tässä tutkimuksessa vastaajaa pyydettiin arvioimaan päivittäinen 

netinkäyttöaikansa tunteina, kun taas nuorisobarometrissa samaa kysyttiin minuutteina.  

 

Tutkimuksessani sukupuoli osoittautui merkittävimmäksi netissä vietetyn ajan 

selittäjäksi. 5   Yksittäisenä selittävänä tekijänä sen merkitys nousi ohi sosiaalisen taustan, 

harrastusten ja koulumenestyksen, joita käsitellään myöhemmissä luvuissa. Tytöt 

viettävät verkossa keskimäärin 2.2 tuntia, kun taas pojilla vastaavat aika oli 2,9 tuntia. 

(kts. taulukko 1). Pojista miltei kolmannes voidaan lukea runsaasti verkossa aikaa 

viettäviin (4 tuntia tai enemmän) kun taas tytöillä kolmannes kuului vähän aikaa verkossa 

viettäviin (tunti tai vähemmän).  Kaikkein suurimmat verkonkäyttöajat (jopa 10 tuntia 

päivässä) olivat kaikki poikien ilmoittamia.   

 

Tulosten tulkinnassa pitää huomioida myös verkkoajan monitulkintaisuus; edellyttääkö 

netissä oleminen aktiivista selainohjelman käyttöä sekä jatkuvaa vuorovaikutusta hiiren 

ja näppäimistön välittämänä vai tulkitaanko netissä olemiseksi myös se että kone on 

päällä, vaikka sitä ei joka hetki käytettäisikään.  Kyselylomakkeessa ei tätä erottelua 

erikseen selvennetty ja onkin oletettavaa että verkossa oleminen tapahtuu samanaikaisesti 

monien muiden toimintojen kanssa. Monien tutkimusten perusteella nuorten medioiden 

käytölle on ominaista monikanavaisuus ja useiden eri medioiden samanaikainen käyttö 

(simultaanikäyttö). Tietokoneen välityksellä käydään keskustelua ystävien kanssa 

esimerkiksi Msn-messenger-ohjelmalla.  Samaan aikaan osallistutaan netissä 

keskustelufoorumin (esimerkiksi Suomi24h.) väittelyyn. Näiden lisäksi katsotaan 

sivusilmällä auki olevaa televisiota. (Noppari & Uusitalo & Kupiainen & Luostarinen 39, 

2008)    

 

 

                                                   
5 Sosiodemografisista taustamuuttujista ikä jätettiin tässä tutkimuksessa kokonaan tarkastelujen 
ulkopuolelle. Syynä tähän oli vastaajajoukon, yhdeksäsluokkalaisten,  kapea ikäjakauma.   
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6.2 Internetin käyttö ja käytön aloitusikä  

 
Vastaajista neljä kymmenestä ilmoitti käyttävänsä verkkoa vähintään kerran päivässä, 

miltei päivittäin käyttävien osuuden ollessa sama (42 %).  Useamman kerran viikossa 

verkkoa käytti vajaa kuudennes vastaajista, loppujen käyttäessä nettiä useamman kerran 

kuussa.  Ainoastaan yksi vastaaja ilmoitti, ettei käytä nettiä lainkaan.  Taulukon 1. 

perusteella on havaittavissa, että pojat käyttävät verkkoa selvästi useammin kuin tytöt. 

Tyttöjen osuus esimerkiksi vain harvoin verkkoa käyttävien ryhmässä (useamman kerran 

kuussa) on nelinkertainen poikiin verrattuna.  Kokonaisuutena verkon käytön voi todeta 

olevan osa nuorten arkirutiineja. Reilu kahdeksankymmentä prosenttia kaikista 

vastaajista käyttää nettiä miltei joka päivä tai useammin.     

      

Taulukko 1. Verkossa vietetty aika, verkon käytön useus ja verkon käytön aloitusikä 
sukupuolen mukaan.  
 
 

Verkossa vietetty aika 

 

 Sukupuoli 

Tytöt        Pojat 

            % 

 

Yhteensä 

Alle 1 tunti  30 20 25 

Alle 2 tuntia  31 27 29 

Alle 3 tuntia  21 22 22 

4 tuntia tai enemmän  18 31 24 

Yhteensä  100 100 100 

N  120 116 236 

   

 

Verkon käytön useus 

 

 

 

 

   Tytöt         Pojat 

               % 

 

Yhteensä 

Vähintään kerran päivässä  33 50 42 

Miltei päivittäin  44 40 42 

Useamman kerran viikossa  19 9 14 

Useamman kerran kuussa  4 1 2 

Yhteensä  100 100 100 

N  120 117 237 
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Verkon käytön aloitusikä 

 

Tytöt           Pojat 

                % 

Yhteensä 

Alle 7 vuotta  5 9 7 

7-9 vuotta  24 35 30 

10-12 vuotta  52 45 48 

13-14 vuotta  17 9 13 

15 vuotta tai yli  2 2 2 

Yhteensä  100 100 100 

N  119 116 235 

 

Tyypillisin netinkäytön aloitusikä oli 10-12 vuotta, jonka ilmoitti lähes puolet vastaajista. 

Pojat aloittavat verkon käytön tyttöjä varhaisemmin.  Heillä tyypillisin aloitusikä on noin 

kahdeksan vuotta, kun tytöillä vastaava ikä on lähempänä yhdeksää.  

 

Verkon käytön aloitusikä näyttäisi vaikuttavan myös verkossa vietettyyn aikaan. Mitä 

nuorempana verkon käyttö aloitetaan, sitä enemmän siellä vietetään myös aikaa. Sama 

pätee myös verkon käytön tiheyteen. Pidempään nettiä käyttäneet ovat useammin 

verkossa kuin myöhemmin aloittaneet.  

 

 

6.3 Käytetyimmät nettipalvelut ja käytön sisällöt  

 

Aineistoni perusteella verkko näyttäytyy nuorille ensisijaisesti sosiaalisena välineenä, 

jolla ylläpidetään yhteyttä ystäviin, vaihdetaan kuulumisia ja jaetaan erilaisia sisältöjä. 

Esimerkeiksi jaettavista sisällöistä käyvät vaikkapa verkkolinkit mielenkiintoisille 

sivustoille, yhteisösivustoilla julkaistut omat kuvat ja videot joissa saatetaan kuvata 

vaikkapa viikonlopun vieton railakkaimpia hetkiä. Yhteydenpito ja sosiaalisuus 

yhdistyvät saumattomasti myös viihtymiseen, jonka keskeisimpänä sisältönä on erilaisten 

videoiden katselu suositulla Youtube-sivustolla.  Tässä tutkimuksessani ei erikseen 

selvitetty kuinka paljon vastaajat katsovat televisio-ohjelmia verkosta, mutta Youtuben 

tarjonnasta vain murto-osa on perinteisten televisioyhtiöiden tuottamaa materiaalia. 

Lienee kuitenkin selvää, että lisääntyvä audiovisuaalisten mediasisältöjen kulutus 
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verkossa on yksi syy teini-ikäisten vähentyneeseen televisiovastaanottimen katseluun 

(esim. Kangas, Lundvall ja Siitonen 2008, 9).   

 

Kyselylomakkeessa nuoria pyydettiin mainitsemaan lyhyillä avovastauksilla kolme 

itselleen merkittävintä verkkosivustoa tai palvelua ja perustelemaan nämä valinnat 

lyhyesti. Sosiaalisuus ja viihtyminen esiintyvät selvästi eniten mainintoja saaneissa 

nettipalveluissa. Suosituimmuusjärjestyksessä kärjessä olivat Irc-galleria (20 %), 

Youtube (17 %) ja Facebook (13 %). Reaaliaikaiseen tekstipohjaiseen keskusteluun, tai 

puhumiseen käytetty MSN-messenger ohjelma nousi kolmanneksi merkittäväksi 

yhteydenpitovälineeksi 9 % osuudellaan kaikista maininnoista.  Käytetyimmät palvelut 

ryhmittyivät seuraavasti:    % 
Irc-Galleria 20 

Youtube 17 

Facebook 13 

MSN-Messenger 9 

Google  8 

Sähköposti 4 

Pelisivustot 4 

Iltasanomat / Iltalehti 3  

Wikipedia  2 

Harrastesivustot        9 

Muut  9  

Yhteensä      100 

Täydellisempi listaus mainituista sivustoista löytyy liitteestä 4. 

 

Sosiaalisuuden ja viihtymisen ohella tiedonhaku näyttää olevan nuorille kolmanneksi 

merkittävin internetin käyttösisältö. Google mainitaan neljänneksi yleisimpänä palveluna. 

Tätä yleisemmin tietoa haetaan kuitenkin joiltain erityissivustoilta, jotka näkyvät 

ryhmässä ’harrastussivustot’. Tähän luokkaan koodasin kaikki ne maininnat, jotka 

liittyivät nuoren harrastuksiin tai kiinnostuksen kohteisiin (esimerkiksi urheiluseuran 

kotisivut, moottoripyörä / mopo- , ratsastus-, sarjakuvasivustot jne.). Näiden sivustojen 

käytön perusteluissa mainittiin juuri tiedonhaku itseä kiinnostavista asioista tai arkisten 

rutiinien hoitaminen, esimerkiksi treeniaikojen tarkistaminen oman joukkueen 

kotisivuilta.   Eniten mainintoja saaneet sivustot tai palvelut tulevat myös selkeästi esille 

internetin käytön sisältöjä mittaavissa vastauksissa. Tosin niiden järjestys ei ollut täysin 
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sama. Netin käytön sisältöjä mitattiin kuusiportaisella asteikolla jonka ääripäinä olivat 

väittämät ”käytän vähintään kerran päivässä” ja ”en käytä lainkaan”.  Sosiaalisuus, 

viihtyminen ja tiedonhaku tulivat esiin myös käytetyimmissä verkon sisällöissä (kts. 

taulukko 2).  

 

Joka päivä tai useamman kerran viikossa ‘mesettäviä tai chattailevia’ oli neljä viidesosaa 

vastaajista, yhteisösivustoille (Irc-galleria, Facebook) osallistuvia ja Youtubesta videoita 

katselevia miltei saman verran. Myös tiedonhakua harjoitti useampi kuin kaksi kolmesta.  

Miltei kuudennes vastaajista ilmoitti ettei käytä lainkaan yhteisösivustoja.  Toisaalta 

tiedonhaussa vastaava lukema oli alle prosentin. Tiedonhaku on jokseenkin yhtä yleistä 

kummallekin sukupuolelle, mutta verkon käyttö sosiaalisten suhteiden hoitamiseen on 

selkeästi ominaisempaa tytöille. Selkeimmät erot sukupuolten välillä näkyvät 

yhteisösivustoille osallistumisessa. Reilu neljännes pojista käyttää niitä vain kerran 

kuussa tai harvemmin  

 

Uutisten lukeminen netistä oli jo huomattavasti harvinaisempaa. Päivittäin tai useamman 

kerran viikossa uutisia luki reilu kolmannes. Taulukon perusteella pojat näyttävät jonkin 

verran tyttöjä aktiivisemmilta verkkouutisten lukijoilta.  Miltei kuudesosa (16 %) ilmoitti 

ettei lue netistä lainkaan uutisia. Koulutyön apuna nettiä ilmoitti käyttävänsä kerran 

viikossa tai useammin kolmannes vastaajista.   

 

Netissä pelaamista harjoitti samalla aikavälillä (päivittäin tai useamman kerran viikossa) 

vajaa kolmannes ja miltei puolet kaikista vastaajista pelaa vain kerran kuussa tai ei 

lainkaan.  Pelaamisen sukupuolittuneisuus on aineistoni perusteella selvää.  Tytöistä 

kaksi kolmannesta pelaa vain harvoin, kun pojista näin vastasi vain viidennes. Poikien 

tyttöjä runsaampi pelaaminen lienee yhtenä syynä heidän vähäisempään kiinnostukseensa 

verkon yhteisösivustoja kohtaan.  Kaikkein selkeimmät sukupuolierot näkyvät 

maksullisten nettipelien harrastajajoukossa. Pojista kuudennes pelaa World of Warcraftin 
6tapaisia tuhansia osanottajia käsittäviä verkkopelejä aktiivisesti. Tytöistä käytännössä 

kaikki lukeutuivat kysymyksessä ryhmään ”ei lainkaan”, johon myös suurin osa pojista 

kuuluu. 

                                                   
6  World of Warcraft (usein lyhennetään WoW)  on verkossa pelattava maailmanlaajuisesti 11 miljoonaa 
pelaajaa käsittävä virtuaalinen fantasiamaailma. Peli on maksullinen (n.10 € kk.) ja täten melkoinen  
rahasampo kehittäjälleen. 



 
   Taulukko 2. Nuorten verkon käyttösisällöt  sukupuolen mukaan. 

       Tytöt %       Pojat %  

 

Päivittäin tai useamman kerran  viikossa 82 76 79 

Kerran viikossa tai useamman kerran kuukaudessa 10 9 9 

Kerran kuussa tai ei lainkaan  8 15 12 

Yhteensä  100 100 100 

Mesetys tai  
chattaily  

    

Päivittäin tai useamman kerran  viikossa 84 61 72 

Kerran viikossa tai useamman kerran kuukaudessa 8 11 10 

Kerran kuussa tai ei lainkaan  8 28 18 

Yhteensä  100 100 100 

Yhteisö- 
sivustoille  
osallistuminen 
 

    

Päivittäin tai useamman kerran  viikossa 69 75 72 

Kerran viikossa tai useamman kerran kuukaudessa 25 20 22 

Kerran kuussa tai ei lainkaan  6 5 6 

Yhteensä  100 100 100 

Videoiden  
katselu  

    

Päivittäin tai useamman kerran  viikossa 66 77 72 

Kerran viikossa tai useamman kerran kuukaudessa 28 16 22 

Kerran kuussa tai ei lainkaan  6 7 6 

Yhteensä  100 100 100 

Tiedon etsintä  
hakukoneilla 
 

    

Päivittäin tai useamman kerran  viikossa 30 44 37 

Kerran viikossa tai useamman kerran kuukaudessa 30 22 26 

Kerran kuussa tai ei lainkaan  40 34 37 

Yhteensä  100 100 100 

Uutisten  
lukeminen  
netistä 

    

Päivittäin tai useamman kerran  viikossa 13 51 32 

Kerran viikossa tai useamman kerran kuukaudessa 19 28 23 

Kerran kuussa tai ei lainkaan  69 21 45 

Yhteensä  100 100 100 

Pelien 
pelaaminen 
(netin ilmais-
pelit tai ostetut)  

    

Päivittäin tai useamman kerran  viikossa 15 20 18 

Kerran viikossa tai useamman kerran kuukaudessa 51 39 45 

Kerran kuussa tai ei lainkaan  34 41 37 

Yhteensä  100 100 100 

Koulutyön  
apuna   

    

Päivittäin tai useamman kerran  viikossa 0 16 8 

Kerran viikossa tai useamman kerran kuukaudessa 1 1 1 
Kuukausi-
maksullisten  
nettipelien  
pelaaminen  
 

Kerran kuussa tai ei lainkaan  99 83 92 

 Yhteensä  100 100 100 

   N  119 117 236 



Näkemys nuorista ”universaalina nettisukupolvena” näyttää aineistoni suorien jakaumien 

perusteella todellista tilannetta pelkistävältä yleistykseltä. On totta verkko on valtaosalle 

nuorista sosiaalisen yhteydenpidon väline. Samalla se on osa arkipäiväistä tiedonhakua ja 

toisaalta viihtymistä.  Näiden käyttösisältöjen perusteella puhe yhtenäisestä 

verkkosukupolvesta on perusteltua.   

 

Yhtenäisyys on kuitenkin näennäistä, joka paljastuu tuloksia tarkemmin analysoitaessa.  

Esimerkiksi verkkouutisten lukemisaktiivisuuden perusteella nuoret jakautuvat hyvin 

selkeästi toisistaan eroaviin ryhmiin. Selkeä jakautuminen pätee myös verkossa 

vietettyyn aikaan. Pojista kolmannes viettää verkossa vähintään 4 tuntia, kun viidennes 

viihtyy ruudun ääressä vain tunnin verran. Verkkopelaaminen näyttää jakautuvan 

sukupuolittain melko selkeästi. Pojat pelaavat, tytöt eivät pelaa. Pojista vähemmistö pelaa 

paljon (WoW:n tai vastaavien pelaajat). Viidennes pojista kuitenkin pelaa vain harvoin, 

jos ollenkaan. Mielikuvaa yhtenäisestä verkkosukupolvesta rikkoi myös se kuudennes 

vastaajista, jotka ilmoittivat etteivät käytä lainkaan suosittuja yhteisösivustoja kuten Irc-

galleriaa ja Facebookia.    

 

Nuorten verkon käyttö näyttää –ainakin suorien jakaumien perusteella- noudattelevan van 

Dijkin hahmottelemaa digitaalisten kuilujen sulkeutumisen ja avautumisen mallia (kts. s. 

27 kaavio).   Tietokonelaitteiston puute, eli materiaalinen saatavuus, ei enää muodostu 

nuorilla absoluuttiseksi verkon käyttöä rajoittavaksi tekijäksi. Tässä kohdin käytön 

sisällöt alkavat erottua toisistaan yhä voimakkaammin. (van Dijk 2005, 71) Eriytymistä 

on usein selitetty muun muassa sosioekonomisilla taustatekijöillä, joiden merkitykseen 

nuorten verkon käytön taustatekijöinä keskityn seuraavassa luvussa. 
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7. Sosiaalinen tausta ja nuorten netinkäyttö  
 

Tässä luvussa kartoitan sosiaaliseen taustaksi nimettyjä tekijöitä ja tutkin niiden yhteyttä  

nuorten netinkäyttöön. Lähtökohtana on van Dijkin olettamus verkon käytön erilaisista 

sisällöistä erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin tai kategorioihin kuuluvien ryhmien välillä 

(2005, 5-6). Aiemmissa tutkimuksissa vanhempien koulutuksen ja sosioekonomisen 

aseman on havaittu vaikuttavan perheissä elävien nuorten verkon käyttöön (esim. Lee 

2008 ja Hargittai 2010). Vanhempien sosioekonominen asema ja heidän 

koulutustaustansa tarkastelu suhteessa nuorten verkonkäyttöön muodostaakin luvun 

ensimmäisen osaan.    

 

Toisessa osassa käsittelen perheeseen liittyviä tekijöitä, jotka näyttävät selittävän nuorten 

verkon käyttöä paljon suuremmassa määrin kuin vanhempien sosioekonominen asema.   

Luvun kolmas osa keskittyy vanhempiin tietotekniikan käyttäjinä ja tämän taustan 

merkitykseen nuorten verkon käytön selittäjänä. Luvun viimeisessä osassa keskityn 

vanhempien rooliin nuorten verkon käytön kontrolloijina ja avunantajina 

ongelmatilanteissa.  Perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvät tekijät muodostavat työssäni 

aiemmasta yhteiskuntateoreettisesta pohdiskelusta irtautuvan perhesosiologisen 

näkökulman. Nämä tekijät selittävätkin nuorten verkon käyttöä lopulta paljon enemmän 

kuin vaikkapa vanhempien sosioekonominen asema.  

 

 

7.1 Vanhempien koulutuksen ja sosioekonomisen aseman 

vaikutus   

 

Omassa aineistossani vanhempien koulutuksella ja sosioekonomisella asemalla näyttää 

olevan melko vähäinen vaikutus netinkäytön sisältöihin sekä niihin syihin miksi verkkoa 

käytetään. Netissä vietettyyn aikaan sitä vastoin nämä taustatekijät tuntuvat vaikuttavan. 

Tulokseni ovat siis toisentyyppisiä, kuin aiemmin käsitellyn Lisa Lee:n (2008) 
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artikkelissaan raportoimat erot brittinuorten verkonkäytön sisällöissä eri 

yhteiskuntaluokkiin kuuluvien kesken. Vähäiset erot voidaan ehkä tulkita osoituksena 

suomalaisen tietoyhteiskuntaprojektin onnistumisesta.  Verkon tarjoamat mahdollisuudet 

ovat tasapuolisesti kaikkien -tai ainakin nuorten- käytettävissä ja niitä myös käytetään 

melko yhtenäisesti. Toisaalta erojen vähäisyyttä selittää peruskoulujärjestelmämme, 

jonka seurauksena lähtökohdat eri asemista tuleville nuorille ovat paljon tasa-

arvoisemmat kuin vanhaa luokka-yhteiskuntaa ja eriytynyttä koulujärjestelmää 

edustavassa Englannissa.  

 

Vertailtaessa esimerkiksi ”tiedonhankinta” – motiivin (kuvattu liitteessä 6 b.) saamia 

arvoja eri koulutustasoilla yksisuuntaisen varianssianalyysin keinoin ryhmien erot eivät 

muodostuneet kovin suuriksi7. Ammattikoulutettujen vanhempien nuorten keskiarvo oli 

2.2, korkeasti koulutettujen 2.0, keskiasteen koulutettujen sijoittuessa näiden kahden 

väliin. Tulokset ovat tilastollisesti enintään viitteellisiä (p = 0,116).  

 

Samansuuntainen, tilastollisesti vain viitteellinen tulos saatiin tarkasteltaessa 

sosioekonomisen aseman ja netissä tapahtuvan uutisten luvun välistä yhteyttä 

varianssianalyysilla. Yllättäen työttömien perheistä tulevat nuoret erottuvat kuitenkin 

muita aktiivisempina uutistenlukijoina (arvo 2.8, muiden ryhmien keskiarvojen ollessa 

3.4:n yläpuolella8.) Tulos selittynee perinteisen printtimedian merkityksen vähäisyydellä 

työttömien perheissä.  Uutistenluku netistä on ainut vaihtoehto, kun tarjolla ei ole 

paperista sanomalehteä. Tulos voidaan tulkita informaatioköyhyyden (Schiller 1996, 50) 

ja sen sosioekonomisen aseman mukaisen jakautumisen kautta.. Kaikkein alimmissa 

tuloluokissa tyydytään vain verkon tarjoamaan ilmaiseen uutistarjontaan.  Sen sisällöt 

ovat usein viihteellisesti painottuneita. Niinpä Iltalehti ja Ilta-Sanomat olivat miltei 

ainoita mainittuja verkkolehtiä.  Verkkouutisia meillä kuitenkin lukevat jokseenkin 

kaikki, toisin kuin Englannissa, jossa uutisten lukemisaktiivisuus oli selkeän 

luokkasidonnaista.  (kts. s. 34)  

  

 

Omassa aineistossani kaikkein merkittävin vaikutus vanhempien sosioekonomisella 

asemalla oli verkossa vietettyyn aikaan. Korrelaatio näiden kahden välillä oli huomattava 
                                                   
7 Liitteestä 5a löytyy tarkempi taulukko varianssien eroavaisuuksista.   
8 Pienempi arvo merkitsee tässä aktiivisempaa uutisten lukua kuin suurempi arvo.  
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(.197) vakioitaessa internetin käyttöpaikka, käytön aloitusikä ja vanhempien oma 

tietokoneenkäyttö. Varianssianalyysissa ryhmäkeskiarvoja verrattaessa työttömät 

erottuvat selkeästi keskimääräisellä 3,8 tunnin netinkäyttöajallaan, mutta muiden 

sosioekonomisten ryhmien väliset keskinäiset erot eivät olleet kovin huomattavia 9. 

Keskimäärin eri sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvat nuoret viettivät aikaa verkossa 

seuraavasti:       

              
 
  
 

 

 

 

 

Työttömien perheiden lasten runsas verkon käyttöaika voi selittyä monella tekijällä.  Yksi 

merkittävin syy lienee muiden, yleensä maksullisten harrastusten tai aktiviteettien 

vähäisyys tässä ryhmässä. Verkon käytölle on näin yksinkertaisesti enemmän aikaa kuin 

keskiluokkaisilla nuorilla, joilla kodin ulkopuoliset harrastukset vievät merkittävämmän 

osan vapaa-ajasta.  

 

Sosioekonominen tausta ja laiteresurssit 

 

Kaikilla yhdeksäsluokkalaisilla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta oli internetyhteys 

kotonaan. Nuorten joukossa oli kuitenkin eroja sen suhteen mikä oli internetin 

käyttöpaikka kodin sisällä. Suurimmalla osalla (70 %) oli kone omassa huoneessaan, 

loppujen käyttäessä kodin yhteistä konetta.  Oman koneen käyttö oli sidoksissa nuorten 

sosioekonomiseen taustaan; työttömien perheissä vain puolella oli kone omassa 

huoneessaan, kun taas ylemmissä toimihenkilöperheissä kolme neljästä nuoresta saattoi 

käyttää omaa tietokonetta.  

Vaikka laiteresurssien erilaisesta jakautumisesta johtuva digitaalinen kuilu näyttääkin 

kaventuneen, se ei kuitenkaan osoita täydellisen katoamisen merkkejä.  Paremmin 

toimeentulevilla on varaa hankkia nuorelle useammin oma kone.  Tulos on hyvin linjassa 

                                                   
9 Ryhmien sisäisten keskihajontojen suuren vaihtelun vuoksi tulos ei täytä tilastollisen merkitsevyyden 
kriteereitä, vaikka ryhmien väliset erot sinänsä ovatkin huomattavia (p = 0.045). 

                                                                    tuntia 

Työttömät  3.8 

Työntekijät  2.7 

Alemmat toimihenkilöt ja yrittäjät 2.3 

Ylemmät toimihenkilöt  2.4  
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van Dijkin (2005, 62) esittämän teknologian diffuusioteoriaan kritiikin kanssa (kts. luku 

4.3 Materiaalinen saavutettavuus) ja vastaa myös aiempia Hargittain (2010) tuloksia 

nuorten laitteistoresurssien jakautumisesta sosioekonomisten tekijöiden mukaan (luku 

4.4).  

 

Internetin käyttöpaikalla näyttäisi olevan selkeä yhteys netissä vietettyyn aikaan 

(korrelaatio .20, p = .003) kun kaikkien mahdollisten väliin tulevien muuttujien vaikutus 

vakioitiin. Oma kone lisää selvästi nuorten verkkoaikaa: kodin yhteistä konetta käyttävät 

viettävät keskimäärin verkossa 1,8 tuntia päivässä, kun omaa konetta käyttävillä aika on 

2,8 tuntia.   

 

 

Sosiaalinen tausta ja käytetyimmät sivustot 

 

Internetin käytön sisältöjä selvittäneessä avokysymyksessä  enemmistö vastauksista 

jakautui Irc-gallerian, Facebookin ja Youtuben kesken. Yhdessä ne muodostivat puolet 

kaikista mainituista sivustoista (kts. s. 42).   

 

Vanhempien koulutustasolla ei näyttänyt olevan juuri vaikutusta mainittujen sivujen 

käyttöön, joka kertoo kenties nuorten vielä tässä ikävaiheessa melko yhtenäisistä 

verkonkäyttötavoista. Joitakin eroja kuitenkin löytyi. Sosioekonomisen aseman ja 

käytetyimpien sivustojen ristiintaulukointi tuotti mielenkiintoisia havaintoja Facebookin 

ja Irc-gallerian suhteen. Yli neljäsosa nuorista, joiden vanhemmat olivat työttömiä 

mainitsivat Irc-gallerian merkitseväksi palveluksi, kun taas toimihenkilöillä (ylemmät ja 

alemmat) sen yleisyys oli vain vajaan viidenneksen luokkaa. Facebookin käyttö taas 

näyttäisi noudattavan päinvastaista järjestystä; korkeamman sosioekonomisen taustan 

omaavat käyttävät sitä useammin kuin työntekijät ja työttömät.   
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Taulukko 3. Eräiden internet-sivujen käyttö10 vanhempien sosioekonomisen 

aseman mukaan  

Käytetyt internet 

sivustot  

                                Vanhempien sosioekonominen asema  

 Työttömät  Työntekijät Alemmat 

toimihenkilöt 

ja yrittäjät 

Ylemmät 

toimihenkilöt 

   Yhteensä 

                                                                     % käyttää   

Facebook 9 11 15 14 13 

Irc-Galleria 28 22 19 18 20 

Iltasanomat /Iltalehti  9 3 1 4 3 

Harraste yms. sivusto 3 10 10 10 10 

     N                                    11 51 97 62 221 

 
 

 

Vaikka erot eri ryhmien välillä eivät ole kovin suuria, ne kertovat kuitenkin sosiaalisen 

taustan vaikutuksesta netinkäytön sisältöihin. Suomenkielisenä  ja paikkansa 

vakiinnuttaneena palveluna Irc-galleriaan osallistuminen on helppoa kaikille. Se on 

selkeästi käytetyin ja tunnetuin nuorten käyttämä sosiaalisen median sivusto.  Nuorten 

keskuudessa sittemmin miltei yhtä suosittu Facebook on uudempi tulokas, jonka 

ensimmäiset käyttäjät Suomessa kuuluivat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoihin. 

(sivusto oli pitkään käytettävissä vain englanninkielisenä).  Vaikka koulutus on sittemmin 

menettänyt merkitystään Facebookin laajennettua käyttäjäkuntaansa, näyttää se edelleen 

vaikuttavan nuorten keskuudessa yhtenä taustatekijänä.   

 

Koulutuksen merkitystä nuorten verkonkäytössä on tutkinut myös Estzer Hargittai, joka 

vuonna 2007 ilmestyneessä artikkelissaan ’Whose Space’ päätyy toteamaan, että 

yliopistokoulusta saaneiden vanhempien lapset käyttivät Facebookia todennäköisemmin 

kuin MySpacea11, joka taas oli vähemmän koulutusta saaneiden vanhempien lasten 

suosiossa. MySpace oli selkeästi myös etnisten vähemmistöjen suosima sosiaalinen 

media, jotka olivat puolestaan aliedustettuina Facebookissa.  (Hargittai 2007)  

                                                   
10  Niiden osuus (%) jotka mainitsivat palvelun yhtenä käyttämistään verkkosivuista.  (Kysymys nro 24).  
11  Myspace on etenkin Yhdysvalloissa suosittu yhteisöpalvelu. Suomalaisessa kontekstissa sitä voidaan 
verrata nuorten suosimaan Irc-galleriaan.    
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Työttömien perheiden nuoret erottuvat selkeästi myös iltapäivälehtien 

lukemisaktiivisuuden perusteella, joka selittynee jo edellä käsitellyllä painetun aineiston 

vähäisyydellä.  Työttömien perheiden nuoret eroavat huomattavasti muista ryhmistä 

myös harrastussivustojen käytössä (taulukko 4). Tämän voidaan katsoa johtuvan 

vanhempien työttömyyden lasten harrastusmahdollisuuksia- ja aktiivisuutta alentavasta 

vaikutuksesta. Alhainen tulotaso ei salli lasten kalliita harrastuksia. Aineiston 

koodausmenetelmästä johtuen tilastolliset testit eivät olleet mahdollisia, joten tulosten 

merkittävyyttä ei tässä kohdin voida arvioida.  

 

  Taulukko 4. Käytetyimmät palvelut verkossa vietetyn ajan mukaan  

 
Käytetyimmät 

palvelut  

                                              Verkossa vietetty aika  

 Vähän 

käyttävät 

Keskiverto- 

Käyttäjät 

Paljon 

käyttävät 

Yhteensä 

                                                                 % käyttää  

Google 7 9 12 8 

Sähköposti  6 6 1 4 

Iltasanomat/ Iltalehti 2 2 5 3 

Wikipedia  1 3 4 2 

Harraste ymv.  

sivustot 

13 12 7 10 

 

 
 

Käytetyimmät sivustot vaihtelivat myös nuorten internetissä viettämän kokonaisajan 

mukaan. Vähiten nettiä käyttävien keskuudessa sähköposti mainittiin kuusi kertaa 

yleisemmin kuin paljon verkkoa käyttävien kohdalla. Wikipedia puolestaan mainittiin 

eniten käyttävien joukossa neljä kertaa useammin kuin vähiten käyttävien joukossa 

(taulukko 4).   Ajallisesti runsas netinkäyttö näyttää olevan yhteydessä myös verkon 

monipuolisempaan hyödyntämiseen. Tämä vastaa aiemmissa tutkimuksissa (mm. van 

Dijk 2005 106) havaittuja tuloksia.  

 



 52

7.2 Perheen vaikutus nuorten netinkäyttöön  

 

Aiemmin käsitellyt digitaaliset kuilut ja verkon käytön eriytyminen eivät -ainakaan 

viisitoistavuotiaiden nuorten kohdalla- vaikuta ensisijaisesti sosioekonomiseen asemaan 

tai koulutustasoon sidotuilta tekijöiltä.  Vanhempien taustaa merkittävämmiksi selittäjiksi 

nuorten netinkäytön kannalta nousivat erilaiset perheeseen liittyvät tekijät, kuten 

perhetyyppi, perheen toimivuus (yhdessä vietetty aika) ja suhteet vanhempiin. Keskityn 

seuraavaksi näiden tekijöiden analyysiin nuorten verkonkäytön taustatekijöinä. 

Tutkielmani empiirinen osuus laajentuu näin yhteiskunnallisia luokkajakoja tai 

digitaalisia kuiluja koskevan keskustelun ulkopuolelle. Perheen ja sen toiminnan 

tarkastelu luo kontekstin nuorten verkon käytölle.  Sosioekonomisilla tekijöillä oli 

kuitenkin merkitystä myös perheiden erottelijoina. Tähän seikkaan palataan 

perhekulttuuria käsittelevässä kappaleessa.  

 

Perhetyypin ja sisarusten vaikutus  
 

Perhetyyppi vaikuttaa melko paljon verkossa vietettyyn aikaan. Merkittävimmät erot 

näkyvät verrattaessa yksinhuoltajaperheissä (noin 2,7 tuntia) ja kahden vanhemman 

taloudessa asuvia (n. 2,3 tuntia) keskenään. Kokonaan vailla perhettä elävät näyttävät 

erottuvan selkeästi muista lähemmäs kuuden tunnin päivittäisellä netin käyttöajallaan.  

Tämä tulos perustuu kuitenkin vain kolmeen tapaukseen (’joku muu’ vaihtoehdolla 

vastanneet), joten sitä on syytä pitää lähinnä hypoteesin luontoisena.  Internetissä vietetty 

aika jakautui perhetyypeittäin seuraavasti:  

 
                             tuntia  

Ydinperhe  2.4 

Äiti ja lapsi  2.7 

Isä ja lapsi  2.8 

Uusioperhe 2.1  

Yhteishuoltajuus 2.3 

Joku muu  5.7  
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Tilastollinen analyysi osoitti varianssien yhtäsuuruustestin edellytysten täyttyvän ja eroja 

eri ryhmien välillä voidaan pitää tilastollisesti merkittävinä. (p= 0,021). Tulos kertonee 

erilaisista perheistä tulevien nuorten yhtäläisestä sosiaalisen kanssakäymisen tarpeesta. 

Netin merkitys ystävien ja läheisten ihmissuhteiden kannalta kasvaa vanhempien roolin 

vähentyessä.  Tämä heijastuu lisääntyneenä netinkäyttöaikana.   

 

Kotona asuvat sisarukset vaikuttavat puolestaan netinkäytön ajalliseen jakautumiseen 

vain vähän, sen sijaan netin käytön syihin heillä näyttäisi olevan enemmän vaikutusta. 

Sisarusten lukumäärä korreloi summamuuttujan ”netinkäytön yhteisöllisyys” 

kanssa12(korrelaatio .178,  p = ,008). Tulosta voidaan selittää samoilla tekijöillä kuin 

yksinhuoltajaperheiden lasten keskimääräistä suurempaa netinkäyttöäkin; ainoat lapset 

etsivät netistä useammin sosiaalista yhdessäoloa kuin sisaruksia omaavat.  

 

 

 

Perhekulttuuri  
 

Perhemuuttujien joukossa merkittävimmiksi internetissä vietetyn ajan selittäjiksi 

osoittautuivat perheen yhdessäoloa mittaavat kysymykset, jotka koskivat mm. yhdessä 

syömistä, yhdessä tekemistä ja keskustelua vanhempien kanssa (kts. liite 3, 14). 

Esimerkiksi kysymykseen “Syömme yhdessä vanhempani kanssa esim. päivällistä 

aamu/iltapalaa” vastasi vaihtoehdolla ”miltei päivittäin” 39 % vastaajista, kun taas 

”kerran kuussa tai harvemmin” yhdessä syöviä oli 12 %.    

 

Yhteistä aikaa ja tekemistä mittaavat kysymykset yhdistettiin summamuuttujaksi 

”Perheen toimivuus”, joka korreloi melko vahvasti internetissä vietetyn ajan kanssa ( .24 

p = ,000) Korrelaation suuruusluokka säilyi myös vakioitaessa sosioekonomisen aseman, 

perhemuodon ja liikuntaharrastuksen vaikutus.  Perheen yhdessä viettämän ajan ja 

nuorten nettiajan välinen yhteys havainnollistuu myös vertailtaessa erilaisia 

”perhekulttuureita” varianssianalyysin keinoin13 (taulukko 5).  
 
  

                                                   
12 Summamuuttujien muodostaminen on selostettu tarkemmin liitteessä 6 b 
13  Varianssiensa poikkeavuuden suhteen eri ryhmät täyttävät yhtäsuuruusvaatimukset ja tilastollisesti eri 
ryhmien keskiarvot poikkeavat merkittävästi toisistaan. (p = .005) .   
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Taulukko 5. Netissä vietetty aika tunneissa ja perheen yhdessä viettämä aika   
 

 Keskiarvo Alhaisin  

arvio 

Korkein arvio 

Paljon yhteistä 

aikaa  

2.2 .1 6.5 

Kohtuullisen 

paljon yhteistä 

aikaa  

2.1 .1 6.0 

Kohtuullisen 

vähän yhteistä 

aikaa  

2.6 .3 10.0 

Vähän yhteistä 

aikaa  

3.1 .0 10.0 

Yhteensä (N=232)  2.5 .0 10.0 

 
 

Paljon yhteistä aikaa viettävissä perheissä nuoret viettävät keskimäärin noin tunnin verran 

vähemmän aikaa netissä kuin vähän yhteistä aikaa omaavissa perheissä.  ”Perheen 

yhteinen aika” summamuuttuja korreloi myös melko voimakkaasti vanhempien 

sosioekonomisen aseman kanssa (.201 p = .002). Esimerkiksi reilu kolmannes ylempien 

toimihenkilöiden lapsista arvioi perheen viettävän paljon aikaa yhdessä, kun työttömien 

lapsista näin arvioi yksi kymmenestä ja työntekijöidenkin lasten kohdalla vain joka 

viides. Sosioekonominen tausta vaikuttaa siten myös perheiden arjen rakentumiseen, joka 

puolestaan vaikuttaa nuorten verkon käytön määrään.   

 

 

Suhteet vanhempiin ja internetin käytön motiivit  
 

Perheen yhdessä viettämän ajan lisäksi tutkimuksessani selvitettiin nuoren suhteita 

vanhempiinsa lomakkeen kysymyksillä ”Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi kanssa 

omista asioistasi?” ja ”Kuinka paljon vanhemmillasi on aikaa sinulle ja huolillesi?” (liite 

3, kysymykset 16 ja 17).    Näillä kysymyksillä toivoin saavani tietoa nuoren ja hänen 

vanhempiensa välisen suhteen toimivuudesta erityisesti nuoren oman kokemukseen 

perusteella.  Tämän suhteen vaikutusta nuoren netin käyttöön eritellään seuraavassa.    
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Enemmistöllä vastaajista suhteet vanhempiin näyttäisivätkin olevan kunnossa:  

Kuusi kymmenestä arvioi keskustelevansa vanhempiensa kanssa usein tai melko usein 

(liite 3, 16) ja yhdeksän kymmenestä arveli vanhempiensa ajan enimmäkseen riittäväksi 

nuoren huolille (liite 3, 17). Vain seitsemän prosenttia nuorista oli vastannut keskustelua 

koskevaan kysymykseen vaihtoehdolla “en juuri koskaan” ja vain yksi vastaaja arvioi 

vanhemmillaan olevan aikaa ”aivan liian vähän”  

 

Kommunikaatio- ja ajanpuutteen luomien ongelmien voisi olettaa heijastuvan myös 

nuorten netinkäytön sosiaalisiin motiiveihin, joita selvitettiin viisiportaisilla Likert-

asteikollisilla väittämillä (liite 3, 26).  Keskenään voimakkaasti korreloivista väitteistä 

luotiin keskiarvomuuttujat, jotka nimettiin seuraavasti: ”yhteisöllisyys ja itseilmaisu”, 

”yksinäisyys ja ajanviete” ja “huolet ja arkipäivän ongelmat”. 

 

Vanhempien nuorelle tarjoamaa aikaa mittaava muuttuja korreloikin kaikkien nettiin 

liitettyjen sosiaalisia tarpeita mittaavien motiivien kanssa. Merkittävin yhteys löytyi 

kuitenkin ”huolet ja arkipäivän ongelmat” motiivin kohdalta14, kun muiden muuttujien 

vaikutus vakioitiin (perhetyyppi, sisarusten lukumäärä, vanhempien sosioekonominen 

asema ja koulutustaso).   

 

Tulosten tulkinta noudattelee myös muiden perhemuuttujien kohdalla esitettyjä 

näkemyksiä. Nuoret jotka kokevat vanhempiensa ajan itselleen riittämättömäksi käyttävät 

nettiä enemmän sosiaalisten tarpeidensa täyttämiseen, koskivat nämä sitten yhteisössä 

mukana oloa, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisua, yksinäisyyttä tai yksinkertaisesti ajan 

tappamista. Erityisesti vanhempien ajan vähyys nuorelle näyttäisi vaikuttavan siten, että 

nuoret etsivät arkipäivän huolten ja ongelmien ratkaisuja verkon välityksellä.   

 

 

 

                                                   
14 Vanhempien aika (kysymys nro. 17) nuorelle korreloi internetin käytön motiivien kanssa seuraavasti 
”Yhteisöllisyys ja itseilmaisu” (.154  p= ,018), ”yksinäisyys ja ajanviete” (.168 p= ,01), ”huolet ja 
arkipäivän ongelmat (.277, p = .000) 
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7.3 Vanhemmat verkon käyttäjinä - esimerkkinä nuorille vai 

päinvastoin?  

 

Sosiaalista asemaa ja koulutusta mittaavien kysymysten ohella tutkimuksessa 

selvitettiin myös vastaajien vanhempien tietotekniikan käyttöä. Tarkoitus oli etsiä 

vastausta kysymykseen ’Vaikuttavatko vanhempien esimerkki ja osaaminen 

verkonkäyttäjinä perheen nuorten netinkäyttöön?’. Tämän osuuden teoreettisena 

lähtökohtana on oletus informationaalisen pääoman (Hamelink 2000) olemassaolosta 

ja mahdollisesta periytymisestä muiden pääoman lajien tapaan. Aineistoa 

analysoitaessa joitakin merkittäviä tuloksia ilmaantuikin, vaikka yleisesti ottaen 

internetin käytön kohdalla ei voida puhua ”perinteen” siirtymisestä sukupolvelta 

toiselle samaan tapaan kuin vaikka ruokailu- ja juomatavoissa.   Näin siksi, että 

suurin osa molemmista sukupolvista on omaksunut verkon käytön suunnilleen 

samaan aikaan.  

 

Vanhemmat tietotekniikan käyttäjinä 

 

Yhdeksäsluokkalaisten vanhemmat kuuluvat siihen sukupolveen, joka on aloittanut 

verkon käyttönsä vasta aikuisiässä. Merkittävin osa tutkittavien vanhemmista käyttää 

verkkoa arkirutiinien hoitamiseen, kuten laskujen maksuun, eikä heitä näin ollen voida 

lukea digitaalisesti syrjäytyneiksi. Joukosta löytyy kuitenkin kokonaan tietotekniikkaa 

käyttämättömiäkin; kymmenisen prosenttia vastanneiden vanhemmista ei käyttänyt nettiä 

edes arkirutiineihin tai sähköpostin lukemiseen. Näiden digitaalisesti syrjäytyneiden 

vanhempien vähäisyys aineistossani selittynee varmasti monissa tutkimuksissa havaitulla 

seikalla, jonka mukaan kouluikäiset lapset perheessä lisäävät vastaajien tietoteknisiä 

taitoja (van Dijk 2003, 319).  Kouluikäisten lasten vanhemmat ovat itse yleensä vielä 

suhteellisen nuoria ja mukana työelämässä, joten koneiden käyttö on monille tuttua myös 

työn kautta. Toisaalta tietokone saatetaan hankkia perheeseen juuri nuoren vaatimuksesta, 

tai olemassa olevaa laitteistoa päivitetään nuoren tarpeita silmälläpitäen.   Vanhempien 

tietotekniikan käyttö on esitetty kokonaisuudessaan seuraavassa taulukossa.  
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Taulukko 6. Vanhempien verkon käyttösisällöt (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Käyttävät sähköpostia

Hoitavat arkirutiineja

Lukevat uutisia verkosta

etsivät tietoa sujuvasti

Omaavat profiilin yhteisösivustolla

Pelaavat verkkopelejä

Kirjoittavat blogia tmv. 

Kyllä Ei 

 

Tyhjä alue asteikon loppupäässä kuvastaa ’en tiedä´ vastausvaihtoehtoa lomakkeessa  

 

Ristiintaulukointi vanhempien koulutuksen ja erilaisten käyttötapojen välillä paljasti että 

noin kuudennes enintään ammattikoulutuksen omaavista vanhemmista ei käyttänyt 

sähköpostia kun taas opistotasoisen ja korkeakoulutuksen omaavilla vastaava luku oli 

vain kaksi sadasta.  

 

 Taulukko 7. Tiedon sujuva etsiminen verkosta vanhempien koulutuksen mukaan.  

 

Etsii  

sujuvasti  tietoa  

                               Vanhempien koulutus 
                                            

 Vähemmän kuin 

opistotaso  

Opistotason 

koulutus 

Yliopisto / 

Korkeakoulu 

Yhteensä  

                    % 

Kyllä  63 69 91 72 

Ei  37 31 9 28 

Yhteensä  100  100 100 100 

N 75 68 45 188 
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Edistyneemmän käytön kohdalla koulutuspääoman merkitys nousi vielä 

merkittävämmäksi. Vähemmän kuin opistotasoisen koulutuksen15 saaneista vanhemmista 

vajaa kaksi kolmannesta arvioitiin sujuvasti tietoa hakeviksi (taulukko 7).  Korkeasti 

koulutettujen vanhempien vastaava lukema oli yhdeksän kymmenestä.. Näitä eroja 

ryhmien välillä voidaan pitää tilastollisesti merkittävinä ja ne kertovat selkeästi 

koulutuksellisten luokkajakojen heijastumisesta yhdeksäsluokkalaisten vanhempien 

verkonkäyttöön. Myös uutisten lukeminen netistä näyttäisi olevan myös yhteydessä 

koulutukseen, mutta tämä yhteys on tilastollisesti vain suuntaa antava.  Yhteisösivustojen 

käytön ja blogin kirjoittamisen suhteen sosioekonomiset taustatekijät eivät sen sijaan 

näyttäisi vaikuttavan.   

 

Kaikista vanhempien verkonkäyttöä mittaavista kysymyksistä muodostettiin 

summamuuttuja ”vanhempien tietotekninen aktiivisuus”. Tämä verkon käytön 

monipuolisuutta kuvannut summamuuttuja osoitti varianssianalyysissa selkeitä eroja eri 

koulutustaustan omaavien välillä. (kts. liite 5b) Koulutetummat vanhemmat käyttävät 

verkkoa monipuolisemmin kuin vähemmän koulutusta saaneet. Samanlainen jaottelu 

ilmeni myös sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna, mutta erot eri ryhmien 

(kuten työttömien ja muiden) välillä eivät olleet tilastollisesti merkittäviä.   

 

Kaikki verkon käytön sisällöt eivät kuitenkaan noudattaneet koulutuksellisen ja 

sosioekonomisen aseman mukaista jaottelua, jossa verkon käyttö yksiselitteisesti 

lisääntyy esimerkiksi koulutustason kohotessa.  Vanhempien verkkopelaaminen yleisyys 

oli selvästi sidoksissa sosioekonomiseen asemaan, mutta tällä erää käänteisesti 

(korrelaatio -.181 p = .008). Työttömien vanhempien perheessä kolmanneksessa pelattiin 

verkkopelejä, ammattikoulutetuissa vastaava luku oli neljännes. Toimihenkilöperheissä 

kuudennes ja ylemmissä toimihenkilöperheissä vain joka kahdeksas ilmoitti 

vanhempiensa pelaavan. Vielä selkeämmin erot ovat nähtävissä sukupuolen mukaan 

tarkasteltuna; työttömistä isistä puolet pelasi verkossa, ylemmistä toimihenkilöistä vain 

yksi seitsemästä.  

 

Tulokset käyvät hyvin yksiin van Dijkin (2005 111-124) digitaalisten (käyttö)kuilujen 

sosioekonomista eriytymistä esittävien näkemysten kanssa. Hyvin koulutetut, 
                                                   
15  ’Vähemmän kuin opistotasoinen koulutus’ sisältää ryhmät ’ei ammatillista koulutusta’ ja 
’ammattikoulun käyneet.’  
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työelämässä mukana olevat käyttävät verkkoa monipuolisemmin ja osaavat etsiä tietoa 

sujuvasti, kun taas huonommin koulutetuilla ja etenkin syrjäytymisvaarassa olevilla 

työttömillä painottuvat viihteellisemmät verkon käyttömuodot, kuten pelaaminen.  

 

 

 Vanhemmat nuorten opettajina vai nuorilta oppijoina?  
 

Vanhempien tietotekniikan hyödyntämisen tavoissa on isoja koulutustaustaan kiinnittyviä 

eroja, mutta näkyykö vanhempien osaaminen tai osaamattomuus myös nuorten 

verkonkäytössä?  Nuorten edelläkävijärooli uusien teknologioiden ja verkko-

sovellutusten omaksumisessa mielletään helposti itsestäänselvyydeksi ja verkon käyttöä 

selvitelleissä tutkimuksissa nuoriin on monesti suhtauduttu ”perheen tietotekniikka 

asiantuntijoina” (esim. Lahtinen 2007), jotka opastavat vanhempiaan tietotekniikan 

käytössä.  

 

Omassa tutkimuksessani valitsin lähtökohdakseni päinvastaisen näkemyksen. En 

selvittänyt sukupolviroolien ja mallioppimisen kääntymistä päinvastaiseksi (nuori opettaa 

vanhempiaan), vaikka etenkin alemman koulutustason omaavissa perheissä nuorten 

tietotekninen osaaminen näyttäisi ylittävän heidän vanhempiensa vastaavat taidot. 

Nuorten taidot tietokoneiden suhteen ovat kuitenkin usein näennäisiä ja luonteeltaan 

teknisiä. Teknisestä osaamisesta tuleekin erottaa informaation lukutaito (Mosberger, 

Caroline ja Stansbury 2003, 41), joka edellyttää myös hyvää perinteistä lukutaitoa. Nämä 

intellektuaaliset taidot ole sosioekonomisesta asemasta tai koulutustasosta 

riippumattomia ja niiden oppimisessa sosiaalisella taustalla on merkittävä rooli.  

 

Vanhempien ja nuorten taitoeroja tietotekniikan suhteen tiedusteltiin kysymyksellä 

”Osaavatko vanhempasi käyttää tietokonetta ja nettiä yhtä sujuvasti kuin sinä itse?” (liite 

3, 13.8). Kaikissa koulutusryhmissä enemmistö nuorista arvioi itsensä vanhempiaan 

taitavammiksi tietokoneen käyttäjiksi, mutta erot koulutustasojen välillä ovat erittäin 

selkeät (kts. liite 5 c.).  Lähes puolet korkeakoulutetuista vanhemmista arvioitiin yhtä 

taitaviksi, kun taas ammattikoulutettujen kohdalla osuus oli vain viidennes. Vähän 

koulutettujen vanhempien taitamattomuus suhteessa lastensa tietotekniikkataitoihin tulee 

esille myös vertailtaessa väitteen ”Vanhempani elävät tietotekniikan suhteen täysin eri 

maailmassa” (liite 3, 27) jakautumista eri koulutustasoa edustavien vanhempien kesken. 
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Miltei kaksi kolmasosaa ammatillisen koulutuksen saaneista vanhemmista arvioitiin 

vaihtoehdolla ”samaa mieltä”, kun taas korkeakoulutettujen osuus tässä ryhmässä oli vain 

kolmannes.  Digitaalisen kuilun syvyys perheen sisällä on siten sidoksissa vanhempien 

koulutukselliseen pääomaan tai sen puutteeseen. Kuilu kuvastaa myös vanhempien 

erilaista asemaa työelämässä. Korkeammin koulutetut tuntevat ja käyttävät nettiä 

monipuolisesti jo työnsä puolesta, kun taas vähän tai ei lainkaan koulutetut suorittavat 

usein manuaalista työtä, jossa tietotekniikan rooli ja sen itsenäinen käyttö ovat vähäisiä.    

 

 

Vanhempien verkon käytön merkitys nuorten kannalta  

 

Vanhempien tietotekniikan hyödyntäminen heijastui aineistossa osin yllättävissäkin 

yhteyksissä nuorten verkon käyttöön. Tietoteknisen pääoman hallinta ja tekniikan 

monipuolinen käyttö, tai näiden puute näyttäisi vaikuttavan myös nuorten käytön 

sisältöihin. Esimerkiksi vanhempien sujuva tiedonhaku oli yhteydessä nuorten 

tiedonhakua mittaaviin muuttujiin.  Internetin käyttö koulutyön apuna ja vanhempien 

sujuva tiedonhaku16 korreloivat tilastollisesti merkittävästi (.226 p = .001) kun 

mahdollisten väliintulevien muuttujien vaikutus on vakioitu (vanhempien koulutus, 

sosioekonominen asema, vastaajan koulumenestys). Myös nuorten ”googlettamisen” ja 

vanhempien tiedonhaun välinen korrelaatio oli merkittävä samaisilla vakioinneilla.  

 

Vanhempien verkkopelaamisen näytti olevan yhteydessä nuorten netinkäytön sisältöihin 

ja toisaalta verkon käytön motiiveihin.  Edellä mainituilla vakioinneilla vanhempien 

pelaaminen ja nuorten yhteisösivuostoille osallistuminen korreloivat keskenään 

merkittävästi (.141, p = 044).  Tämä kertoo ehkä perheen sisäisen ajankäytön 

eriytymisestä.  Vanhempien verkkopelaamisen myötä lisääntynyt netinkäyttö johtaa myös  

yhteisösivustojen suurempaan rooliin nuoren arjessa.  Vanhempien pelaaminen korreloi 

merkittävästi myös internetin käytön motiiveja kuvanneeseen “huolten unohtaminen, 

arkipäivän ongelmat ja vaikeus puhua kasvotusten” summamuuttujaan (.187, p = .006, 

summamuuttujasta tarkemmin liitteessä 6 b). Tämän voi katsoa johtuvan samasta 

sosiaalisen kanssakäymisen tarpeesta kuin edellä havaittu lisääntynyt yhteisösivustojen 

                                                   
16  Kysymyslomakkeen kohdat 13.4 ja 23.8  
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käyttö. Vanhempien ja heidän lastensa pelaamisella ei sen sijaan ollut mitään tilastollista 

yhteyttä keskenään.  

 
 
 

7.4 Vanhempien rooli nuorten verkon käytössä: säätelyä: apua ja 

avoimuutta 

 
Viimeinen osio kyselylomakkeessa koostui Likert-asteikollisista väittämistä, joilla 

selvitettiin vanhempien harjoittamaa kontrollointia nuoren verkon käytön suhteen, 

vanhempien tietämystä nuoren verkkopuuhista ja mahdollista auttamista 

ongelmatilanteissa. Näiden lisäksi tiedusteltiin lisäksi nuoren halukkuutta opiskella 

tulevaisuudessa internetin avulla ja selvitettiin tietotekniikkaan mahdollisesti liittyviä 

pelkoja.   Oheisessa taulukossa on esitetty kysymysten suorat jakaumat.  

 

                    Taulukko 8. Vanhempien kontrollointi ja tietämys nuorten verkonkäytöstä  

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ovat huolissaan liiallisesta tietokoneen käytöstä

Pyrkivät rajoittamaan tietokoneen käyttöä esim. aikarajoituksin

Elävät tietotekniikan suhteen täysin eri maailmassa kuin minä

Ovat hyvin selvillä mitä teen internetissä

Ovat nähneet profiilisivustoni esim. Irc-galleriassa

Voisi näyttää profiilisivuston vanhemmilleen 

Kun törmää ongelmaan netissä kysyy neuvoa vanhemmiltaan

 Haluaisi tulevaisuudessa opiskella ainakin joitain opintoja internetin
avulla

Joskus tietotekniikan nopea kehitys ahdistaa minua

samaa mieltä ei osaa sanoa eri mieltä
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Pelkkien suorien jakaumien perusteella yhdeksäsluokkalaisten nuorten verkonkäyttö 

vaikuttaa varsin itsenäiseltä; seitsemän kymmenestä ilmoitti, että vanhemmat eivät 

kontrolloi heidän tietokoneenkäyttöään. Miltei sama määrä oli eri mieltä väitteen 

”vanhemmat ovat huolissaan liiallisesta tietokoneenkäytöstäni” kanssa.  

 

Digitaalisen kuilun syvyyttä perheen sisällä mitannut väite ”Vanhempani elävät 

tietotekniikan suhteen täysin eri maailmassa” osoittautui vaikeaksi arvioitavaksi, mikä 

kuvastuu suurena ”ei osaa sanoa” valintojen määränä.  Väitteen kanssa samaa mieltä 

olleiden suhteellisen vähäinen osuus (38%) voisi puolestaan kertoa, että sukupolvien 

välinen digikuilu ei ainakaan nuorten kokemana ole niin syvä kuin yleisesti oletetaan.  

Nuorista kuitenkin selkeä enemmistö (70 %) ilmoitti aiemmin (kysymys nro 13.8) 

vanhempiensa olevan taitamattomampia tietokoneen käyttäjiä heihin verrattuna.  

 

Vanhempien ja nuorten välinen avoimuus suhteessa verkonkäyttöön jakoi vastaajia 

selkeämmin kahteen eri ryhmään. Alle puolet vanhemmista on hyvin selvillä siitä mitä 

nuori netissä puuhaa ja vain hieman useampi on myös nähnyt jälkikasvunsa 

profiilisivuston. Vain yksi kymmenestä ei kuitenkaan haluaisi näyttää profiilia 

vanhemmilleen. Ongelmatilanteita kohdatessaan nuoret eivät juuri luota vanhempiinsa; 

vain yksi kymmenestä ilmoitti kysyvänsä neuvoa vanhemmiltaan ja selkeästi eri mieltä 

väitteen kanssa oli miltei seitsemän kymmenestä. Luottavaisuus omiin kykyihin tekniikan 

kehityksen suhteen heijastui myös voimakkaana kriittisyytenä väitteeseen ”Joskus 

tietotekniikan nopea kehitys ahdistaa minua”, jonka kanssa eri mieltä oli neljä viidesosaa 

vastaajista.  

 

Tulevaisuuden toiveita kartoittanut kysymys ”Haluaisi tulevaisuudessa opiskella ainakin 

joitakin opintoja internetin avulla” osoittautui joko vaikeasti ymmärrettäväksi, tai sitten 

suuri ”ei osaa sanoa” vastausten määrä kertoo aidosta epätietoisuudesta internetin 

käyttömahdollisuuksien ja omien mielenkiinnon kohteiden suhteen. Tuloksen perusteella 

verkko ei hahmotu yhdeksäsluokkalaiselle mitenkään yksiselitteisesti oppimisen 

paikkana.    
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Vanhempien koulutustason, sosioekonomisen aseman ja perhekulttuurin 
vaikutus  
 

Vanhempien koulutustasolla ja sosioekonomisella asemalla ei ollut yhteyttä nuorten 

netinkäytön kontrollointiin tai tietämykseen nuoren verkkopuuhista. Kontrollointi-

summamuuttajan (kts. liite 6 c) vähäinen korrelaatio sosiaalista taustaa mittaavien 

muuttujien kanssa kertoo jo edellä mainitusta nuorten itsenäisestä verkon käytöstä. 

 

Miksi sitten osa nuorista koki vanhempiensa kontrollia verkon käytön suhteen? 

Merkittävin selittäjä vanhempien huolelle ja kontrolloinnille näyttäisi löytyvän netissä 

vietetystä ajasta. Ne, joiden vanhemmat pyrkivät kontrolloimaan lastensa tietokoneen 

käyttöä, kuuluivat valtaosin nettiä runsaasti käyttäviin ja 70 % tästä ryhmästä viettikin 

netissä aikaa kaksi tuntia tai enemmän päivittäin. Tietämys nuorten verkonkäytöstä 

näyttäisi taas olevan sidoksissa vanhempien omaan tietotekniikan käyttöön, vähän nettiä 

käyttävistä vanhemmista vain neljännes oli nähnyt lastensa profiilin, kun taas 

monipuolisesti nettiä käyttävien kohdalla lukema oli miltei kaksi kolmannesta.     

 

Vanhempien koulutustaso vaikutti kuitenkin alttiuteen kysyä neuvoa nettiin liittyvissä 

ongelmissa: Ammattikoulutettujen lapsista vajaa kymmenes turvautui ongelmatilanteessa 

vanhempiinsa, kun korkeasti koulutettujen kohdalla näin teki miltei neljännes. Syynä 

saattaa olla paitsi keskiluokkaiseen perhe-elämään herkemmin kuuluva 

keskustelukulttuuri, mutta myös korkeammin koulutettujen tietotekniset taidot joiden 

ansiosta he pystyvät neuvomaan nuoria. Korrelaatio vanhempien koulutustason ja 

väitteen ”Kohdatessani ongelman netissä kysyn yleensä neuvoa vanhemmiltani” välillä 

olikin tilastollisesti merkittävä (.183  p = .01) kun väliin tulevien muuttujien vaikutus oli 

vakioitu.   

 

Vanhempien ohjaus ja tietämys nuorten netinkäytöstä näyttäisi olevan sidoksissa heidän 

koulutustasoonsa.  Samantyyppisiä tuloksia saanut Lisa Lee (2008, 145) kirjoittaakin 

artikkelissaan keskiluokalle tyypillisistä “avainhenkilöistä”, esimerkiksi vanhemmista tai 

opettajista, jotka opastavat nuoria netinkäytössä ja ohjaavat verkon hyödyntämiseen 

erityisesti koulutyön apuna. Vanhempien koulutuksella tai sosioekonomisella asemalla ei 

kuitenkaan ollut omassa aineistossani yhteyttä verkkoa oppimisympäristönä 

käsitelleeseen väitteeseen (Haluaisi tulevaisuudessa opiskella internetin avulla).  
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Suhtautumisessa nettiin opiskeluvälineenä sosiaalista taustaa merkittävämmäksi nousi 

nuoren verkonkäytön aloitusikä. Alle 7- vuotiaina verkon käytön aloittaneista lähemmäs 

puolet oli väitteen kanssa samaa mieltä, kun yli 13-vuotiaana nettiin tutustumisen 

aloittaneista näin vastasi vain yksi viidestä.   

 

Netinkäytön avoimuus heijastelee perheen toimivuutta yleisemmälläkin tasolla. Kaikki 

perheen sisäisiä suhteita mittaavat muuttujat korreloivat voimakkaasti ”vanhempien 

tietämys nuoren netinkäytöstä” summamuuttujan kanssa.  Perhesuhteita kuvaavista 

muuttujista merkittävimmäksi nousi väite ”Pystyn keskustelemaan asioistani 

vanhempieni kanssa”, jonka korrelaatio edellä mainitun tietämystä mittaavan 

summamuuttujan kanssa on oli tilastollisesti erittäin merkittävä. (.396  p = 000).  Toimiva 

keskusteluyhteys vanhempien kanssa oli siten suoraan verrannollinen heidän 

tietämykseensä nuoren verkon käytöstä.   

 
 

7.5 Nuorten verkonkäyttö ja sosiaalisen taustan vaikutus 
 

Yhdeksäsluokkalaisten nuorten verkon käyttö ei tulosteni perusteella määräydy 

vanhempien yhteiskunnallisen aseman tai koulutustason mukaisesti. Näillä 

taustatekijöillä on kuitenkin merkitystä joihinkin verkon käytön sisältöihin ja verkossa 

vietettyyn aikaan. Kuitenkin suomalaisnuorten verkonkäyttö näyttää ohjautuvan edellä 

mainituista taustatekijöistä paljon vähäisemmässä määrin kuin vertailukohtana olleissa 

tutkimuksissa Yhdysvalloissa ja Englannissa. Luvussa 4 esitetty ajatus digitaalisten 

kuilujen syvenemisestä ei näytä siten toteutuvan ainakaan nuorten sukupolven kohdalla. 

Van Dijkin esittämä olettamus verkon käyttötaitojen ja käytön sisältöjen eriytymisestä 

yhteiskunnallisen luokka-aseman tai koulutustason mukaisesti pätee kuitenkin nuorten 

vanhempiin. Arveltavaa onkin, että myös nuorten verkon käyttö eriytyy yhteiskunnallisen 

aseman mukaiseksi viimeistään työelämään siirryttäessä.  
 

Verkon käyttötavat eivät näytä tulosteni perusteella juuri siirtyvän sukupolvelta toiselle, 

mutta joitakin yhtäläisyyksiä vanhempien ja heidän lastensa verkon käyttötavoista on 

löydettävissä.  Ainakin nuorten netinkäyttö hyödylliseksi mielletyissä tarkoituksissa, 

kuten koulunkäynnin apuna, näyttäisi lisääntyvän jos vanhemmat itse hakevat tietoa 
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sujuvasti. Tuloksia tulkittaessa on toki otettava huomioon myös jo edellä esitetty 

mahdollisuus, että nuorten sujuva tiedonetsintä johtaa heidän vanhempiensa sujuvaan 

tiedonetsintään.  Luvun johdannossa mainitun informationaalisen pääoman periytyminen 

ei näytä olevan mitenkään suoraviivaista.  Vanhempien tietämys verkosta ja taito käyttää 

sitä ovat kuitenkin merkittävä voimavara, jonka puoleen nuori voi tarvittaessa kääntyä.    

 

Verkon käyttöä on tähän saakka käsitelty vanhempien ja perhetekijöiden vaikuttavuuden 

osalta. Nuorten arkeen kuuluva netinkäyttö ei kuitenkaan selity vain näistä 

taustatekijöistä käsin. Sillä on yhteytensä myös arkiseen koulunkäyntiin ja nuoren 

harrastuksiin, joihin keskitytään seuraavassa luvussa.    
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8. Koulumenestyksen ja harrastusten vaikutus 
netinkäyttöön 

 

Sosiaalista taustaa selvittäneiden kysymysten lisäksi vastaajilta tiedusteltiin heidän 

koulumenestystään ja harrastuksiaan (kysymykset 5, 6 ja 29). Harrastuksista erityisen 

kiinnostuneita oltiin liikunta-aktiivisuudesta. Koulumenestys ja liikunta-aktiivisuus 

nousivatkin aineiston analysointivaiheessa huomattavasti vanhempien koulutusta ja 

sosioekonomista taustaa tärkeämmiksi internetin käyttöä selittäviksi tekijöiksi. 

Merkittävä vaikutus kummallakin muuttajalla oli erityisesti netissä vietettyyn aikaan.  

 

8.1 Koulumenestys ja verkossa vietetty aika  

 

Nuoren koulumenestys ja verkossa vietetty aika olivat selkeästi yhteydessä toisiinsa. Mitä 

enemmän nuori vietti aikaa verkossa, sitä heikommin hän menestyi koulussa ja 

päinvastoin. Muuttujien välinen korrelaatio oli väliin tulevien muuttujien vakioinneilla 

merkittävä (.211 p = 001). Verkkoajan ja kouluarvosanojen välinen yhteys hahmottuu 

myös oheisesta ristiintaulukoinnista (taulukko 9).  Runsaasti aikaa verkossa viettävät 

nuoret eivät kuulu ainakaan kouluarvosanoilla mitattuna parhaiten menestyvien 

joukkoon. Sama yhteys tuli esille myös ryhmäkeskiarvoja verrattaessa, jotka vaihtelivat 

heikoimmin menestyneiden kolmesta tunnista, hyvin menestyvien reiluun kahteen ja 

erinomaisesti menestyvien alle puoleentoista tuntiin päivässä.  
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Taulukko 9.  Internetin käyttö koulumenestyksen mukaan. 

Netissä 
vietetty 
aika / vrk.   

                                           
                                            Koulumenestys  
 

   Enintään 
tyydyttävä 

Kohtalainen Hyvä Erinomainen Yhteensä 

                          % 
 Tunti   15 20 25 56 25 

Kaksi tuntia  18 26 39 24 29 

Kolme tuntia  29 22 19 18 22 

Neljä tuntia tai enemmän  38 32 18 0 24 

Yhteensä   100 100 100 100 100 

   N  34 95 80 25 234 

 
Numeroarvosanat käännettiin sanallisiksi seuraavalla tavalla: : Enintään tyydyttävä < 7,  kohtalainen < 8, 

hyvä < 9, erinomainen < 10.   

 

Koulumenestyksen ja netinkäytön frekvenssin17 välinen yhteys noudatti samanlaista 

kaavaa.  Kaikkein heikoimmin menestyvistä kuusi kymmenestä ilmoitti käytävänsä nettiä 

”Vähintään kerran päivässä” kun taas hyvin ja erinomaisesti menestyneiden tyypillisin 

vastaus oli seuraavaksi yleisintä käyttöä kuvaava vaihtoehto “miltei päivittäin”.  Nettiä 

käytetään nuorten arjessa enimmäkseen muihin tarkoituksiin kuin opiskeluvälineenä. 

Verkossa tavataan ystäviä, kerrotaan kuulumiset, vertaillaan itseä muihin ja rakennetaan 

tätä kautta käsitystä omasta identiteetistä. (Boyd 2007) Hän vertaakin osuvasti sosiaalisen 

median näyttämöitä ostoskeskuksiin, joissa nuorilla oli (ja on toki edelleen) tapana viettää 

aikaansa.  Tutkimusaineistossani tämä näkyy myös netin käytön frekvenssin ja verkossa 

vietetyn ajan merkittävinä korrelaatioina esim. mesettämisen ja irkkaamisen kanssa. 

Verkon käyttö sosiaalisena välineenä näyttää lisäävän myös siellä vietettyä aikaa.    

 

Internetin hyödyllisyys koulutyön kannalta ja muut opiskeluun liitetyt perustelut, joilla 

koneita nuorille (tai heidän vanhemmilleen) toisinaan markkinoidaan näyttäytyvät näiden 

tulosten valossa jokseenkin perättömiltä. Verkon käyttö on yhdeksäsluokkalaisille 

nuorille etupäässä ”sosiaalista hengaamista” (Boyd 2007 s. 1).  Netistä haetaan myös 

viihdettä, joka ilmenee YouTuben nousussa kolmen käytetyimmän palvelun joukkoon. 

                                                   
17 Frekvenssi viittaa tässä kohdin netinkäytön useuteen. (Kysymyslomakkeessa kohta 21) 
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Näiden lisäksi netti on arkipäiväisen tiedonhaun väline, mutta valtaosa verkkoajasta 

kuluu ensin mainittujen sisältöjen parissa.  

  

Oman aineistoni perusteella verkon runsas käyttö näyttäisi heikentävän koulumenestystä, 

etenkin (ja arvattavasti) pikkutunneille jatkuessaan.  Koulussa erinomaisesti menestyvien 

oppilaiden vähäinen verkonkäyttöaika kertoo heidän ajankäytöllisistä ratkaisuistaan. 

Kunnianhimoinen tai tunnollinen asenne kouluun pakottaa priorisoimaan ajankäyttöä ja 

suuntaamaan sitä netinkäytöstä läksyjen tekoon.  

 

Samansuuntaisia tuloksia löytyy myös Saarisen ja Korkeakankaan nuorten 

lukemisharrastusta käsitelleestä tutkimuksesta ”Lukemaan vai tietokoneelle”, jonka 

mukaan etenkin tytöt kokevat koulutöiden tekemisen rajoittavan tietokoneen käyttöä 

(Saarinen 2009, s.117).  Vastaavasti monet pojat pitävät verkonkäyttöä vastapainona 

arkiselle ja tylsäksi koetulle koulutyölle. Monissa tutkimuksissa nuorten suosimat 

verkkosivustot (esimerkiksi Irc-Galleria) hahmottuvatkin aikuisista vapaana 

vyöhykkeenä, jossa nuoret itse määrittelevät oman tilansa (Sihvonen 2003, 85). Nuorten 

vastarinta aikuisten hallinnoimaa koulua vastaan tulee hyvin esille vilkaisulla Irc-

gallerian ”Koulut ja opiskelu”  nimikkeen alle koottuihin yhteisöihin.18  Näistä kolme 

suurinta ovat  ”Koulu palaa, tuokaa bensaa”, ”6 + 9 = 69” ja ”Huonot arvosanat kertovat 

että on muutakin elämää ” (Irc-galleria 1.7 2010).   Nimet kertovat selkeästi 

kouluvastaisuudesta ja koulun mielekkyyden (matematiikka, arvosanat) 

kyseenalaistamisesta. Kouluvastaisuuden on todettu olevan sidoksissa myös nuorten 

sosioekonomisiin taustatekijöihin (Karvonen&Rahkonen 2002, 329).  Tätä taustaa vasten 

selittyvät myös aiemmin havaitut erot Irc-gallerian ja Facebookin käyttäjien 

sosioekonomisessa taustassa (kts. s. 52).   

  

 

8.2 Harrastusten ja liikunta-aktiivisuuden merkitys 

 
Koulumenestyksen ohella vastaajilta tiedusteltiin heidän harrastuksiaan ja liikunta-

aktiivisuuttaan. Harrastusten jakautumista selvitettiin kyselyssä laajalti (kysymys 6), 

                                                   
18 Yhteisöt ovat Irc-galleriaan kirjautuneiden  käyttäjien muodostamia ryhmiä, joissa mm. keskustellaan 
(tekstuaalisesti)  muiden samaan aikaan ’linjoilla olevien’ kanssa.  
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mutta muuttujien koodaustavasta johtuen tyydyin niiden kanssa lopulta vain 

ristiintaulukointiin.19   Tulokset kertovat selkeistä eroista netissä vietetyn ajan ja 

vastaajan harrastusten suhteen: Lukeminen, tanssi ja liikunta näyttäisivät vähentävän 

netissä vietettyä aikaa: vain yksi kymmenestä lukemisen harrastuksekseen ilmoittavista 

vietti netissä 4 tuntia tai enemmän, liikunnan ja tanssin harrastajien osuuden ollessa 

kuudesosa samassa suurkäyttäjien luokassa. Internetissä vietettyä aikaa puolestaan 

lisäsivät katuharrastukset (graffitit, skeittaus) sekä luonnollisesti tietokoneisiin tai 

pelilaitteisiin liittyvä vapaa-ajan toiminta, jotka etenkin monet pojat ilmoittivat 

harrastuksikseen. Tietokoneharrastuksen sukupuolittuneisuus selittää myös poikien 

keskimäärin tyttöjä suurempaa verkonkäyttöaikaa jota käsiteltiin luvussa 6.  

 

Merkittävin verkon käytön ja harrastusten välinen yhteys löytyi nuorten liikunta-

aktiivisuudesta. Vähän liikuntaa harrastavat viettävät netissä merkittävästi enemmän 

aikaa kuin aktiivisesti liikkuvat.  Tämä yhteys on esitetty taulukosssa 6.  

 

            

Taulukko 10.  Verkon käyttöaika nuoren liikunta-aktiivisuuden mukaan.  

 

Netissä vietetty aika  

päivässä  

                     

                           Harrastaa liikuntaa viikossa 

  Kerran tai ei 

lainkaan 

Kahdesta 

neljään 

kertaa 

Miltei 

päivittäin 

Yhteensä 

                                           % 

Tunti   8 30 30 25 

Kaksi tuntia  20 30 38 29 

Kolme tuntia   24 23 17 22 

Neljä tuntia tai 

enemmän  

 49 17 15 24 

Yhteensä  100 100 100 100 

N  51 138 47 236 

 

 

                                                   
19 Jouduin käsittelemään harrastuksia multiresponse-tyyppisenä muuttujien yhdistelmänä.  Tämä ei antanut 
mahdollisuutta tilastollisen merkittävyyden arviointiin.   
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Tilastollisesti liikunta-aktiivisuuden ja netinkäytön erot olivat merkittäviä. Liikunnan 

useutta mittavan muuttujan ja internetissä vietettyä aikaa ilmaisevan muuttujan 

varianssianalyysi paljasti huiman eron eniten ja vähiten liikkuvien keskimääräisessä 

netinkäytössä: ”Ei lainkaan liikkuvat” käyttivät netissä aikaa päivittäin 4,3 tuntia kerran 

viikossa liikkuvien ajan ollessa yli tunnin vähemmän (3.3h.). Kolme kertaa liikkuvien 

nettiaika oli enää 2,1 tuntia päivässä.   

 

Harrastusten lukumäärällä ei näyttäisi olevan vaikutusta netissä vietettyyn aikaan, mutta 

niiden jakautuminen joko liikunnallisiin tai ”ei liikunnallisiin” näyttäisi joko rajoittavan 

tai lisäävän tietokoneen käyttöä. Myös Saarisen ja Korkiakankaan (2009) tutkimien 

nuorten kohdalla harrastukset koettiin merkittävänä tietokoneen käyttöä rajoittavana 

tekijänä, joiden lisäksi huoli omasta kunnosta oli keskeisin syy kontrolloida omaa 

koneenkäyttöä (2009, 116-117). Jos liikuntaa ei harrasteta lainkaan, (näin vastanneita oli 

vajaa kymmenesosa)  jää verkon käytölle enemmän aikaa. Liikuntaa harrastamattomista 

kuusi kymmenestä olikin samaa mieltä väitteen ”Käytän internettiä, koska minulla ei ole 

usein muutakaan tekemistä” kanssa.  

 

Nuorten verkon käyttö paikantuu tulosteni perusteella etupäässä vapaa-ajan toiminnaksi, 

joka mielletään arkisen koulutyön vastapainoksi. Verkko ei selvästikään ole 

yhdeksäsluokkalaiselle oppimisväline, jota hyödynnettäisiin koulutyössä.  Näin ollen 

verkon käyttösisällöt eivät juuri eroa toisistaan vertailtaessa koulussa menestyviä tai 

heikosti suoriutuvia nuoria. Verkossa vietetty aika on kuitenkin yhteydessä 

koulumenestykseen, liikunta-aktiivisuuteen ja muihin harrastuksiin. Nämä yksilöllisyyttä 

ja nuoren omia valintoja korostavat tekijät selittävät verkon käyttöä paljon suuremmassa 

määrin kuin aiemmin käsitelty sosiaalinen tausta.  Koulumenestyksellä ja liikunta-

aktiivisuudella on kuitenkin yhteys sosioekonomisiin jaotteluihin, joihin palataan 

tutkielmani päättävässä luvussa.   
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9. Johtopäätöksiä  
 

Tutkielmani päättävässä luvussa kertaan empiirisen analyysini keskeisimmät tulokset ja 

vertailen niitä aiempaan keskusteluun ja tutkimustuloksiin digitaalisista kuiluista. 

Pohdintaosuudessa palaan kysymykseen tietoyhteiskunnan uusista jaoista ja niiden 

määräytymisperusteista, jotka eivät näytä digitalisoitumisen myötä muuttuvan. Lopuksi 

esittelen mahdollisia jatkotutkimuksen suuntia, joihin digitaalisten kuilujen tutkimusta 

voisi tämän työn viitoittamalla tiellä jatkaa.  

 

9.1 Yhteenvetoa tuloksista 

 

Empiirisen tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen taustan merkitystä nuorten 

netin käytössä. Tulosteni perusteella näyttäisi että vanhempien koulutus ja 

sosioekonominen asema vaikuttavat melko vähän nuorten verkon käyttöön. Kaikilla 

tutkimukseeni osallistuneilla nuorilla oli verkkoyhteys kotonaan, joten täydellinen 

digitaalinen syrjäytyneisyys ei yhdeksäsluokkalaisia kosketa. Materiaalisella 

saatavuudella on kuitenkin edelleen merkitystä. Tämä näkyi eroina erilaisia 

sosioekonomisia asemia edustavien nuorten laiteresursseissa. Alimpiin sosiaaliluokkiin 

kuuluvilla nuorilla ei ollut yhtä usein omaa tietokonetta käytettävissään ylimpään 

luokkaan verrattuna. Laitteistojen – ja yhteyksien- alituisen uusiutumisen vuoksi on myös 

oletettavaa, että materiaalinen digitaalinen kuilu ei tule nuorten keskuudesta kokonaan 

katoamaan. Suomalalaisen kaupunkinuorison parissa se näyttäisi jo muuttuneen 

absoluuttisesta (kokonaan yhteydettömästä tilasta) suhteellisiksi, laitteistojen 

lukumäärään ja laatuun liittyviksi eroiksi.    

 

Vanhempien sosioekonominen asema ei näyttäisi merkittävästi vaikuttavan nuorten 

internetin käytön sisältöihin, mutta verkossa vietettyyn aikaan sillä on vaikutuksensa.  

Sosiaalinen ja viihteellinen verkon käyttö nousivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi sisällöiksi 
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kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Näiden ohella netti on nuorille arkinen tiedonhaun 

väline. Tulokseni poikkeavat siten van Dijkin (2005) verkon käyttösisältöjen eriytymistä 

koskevasta näkemyksestä (kts. luku 4.3). Syyt melko yhtenäisille verkon käyttösisällöille 

löytynevät vastaajien nuoresta iästä ja ikäluokan yhtenäisyyttä ylläpitävästä 

peruskoulusta. Vielä yläasteella selviää mainiosti ilman digitaalista tiedonhakua; 

opittavat asiathan löytyvät perinteisestä oppikirjasta.  Yhdeksäsluokkalaiselle verkon 

merkitys kouluoppimisen tukena ja esimerkiksi kotitehtävien teon apuna on siten vielä 

melko vähäinen. Verkon erotteleva merkitys oletettavasti kasvaa siirryttäessä 

peruskoulusta keskiasteelle.  

 

Joitakin eroja erilaisen sosioekonomisen taustan omaavien nuorten kesken kuitenkin 

löytyi. Keskiluokkaisiksi luokiteltavat nuoret ilmoittivat työttömien perheiden nuoria 

huomattavasti useammin käytetyimmäksi verkkosivustokseen jonkin harrastesivuston.   

Tämä ilmentää vähäisempää harrastusaktiivisuutta työttömyydestä kärsivissä perheissä. 

Kodin ulkopuolisten harrastusten vähäisyys taas selittää työttömien perheiden nuorten 

muita huomattavasti suurempaa verkon käyttöaikaa. Tämä on mahdollista tulkita 

taloudellisen niukkuuden sanelemaksi toiminnaksi; verkon käyttö on ilmaista toisin kuin 

monet organisoidut harrastukset. 

 

Iltapäivälehtien verkkoversioiden lukemisaktiivisuus taas oli vähäisintä ylemmissä 

sosiaaliluokissa, kun alimmat lukivat niitä eniten. Viihteellisen journalismin suosio 

etenkin alimmassa sosioekonomisessa luokassa on mahdollista tulkita Schillerin (1996)  

tavoin informaatioköyhyyden lisääntymisenä. Keskiluokkaisilla nuorilla on 

todennäköisemmin luettavanaan myös perinteinen (maksullinen)  paperilehti.  Alkavaa 

verkon käytön eriytymistä on havaittavissa myös sosiaalisen median sovelluksissa. Vielä 

takavuosina koko nuorison suosima Irc-galleria on nykyään hieman suositumpi 

alemmissa sosioekonomissa ryhmissä. Ylempien sosioekonomisten luokkien nuoret 

näyttäisivät  suosivan tuoreempaa tulokasta, Facebookia, joka lieneekin –jo akateemisen 

alkuperänsä puolesta- selkeämmin profiloitu koulutettua keskiluokkaa silmälläpitäen.  

 

Sosioekonomiset taustatekijät selittävät siis vain osan nuorten keskinäisistä verkon 

käytön eroista. Niiden merkitys perheen sisäisen, sukupolvien välisen digitaalisen kuilun 

selittäjinä oli kuitenkin merkittävä. Korkeasti koulutetut vanhemmat arvioitiin 
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tietototeknisiltä taidoiltaan selvästi osaavammaksi kuin alhaisen koulutustason omaavat 

vanhemmat. Tämä näkyi korkeasti koulutettujen vanhempien verkon käytön 

monipuolisuutena ja sujuvana tiedonhakuna. Alhainen sosioekonominen asema lisäsi 

verkkopelaamisen todennäköisyyttä.  Pelaaminen oli huomattavan yleistä työttömien 

isien parissa, mutta monin verroin harvinaisempaa ylemmillä toimihenkilöillä. 

Käyttösisältöjen eriytyminen yhteiskunnallisen aseman mukaan näyttäisi siten olevan 

erityisesti nuorten vanhempien sukupolven ilmiö.   

 

Inforationaalisen pääoman määrä vaihtelee siten selkeästi sosioekonomisen aseman 

mukaan. Pääoman, tai sen puutteen, ”periytyminen” näyttäisi kuitenkin olevan melko 

vähäistä. Vanhempien sujuva tiedonhaku oli yhteydessä nuorten vastaavaan taitoon, 

mutta ei yksiselitteisesti. Toisaalta vanhempien viihdekäyttö, kuten pelaaminen ei näytä 

lisäävän nuorten pelaamista. Yhdeksäsluokkalaisten verkon käyttö ei tämän aineiston 

perusteella näytä määrittyvän sosioekonomisista tai koulutuksellisista lähtökohdista 

käsin. Eroja erilaisista ”luokkaperheistä” tulevien välillä toki on, mutta ne eivät ole 

merkittäviä. Suurimmat yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät erot verkon käytössä 

esiintyvät työttömien perheiden nuorten ja muiden, työelämässä mukana olevien 

perheiden nuorten välillä.  

 

Sosioekonomista taustaa merkittävämmäksi tekijäksi nuorten verkon käyttötavoissa nousi 

niin sanottu perhekulttuuri. Perhekulttuurin tiiviys oli suoraan yhteydessä nuorten 

verkossa viettämään aikaan; paljon yhteistä aikaa viettävissä perheissä nuorten verkon 

käyttö oli vähäisempää kuin vähän yhteistä aikaa viettävissä perheissä. Myös verkon 

käytön motiiveilla oli yhteys perheen toimivuuteen. Vanhempien riittämätön aika ja 

huono keskusteluyhteys nuoren kanssa lisäsi verkon merkitystä nuoren arkipäivän 

huolten ja ongelmien ratkaisupaikkana.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös nuoren liikunta-aktiivisuuden ja koulumenestyksen 

yhteyttä verkon käyttöön, jotka kummatkin osoittautuivat sosioekonomista taustaa 

tärkeämmiksi verkon käytön selittäjiksi. Liikunta-harrastuksen useus oli käänteisesti 

verrannollinen verkossa vietettyjen tuntien määrään: aktiiviliikkujat käyttivät verkkoa 

selkeästi vähemmän kuin liikuntaa harrastamattomat. Koulumenestyksen vaikutus oli 

samansuuntainen. Hieman yksinkertaistaen voidaankin todeta, että mitä enemmän nuori 
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vietti aikaa verkossa, sitä huonommin hän menestyi koulussa. Tulos selittynee nuorten 

verkon käytön yleisimmillä ja eniten aikaa vievillä sisällöillä, kuten yhteisösivustojen 

käytöllä ja videoiden katselulla Youtubesta, jotka eivät edistä koulun opetussuunnitelman 

tavoitteita.  Tämä ei toki tarkoita, että verkon runsas käyttö itsessään heikentäisi 

koulumenestystä, vaan kysymys lienee enemmänkin ajankäyttöön liittyvistä vapaa-ajan 

ratkaisuista.  

 

 

 

9.2 Pohdintaa: luokaton netti?   

 

Yhteiskuntaluokka tai sosioekonomiset tekijät eivät näytä kovin selitysvoimaisilta 

tekijöiltä nuorten verkon käytön kannalta. Näitä tärkeämmiksi tekijöiksi nousivat 

perheeseen liittyvät tekijät, nuoren harrastukset ja kiinnostuksen kohteet.  

 

Sosioekonomisten tekijöiden merkitys pulpahteli kuitenkin esille aineistossani monina 

sivulöydöksinä ja verkon käytön konteksti, ”elämä verkon ulkopuolella”, näyttäisi 

edelleen heijastelevan vanhoja luokka-yhteiskunnan jakoja.   Esimerkiksi nuoren 

koulumenestyksen ja vanhempien koulutustason yhteydet ovat aineistossani selviä, 

samoin on laita ammattikouluun tai lukioon suuntaavien nuorten kanssa. Koulussa 

menestyvät paremmin sosioekonomiselta asemaltaan ylempien yhteiskuntaluokkien 

lapset, jotka jatkavat opiskeluaan lukiossa. He harrastavat aktiivisemmin liikuntaa ja 

omaavat muitakin harrastuksia. Näiden nuorten perhekulttuuriin kuuluu keskustelu 

vanhempien kanssa, yhteiset aterioinnit ja he voivat kysyä vanhemmiltaan neuvoa 

kohdatessaan ongelmia verkossa.  Ne nuoret (erityisesti työttömistä perheistä), joilla näitä 

sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen pääoman lajeja on paljon vähemmän, käyttävät 

aikaansa selvästi enemmän verkossa -kenties kasvattamassa informationaalista 

pääomaansa. Opiskelupaikoista kilpailtaessa, ja myöhemmin työelämässä, tämä tuskin 

riittää kompensoimaan muiden pääoman lajien puutetta. Sosiaalisen liikkuvuuden ja tasa-

arvon edistäjänä verkon merkitys jää näin lopulta vähäiseksi.  Vaikka eläisimmekin uutta 

informaation aikakautta, ei vanhoissa eriarvoisuuden jakautumisperusteissa näy 

tapahtuneen suurta muutosta.  
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Mahdollisuuksien tasa-arvo kuitenkin näyttäytyy nuorille verkossa vahvana ja sitä 

käytetään yhdeksäsluokkalaisten parissa melko yhdenmukaisesti: enimmäkseen 

yhteydenpitoon, viihtymiseen ja tiedonhakuun. Syynä tähän lienee se, että 

yhdeksäsluokkalaisen maailmassa verkko-oleskelu on vielä ensisijaisesti vapaa-aikaa. 

Netin merkitys nuoren elämässä ei limity vielä työntekoon, jonka paikka taas löytyy 

koulusta. Nuoren itsenäistyessä ja valinnanvapauden lisääntyessä on oletettavaa että 

myös sosiaalisen taustan merkitys tulee korostumaan. Lukiolaisten ja 

ammattikoululaisten tavat käyttää verkkoa eronnevat jo enemmän toisistaan. Keskiasteen 

jälkeen, koulutuspolkujen erkaantuessa tai päättyessä työelämään astumiseen, verkon 

käyttö eriytynee yhä lisää.   

 

Näyttää siltä, että ”mantra keskiluokkaistumisesta” pitää ainakin nuorten verkon käytön 

kohdalla paikkansa: monelta osin työväestön lapset ja ylempään keskiluokkaan kuuluvat 

nuoret muistuttivat verkon käytössä toisiaan. Yhteiskunnallisesta polarisaatiosta kertonee 

se että selkeimmin muista ryhmistä erottuivat juuri työttömien perheiden nuoret.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana olleet digitaaliset kuilut osoittautuivat nuorten parissa 

oletettua vähäisemmiksi eivätkä ne ensisijaisesti pohjautuneet sosioekonomisiin 

tekijöihin. Suomalainen tietoyhteiskuntaprojekti on tämän pienen aineiston ja sen 

analyysissä esiin tulleiden tulosten valossa ainakin nuorten kohdalla onnistunut. 

Nähtävästi myös koulujärjestelmämme toimii oppilaiden tiedollisten ja taidollisten 

valmiuksien tasaajana.  

 

Tutkimukseni rajoittuu kuitenkin vain suomenkielisiin, kaupungeissa asuviin nuoriin, 

eikä täten anna tietoa esimerkiksi digitaalisten kuilujen etnisistä jaotteluista.  

Mahdollinen jatkotutkimuksen suunta olisikin laajentaa näkökulmaa vaikkapa  

kulttuurisiin vähemmistöihin, joiden uhka digitaalisesta syrjäytyneisyydestä lienee paljon 

suomalaisnuoria suurempi. Yhteiskunnallinen syrjäytyneisyys kääntyy kuitenkin helposti 

myös digitaaliseksi eristäytymiseksi, josta omassa aineistossani kielii työttömien 

perheiden lasten runsas verkon käyttöaika. Myös tämänkaltainen polarisaatiokehitys voisi 

toimia tulevan tutkimuksen lähtökohtana.   
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LIITTEET 
 
Liite 1  Vertailuaineistoja tutkimuksen luotettavuuden arviomiseen  
 
Perhetyyppi  
 
  Koko maa(2008)   Tampere (2006)      Omassa aineistossa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilastokeskus: Findikaattori 2008,  
Tampereen kaupungin  tilastollinen vuosikirja 2006 -2007 
 
 
Työttömyysprosentti: 
 
Koko maa  2008       Tampere                 Oma tutkimus     

 
  
 

 
Tilastokeskus (2009b) 
 
 
Sosioekonominen asema:  
                                 
                                Koko maa          Oma  
      (kaikki palkansaajat)               tutkimus  
                                                   2009 
 
Ylemmät 
toimihenkilöt 
 
 

 
         28 %  

 
23 % 

Alemmat 
toimihenkilöt  
 

 
 
        38 %  
 

(myös yrittäjät 
mukaan lukien) 
    45 %  
  

Työntekijät     32 % 23 % 

Lähde: Tilastokeskus 2009c 
 
 

Kahden 
vanhemman 
perheet 76 %  

Kahden 
vanhemman 
perheet 80 % 

Kahden 
vanhemman 
perheet 59 %  

Isän kanssa 4 %  
 

Isän kanssa 7% 

Äidin kanssa 20 
%  
 

 
Yksinhuoltajat 
yhteensä 20%  Äidin kanssa  

31 % 

n. 6 % (kaikki 
yli 25 vuotiaat )  

14 % (kaikki)    5 %  
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Liite 2  
Kouluista kootun aineiston  jakautuminen  vanhempien sosioekonomisen taustan mukaan  
 
Koulu                              Vanhempien sosioekonominen asema 

 Työttömät Työntekijät Alemmat 

toimihenkilöt ja 

yrittäjät 

Ylemmät  

toimihenkilöt 

     N 

                                                       % 

Tesoma 4 30 47 19 78 

Sampo 2 22 37 39 51 

Kaarila 8 14 47 31 91 

 Yhteensä 100 100 100 100  

    N 11 47 99 63 236 

 
 
 
 
Liite 2b     Vanhempien sosioekonominen asema koodausvaiheen luokittelu 
 
 

Ammatillinen asema   

 Isä  Äiti  

Ylempi toimihenkilö 23 18 

Toimihenkilö 18 44 

Työntekijä 27 13 

Yrittäjä tai yksityin. 

amm.harjoittaja 

9 4 

Työssä  4 6 

Työtön  6 10 

Eläkeläinen  4 1 

Joku muu  2 2 

En tiedä  4 1 

Yhteensä  100 100 

N  241 241 

 

Koodausvaiheen jälkeen yhdistin yrittäjät luokkaan toimihenkilöt. Nuoret, jotka eivät tienneet 
vanhempiensa ammattia, koodattiin kohtaan ”työssä” ja sosioekonominen asema määriteltiin 
koulutuksen ja lomakkeessa mahdollisesti olevan työnkuvauksen perusteella.   
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Liite 3 Muokattu kyselylomake, johon merkitty vastausten jakaumat prosentteina  
 
Huomioitavaa:  Luettavuuden helpottamiseksi desimaalien pyöristäminen on tapahtunut ,5 tarkkuudella ja jakaumien summa 
voi toisinaan nousta yli 100 prosentin. (esim. 101%) 
 
I Taustatiedot 
 
1. Oletko        1) tyttö   51       2) poika  49                               2. Minkä ikäinen olet? ___________ vuotta 
                                    - vastaajista 97 % 15-16 vuotiaita 
               
3.. Asutko 1) kummankin biologisen vanhempasi kanssa  52             4. Onko sinulla sisaruksia?   1)   ei   10 %                                           
                    2) Äidin kanssa             31                                                    
                    3) Isän kanssa               7                       2)kyllä,      joista kotona asuvia: 1   40 %  
                    4) Uusioperheessä (biologisen vanhemman        6                                                                            2   29 %   

ja ottovanhemman kanssa)                                        2     >2    3  %    
                    5) Jossain muualla, missä________________     2                
 
 
5. Kuinka monta kertaa viikossa harrastat liikuntaa            6.  Mitä harrastuksia sinulla on?  
vapaa-ajallasi siten että hengästyt ja hikoilet ?                                  (voit ympyröidä useamman)  

1) En yhtään                   8%                                               a) kuvataide   5%                   h) soittaminen tai laulaminen       8%        
2) kerran viikossa          14%                                              b) tanssi         5%                   i) katuharrastukset                        2% 
3) pari kertaa viikossa   31%                                              c) lukeminen  8%                   j) kädentaidot                               4% 
4) 3-4 kertaa viikossa    27%                                              d) liikunta      17%                 k) tietokoneet (ohjelmointi tmv.) 3% 
5) miltei päivittäin         20%                                              e) elokuvat       7%                 l) tietokone tai konsolipelit          9% 
                                                                                               f) musiikin kuuntelu  13%       m) muut pelit (esim. roolipelit.) 1%     

                                                                                                                g) kaupungilla oleskelu 10%     n) mopot/ kevarit / vastaavat    7%       
                o) muu, mikä?             2% 
                                              

II Tietoja perheestä                                                                                                  
7. Mikä on isäsi ammatillinen koulutustaso?                8. Mikä on äitisi koulutustaso? 
1) ei ammatillista koulutusta   6 %   1) ei ammatillista koulutusta              7 % 
2) ammattikoulu tai ammattikurssi  45%                 2) ammattikoulu tai ammattikurssi    32% 
3) opistotason koulutus   12%    3) opistotason koulutus                      19% 
4) korkeakoulututkinto   21%   4) korkeakoulututkinto                       28% 
5) muu, mikä(koodattu em. luokkiin)    5) muu, mikä (koodattu em. luokkiin)  
6) en tiedä    15%   6) en tiedä                                           12% 
 
9. Mikä on/oli isäsi ammatti?    10. Mikä on/oli äitisi ammatti? 
       (jos eläkkeellä, niin viimeisin)     (jos eläkkeellä, niin viimeisin) 
 
11. Isäni on tällä hetkellä                                                     12. Äitini on tällä hetkellä  

1) palkkatyössä                                            1) palkkatyössä   
2) työttömänä                                                                    2) työttömänä 
3) eläkkeellä                                                                      3) eläkkeellä  
4) jokin muu, mikä____________                                    4) jokin muu, mikä____________ 
 

Kohdissa 9-12 annettujen tietojen perusteella määriteltiin vanhempien sosioekonominen  asema. Kts.  liite 2 b.  
 
13. Mitä seuraavista asioista vanhempasi (tai toinen heistä) tekevät tietokoneella? 
             kyllä             ei            en tiedä                                                                    

 
                                                              
  
 
 
 
 
 
 

1) Lukevat ja kirjoittavat sähköpostia               89 8  3 

2)  hakevat uutisia esim. lehtien verkkosivuilta  51 33 16 

3) Maksavat laskuja tai hoitavat muita arkirutiineja  91 6 2 

4) Etsivät tietoa, ”Googlettavat” sujuvasti  58 24 18 

5)  Omaavat vähintään yhden profiilin jollain yhteisösivustolla  
(esim. Irc-Galleria tai Fcebook) 

32 63 5 

6) Kirjoittavat nettipäiväkirjaa / blogia 3 92 5 

7) Pelaavat verkkopelejä  17 78 5 

8)  Osaavat käyttää tietokonetta ja nettiä yhtä sujuvasti kuin minä 
itse 

28 63 9 



 84

14. Kuinka usein seuraavat asiat toteutuvat perheessänne: 
 
               

Miltei 
päivittäin 

Useamman 
kerran 
viikossa 

Kerran  
viikossa  

Muutaman  
kerran  
kuussa  

 
Harvemmin 
 

1) Syömme yhdessä  vanhempani / vanhempien 
kanssa  esim. päivällistä tai aamu/iltapalaa  

39 30 14 6 12 

2) Käymme yhdessä kaupungilla esim. ostoksilla, 
ravintolassa, kahviloissa  

1 7 9 46 37 

3)  Käyn vanhempieni kanssa isovanhempien,  
muiden sukulaisten tai tuttavien luona kylässä 

1 5 15 48 31 

4)  Vietämme kotona aikaa yhdessä esim. 
televisiota, elokuvia katsellen tai pelejä pelaten  

13 23 22 23 20 

5) Keskustelemme päivän tapahtumista  40 31 9 8 12 
 

 
15. Onko perheelläsi/vanhemmillasi käsityksesi mukaan käytössään rahaa? 
 hyvin paljon            paljon             kohtuullisesti               niukasti                  hyvin niukasti 

5         22                         57              13        3  
 

III Suhteet vanhempiin  
 
16.Pystytkö keskustelemaan vanhempiesi  kanssa omista asioistasi?   

1) en juuri koskaan  7 
2) silloin tällöin       31 
3) melko usein         33 
4) usein  29 

 
17.  Kuinka paljon vanhemmillasi on aikaa sinulle ja huolillesi?  
            1) aivan tarpeeksi   56 
            2) enimmäkseen riittävästi   35 
            3) liian vähän      8 
            4) aivan liian vähän                 1 
 
 18. Kuinka paljon vanhempasi rajoittavat menemisiäsi ja tekemisiäsi?    

 
1. Paljon tiukemmin 
kuin ystävieni 
vanhemmat  
    11  
     

 
2. Hieman tiukemmin 
kuin ystävieni 
vanhemmat 
     25 

 
3. Suunnilleen yhtä paljon 
kuin ystävieni vanhemmat 
 
            41 

 
4. Hieman vähemmän 
kuin ystävieni 
vanhemmat 
       15 

 
5. Paljon vähemmän 
kuin ystävieni 
vanhemmat 
       9 

IV Tietokoneen ja internetin käyttö 
 

19. Voin käyttää internettiä     
        

    1) Omalta koneeltani, omassa huoneessani                     69                              
    2)  Ainostaan kodin yhteiseltä koneelta  (esim. olohuoneessa )   31                 
    3)  Vain jossain muualla kuin kotona (esim. koulu, kirjasto)        0                            
           

 
          20. Kuinka paljon vietät keskimäärin aikaa internetissä päivää kohden           

 
Arvioi aika tunteina:___________________(jos aikaa kuluu alle puolen  tunnin verran voit käyttää myös minuuttiarviota)  

                                                    - vaihteluväli 0 – 10 tuntia 
                            

21. Kuinka usein yleensä käytät internettiä 
1) vähintään kerran päivässä           42 
2) miltei päivittäin             42  
3) useamman kerran viikossa          14   
4) useamman kerran kuukaudessa   2 
5) kerran kuussa tai harvemmin       0 
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22. Minkä ikäinen olit aloittaessasi  internetin käytön ?   
 
1)   alle 7  v.                   2)   7-9 v.                3)  10-12 v.                      4)  13-14 v.                             5)  15 v. tai yli          6)   En käytä lainkaan nettiä 
         7   30  48          13                                      2            0                                                    
                                                                                                                                
23.  Mitä seuraavista asioista teet internetissä ja kuinka usein?  
 Valitse jokaisessa kohdassa yksi vaihtoehto 
         
 
 

Vähintään 
kerran 
päivässä 

Useamman  
kerran  
viikossa 

Kerran 
viikossa  

Useamman 
kerran 
kuussa 

Kerran 
kuussa tai 
harvemmin 
 

En 
lainkaan 

 Uutisten lukeminen 
 

14 22 16 10 21 16 

 Pelien pelaaminen (ilmaispelit tai kaupasta ostetut)  
 

13 19 13 10 23 22 

 Kuukausimaksullisten nettipelien pelaaminen  (esim. World of 
Warcraft) 
 

3 4 0.5 0.5 4 88 

  Sosiaalisissa virtuaalimaailmoissa toiminta     
(esim. Habbo hotel)  
 

1 2 1 1 6 89 

Yhteisösivustolle osallistuminen 
(esim. Irc-galleria, ii2,  Facebook jne…) 
 

46 26 5 4 3 15 

Mesetys tai Chattaily 
 

49 30 7 2 5 6 

Tiedon etsintä hakukoneilla (esim. Google) 26 45 15 7 5 1 

Internet koulutyön apuna  6 12 14 31 33 5 

Videoiden katselu (Esim. Youtube)  33 39 15 7 3 3 

Videoiden teko, nettipäiväkirjan pito, kotisivujen tai 
vastaavien ylläpito 

5 5 4 4 14 68 

Joku  muu, mikä?______________________ 4 44 7 7 3 8 

 
 
 
24. Mainitse kolme itsellesi merkittävintä verkkosivustoa tai palvelua  ja kerro parilla sanalla miksi ne ovat sinulle 
tärkeitä.  

1. _________________________________________ 

                2. _________________________________________ - Vastausten jakaumat löytyvät liitteestä  4  

                3. _________________________________________ 

 
 
 
25. Kuinka paljon käytät rahaa viikossa maksullisiin nettipalveluihin?  
 
                1) En lainkaan   91 
                2) alle 2  euroa    3  
                3) alle 5  euroa  2 
                4)  5-10   euroa   2 
                5) 10-20  euroa    1  
                6) yli 20  euroa    0   
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26. Käytän internetiä, koska… 
Valitse jokaisessa kohdassa parhaiten itseäsi kuvaava vaihtoehto 

 
 
 

Täysin  
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

En samaa  
enkä eri  
mieltä 

Eri  
mieltä  

Täysin 
eri mieltä 

 
Löydän sieltä helposti haluamiani tietoja 47 43 9 1 0 

 
Tietääkseni maailman tapahtumista 22 43 23 10 4 

 
Ollakseni mukana nettiyhteisössä 16 29 32 14 9 

 
Ilmaistakseni tunteitani ja mielipiteitäni 8 12 39 25 15 

 
Tuottaakseni itse tekstejä, musiikkia, kuvia ym. muiden katsottavaksi  8 14 22 29 24 

 
Koska olen yksinäinen 1 3 10 20 66 

 
Sen avulla koulutöiden teko on helpompaa  15 42 26 8 9 

 
Unohtaakseni huolet 1 9 24 28 38 

 
Minulla ei ole usein muutakaan tekemistä 9 19 34 23 17 

 
Ollakseni yhteydessä ystäviini 39 47 8 4 2 

 
Sivustot  auttavat ratkaisemaan arkipäivän huolia ja ongelmia  4 14 42 20 21 

 
Keskustellakseni asioista, joista on vaikea puhua kasvotusten  2 13 26 28 31 

                                                                                                                                                                                                                     
27. Ota kantaa seuraaviin väittämiin    
 

 
 
 

Täysin  
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

En samaa  
enkä eri  
mieltä 

Eri  
mieltä  

Täysin 
eri mieltä 

Vanhempani ovat huolissaan liiallisesta tietokoneen käytöstäni  4 10 18 35 33 

Vanhempani pyrkivät rajoittamaan tietokoneen käyttöäni  esim aikarajoituksin tai 
muilla keinoin 
 

6 12 12 29 40 

Vanhempani elävät tietotekniikan suhteen täysin eri maailmassa kuin minä 
 1 18 35 27 10 

Vanhempani ovat hyvin selvillä siitä mitä teen internetissä  
 8 40 28 14 10 

Vanhemmat ovat nähneet profiiliisivustoni ja  kuvani esim. Irc-galleriassa tai 
jossain muussa yhteisöpalvelussa   21 22 15 21 21 

Voisin aivan hyvin näyttää profiilisivustoni  vanhemmilleni 35 33 18 7 7 

Jos vanhempani tietäisivät mitä teen internetissä he eivät pitäisi siitä  
 4 9 18 29 38 

Kun törmään johonkin ongelmaan netissä,  kysyn yleensä neuvoa vanhemmiltani  
 3 10 20 29 38 

Joskus tietotekniikan nopea kehitys ahdistaa minua  
 2 4 19 21 54 

Haluaisin tulevaisuudessa opiskella ainakin joitain opintoja internetin avulla  
 7 22 44 13 11 

 
Lopuksi vielä pari  kysymystä  peruskoulun jälkeisistä suunnitelmistasi:   
 

28. Missä seuraavista uskot aloittavasi ensi syksynä opinnot / työt                             29.  Mille välille uskoisit peruskoulun                
                                                                                           päästötodistuksesi keskiarvon asettuvan   

 1)  ammattikoulu     40                                                                                         
 2)  lukio                             57                                                                             a) <6.5            3       e) 8.0 – 8.4           22 

               3)  oppisopimuskoulutus     1                                                                             b) 6.5 – 6.9    11      f) 8.5 – 8.9            13  
               4) talouskoulu                     0                                                                              c) 7.0 – 7.4    16       g) 9.0 – 9.4           8  
               5) kymppiluokka                1                                                                               d) 7.5 – 7.9    24          h) 9.5 – 10.0      3 
               6)Joku muu,  mikä?            1 
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Liite 4  Koodatut verkkosivustot ja kaikki mainitut sivustot 
 

Responses 
  
                              Käytetyimmät palvelut  N Percent 
 Facebook 88 13,3% 
  Irc-Galleria 130 19,7% 
  Youtube 111 16,8% 
  Google 52 7,9% 
  Msn-Messenger 57 8,6% 
  Sähköposti 29 4,4% 
  iltasanomat/iltalehti 17 2,6% 
  Wikipedia 14 2,1% 
  Joku muu yhteisösivusto tai 

sovellutus 19 2,9% 

  Harraste tmv. sivusto 63 9,5% 
  Pelisivustot 25 3,8% 
  P2Psivusto tai vastaava 11 1,7% 
  Jokin muu sivusto 31 4,7% 
  Joku keskustelufoorumi 

(esim. Suomi24) 10 1,5% 

  Nettihuutokaupat tai 
vastaavat 3 ,5% 

Total 660 100,0% 
 
Suuri kokonaismäärä (660) selittyy sillä että vastaajat saivat mainita 3 eniten käyttämäänsä 
verkkosivua.  Taulukossa mainittujen lisäksi mainittiin vielä seuraavat:  
(Numero sivun jälkeen  ilmoittaa, jos mainintoja oli useampi kuin yksi)  
 
pornosivut      5 
telkku.com    5                  
motot.net    4    
mtv3.fi   4 
deviant_art     3 
omegle     3    
pokeri             2 
riemurasia      2 
limewire    2     
miniclip        2 
photobucket     2 
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Liite 5. Tiedonhaun tärkeys eri koulutustasoilla  
-mitä pienempi lukema sitä tärkeämpänä vastaajat pitivät tiedonhankintaa internetin käytössä   

    

  N keskiarvo 

ei ammatillista koulutusta 6 2,2 

Ammattikoulu 90 2,2 

opistotason koulutus 81 2,2 

yliopisto / korkeakoulutus 54 2,0 

Total 231 2,16 

 

- Vastaukset  kuvastavat kysyselylomakkeen kohdan 26 ”Tietääkseni maailman tapahtumista” jakautumista eri vaihtoehtojen 

kesken.   

 

 

 

Liite 5 b)  

Vanhempien koulutus Tietotekniikan käytön 
monipuolisuus 

N 

   

Vähemmän kuin opistotaso 2.3 87 

Opistotaso 2.6 79 

Yliopisto / Korkeakoulu 2.8 51 

Yhteensä 2.5 217 

  , 

 

 

 

Liite 5 c) Vanhempien tietotekninen osaaminen  koulutuksen mukaan luokiteltuna 

Osaavat 
käyttää 
tietokonetta 
yhtä sujuvasti 
kuin nuori itse 

 
 

Vanhempien koulutus 

 Ei ammatillista 

koulutusta 

Ammattikoulu Opistotason 

koulutus 

Yliopisto / 

korkeakoulu 

Yhteensä 

Kyllä 0% 20% 37% 46% 31% 

Ei  100% 80% 63% 54% 69% 

 N  6 84 73 48 211 
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Liite 6. Summamuuttujien muodostamisesta  
 
a) Internetin käytön sisällöt  
 
Internetin käytön sisältöjä varten muodostettiin kaksi keskiarvomuuttujaa, jotka koostuvat keskenään 
voimakkaasti korreloivista kyselylomakkeen erilaisia käyttötarkoituksia mitanneista väittämistä 
(kyselylomakkeen kohta 23).   
 
Tiedonhaku (uutisten lukeminen, tiedon etsintä hakukoneilla, internet koulutyön apuna) 
 
Sosiaalinen käyttö (Yhteisösivustoille osallistuminen, Mesetys tai chattaily, Videoiden katselu) 
  –Videoiden katselu sisällytettiin sosiaaliseen käyttöön, koska korrelaatiot olivat hyvin korkeat muiden 
ryhmän muuttujien kanssa. Tämä kertonee videopätkien linkkien aktiivisesta jakamisesta verkossa 
ystävien kanssa.  
 
b) Käytön motiivit  
 
Lomakkeen  väitelauseet kysymyksestä 26 yhdistettiin seuraavanlaisiksi summamuuttujiksi:  
  
Tiedonhaku internetin käyttösyynä 
Löydän sieltä helposti haluamiani tietoja  
Tietääkseni maailman tapahtumista  
Sen avulla koulutöiden teko on helpompaa 
 
Yhteisöllisyys, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisu  
Ollakseni mukana nettiyhteisössä 
Tuottaakseni itse tekstejä, musiikkia ja kuvia muiden katsottavaksi  
 
Yksinäisyys ja tekemisen puute 
Koska olen yksinäinen  
Minulla ei ole usein muutakaan tekemistä  
 
Huolten unohtaminen, arkipäivän ongelmat, vaikeus puhua kasvotusten  
Unohtaakseni huolet 
Sivustot auttavat ratkaisemaan arkipäivän huolia ja ongelmia  
Keskustellakseni asioista, joista on vaikea puhua kasvotusten  
 
c) Vanhempien huoli, avoimuus netinkäytössä ja asenteet  
 
Lomakkeen  väitelauseet kysymyksestä 27 yhdistettiin seuraavanlaisiksi summamuuttujiksi:  
 
Vanhempien huoli ja kontrolli  
Vanhempani ovat huolissaan tietokoneen käytöstäni 
Vanhempani pyrkivät rajoittamaan tietokoneen käyttöäni esim aikarajoituksin 
 
Vanhempien tietämys nuoren netinkäytöstä  
Vanhempani ovat hyvin selvillä siitä mitä teen internetissä 
Vanhemmat ovat nähneet profiilisivustoni tai kuvani esim. Irc-galleriassa  
Voisin aivan hyvin näyttää profiilisivustoni vanhemmilleni  
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