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ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Asymmetrinen digitaalinen 

tilaajajohto. 
 
GPRS General Packet Radio System. Pakettikytkentäinen  

tiedonsiirtojärjestelmä mobiiliverkoissa. 
 
GSM  Global System for Mobile Communication. Digitaalinen  

matkapuhelinjärjestelmä. 
 
kbit/s  Kilobittiä sekunnissa. 
 
ISDN  Integrated Services Digital Network. Kapeakaistainen digitaalinen  

tilaajajohto. 
 
pc  Personal Computer. Henkilökohtainen tietokone. 
 
UMTS  Universal Mobile Telecommunication System. Kolmannen sukupolven  

digitaalinen matkapuhelinjärjestelmä, joka tulee tarjoamaan  
kehittyneemmät päätelaitteet, uusia palveluita sekä nopeammat  
datapalvelut. 

 
WAP  Wireless Application Protocol. Määritelmä joukolle viestintäprotokollia  

langattomien laitteiden internet-käytön standardoimiseksi. 
 
WLAN Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkko. 
 
xDSL  Yleisnimitys eri DSL-tekniikoille, joita edustaa mm. ADSL. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiset väestöryhmät tällä hetkellä 
eniten tarvitsevat laajakaistaisia internet-yhteyksiä kotioloissa tapahtuvaa internetin 
käyttöä varten. Tarkasteltavat laajakaistapalvelut ovat kuluttaja-asiakkaille tarkoitetut 
xDSL-, kaapelimodeemi- ja WLAN-liittymäpalvelut. Tutkimusta varten kerättiin sekä 
laadullinen että kvantitatiivinen aineisto. Laadullinen haastatteluaineisto koostuu 
laajakaistaista internet-yhteyttä myyvien yritysten edustajille tehdyistä 
asiantuntijahaastatteluista. Kvantitatiivinen aineisto puolestaan kerättiin 
kotitaloushaastatteluina ja sen otoskoko on 1024 henkilöä. 
 
Tutkimus osoittaa, että laajakaistainen internet-liittymä ei ole kotitalouksissa vielä 
kovin yleinen internet-liittymämuoto: 8 prosentilla kotitalouksista on laajakaistayhteys. 
Itse koettu tarve laajakaistayhteyden kotikäytölle oli kaikista suurinta (yli 25%) 
kotitalouksissa, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä:  

- taloudet, joiden vuotuiset bruttotulot ovat yli 30 000 euroa, 
- ruokakunnan koko on 3 henkeä tai enemmän, 
- taloudessa asuu alle 18-vuotiaita lapsia, 
- kyselyyn vastannut oli korkeakoulu- tai opistotasoisen tutkinnon suorittanut, 
- kyselyyn vastannut oli opiskelija tai työssä käyvä, 
- kyselyyn vastannut oli iältään 15-44–vuotias, 
- kyselyyn vastannut oli mies. 

 
Edellä luetelluista väestöryhmistä löytyy siis runsaasti kuluttajia, jotka kokevat 
laajakaistayhteyden sopivan hyvin heidän tämänhetkisiin tietotekniikkatarpeisiinsa. 
Tämä tulos kävi entistä selvemmäksi, kun tarkasteltiin niitä internetin käyttöön liittyviä 
tekijöitä, jotka edesauttavat laajakaistayhteystarpeen syntyä. Tutkimuksen perusteella 
voidaankin todeta, että kuluttajien tarpeet laajakaistaisen internet-yhteyden kotikäytölle 
johtuvat pääasiassa kahdesta eri laajakaistayhteyteen liittyvästä tekijästä. Nämä tekijät 
liittyivät joko laajakaistayhteyden teknisiin ominaisuuksiin eli datan siirron nopeuteen 
tai sitten sen kiinteään hinnoittelutapaan. 
 
Kuluttajan kannalta laajakaistayhteyden yhtenä keskeisimpänä etuna on sen kiinteä 
hinnoittelutapa. Se ei kuitenkaan tee laajakaistayhteydestä hyödyllistä internet-
liittymämuotoa sellaisille kotitalouksille, joissa internetin käyttö on kovin vähäistä, 
koska näissä tapauksissa käyttökustannukset ovat pienemmät minuuttihinnoitellulla 
internet-liittymällä (ISDN- /modeemiyhteys). Sen sijaan laajakaistayhteyttä sen kiinteän 
hinnoittelutavan vuoksi tarvitsevat todennäköisimmin sellaiset kotitaloudet, joissa on 
useita internetin käyttäjiä tai joissa muusta syytä johtuen internetiä käytetään pitkiä 
aikoja kerrallaan tai useita kertoja päivässä. Näitä kotitalouksia ovat erityisesti 
lapsiperheet ja muut monihenkiset kotitaloudet sekä kotitaloudet, joissa joku 
perheenjäsenistä työskentelee kotona (etätyöntekijä /pienyrittäjä). Samaan ryhmään 
voivat kuulua myös opiskelijataloudet, jos internetin kotikäyttö on tarpeen. 
 
Toinen laajakaistaiseen internet-yhteyteen liittyvä keskeinen etu on datan siirron 
nopeus, joka tekee tiettyjen internetiin liittyvien toimintojen suorittamisesta nopeaa ja 
vaivatonta. Tällaisia toimintoja ovat suurien tiedostojen lataaminen (kuva-, video- ja 
äänitiedostot) sekä niiden lähetteleminen sähköpostissa. Näitä toimintoja suorittavat 
haastatteluaineiston perusteella eniten lapset, nuoret (erityisesti nuoret miehet), 
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varhaisessa keski-iässä olevat miehet sekä (etä)työntekijät, joista myöskin suurin osa on 
miehiä. Näin ollen laajakaistayhteyttä datan siirron nopeuden vuoksi tarvitsevat ovat 
lähes samoja kuluttajaryhmiä kuin yhteyttä kiinteän hinnoittelutavan vuoksi tarvitsevat 
eli lapsiperheitä sekä kotitalouksia, joissa joku perheenjäsenistä työskentelee kotona. 
Lisänä tässä ryhmässä ovat myös nuoret ja varhaisessa keski-iässä olevat miehet jotka 
voivat olla myös yksin asuvia. 
 
Tällä hetkellä kotona olevaa laajakaistayhteyttä vailla olevista kuluttajista vähiten (alle 
15%) tarvetta laajakaistaisen internet-yhteyden kotikäytölle kokivat omaavansa 
henkilöt, joiden talouden yhteenlasketut vuotuiset bruttotulot ovat alle 15 001 euroa 
vuodessa, jotka asuvat haja-asutusalueilla tai ovat työelämän ulkopuolella. Näiden 
väestöryhmien kohdalla voidaan kuitenkin kysyä, onko todella kyse laajakaistayhteyden 
tarpeen puutteesta vai voiko kyseessä olla joko laajakaistayhteyden 
hankintamahdollisuuksien puute tai olemassa olevien tarpeiden puutteellinen 
tiedostaminen. Tämä siksi, että myös näihin ryhmiin kuuluvat kuluttajat voisivat 
mahdollisesti saada lisäarvoa laajakaistayhteyden kotikäytöstä: esimerkiksi haja-
asutusalueilla internetin kautta saatavat palvelut voisivat korvata asuinpaikan 
läheisyydestä puuttuvia perinteisiä palveluja (esim. pankkien ja erilaisten virastojen 
palvelut). Siten itse koettu laajakaistayhteystarpeen puuttuminen voikin johtua joissain 
tapauksissa siitä, että henkilöillä ei ole käytännössä mahdollisuutta yhteyden 
hankkimiseen. Syynä hankintamahdollisuuksien puuttumiseen voi olla niin taloudelliset 
tekijät kuin laajakaistayhteyden tarjonnan puuttuminen, joka vielä maaseudulla on 
useilla alueilla todellisuutta. 
 
Toisaalta itse koettu laajakaistayhteystarpeen puuttuminen voi joissakin 
kuluttajaryhmissä johtua myös siitä, että tietotekninen osaaminen ja internetin 
sisältöpalveluja koskeva tietämys on vähäistä, jolloin henkilön on erittäin vaikea 
realistisesti arvioida omia internetin käyttötarpeitaan. Tässä kohtaa on kuitenkin myös 
muistettava se, että laajakaistayhteydet muodostavat vain yhden osan kuluttajille tarjolla 
olevista internet-liittymämuodoista. Kuluttajilla voi siis olla internetin käyttötarpeita, 
joihin pystytään vastaamaan esimerkiksi datan siirtonopeudeltaan hitaammilla, käytetyn 
minuuttimäärän mukaan hinnoitelluilla ISDN- ja modeemiliittymillä. 
 
 ��-2+'$172�����/lKW|NRKWD�
 
Keskustelu tietoyhteiskunnasta pitää sisällään laajan kirjon yhteiskunnallisia 
muutosprosesseja, jotka koskevat niin valtion ja kuntien organisaatioita, työyhteisöjä 
kuin yksittäisiä kansalaisiakin. Suhteessa viimeksi mainittuihin tietoyhteiskunnalla 
viitataan muun muassa verkkoasioimisen, verkon kautta tapahtuvan tiedonhaun ja 
välityksen, teledemokratian ja verkko-opiskelun lisääntymiseen. Näiden tavoitteiden 
toteutuminen puolestaan edellyttää mahdollisuutta saada käyttöönsä ja käyttää internet-
yhteydellä varustettua tietokonetta (pc) tai muuta päätelaitetta, jonka avulla edellä 
mainittujen toimintojen suorittaminen on mahdollista. 
 
Internet-liittymämuodoista laajakaistayhteys (vähintään 256 kbit/s) edustaa Suomessa 
tällä hetkellä datan siirtonopeudeltaan nopeinta yksityiselle kuluttaja-asiakkaalle tarjolla 
olevaa liittymämuotoa. Tämä liittymämuoto ei kuitenkaan ole kuluttajien keskuudessa 
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vielä yleistynyt odotetulla tavalla – ainoastaan murto-osalla kotitalouksista on kotona 
laajakaistayhteys. Suurin osa kuluttajista tyytyy kotikäytössään hitaampiin 
liittymämuotoihin, joita ovat muun muassa ISDN ja puhelinmodeemi. Voidaankin 
kysyä, mistä tämä johtuu: eikö tavallisilla kuluttajilla ole tarvetta nopeampiin internet-
yhteyksiin? 
 
Laajakaistapalveluja on tarkasteltu myös useissa aikaisemmissa Liikenne- ja 
viestintäministeriön julkaisuissa (ks. esim. Liikenne- ja viestintäministeriö 2000, 2001b, 
2002). Näissä raporteissa aihetta on lähestytty pääasiassa teknisestä ja 
tietoliikenneinfrastruktuurin näkökulmasta. Käsillä olevan raportin tarkoituksena on sen 
sijaan katsoa aihetta yksityisen kuluttaja-asiakkaan silmin, jolloin erilaisten tekniikkaan 
liittyvien yksityiskohtien tarkastelu jää vähemmälle huomiolle. Tavalliset kuluttajat 
eivät nimittäin niinkään ole kiinnostuneita internet-yhteyden teknisestä toteutuksesta 
vaan siitä, että käytössä oleva liittymäpalvelu yhdessä käytettävän päätelaitteen kanssa 
vastaavat kunkin yksittäisen kuluttajan omia yksilöllisiä tarpeita. Raportin keskeisenä 
tavoitteena onkin selvittää millaisia laajakaistapalveluihin liittyviä tarpeita kuluttaja-
asiakkailla on ja miten nämä tarpeet mahdollisesti eroavat toisistaan eri väestöryhmissä. 
 
Tämä selvitys on osa laajempaa Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta 
toteutettavaa selvityshanketta. Hankkeessa käsitellään monista eri näkökulmista sitä, 
millaisia mahdollisuuksia kuluttajilla on saada käyttöönsä ja käyttää 
laajakaistapalveluja. Hankkeen muut selvitykset julkaistaan niin ikään omina 
raportteinaan Liikenne- ja viestintäminiteriön julkaisusarjassa. Tämä raportti koskee 
puolestaan hankekokonaisuuden kohtaa e) väestöryhmäkartoitus, ja sen on toteuttanut 
Tampereen teknillisen korkeakoulun Digitaalisen median instituutissa toimiva 
Kuluttajatutkimusryhmä. 
 
 ����7XWNLPXNVHQ�WDYRLWWHHW�MD�WRWHXWXV�
1.2.1 Tutkimuksen tavoitteet ja laadullinen aineisto 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiset väestöryhmät tällä hetkellä eniten 
tarvitsevat laajakaistapalveluja. Pelkän laajakaistayhteyden käyttöön saamisen ja 
käyttämisen lisäksi tähän sisältyy viitteellisesti myös käytettyjen internet-palvelujen 
sisällön tarkastelu suhteessa laajakaistatekniikkaan. Tutkimusongelma jakautuu siten 
kahteen osaan: 

1) Millaiset väestöryhmät eniten tarvitsevat laajakaistayhteyksiä? 
2) Millaisiin sisältöpalveluihin tai käyttötarkoituksiin kuluttajat 

laajakaistayhteyksiä tarvitsevat? 
 
Tarkasteltavat laajakaistapalvelut olivat kuluttaja-asiakkaille tarkoitetut xDSL-, 
kaapelimodeemi- ja WLAN-liittymäpalvelut. Muita liittymämuotoja tarkasteltiin vain 
viitteellisesti. Päätelaitteista mukana kartoituksessa olivat tietokone (pc) ja kannettava 
pc. Lisäksi GSM/WAP/GPRS -liittymäpalveluita hyödyntävien mobiililaitteiden 
käyttömahdollisuuksiin kiinnitettiin huomiota aikaisempien tutkimusten tarjoaman 
informaation valossa, koska tätä kautta voitiin saada tuntumaa kuluttajien mobiileihin 
internetin käyttötarpeisiin. Myös kuluttajien suhtautumista (digi-)television kautta 
saataviin internet-palveluihin käsiteltiin yhteenvedonomaisesti aikaisempiin 
tutkimuksiin nojautuen. 
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Käytettävien termien tarkennuksesta mainittakoon, että tutkimuksen kohteena ovat 
nimenomaan laajakaistaiset OLLWW\PlSDOYHOXW� vaikka myös internet-palveluiden VLVlOO|LVWl keskustellaan. Siten tekstissä termi ’laajakaistapalvelu’ viittaa internet-
liittymään. Jos taas kyseessä on sisältöpalvelu, on se tekstissä erikseen mainittu. Lisäksi 
on hyvä huomioida, että tarkastelun kohteena on nimenomaan kotitalouksien internetin 
käyttö oli se sitten sisällöllisesti huvia, asioiden hoitamista tai (etä)työtä. Tämä 
kotitalouksien laajakaistaisen internetin käyttö voi myös tapahtua mobiilin päätelaitteen 
välityksellä (esim. matkapuhelin), jolloin internetiä voidaan kodin lisäksi käyttää myös 
muualla. 
 
Pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa oli puhelinhaastattelu (ks. 
haastattelurunko, liite 1). Haastateltavina olivat laajakaistaisia liittymäpalveluja 
tarjoavat yritykset. Haastateltavien palveluntarjoajien valinnassa kiinnitettiin huomiota 
kahteen eri tekijään. Ensinnäkin toimialueiden maantieteellinen sijainti oli ratkaiseva eli 
haastateltavia valittiin sekä tiheämpään asutusta Etelä-Suomesta että harvempaan 
asutuista Keski- ja Pohjois-Suomesta. Toiseksi haastateltavien valintaan vaikuttavana 
tekijänä oli palveluntarjoajien käyttämä laajakaistatekniikka. Haastateltavien joukossa 
oli niin xDSL-, kaapelimodeemi- kuin WLAN -liittymämuotoja hyödyntäviä yrityksiä. 
 
Haastattelut toteutettiin pääasiassa puhelinhaastatteluina, mutta osa haastateltavista 
halusi mieluummin vastata kysymyksiin kirjallisesti. Tästä huolimatta, selkeyden 
vuoksi, aineistosta käytetään myöhemmin tekstissä nimitystä KDDVWDWWHOXDLQHLVWR� 
Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2002. Haastateltavia palveluntarjoajia oli 12. Alun 
perin suunnitelmissa oli tehdä 15 haastattelua, mutta alustavista lupauksistaan 
huolimatta 3 palveluntarjoajaa jätti kuitenkin vastaamatta haastatteluun. Haastateltavat 
palveluntarjoajat sekä laajakaistapalvelut, joita haastattelussa käsiteltiin olivat: 
 

- Elisa Solutions: Elisa ADSL ja Elisa Kotiportti kiinteistöliittymä 
- SoonCom oy: ADSL, Kaapelimodeemi ja Taloliittymä 
- Kestel oy: Kestel Laajakaista ja Elisa ADSL 
- Lounet oy: Elisa ADSL 
- Riihimäen Puhelin oy: Elisa ADSL 
- Sonera Entrum oy: Sonera ADSL, Sonera Kaapeli ja Sonera kiinteistöliittymä 
- Telia: Telia Homerun 
- Etelä-Satakunnan Puhelin oy: Kopteri-ADSL 
- Ikaalisten-Parkanon Puhelin oy: Baana 256/256 ADSL ja Baana 512/512 ADSL 
- Oulun Puhelin oy: Baana Laajakaista 
- Pohjanmaan Puhelin oy: Kotinetti ADSL 
- Kuopion Kaapelitelevisio oy: Komeetta kaapelimodeemipalvelu 

 
Haastateltavien vähäisyydestä johtuen haastatteluvastauksia ei voida tekstissä 
tutkimuseettisten syiden vuoksi tarkasti eritellä suhteessa haastateltavien 
taustatekijöihin eli siihen, minkälaista laajakaistatekniikkaa he edustavat ja millä 
maantieteellisellä alueella he toimivat. Haastatteluaineiston analyysi kuitenkin osoitti, 
että vastauksissa ei ollut juurikaan hajontaa vaan haastateltavien näkemykset kysytyistä 
asioista olivat suurilta osin saman suuntaisia. Näin ollen aineistoa voidaankin hyvin 
pitää suuntaa antavana katsauksena aineistonkeruuhetkellä vallinneesta tilanteesta. 
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Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa on hyödynnetty seuraavia aineistoja ja 
lähdemateriaaleja: 

 
- laadullinen haastatteluaineisto, joka koostuu laajakaistaista internet-yhteyttä 

myyvien yritysten edustajille tehdyistä asiantuntijahaastatteluista; 
- pieni kvantitatiivinen aineisto, joka keskittyy laajakaistayhteyden 

levinneisyyteen ja kotitalouksien laajakaistaisen internet-yhteyden 
käyttötarpeisiin (ks. luku 1.2.2); 

- käsiteltävää aihetta sivuava tutkimuskirjallisuus ja aikaisemmat selvitykset. 
 
 
1.2.2 Kvantitatiivinen aineisto 
 
Laadullisen haastatteluaineiston ohella selvitystä varten kerättiin kaksi kysymystä 
kattava kvantitatiivinen aineisto. Kvantitatiivinen aineisto toteutettiin alihankintana 
Taloustutkimus Oy:ltä siten, että Kuluttajatutkimusryhmä suunnitteli 
kysymyslomakkeen ja suoritti aineiston analyysin sekä raportoinnin. Kvantitatiivisen 
osuuden kysymykset koskivat laajakaistaisen internet-yhteyden levinneisyyttä 
kotitalouksissa sekä sitä, kokevatko kuluttajat tarvitsevansa laajakaistaista internetiä 
kotona. Tarkat kysymykset sekä aineiston suorat jakaumat on löydettävistä liitteestä 2. 
Aineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina vastaajien kodeissa toukokuussa 
2002 osana Taloustutkimuksen Omnibus –kuluttajatutkimusta. 
 
Kvantitatiivisen osuuden kohderyhmänä oli Suomen 15-74–vuotias väestö 
Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Aineiston otoskoko on 1024 henkilöä. Otos 
muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen 
ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakauma. Otoksen rakennetta on kuvattu alla 
olevissa taulukoissa sekä yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. Haastatteluja tehtiin 94 
paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 44 ja muita kuntia 50. Otos on painotettu 
kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen 15-74–vuotiasta 
väestöä tuhansina (SVT 31.12.2000). 
 
Aineiston käsittelyssä käytettiin T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun 
taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä 
satunnaisvaihtelun osuus on 95 prosentin luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä 
osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Tätä merkitsemistapaa käytetään 
kauttaaltaan koko raportin kaikissa kvantitatiivista aineistoa kuvaavissa taulukoissa (ks. 
myös liite 2). 
 
Taulukko 1. Vastaajien sukupuoli. 
 

 1� ��
1DLQHQ� 551 54 
0LHV� 473 46 
.DLNNL� 1024 100 
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Taulukko 2. Vastaajien ikä. 
 

,Nl�YXRVLQD� 1� ��
������ 201 20 
������ 182 18 
������ 289 28 
������ 352 34 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
Taulukko 3. Vastaajien koulutus. 
 

.RXOXWXV� 1� ��
3HUXV���NHVNL���NDQVD���NDQVDODLVNRXOX�  

329 
 

32 
$PPDWWL���WHNQLQHQ���NDXSSDNRXOX�  

306 
 

30 
<OLRSSLODV��OXNLR� 89 8 
2SLVWRWDVR� 169 17 
$PPDWWLNRUNHDNRXOX� 37 4 
<OLRSLVWR��NRUNHDNRXOX� 96 9 
(L�KDOXD�YDVWDWD� 1 0 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
Taulukko 4. Vastaajien talouden koko. 
 

+HQNHl��WDORXV� 1� ��
�� 265 26 
�� 321 31 
�� 189 18 
�� 156 15 
�� 70 7 
��� 23 2 

.DLNNL� 1024 100 
 
 ����7XWNLPXNVHQ�WRWHXWWDMD�
 
Tutkimuksen toteuttaja, Kuluttajatutkimusryhmä, on kuusivuotisen 
Kuluttajatutkimukset-hankkeen (Kultu) perintö.1 Kuluttajatutkimusryhmä toimii 
Tampereen teknillisellä korkeakoululla Digitaalisen median instituutissa (DMI). 
 
Vuosina 1996-2001 käynnissä ollut Kuluttajatutkimukset-hanke oli pääosin Tekesin 
rahoittama, mutta myös toiminnassa mukana olleet yritykset osallistuivat rahoitukseen. 
Taloudellisen panostuksen sijasta yritysten (erityisesti johtoryhmäyritysten) keskeisin 

                                                 
1 Ks. http://www.tut.fi/dmi/projects/kultu/ 
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rooli oli kuitenkin tarjota tutkimushankkeelle mielenkiintoisia ja ajankohtaisia 
tutkimuskohteita. Hanketta hallinnoivat Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen 
korkeakoulu. Toimintansa aikana Kuluttajatutkimukset-hanke teki yhteensä noin 30 
tutkimusraporttia toiminnassa mukana olleille yrityksille ja julkaisi 5 Tekesin 
julkaisusarjassa ilmestynyttä teosta. Tekesin julkaisusarjoissa ilmestyneet teokset ovat 
julkisia ja niitä voi joko tilata Tekesistä tai ladata Tekesin verkkosivuilta.2 
 
Kuluttajatutkimusryhmä, samoin kuin Kuluttajatutkimukset–hanke, tutkii kuluttajien ja 
kuluttajaryhmien kokemuksia ja mielikuvia tulevaisuuden mediasta kodin ja arjen 
kontekstissa. Tutkimusaiheet kytkeytyvät niin tietokone-, televisio- kuin mobiili-
ympäristöönkin ja niissä tarkastellaan sekä uusmedian käyttäjien että ei-käyttäjien 
näkemyksiä. Punaisena lankana tutkimusryhmän toiminnassa on visioida kuluttajien 
odotuksia suhteessa digitaaliseen mediaan esimerkiksi analysoimalla niitä prosesseja, 
joiden kautta uudet palvelut ja laitteet asettuvat osaksi ihmisten arkea. Tutkimusryhmä 
on monitieteinen. 
 
Tämän raportin on kirjoittanut Kuluttajatutkimusryhmän tutkija Marika Koivumäki 
(YTM). Lisäksi tutkimuksen suunnittelussa, haastatteluaineiston keräämisessä ja tekstin 
kommentoinnissa mukana olivat tutkimusryhmän projektipäällikkö Timo Pihlajamäki 
(YTM) sekä tutkijat Sanna Leppänen (VTM) ja Hannu Soronen (PsM). Tekstin 
kommentoitiin osallistui myös tutkimusryhmän tutkija Marika Jokinen (YTM). 
 
 ��/$$-$.$,67$1�.b<77b-b7�����<OHLVWl�
 
Tässä luvussa pyritään luomaan kuvaa siitä, minkälaiset väestöryhmät ovat tällä hetkellä 
laajakaistaisen internetin käyttäjiä. Lisäksi tarkastellaan sitä, minkälaisia 
sisältöpalveluja käytetään sekä mitkä käytetyistä sisältöpalveluista edellyttävät 
nimenomaan laajakaistatekniikkaa. Tämän ohella luvun alussa kuvataan 
laajakaistayhteyden hankintaprosessia kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta sellaisena kuin 
se välittyi palveluntarjoajien haastatteluiden kautta. Tarkastelun kohteena tässä 
raportissa on nimenomaan kotitalouksissa tapahtuva internetin käyttö. Tämä 
tutkimuskohteen rajaus pitää sisällään myös mobiilit laajakaistaiset käyttöliittymät, 
jolloin internetin käyttö voi tapahtua myös kotitalouden ulkopuolella. Tarkoituksena on 
kuitenkin lähestyä aihetta nimenomaan kotitalouksien näkökulmasta, jolloin voimme 
olettaa kotiin hankitun internet-yhteyden olevan usein muidenkin kotitalouden jäsenten, 
kuin vain liittymän hankkijan, käytössä. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät näin ollen 
esimerkiksi työ- ja opiskelupaikoilla laajakaistaista internet-yhteyttä käyttävät henkilöt 
sekä henkilöt, jotka käyttävät yhteyttä julkisissa paikoissa, kuten esimerkiksi 
kirjastoissa. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://www.tekes.fi/julkaisut tai http://www.tut.fi/dmi/projects/kultu/ 
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����/DDMDNDLVWD\KWH\GHQ�KDQNLQWDSURVHVVL�
 
Palvelujentarjoajilta kysyttiin haastattelussa laajakaistayhteyden hankintaprosessista. 
Kysymyksillä pyrittiin selvittämään muun muassa seuraavia asioita: miten kuluttajat 
päätyvät valitsemaan juuri laajakaistaisen internet-yhteyden tarjolla olevien internet-
liittymämuotojen joukosta, minkälaisille kohderyhmille laajakaistan mainontaa on 
suunnattu ja minkälaisille kuluttajaryhmille liittymäpalvelu on ensisijaisesti tarkoitettu. 
Lisäksi haluttiin tietää, miten laajakaistaliittymän hankinta- ja asennusprosessi 
onnistuvat tavalliselta kuluttajalta (joka ei ole esim. tietotekniikan edelläkävijä) sekä 
minkälaisten tietoteknisten taitojen hallintaa se häneltä edellyttää. 
 
Osa palveluntarjoajista oli kohdistanut laajakaistaliittymän mainonnan jollekin tietylle 
kohderyhmälle tai –ryhmille tai he olivat palvelua rakentaessaan ajatelleet sen 
soveltuvat parhaiten joillekin tietyille käyttäjäryhmille tai tiettyihin tarkoituksiin. 
Tyypillisimpiä tällaisia kohderyhmiä olivat nuoret käyttäjät, erityisesti nuoret miehet 
(noin 20-35-vuotiaat) tai miehet ylipäätään sekä etätyöntekijät. Sen sijaan osalla 
palveluntarjoajista ei heidän oman kertomansa mukaan ollut mitään erityistä 
kohderyhmää mielessä palvelua tai sen mainontaa suunniteltaessa vaan sen ajateltiin 
soveltuvan tavallisille kotikäyttäjille, mikäli heidän tietoliikennetarpeensa ovat riittävän 
suuret. Toisin sanoen palveluntarjoajat olivat yleisesti sitä mieltä, että laajakaistainen 
internet-yhteys ei sovellu sellaisille kuluttajille, jotka käyttävät internetiä kotona vain 
vähän ja joilla ei ole tarvetta siirtää suuria määriä dataa. Tämä näkemys johtuu 
pääasiassa laajakaistan hinnoittelutavasta: kiinteä kuukausimaksu tulisi helposti 
kalliimmaksi vähän tai melko vähän internetiä käyttäville kuin esimerkiksi käytetyn 
ajan mukaan hinnoitellut ISDN-yhteys tai puhelinmodeemi. 
 
Muutama palveluntarjoaja myönsi, että he mielellään myyvät ensisijaisesti 
laajakaistayhteyksiä, jos ne vaan soveltuvat kyseessä olevan asiakkaan tarpeisiin. Suurin 
osa haastateltavista kuitenkin kuvasi myyntiprosessin melko neutraaliksi tapahtumaksi, 
jossa ensin kartoitetaan asiakkaan tarpeet eli se, kuinka paljon ja minkälaisiin 
tarkoituksiin internetiä kotitaloudessa halutaan käyttää. Tämän jälkeen esitellään tarjolla 
olevia vaihtoehtoja, joista asiakas valitsee itselleen parhaiten sopivan internet-
liittymämuodon. Joidenkin haastateltavien mielestä asiakkaat ovat hyvin selvillä siitä, 
minkälaista internet-liittymää tarvitsevat ja osaavat siten usein jo liikkeeseen tullessaan 
pyytää laajakaistayhteyttä (ADSL), jolloin varsinaista tarvekartoitusta ei tarvita. 
Toisaalta eräs haastateltavista kertoi, että asiakkaiden kiinnostus laajakaistaa kohtaan ei 
johdu siitä, että he haluaisivat nimenomaan nopean yhteyden vaan siitä, että monet 
mieltävät ADSL:n synonyymiksi internetille eli eivät ole tietoisia muista 
liittymävaihtoehdoista. 
 
Kaiken kaikkiaan on todennäköistä, että kuluttajat mahdollisuuksiensa mukaan yrittävät 
ottaa selvää internetiin liittyvistä asioista ennen kuin lähtevät hankkimaan itselleen 
liittymää. Lisäksi perheissä liittymäkauppoja lähtee todennäköisimmin tekemään se 
perheenjäsen, jolla on eniten – tai ainakin melko paljon - tietoa asiasta. Erään 
haastateltavan mukaan vain harvoissa tapauksissa liittymää tulee nykyään ostamaan 
sellainen asiakas, joka ei tiedä asiasta mitään. Näissä harvoissa tapauksissa kyse on 
yleensä siitä, että perheen isä tai äiti tulee ostamaan internet-liittymää, jonka käyttäjiä 
tulee käytännössä olemaan perheen nuoriso. 
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Haastateltavien mielipiteet laajakaistayhteyden asennusprosessista jakautuivat kahteen 
vastakkaiseen näkemykseen: toisten mielestä laajakaistan asennusprosessi ja toimimaan 
saaminen yhdessä tietokoneen kanssa on tavallisille kuluttaja-asiakkaille vielä 
nykyisellään hyvinkin vaikeaa, toisten mielestä tämä prosessi taas on asiakkaan 
kannalta helppo ja yksinkertainen. Samainen kahtiajako näkyi myös siinä, että osa 
haastateltavista koki asennuksen edellyttävän asiakkaalta tiettyjä tietoteknisiä taitoja, 
kuten esimerkiksi verkkokortin asentamista tietokoneeseen tai tietoa oman 
tietokoneensa kapasiteetista ja sen sisältämistä ohjelmista. Useimmat haastateltavista 
puolestaan ajattelivat, että asennus ei vaadi asiakkaalta mitään erityisiä tietoteknisiä 
taitoja. Heidän mielestään tietokoneen käytön perustaidot riittävät varsin hyvin. Samaa 
mieltä haastateltavat olivat melko pitkälti siitä, että kun laajakaistainen yhteys on saatu 
toimimaan yhdessä tietokoneen kanssa, on sen käyttö kuluttajille helppoa. Näkemyserot 
asennusprosessin vaikeudesta johtunevat ainakin osittain siitä, että osa 
laajakaistayhteyksien tarjoajista ei myy lainkaan itse asennettavia yhteyksiä vaan 
asennuksesta ja testauksesta huolehtii aina palveluntarjoaja. Sen sijaan osa 
palveluntarjoajista jättää asennuksen lähtökohtaisesti asiakkaalle itselleen, jolloin 
asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus tilata lisähintaa vastaan myös asennuspalvelu. 
 
Hankintaprosessiin liittyvistä ongelmista kysyttäessä useat haastateltavista mainitsivat 
kuluttajien kannalta ongelmalliseksi sen, että hintojen ja palveluiden vertailu eri 
palveluntarjoajien välillä on asiakkaille hankalaa, koska eri yritysten tarjoamien 
laajakaistapakettien sisällöt eroavat toisistaan. Laajakaistan käyttöön liittyen mainintoja 
tuli myös verkossa liikkuvista viruksista, joihin laajakaistan käyttäjän olisi syytä 
varautua päivittämällä tietokoneensa tietoturvaohjelmia. Muutamien haastateltavien 
mielestä kaikki internetin kotikäyttäjät eivät nimittäin nykyisellään vielä riittävästi 
tiedosta tietoturvaan liittyviä riskejä. 
 
 ����/DDMDNDLVWDSDOYHOXMHQ�Nl\WWlMlW�
 
Toukokuussa kerätty kvantitatiivinen aineisto kertoo, että 8 prosentilla suomalaisista 
kotitalouksista on laajakaistainen internet-yhteys (N=1024). Laajakaistayhteyden 
määritelmä sisälsi tässä yhteydessä kuluttajille tutuimmat laajakaistaiset 
liittymämuodot, ADSL:n ja kaapelimodeemin. Aineisto kertoo myös siitä, millaisia 
talouksia laajakaistayhteydellä varustetut kotitaloudet ovat. 
 
Tuloluokittainen tarkastelu osoittaa, että laajakaistayhteyksiä oli eniten (12%) 
talouksissa, joiden vuotuiset bruttotulot ovat yli 30 000 euroa (ks. taulukko 5). Sen 
sijaan kotitalouksissa, joiden bruttotulot ovat vuodessa 30 000 euroa tai vähemmän 
laajakaistayhteys oli huomattavasti harvinaisempi internet-liittymämuoto: näistä 
talouksista ainoastaan 5 prosentilla oli laajakaistainen internet-yhteys. 
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Taulukko 5. Laajakaistayhteydellä varustetut kotitaloudet talouden bruttotulojen 
mukaan prosentteina.3 
 

 DOOH��������HXURD�Y� �������±���������HXURD�Y� \OL��������HXURD�Y�
.\OOl� 5* 5* 12* 
(L� 92* 93* 86* 
(RV� 3 2 2 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
Myös tutkimuskysymyksiin vastanneen koulutus erottelee laajakaistayhteyksillä 
varustettuja kotitalouksia. Niistä kotitalouksista, joissa vastaajalla oli 
korkeakoulututkinto, oli laajakaistayhteys 18 prosentilla. Opistotasoisen koulutuksen 
suorittaneista vastaajista laajakaistainen internet-yhteys oli puolestaan 10 prosentilla ja 
peruskoulun suorittaneista vain 5 prosentilla. Edelleen laajakaistaisten internet-
yhteyksien määrä vaihteli vastaajan iän mukaan. Niissä kotitalouksissa, joissa vastaajan 
ikä oli 15-34 –vuotta, laajakaistayhteys oli 12 prosentilla. Sen sijaan 35-44–vuotiaista 
vastaajista 8 prosentilla ja 45-74-vuotiaista ainoastaan 6 prosentilla oli kotonaan 
laajakaistainen internet-yhteys. 
 
Ansiotyössä käynnin mukaan tarkasteltuna laajakaistaisia internet-yhteyksiä oli eniten 
(13%) vastaajilla, jotka olivat päätoimisia opiskelijoita (ks. taulukko 6). Lähes yhtä 
paljon (11%) laajakaistayhteyksiä oli myös työssä käyvillä vastaajilla. Sen sijaan 
työelämän ulkopuolella olevien vastaajien keskuudessa laajakaistayhteydet olivat 
harvinaisia: ainoastaan 3 prosentilla oli kotona laajakaistainen internet-yhteys. 
 
Taulukko 6. Laajakaistayhteydellä varustetut kotitaloudet vastaajan ansiotyössä käynnin 
mukaan prosentteina. 
 

 7\|VVl� 7\|HOlPlQ�XONRSXROHOOD� 2SLVNHOLMD�
.\OOl� 11* 3* 13* 
(L� 87* 97* 83* 
(RV� 2 0 4 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
Ruokakunnan koko vaikuttaa laajakaistayhteyden omistukseen siten, että mitä useampi 
henkisestä ruokakunnasta on kyse, sitä todennäköisempää on että kotiin on hankittu 
laajakaistainen internet-yhteys (ks. taulukko 7). Kotitaloudessa asuvien lasten ikä ei sen 
sijaan tuonut esille kovin suuria eroja: talouksissa, joissa asui alle 12-vuotiaita lapsia, 
laajakaistayhteys oli 11 prosentilla. Talouksissa, joissa asui 13-17-vuotiaita lapsia, 
laajakaistayhteys oli puolestaan 13 prosentilla. On kuitenkin mahdollista, että 

                                                 
3 Aineiston käsittelyssä käytettiin T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla 
poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 prosentin 
luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 
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selkeämpiä eroja olisi syntynyt myös lasten iän myötä, jos ikä olisi jaettu useampaan 
kuin kahteen luokkaan. 
 
Taulukko 7. Laajakaistayhteydellä varustetut kotitaloudet ruokakunnan koon mukaan 
prosentteina. 
 

 �KO|�WDORXV� �KO|�WDORXV� �KO|�WDORXV� ��KO|�WDORXV�
.\OOl� 5* 7 10 11* 
(L� 93* 92* 86* 87* 
(RV� 2 1 4* 2 
.DLNNL� 100 100 100 100 

 
 
Asuinpaikan mukaan tarkasteltuna laajakaistayhteyksiä on eniten (10%) kaupungissa 
asuvilla kuluttajilla (ks. taulukko 8). Muiden kuntien taajamissa sekä haja-asutusalueilla 
laajakaistaiset internet-yhteydet ovat harvinaisempia: vain 4 prosentilla näiden alueiden 
kotitalouksista on kotonaan laajakaistayhteys. 
 
Taulukko 8. Laajakaistayhteydellä varustetut kotitaloudet asuinpaikan mukaan 
prosentteina. 
 

 .DXSXQNL� 0XX�NXQWD� +DMD�DVXWXVDOXH�
.\OOl� 10* 4* 4* 
(L� 88* 94* 94* 
(RV� 2 2 2 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
Edellä kuvattu kvantitatiivinen aineisto kertoo niistä kotitalouksista, joissa on 
laajakaistayhteys. Se ei kuitenkaan vielä paljasta sitä, kuka tai ketkä perheenjäsenistä 
tätä yhteyttä kotona käyttävät. Laajakaistapalveluntarjoajille tehdyistä haastatteluista 
sen sijaan saadaan suuntaa-antavia vastauksia myös tähän kysymykseen. 
Haastatteluaineiston pohjalta voidaan muodostaa seuraavanlainen yhteenveto 
laajakaistaisen internetin kotikäyttäjistä. Palvelun eli laajakaistayhteyden hankkija on 
tyypillisesti joko nuori, alle 35-vuotias mies, joka hankkii yhteyden ensisijaisesti omiin 
käyttötarpeisiinsa tai 30-45-vuotias perheellinen mies, jonka kotona asuu kouluikäisiä 
tai sitä vanhempia lapsia. Viimeksi mainitussa tilanteessa laajakaistainen internet-yhteys 
hankitaan usein ensisijaisesti lapsien käyttötarkoituksiin ja perheen vanhemmat 
käyttävät yhteyttä vähemmän. 
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����.l\WHWWlYlW�VLVlOW|SDOYHOXW�
 
Laajakaistaisen internetin välityksellä käytettävät sisältöpalvelut eivät näytä juurikaan 
poikkeavan muiden internet-liittymämuotojen välityksellä käytettävistä palveluista.4 
Kenties ainoana selkeänä erona on suurien kuva-, video- ja äänitiedostojen lataaminen, 
jota laajakaista-asiakkaat harrastavat haastateltavien mukaan jonkin verran enemmän 
kuin muita internet-liittymiä käyttävät kuluttajat. Kuva-, video- ja äänitiedostojen 
lataaminen yhdessä erilaisten internet-pelien kanssa on suosittua erityisesti nuorempien 
ikäluokkien – etenkin poikien ja nuorten miesten – keskuudessa. Haastatteluaineiston 
mukaan suosituimpia laajakaista-asiakkaiden käyttämiä palveluita ovat edellä 
mainittujen viihteellisten palveluiden lisäksi kaiken kaikkiaan tiedonhaku, sähköposti, 
pankkipalvelut, keskusteluryhmät sekä sähköinen ostaminen. 
 
Kun laajakaistan käyttäjiä tarkastellaan suhteessa internetin käyttömääriin havaitaan, 
että paljon internet-yhteyttä käyttävien suosimat sisältöpalvelut poikkeavat melko 
selkeästi vain vähän internetiä käyttävien suosimista palveluista. Seuraavaan taulukkoon 
on haastatteluaineiston perusteella listattu käytettävät sisältöpalvelut internetin 
käyttömäärän mukaan sekä pyritty määrittelemään näitä toisistaan poikkeavia 
käyttäjäryhmiä taustatietojen perusteella. Kyseessä on nimenomaan tyypillisten 
käyttäjäryhmien perusteella tehty jaottelu, joten esimerkiksi paljon ja vähän internetiä 
käyttävien välimaastoon jää käyttäjäryhmiä, jotka eivät tässä tule esille. Taulukosta 
voidaan havaita, että paljon internetiä käyttävien suosimat palvelut sisältävät sekä 
viihteellisiä että hyöty-palveluita. Sen sijaan vähän internetiä käyttävien käyttö on 
selkeästi hyötypainotteista. 
 
Taulukko 9 Laajakaista-kotitalouksissa käytetyt sisältöpalvelut käyttömäärän mukaan. 
 

,QWHUQHWLQ�Nl\WW|PllUl� 7\\SLOOLVHW�Nl\WWlMlW� .l\WHWWlYlW�VLVlOW|SDOYHOXW�
3DOMRQ�LQWHUQHWLl�Nl\WWlYlW� - koulu- ja teini-ikäiset 

lapset 
- nuoret, erityisesti nuoret 
miehet 
- varhaisessa keski-iässä 
olevat miehet 

- verkkopelit 
- tiedonhaku 
- pankkipalvelut 
- keskusteluryhmät 
-sähköinen kauppa 
- kuva-, video- ja 
äänitiedostojen 
lataaminen 
- musiikin kuuntelu 

9lKlQ�LQWHUQHWLl�Nl\WWlYlW� - vanhemmat ikäluokat 
- erityisesti keski-ikäiset tai 
sitä vanhemmat naiset 

- sähköposti 
- pankkipalvelu 
- vähäisessä määrin 
tiedonhaku 

 
 

                                                 
4 Esimerkiksi vuonna 2001 tehdyn tutkimuksen perusteella internet-palveluita yksityisiin tarkoituksiin 
käyttäneistä suomalaisista kuluttajista 86 % käytti internetiä tiedonhakuun, 81 % sähköpostiin ja 
pankkipalveluihin, 32 % sähköiseen kaupankäyntiin, 29 % etätyöhön, 23 % verkkopeleihin ja 14 % 
internet-puheluihin (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001a). 
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Jos taulukossa esitettyjä laajakaista-asiakkaiden käyttämiä sisältöpalveluja tarkastellaan 
sen suhteen, mitkä niistä edellyttävät nimenomaan laajakaistaista internet-yhteyttä, 
voidaan todeta seuraavaa: lähes kaikkia mainittuja sisältöpalveluja voidaan käyttää 
myös laajakaistaista yhteyttä hitaampien internet-yhteyksien välityksellä (esim. 
modeemi- tai ISDN-yhteys). Ainoastaan suurien tiedostojen lataaminen ja lähettäminen 
edellyttää laajakaistaista yhteyttä. Toisin sanoen kuluttajat, jotka haluavat esimerkiksi 
lähettää sähköpostin välityksellä suuria tiedostoja tai ladata musiikki-, video- ja 
kuvatiedostoja, tarvitsevat laajakaistaisen internet-yhteyden pystyäkseen suoriutumaan 
näistä tehtävistä riittävän vaivattomasti.5 Kuten edellä esitettiin, tämän kaltaisia internet-
palveluja käyttävät paljon internetiä kotona käyttävät henkilöt (ks. taulukko 9). Toisin 
sanoen WHNQLVHVVl� PLHOHVVl laajakaistaa tarvitsevat todennäköisimmin kotitaloudet, 
joissa on koulu- ja teini-ikäisiä lapsia, nuorisoa (erityisesti nuoria miehiä) sekä 
varhaisessa keski-iässä olevia miehiä. Vähiten laajakaistaa tarvitaan todennäköisesti 
puolestaan sellaisissa talouksissa, joissa internetin käyttö on ylipäätään vähäistä. Näitä 
talouksia ovat keski-ikäisten naisten sekä vanhempien ikäluokkien kotitaloudet. Lisäksi 
jaottelun paljon/vähän internetiä käyttävät välille jää osa kuluttajista, joiden joukosta 
varmasti myös löytyy laajakaistaa edellyttävien palvelujen käyttäjiä. 
 
Kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta laajakaistan käyttöominaisuuksia voidaan kuitenkin 
tarkastella muustakin kuin WHNQLVHVWl eli esimerkiksi datan siirtonopeuteen liittyvästä 
näkökulmasta. Kuluttajan kannalta yhteyden nopeus ei nimittäin ole ainoa 
laajakaistaisen yhteyden eduista vaan myös kiinteä hinnoittelutapa voi tietyille 
väestöryhmille olla se tekijä, jonka johdosta laajakaistasta muodostuu heille paras 
vaihtoehto. Tätä näkökohtaan käsitellään tuonnempana tarkemmin. 
 
 ��.8/877$-,(1�7$53(,'(1�.$572,786�����<OHLVWl�
 
Internetin käyttöön liittyviä tarpeita voidaan tarkastella suhteessa tiettyihin yleisiin 
taustatekijöihin, kuten esimerkiksi ikään, sukupuoleen, ammattiin tai koulutukseen. 
Kuitenkin internetin – tässä tapauksessa laajakaistayhteyden - käyttöön liittyvät tarpeet 
ovat myös hyvin yksilöllisiä ja kytköksissä muun muassa henkilön omiin kiinnostuksen 
kohteisiin sekä suhtautumiseen tietotekniikkaa kohtaan ylipäätään. Siten voidaan todeta, 
että myös tietotekniikkaa kohtaan tunnettu kiinnostus sekä motivaatio opetella siihen 
liittyviä uusia asioita vaikuttaa siihen, kokeeko henkilö tarvitsevansa (laajakaistaista) 
internet-yhteyttä. Tämän luvun tarkoituksena on pureutua hieman syvemmälle tähän 
kuluttajien tietotekniikkatarpeiden problematiikkaan. Ajatuksena on keskustella niin 
nykyisten laajakaistaisen internet-yhteyden kotikäyttäjien kuin internetin ei-
käyttäjienkin mahdollisista tarpeista käyttää laajakaistaista internet-yhteyttä kotoa käsin. 
 
Tarpeista keskustellaan sekä suhteessa laajakaistan WHNQLVLLQ että muihin kotikäyttöön 
vaikuttaviin ominaisuuksiin. Tässä yhteydessä internetin käyttötarpeita pyritään 
tarkastelemaan myös hyöty-huvi- jatkumolla eli tarkennetaan sitä, milloin laajakaistan 
käyttötarpeet painottuvat huvikäyttöön ja milloin puolestaan hyötykäyttöön. Tämän 
tarkoituksena ei ole arvottaa kumpaakaan toistaan paremmaksi vaan tarkentaa edelleen 
                                                 
5 Tarkempia teknisiä tietoja sekä erilaisten sisältöpalvelujen edellyttämiä siirtonopeuksia löytyy 
Laajakaistaa kaikille? –raportista (Liikenne- ja viestintäministeriö 2000). 
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erilaisia käyttäjäryhmiä sekä käyttötarpeita. Toisin sanoen, vaikka varsinaiset 
tietoyhteiskuntapalvelut ovatkin hyötypainotteisia, voi huvikäyttökin olla 
tietoyhteiskunnassa tarvittavia tietoteknisiä taitoja kartuttavaa ja siten tässäkin suhteessa 
arvokasta. Huvikäyttönä tai huviin läheisesti liittyvänä internetin käyttönä voidaan pitää 
muun muassa verkkopelien pelaamista, kuva-, video- ja äänitiedostojen lataamista sekä 
esimerkiksi harrastuksiin liittyvien verkkosivustojen selaamista. Hyötykäyttönä tai 
hyötyyn läheisesti liittyvänä internetin käyttönä voidaan puolestaan pitää esimerkiksi 
sähköpostin ja pankkipalveluiden käyttöä sekä tiedonhakua. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että huvi- ja hyötykäyttö eivät ole selkeästi erillisiä vaan internetin-käyttö voi pitää 
sisällään saman aikaisesti molempiin käyttötarkoituksiin kuuluvia osia, jolloin huvi- ja 
hyötykäytöstä voidaan puhua eräänlaisena jatkumona. 
 
Edellä mainittujen aiheiden lisäksi alaluvussa 3.3 tehdään lyhyt katsaus kuluttajien 
suhtautumiseen erilaisiin internetin käyttöön soveltuviin päätelaitteisiin (pc, 
mobiililaite, tv). Luvun loppupuolella keskustellaan vielä lyhyesti laajakaistaisen 
internet-yhteyden vaikutuksista internetin käyttötottumuksiin, koska myös tämä 
ulottuvuus on hyvä huomioida yhtenä laajakaistaisen internetin käyttötarpeisiin 
liittyvänä tekijänä. 
 
 ����(UL�YlHVW|U\KPLHQ�WDUSHHW�
3.2.1 Laajakaistapalvelujen käyttäjien tarpeet 
 
Kuten luvussa 2.4 tuli esille, laajakaistaista internet-yhteyttä WHNQLVHVVl mielessä 
tarvitsevat ne kotitaloudet, joissa ladataan suuria tiedostoja tai lähetellään sähköpostissa 
suuria liitetiedostoja. Erilaisten kuva-, video- ja äänitiedostojen lataaminen on 
useimmiten internetin viihteellistä käyttöä, mutta se voi olla myös työhön liittyvää 
toimintaa. Laajakaistayhteyttä edellyttävien suurten tiedostojen lähettäminen tai 
vastaanottaminen sähköpostitse on puolestaan todennäköisimmin kotona tehtävää 
(etä)työkäyttöä.6 Toisin sanoen vapaa-ajan hyötykäyttö eli erilaisten arkisten asioiden 
hoitaminen (pankkiasiat, tiedonhaku, yhteyden pito ystävien kanssa jne.) edellyttää 
todennäköisesti harvemmin laajakaistaista yhteyttä. Laajakaistapalveluiden tarjoajien 
haastatteluissa tulikin esille, että kotitalouksiin hankittua laajakaistaista internet-yhteyttä 
– ja erityisesti langatonta WLAN -yhteyttä – käytetäänkin nykyisellään paljon myös 
työtarpeisiin. Kyseessä voi olla joko kotoa käsin tehtävä etätyö tai kotona sijaitseva 1-2 
työntekijän pienyritys. Langattoman verkon käyttäjä on useissa tapauksissa hankkinut 
yhteyden työkäyttöä varten, jolloin kyseessä on toimenkuva, joka edellyttää paljon 
matkustamista. Näiden tarkennusten pohjalta voidaan laatia seuraavan kaltainen 
yhteenveto laajakaistaista internetiä sen WHNQLVWHQ ominaisuuksien johdosta tarvitsevista 
käyttäjäryhmistä käyttötarkoituksen mukaan (hyöty vs. huvi). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Esimerkiksi Pekkolan (2002) tutkimus kertoo, että etätyöntekijät ovat pääsääntöisesti ylempiä 
toimihenkilöitä, joiden koulutus- ja tulotaso on keskimääräistä korkeampi. Lisäksi useammat etätyötä 
tekevistä ovat miehiä. Työ on lähes poikkeuksetta luonteeltaan tietotyötä. 
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/DDMDNDLVWDD�GDWDQ�VLLUURQ�QRSHXGHQ�YXRNVL�WDUYLWVHYDW�
 +XYLNl\WW|��suurien tiedostojen lataaminen (kuva-, video- ja 
äänitiedostot) 
Tyypilliset käyttäjät: koulu- ja teini-ikäiset lapset, nuoriso (erityisesti 
nuoret miehet) sekä varhaisessa keski-iässä olevat miehet 
 +\|W\Nl\WW|����HWl�W\|� suurien tiedostojen lataaminen, suurten 
tiedostojen lähettäminen sähköpostissa 
Tyypilliset käyttäjät: noin 25-40–vuotiaat miehet (= (etä)työntekijät) 

 
Nopean datan siirron lisäksi laajakaistainen internet-yhteys pitää sisällään muitakin sen 
kotikäyttöön ja käyttötarpeisiin vaikuttavia tekijöitä. Etenkin laajakaistaiseen internet-
yhteyteen liittyvä kiinteä hinnoittelutapa tekee siitä tiettyjen käyttäjäryhmien tarpeisiin 
hyvin sopivan vaihtoehdon. Haastatteluissa tuli yksiselitteisesti esille se, että etenkin 
monta internet-käyttäjää sisältävissä kotitalouksissa laajakaistainen yhteys tulee helposti 
edullisemmaksi kuin käyttöajan mukaan hinnoiteltu internet-yhteys. Lisäksi vakioidun 
kuukausihinnan etuna on se, että yllätyksiä tietoliikennekulujen suhteen ei pääsee 
syntymään, vaikka kuukausittaisissa käyttömäärissä olisi huomattaviakin vaihteluita. 
 
Haastateltavien mukaan laajakaistan kiinteä hinnoittelutapa palvelee hyvin erityisesti 
lapsiperheiden tarpeita. Kyseessä voivat olla toisaalta kotitaloudet, joissa on pääasiassa 
internetin huvikäyttöä harrastavia kouluikäisiä lapsia ja toisaalta taloudet, joissa asuu 
opiskelevaa nuorisoa, joka käyttää internetissä sekä huvi- että hyötypalveluita. 
Esimerkiksi verkkopelaamista ajatellen laajakaistaisen internetin kiinteä hinnoittelutapa 
voi olla mielekäs ratkaisu, koska pelaamisessa internet-yhteys on auki pitkiä aikoja 
kerrallaan. Käyttöajan mukaan hinnoitelluilla modeemi- ja ISDN-yhteyksillä 
verkkopelaamisesta kertyisi siten helposti suuriakin kustannuksia, jotka laajakaistan 
avulla pystytään siis vakiomaan. Toisaalta myös monet kotona työasioita hoitavat 
henkilöt saattavat kokea kiinteän hinnoittelutavan omaan internetin käyttötapaansa 
sopivaksi. Tämä siksi, että internetin käyttö, ja etenkin sähköpostin lähettäminen ja 
vastaanottaminen, on nykyään keskeinen osa työntekoa monessakin ammatissa (esim. 
Leppänen 2001). Sähköpostia luetaan työn lomassa useita kertoja päivässä (emt.), 
minkä vuoksi voi olla käytännöllistä, että internet-yhteyttä voi kotonakin 
työskennellessä pitää jatkuvasti auki, vaikka internet ei koko aikaa olisikaan aktiivisessa 
käytössä. Työtarkoituksiin internetiä kotona käyttävät voivat olla sekä etätyöntekijöitä 
ja kotona työskenteleviä yrittäjiä että henkilöitä, jotka muuten usein tuovat töitä kotiin 
ja tarvitsevat työssään paljon internetiä. 
 
Voidaan myös ajatella, että opiskelijataloudet (ts. opiskelijat, jotka eivät enää asu 
vanhempiensa luona), hyötyisivät laajakaistaisesta internet-yhteydestä, mikäli heidän 
internetin käyttömääränsä ovat kohtuullisen suuria. Heille 50 euron tienoilla olevat 
kuukausihinnat voivat kuitenkin helposti muodostua esteeksi kyseisen internet-
liittymämuodon käytölle, mikäli ainoana tulonlähteenä on opintotuki. Lisäksi on 
todennäköistä, että opiskelijoilla on mahdollisuus internetin käyttöön myös 
opiskelupaikoillaan, jolloin internetin käyttö kotona ei kaikissa tapauksissa liene 
välttämätöntä. 
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Edellä esitetyn pohjalta päädytään seuraavanlaiseen yhteenvetoon niiden 
käyttäjäryhmien kohdalla, jotka tarvitsevat kotonaan laajakaistaista internet-yhteyttä sen 
kiinteän hinnoittelutavan johdosta. 
 

/DDMDNDLVWDD�NLLQWHlQ�KLQQRLWWHOXWDYDQ�YXRNVL�WDUYLWVHYDW�
 +XYLNl\WW|� sekalaiset viihteelliset palvelut 
Tyypilliset käyttäjät/ kotitaloustyypit: Lapsiperheet (sekä koulu- että 
opiskeluikäiset lapset/nuoret) 
 +\|W\Nl\WW|� sekalaiset hyötypainotteiset palvelut 
Tyypilliset käyttäjät/ kotitaloustyypit: Lapsiperheet (opiskeluikäinen 
nuoriso), (etä)työntekijät 

 
 
3.2.2 Internetin ei-käyttäjien tarpeet? 
 
Yli puolella (56%) suomalaisista kotitalouksista on tietokone (Tietoaika 2002; 
Tilastokeskus 2002). Internet-yhteys puolestaan on 41 prosentilla kotitalouksista (emt.). 
Vaikka nämä tietotekniikkaan liittyvät laitteet ja palvelut ovatkin suomalaisissa 
kotitalouksissa lisääntyneet nopeassa tahdissa, kertovat esitetyt prosenttiluvut myös 
siitä, että Suomessa on vielä paljon ihmisiä, jotka eivät voi käyttää tietokonetta ja 
internetiä kotonaan. Kotoa puuttuvia internetin käyttömahdollisuuksia voidaan jossain 
määrin kompensoida käyttämällä internetiä esimerkiksi työ- tai opiskelupaikalla, 
kirjastoissa tai muissa julkisissa tiloissa. Tästä huolimatta internetin 
käyttömahdollisuudet vaihtelevat muun muassa eri ikä- ja tuloluokissa. Siinä missä 
nuorten ja nuorten aikuisten käyttömahdollisuudet ovat vuoden 2000 lopun tilanteen 
mukaan melko hyvät, ovat eläkeikäisten mahdollisuudet käyttää internetiä kovin 
vähäiset (Tilastokeskus 2001, 203-204). Lisäksi tietokoneet ja internet-yhteydet ovat 
keskittyneet eri tyyppisiin kotitalouksiin seuraavalla tavalla: ”Ylempien 
toimihenkilöiden talouksista jo 85 prosentilla oli helmikuussa [2002] vähintään yksi pc 
ja 72 prosentilla internet-yhteys. Muita vahvasti tietokoneistuneita ovat jälleen 
lapsiperheet ja ylintä tuloneljännestä edustavat kotitaloudet. Myös opiskelijatalouksissa 
on useimmiten tietokone. Sitä vastoin iäkkäämpien yksinasuvien ja alimman 
tuloneljänneksen talouksissa tietotekniikkaa ei tavallisesti ole käytössä.”7 (Tietoaika 
2002, 8) 
 
Internetin käyttömahdollisuuksien puuttuminen rajaa osan kuluttajista internetin käytön 
ulkopuolelle. Käyttömahdollisuudet eivät kuitenkaan yksinään selitä internetin ei-
käyttöä vaan selittäviä tekijöitä on muitakin (ks. kuva 1). Eräs keskeinen seikka tässä 
kohtaa on kiinnostus käyttää uutta viestintäteknologiaa, tässä tapauksessa internetiä. 
Tilastokeskuksen (2001) julkaisussa kirjoitetaankin, että oleellista internetin käytön 
lisääntymisessä on se, ”sisältyykö internetissä surfailuun ja sähköpostin käyttöön jotain 
autolla ajon tapaan palkitsevaa, joka saisi tietoverkkojen käyttäjiksi myös ne, jotka eivät 
työn, opiskelun tai ’lasten parhaaksi hankinnan’ kautta joudu tekemisiin tietoverkkojen 
kanssa” (emt., 205). Tähän liittyen Marja-Liisa Viherä (2000) on tarkastellut 
tutkimuksessaan viestintävalmiuksia, joiden osaksi hän lukee myös motivaation. Muut 

                                                 
7 Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissa käytetyt kotitalouksien bruttotuloluokat: Alin neljännes = 1 300 
euroa/kk tai vähemmän; 2. alin neljännes = 1 301 – 2 200 euroa/kk; 2. ylin neljännes = 2 201 – 3 600 
euroa/kk; ylin neljännes 3 601 euroa/kk tai enemmän. 
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viestintävalmiuksiin kuuluvat komponentit ovat hänen mukaansa liittymä (eli laiteet ja 
pääsy verkkoihin) sekä osaaminen. Viherän laatimat viestintävalmiusindeksit osoittavat, 
että vuosien 1996-1999 välillä suomalaisten viestintävalmiuksien kehittyminen oli 
merkittävää liittymän ja osaamisen kohdalla, mutta motivaatio verkkoyhteyden käyttöön 
ei tästä huolimatta lisääntynyt vastaavalla tavalla: siinä missä lisäys oli liittymän 
kohdalla noin 113 prosenttia ja osaamisessakin 52 prosentin luokkaa, kasvoi motivaatio 
ainoastaan 13 prosentilla (ks. emt.,159). 
 

 7HNQLVHHQ�\PSlULVW||Q�OLLWW\YlW�WHNLMlW�
- laitteiden saatavuus 
- laitteiden käytettävyys 
- verkkoyhteyksien tekninen toimivuus 
- verkkoyhteyksien nopeus 

 3DOYHOXLKLQ�OLLWW\YlW�WHNLMlW�
- palveluiden saavutettavuus 
- palveluiden helppokäyttöisyys 
- palveluntarjonnan laajuus 
- palveluiden monipuolisuus 
- palveluiden yleinen laatu 
- palveluiden sisältö 
- hinnoittelu 

 .XOXWWDMLHQ�DVHQWHHW�MD�DUYRW�
- yleinen suhtautuminen tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin 
- kustannushyöty (ajan, vaivan tai rahan säästäminen) 
- mielihyvä 
- riskittömyys/ luottamus 
- tottumukset 
- sitoutuminen 
- henkilökohtaisuus�

�

 
Kuva 1. Tietoverkkojen käytön leviämiseen vaikuttavia tekijöitä. (Roponen 1998, 35) 
 
Luonnollisestikin internetiin liittyvään käyttömotivaatioon vaikuttavat monet asiat, joita 
tässä raportissa ei ole mahdollisuutta lähteä yksityiskohtaisesti pohtimaan. Tästä syystä 
tarkastelun kohteeksi nostetaan vain kaksi internetin sisältöpalveluihin liittyvää 
huomiota, joista molemmat myös tulivat esille haastatteluaineistossa. Ensinnäkin 
haastateltavat mainitsivat, että laajakaistatekniikan kehittyminen kulkee käsi kädessä 
internetin sisältöpalveluiden kehityksen kanssa. Toisin sanoen internet-liittymiä 
myyvien palveluntarjoajien mielestä näitä molempia tarvitaan, että internetin käyttö on 
kuluttaja-asiakkaiden kannalta mielekästä. Tätä kautta voidaan havaita, että motivaatio 
käyttää internetiä on kytköksissä internetin sisältöpalveluihin eli siihen, minkälaisia 
huvi- ja/tai hyötypalveluita kuluttajien on mahdollista saada verkon välityksellä. 
Kuluttajille hyötykäyttö merkitsee internet-palveluiden kautta saatavaa kustannusten, 
ajan ja/tai vaivan säästöä (Roponen 1998, 36). Huvikäytöltä puolestaan odotetaan 
erilaisia mielihyvän kokemuksia (emt.). 
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Tämänhetkinen tilanne sisältöpalvelujen osalta ei tyydytä kaikkia kuluttajaryhmiä. 
Esimerkiksi Eero Holstila toteaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunnan julkaisussa 
(2001, 13-14), että vaikka valtaosa Helsingin seudun asukkaista on pian tavalla tai 
toisella tietoverkon käyttäjiä, toistaiseksi sähköinen asiointi ja kaupankäynti ovat 
jääneet vähäiseksi. Syyksi tähän hän esittää sen, että ”verkossa tarjottavat palvelut eivät 
toistaiseksi tarjoa käyttäjille riittävää hyötyä” (emt. 14). (Ks. myös esim. Ruusula 
2001.) Myös haastatteluaineisto aikaisempien tutkimusten ohella puhuu sen puolesta, 
että etenkin hyötypalveluita kaivattaisiin internetiin enemmän. Haastateltavien mukaan 
tulevaisuuden tavoitteena sisältöpuolella voisi olla yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten 
sähköisen asioinnin lisääminen. 
 
Eri kuluttajaryhmistä hyötypalvelujen vähäisyydestä näyttävät kärsivän erityisen paljon 
naiset (Soronen 2001). Soronen tuo esille, että naiset ovat miehiä kiinnostuneempia 
sähköisesti saatavilla olevista hyötypalveluista (esim. kunnalliset www sivut). Siten 
voidaan olettaa, että näiden sisältöpalveluiden lisääntyminen vaikuttaisi erityisesti 
naisten internetiä kohtaan tuntemaan kiinnostukseen. Voidaan kenties myös olettaa, että 
osalla nykyisistä internetin ei-käyttäjistä olisi tarve käyttää erilaisia hyötypalveluita 
internetin välityksellä, jos niitä vain olisi nykyistä enemmän ja monipuolisemmin 
tarjolla. Siten hyötypalveluiden kehityksen eteen tehtävällä työllä voi olla yhteys myös 
internetin käytön lisääntymiseen tietyissä kuluttajaryhmissä. 
 
Internetin hyötypalvelujen vähäisyyden ohella ei-käyttäjien internetiä kohtaan 
tuntemaan mielenkiintoon ja käyttömotiiveihin saattaa vaikuttaa kuitenkin myös 
nykyisiä internetin sisältöpalveluja koskeva tiedon puute. Toisin sanoen, joidenkin 
kuluttajaryhmien kohdalla mielenkiinnon vähäisyys voi myös johtua siitä, että kyseiset 
henkilöt eivät tiedä minkälaisia palveluja internetissä on tarjolla ja miten he voisivat 
niistä itse hyötyä. Vaikka haastateltavien mukaan suurin osa kuluttajista onkin jo hyvin 
selvillä internetin mahdollisuuksista, he pystyivät kuitenkin myös määrittelemään 
kuluttajaryhmiä, joiden keskuudessa lisäinformaatiosta voisi olla hyötyä. Näitä ryhmiä 
olivat vanhemmat ikäryhmät ja joidenkin haastateltavien mukaan myös haja-
asutusalueiden asukkaat. Lisäksi ymmärrettävästikin myös ne, jotka eivät työnsä tai 
opiskelunsa puolesta joudu kosketuksiin tietotekniikan kanssa, ovat haastateltavien 
mukaan vähemmän tietoisia internetin sisällöistä kuin muut kuluttajat. Haja-
asutusalueiden asukkaiden sekä vanhempien ikäluokkien kohdalla pohdittiin sitä, että 
heidän olisi hyvä tietää esimerkiksi internetissä olevista kirjastojen, Kelan ja 
terveyskeskusten palveluista, että he voisivat paremmin arvioida omia internetiin 
liittyviä käyttötarpeitaan. 
 
Edellä esitetyt huomiot viittaavat siihen, että internetin ei-käyttö ei tarkoita samaan kuin 
internetin käyttötarpeiden puute. Siten osalla ei-käyttäjistä todennäköisesti on olemassa 
internetin käyttöön liittyviä tarpeita, mutta joku/jotkut tekijät (esim. taloudelliset tekijät) 
estävät internetin käytön. Toisin sanoen osa internetin ei-käyttäjistä kokee, että he 
voisivat saada internetin käytöstä lisäarvoa. Tämä lisäarvo voi liittyä joko rahan, ajan tai 
vaivan säästöön, arjen toimintojen helpottamiseen tai sitten viihtymiseen ja sitä kautta 
tietoteknisten taitojen karttumiseen. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä myös muistaa, 
että osa kuluttajista haluaa tietoisesti pysyä tietotekniikan ei-käyttäjinä. Siten kaikista 
kuluttajista ei ikinä tule tietotekniikan käyttäjiä, vaikka eri väestöryhmien internetin 
käyttömahdollisuudet entisestään paranisivatkin. 
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Tätä selvitystä varten kerätyssä kvantitatiivisessa aineostossa tarkasteltiin muun muassa 
sitä, minkälaiset käyttäjäryhmät kokevat tarvitsevansa nimenomaan laajakaistaista 
(ADSL /kaapelimodeemi) internet-yhteyttä kotonaan. Niistä vastaajista, joilla ei 
aineiston keruuhetkellä laajakaistayhteyttä ollut (n=921), 21 prosenttia koki omaavansa 
tarpeen laajakaistaisen internet-yhteyden kotikäytölle. Eniten laajakaistaista internet-
yhteyttä kokivat tarvitsevansa ne kuluttajat, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan 
seuraavista kuluttajaryhmistä: 

- 3 tai sitä useamman henkilön talouksissa asuvat, 
- henkilöt, joiden talouden yhteenlasketut bruttotulot olivat yli 30 000 euroa 

vuodessa, 
- miehet, 
- 15-44-vuotiaat, 
- opiskelijat ja työssä käyvät, 
- opisto- ja korkeakoulutetut, 
- lapsiperheet. 

 
Kaikissa edellä mainituissa kuluttajaryhmissä yli 25 prosenttia vastaajista koki 
tarvitsevansa kotona laajakaistayhteyttä. Seuraavassa listassa on ne kuluttajaryhmät, 
joissa laajakaistayhteyttä koki tarvitsevansa 15-24 prosenttia vastaajista: 

- 1-2 henkilön talouksissa asuvat, 
- henkilöt, joiden talouden yhteenlasketut bruttotulot olivat 15 001- 30 000 euroa 

vuodessa, 
- kaupungissa ja muiden kuntien taajamissa asuvat, 
- naiset, 
- peruskoulutasoisen koulutuksen saaneet. 

 
Vähiten (alle 15% vastaajista) laajakaistayhteyttä kokivat tarvitsevansa ne kuluttajat, 
jotka kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista kuluttajaryhmistä: 

- henkilöt, joiden talouden yhteenlasketut bruttotulot olivat alle 15 001 euroa 
vuodessa, 

- haja-asutusalueilla asuvat, 
- työelämän ulkopuolella olevat. 

 
Seuraavassa muutama edellä mainituista vastauksista taulukkomuodossa. Loput 
taulukoiduista vastauksista on löydettävissä liitteestä 2. 
 
Taulukko 10. Kuluttajat, jotka kokevat omaavansa tarpeen laajakaistayhteyden 
kotikäyttöön talouden bruttotulojen mukaan prosentteina. 
 

 DOOH�������HXURD�Y� ������±�������HXURD�Y� \OL�������HXURD�Y�
.\OOl� 12* 21 28* 
(L� 87* 78 70* 
(RV� 1 1 2 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
 
 



 22 

Taulukko 11. Kuluttajat, jotka kokevat omaavansa tarpeen laajakaistayhteyden 
kotikäyttöön vastaajan iän mukaan prosentteina. 
 

 ������YXRWWD� ������YXRWWD� ������YXRWWD� ������YXRWWD�
.\OOl� 37* 38* 25* 9* 
(L� 61* 58* 74 90* 
(RV� 2 4* 1 1* 
.DLNNL� 100 100 100 100 

 
 
Taulukko 12. Kuluttajat, jotka kokevat omaavansa tarpeen laajakaistayhteyden 
kotikäyttöön vastaajan ansiotyössä käynnin mukaan prosentteina. 
 

 7\|VVl� 7\|HOlPlQ�XONRSXROHOOD� 2SLVNHOLMD�
.\OOl� 27* 9* 39* 
(L� 71* 90* 58* 
(RV� 2 1* 3 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
Taulukko 13. Kuluttajat, jotka kokevat omaavansa tarpeen laajakaistayhteyden 
kotikäyttöön asuinpaikan mukaan prosentteina. 
 

 .DXSXQNL� 0XX�NXQWD� +DMD�DVXWXVDOXH�
.\OOl� 23* 18* 10* 
(L� 75* 81* 89* 
(RV� 2 1 1 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
Internetiä kohtaan tunnetun kiinnostuksen lisäksi internetin käyttöön ja ei-käyttöön 
vaikuttavat keskeisesti myös internet-palvelujen saatavuus, johon jo edellä viitattiinkin. 
Suhteessa laajakaistayhteyteen internet-palvelujen saatavuutta voidaan tässä yhteydessä 
tarkastella sekä alueellisesta, että kuluttajien taloudelliseen tilanteeseen liittyvästä 
näkökulmasta. 
 
Luvussa 2.3 tuli esille, että laajakaistayhteys on huomattavasti harvinaisempi haja-
asutusaluilla (4%) kuin kaupungeissa sijaitsevissa kotitalouksissa (10%). Vastaavasti 
kuluttajien kokema laajakaistaisen internet-yhteyden tarve on haja-asutusalueille 
kaikkein vähäisintä (10%) ja kaupungeissa suurinta (23%). Nämä alueelliset erot 
voitaisiin tulkita siten, että haja-asutusalueilla laajakaistayhteyden tarve on vähäisempää 
kuin muilla alueilla. Oletettavasti asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksiselitteinen. Tämä 
siksi, että vaikka laajakaistapalveluiden saatavuus on hyvä kaupunkialueilla, sen 
hankkiminen ei vielä ole mahdollista kaikilla haja-asutusalueilla. Siten 
laajakaistayhteyden harvinaisuus haja-asutus alueilla ei kerro välttämättä tarpeen 
puutteesta vaan voi viitata myös hankintamahdollisuuksien konkreettiseen puutteeseen. 
Lisäksi haja-asutusalueilla koettu laajakaistan suhteellisen vähäinen tarve voi johtua 
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osittain edellä käsitellyistä internetin käytön kiinnostukseen vaikuttavista tekijöistä. 
Toisin sanoen, kuten haastatteluaineistossa tuli esille, haja-asutusalueiden kuluttajilla 
voi olla vielä liian vähän tietoa siitä, minkälaisia hyötypalveluita internetin kautta olisi 
mahdollisuus saada. Kuitenkin on selvää, että tietyistä tietoyhteiskuntapalveluista voisi 
olla konkreettista hyötyä maaseutualueilla, joilla perinteisiä palveluita on jouduttu 
karsimaan ja etäisyydet lähimpiin kaupunkeihin ovat pitkiä. Näiden alueiden asukkaille 
esimerkiksi pankkiasioiden hoitaminen, kirjaston lainojen uusiminen ja erilaisten 
julkisten organisaatioiden (esim. Kela, verovirasto, oma asuinkunta) tarjoaman 
informaation hankkiminen internetin välityksellä voisi tuoda merkittävääkin lisäarvoa 
eli ajan ja vaivan säästö. 
 
Internetin sisältöpalveluihin ja yleisemmin myös internetin ja tietotekniikan käyttöön 
liittyvän informaation sekä myös taitojen puute voi siis tietyissä väestöryhmissä 
vaikuttaa kuluttajien kokemaan laajakaistayhteyden käyttötarpeeseen. Haja-
asutusalueiden asukkaiden lisäksi tällaisia väestöryhmiä voivat olla myös työelämän 
ulkopuolella olevat kuluttajat, jotka elämäntilanteestaan johtuen eivät työelämän kautta 
joudu kosketuksiin tietotekniikan kanssa. Työelämän ulkopuolella olevien kohdalla 
internetin hyötypalveluiden käytöllä olisi mahdollisuus tuoda sujuvuutta arkisten 
asioiden hoitamiseen. Esimerkiksi työttömien kohdalla käyttötarpeet voisivat liittyä 
työn etsimiseen ja eläkeläisten tai kotona lapsia hoitavien vanhempien kohdalla 
ihmissuhteiden ylläpitämiseen sähköpostitse sekä pankki- yms. asioiden hoitamiseen.  
 
Toisaalta laajakaistayhteyden hankinnan esteenä voivat myös olla taloudelliset syyt. 
Talouksissa, joissa vuosittaiset bruttotulot ovat 30 000 euroa tai sitä vähemmän, 
laajakaistayhteys on vain 5 prosentilla kotitalouksista. Kuitenkin 21 prosenttia 
henkilöistä, joiden talouden bruttotulot ovat 15 000 – 30 000 euroa vuodessa, kokee 
omaavansa tarpeen laajakaistaisen internet-yhteyden kotikäyttöön. 
 
 ����(ULODLVHW�Nl\WW|WLODQWHHW�MD�SllWHODLWWHHW�
 
Erilaisten internet-yhteysmuotojen ja käytettävien päätelaitteiden kehittyminen suo 
kuluttajille entistä enemmän valinnan varaa sen suhteen, missä ja minkälaisen laitteen 
kautta hän haluaa käyttää internetpohjaisia palveluita. Esimerkiksi Tilastokeskuksen 
julkaisemassa Tietoajassa (4/2002) päätelaitteiden kehityksestä mainitaan seuraavaa: 
”Monien nykylaitteiden kehitys on hurjaa ja rajanveto niiden välillä käy yhä 
vaikeammaksi. Esimerkiksi matkapuhelin on jo kauan sitten lakannut olemasta pelkkä 
puhelin: sillä on mahdollisuus ottaa yhteys internetiin, ja voipa uusimmilla malleilla jo 
ottaa valokuvia ja pian katsella elävää kuvaakin (Umts-palvelut)! Juuri käynnistynyt 
digiaika on tuomassa koteihin viihdekeskuslaitteistoja, joissa yhdistyvät television ja 
tietokoneen ominaisuudet.” (Tietoaika 2002, 9.) 
 
Laitteiden ja internet-palvelujen nopea kehitys on kuitenkin eri asia kuin se, miten 
kuluttajat ottavat ne vastaan. Se, miten uudet laitteet asettuvat osaksi kuluttajien arkea 
on muun muassa suhteessa siihen, minkälaisia käyttötarpeita heillä on. Toisaalta myös 
nämä käyttötarpeet muuttuvat sitä mukaa, kun ihmiset pääsevät tutustumaan ja 
kokeilemaan uusia laitteita. Lisäksi laitteiden ja palveluiden monipuolistuminen johtaa 
siihen, että käyttäjien heterogeenisuus tulee lisääntymään (Kolari et al. 2002), jolloin 
selkeiden käyttäjäryhmien määrittely on entistä vaikeampaa. 
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Tässä raportissa ei pyritä tulevaisuuden visiointiin käytettävien päätelaitteiden ja 
erilaisten käyttötilanteiden suhteen. Sen sijaan tarkoituksena on keskustella 
paremminkin nykytilanteen valossa siitä, minkälaisia internet-palveluita kuluttajat 
voisivat olla kiinnostuneita käyttämään eri päätelaitteiden kautta sekä miten 
käyttötilanne vaikuttaa näihin kiinnostuksen kohteisiin. Laajakaistapalveluita tämä 
katsaus koskee siinä mielessä, että eri päätelaitteiden ja internetin käyttötilanteiden 
tarkastelun kautta voidaan havaita kuluttajien internetin käyttöön liittyvien tarpeiden 
olevan muutoksessa. Toisin sanoen, vaikka tällä hetkellä laajakaistayhteyttä 
käytetäänkin pääsääntöisesti pc:n (tai kannettavan pc:n) välityksellä, kuluttajille 
kehittyy laitteiden ja palveluiden kehityksen myötä myös muihin päätelaitteisiin liittyviä 
käyttötarpeita. Näitä vielä kehittymässä olevia tarpeita voidaan jo tässä vaiheessa 
käsitellä tarkastelemalla muun muassa sitä, kuinka kiinnostavaksi kuluttajat kokevat 
erilaiset internet-palvelut eri päätelaitteiden kautta. 
 
Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että erilaisiin päätelaitteisiin 
liitetään toisistaan selkeästi poikkeavia mielikuvia, jotka perustuvat muun muassa 
kyseisten laitteiden totuttuihin käyttötarkoituksiin (esim. Koivumäki 2001; Soronen 
2001). Nämä mielikuvat puolestaan vaikuttavat siihen, minkälaisiin käyttötilanteisiin 
kuluttajat kokevat laitteiden parhaiten soveltuvan ja minkälaisia sisältöpalveluja niiden 
välityksellä ollaan kiinnostuneita vastaanottamaan. Seuraavaksi käydään 
yhteenvedonomaisesti läpi keskeisimmät internetin käyttöön liittyvät päätelaitteet 
(mobiililaite, pc ja tv) niiden käyttökontekstit sekä internet-palvelut, joita kuluttajat 
aikaisempien tutkimusten perusteella olisivat kiinnostuneita vastaanottamaan kunkin 
päätelaitteen kautta. 
 
Mobiililaitetta koskevat tutkimukset osoittavat, että mobiililaite (GSM-/WAP-/GPRS-
puhelin) soveltuu kuluttajien mielestä jo nykyisellään monien erilaisten 
sisältöpalvelujen vastaanottoon. Esimerkiksi Tilastokeskuksen tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä koskevan seurantatutkimuksen perusteella voidaan havaita, 
että matkapuhelinta käyttävistä kuluttajista yli puolet kokee kiinnostavaksi seuraavien 
palvelujen käyttömahdollisuuden matkapuhelimen välityksellä: 

- pankkiasioiden hoito, 
- postipaketin saapumisilmoitus, 
- sähköpostin vastaanotto, 
- kirjaston lainan erääntymisilmoitus (Nurmela 2001, 27-28). 

 
Niin ikään yli 40 prosenttia matkapuhelinta käyttävistä kuluttajista on kiinnostunut 
internetin www-sivujen käytöstä matkapuhelimen välityksellä ja yli 30 prosenttia 
kiinnostaa kirjepostin vastaanottaminen sähköisessä muodossa matkapuhelimeen. Alle 
30-vuotiaat vastaajat olivat kiinnostuneimpia kyseisistä uusista matkapuhelinpalveluista 
ja yli 50-vuotiaat vähiten kiinnostuneita. Yhteenvetona tuloksista Nurmela (emt., 28) 
toteaa, että ”nuoret ja naiset olivat kiinnostuneempia uuden tyyppisistä palveluista kuin 
miehet ja yli 30-vuotiaat. Naisten kiinnostus kohdistui arkipäivän ”logistiikkaa” 
helpottaviin palveluihin. Myös matkapuhelinta pitkään käyttäneet olivat 
kiinnostuneempia uuden tyyppisistä palveluista kuin lyhyen aikaa kännykkää 
käyttäneet. Ostaminen matkapuhelimella ei kiinnostanut kuin pientä osaa nuorista 
vastaajista.” Vastaavanlaisia tuloksia matkapuhelimen osalta on saatu myös muissa 
tutkimuksissa. Esimerkiksi Kuluttajatutkimukset-hankkeen kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa tuli esille, että matkapuhelimen (GSM) välityksellä saatavat julkiset 
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palvelut olisivat kuluttajien mielestä kiinnostavampia kuin kaupalliset palvelut (ks. 
Soronen 2001). Kuitenkin myös sähköpostin vastaanottaminen matkapuhelimeen 
kiinnosti yli 55 prosenttia kuluttajista (emt.). Lisäksi voidaan ajatella, että etenkin 
nuorison keskuudessa mobiilit internetpohjaiset viihdepalvelut olisivat suositumpia kuin 
julkiset palvelut, jotka ovat luonteeltaan hyötypainotteista. 
 
Kaiken kaikkiaan matkapuhelin on vakiinnuttanut asemansa nimenomaan 
henkilökohtaisena viestintävälineenä (Koivumäki 2001; Kolari et al. 2002; Soronen 
2001.). Sen keskeisenä etuna pidetään liikuteltavuutta, johon liittyy mahdollisuus pitää 
laite aina mukana (emt). Liikuteltavuudestaan huolimatta mobiililaitteen käyttökonteksti 
ei välttämättä aina kuitenkaan poikkea suuresti kotitalouksissa olevien muiden 
päätelaitteiden käyttökontekstista, kun kyseessä on internetpohjaisten palvelujen käyttö. 
Esimerkiksi VTT:n (ks. Kolari et al. 2002) WAP-puhelimen parissa tehty tutkimus 
osoittaa, että internetiä WAP-puhelimella testanneet koehenkilöt käyttivät 
sisältöpalveluja suuressa määrin myös ollessaan iltaisin kotona. Tästä huolimatta 
monilla väestöryhmillä voidaan selkeästi havaita olevan internet-palvelujen mobiileja 
käyttötapoja ja –tarpeita. Lisäksi tulee huomioida myös se seikka, että mahdollisuus 
liikutella päätelaitetta kotitalouden sisällä paikasta toiseen on myöskin eräs 
mobiililaitteen keskeisistä eduista (emt). Näin ollen myös internet-yhteydellä varustettu 
kannettava pc voisi joissakin tapauksissa olla kotiympäristössäkin käytännöllisempi 
päätelaite kuin kiinteä pc (jota ei voi liikutella) tai mobiililaite (jossa on pieni näyttö). 
Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että käyttökontekstin vaikutus 
käytettäviin sisältöpalveluihin mobiililaitteen kohdalla johtaa siihen, että liikkeellä 
oltaessa (kodin ulkopuolella) kuluttajien kiinnostus suuntautuu ensisijaisesti erilaisiin 
hyötypalveluihin, jotka kulloisessakin tilanteessa koetaan tarpeellisiksi (vrt. esim. 
Koivumäki 2001). Kotona oltaessa mobiililaitetta voitaneen sen sijaan käyttää yhtä 
hyvin hyötyyn kuin huviinkin. 
 
Mitä tulee mobiililaitteen huonoihin puoliin internetin käytön kannalta, ne liittyvät 
muun muassa laitteen näytön pieneen kokoon, hitaasti toimivaan internet-yhteyteen ja 
laitteen muistin rajallisuuteen (ks. esim. Kolari et al. 2002, 13). Kuluttajat pyrkivät 
vähentämään näiden huonojen puolien internetin käytölle aiheuttamia haittoja 
esimerkiksi välttämällä raskaiden internet-sivustojen käyttöä (emt.). Laajakaistan 
suurelle datan siirtonopeudelle näyttää siten mobiililaitteiden kohdalla olevan kysyntää, 
jotta kuluttajat voisivat käyttää mobiilisti samoja sisältöpalveluja kuin muidenkin 
päätelaitteiden kautta. Internetin mobiilikäyttö voikin saada kokonaan uusia 
ulottuvuuksia GSM- ja GPRS-tekniikoita huomattavasti nopeamman UMTS-tekniikan 
käyttöön oton myötä.8 Lisäksi myös kannettavan pc:n kautta käytettävä WLAN-
tekniikka on yksi kodin sisällä tapahtuvaan mobiilikäyttöön liittyvä vaihtoehto. Tämä 
siksi, että päätelaitteen ollessa kannettava pc myös matkapuhelin-tyyppisten laitteiden 
näytön pieneen kokoon liittyvät ongelmat pystytään välttämään. 
 
Edellä mainittu ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki internetin käyttö kehittyisi entistä 
mobiilimpaan suuntaan. Laajakaistayhteyden tarjoajille tehdyissä haastatteluissa tulikin 
esille näkemys monikanavaisuudesta eli siitä, että vaihtoehtojen lisääntyessä kuluttajilla 
voi olla käytössään useita erilaisia päätelaitteita ja niihin soveltuvia internet-tekniikoita, 
joita käytetään valikoiden tilanteesta riippuen. Päätelaitteista tavallisella 
                                                 
8 Tarkempia teknisiä tietoja erilaisista matkaviestintekniikoista löytyy esimerkiksi Liikenne- ja 
viestintäministeriön (2001b) julkaisusta Internet-liityntämuodot. 
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kotitietokoneella (pc) näyttää joka tapauksessa olevan oma keskeinen paikkansa 
suhteessa kotitalouksissa tapahtuvaan internetin käyttöön. Esimerkiksi 
Kuluttajatutkimukset-hankkeen (ks. Soronen 2001, 37) julkaisussa luonnehditaan 
seuraavalla tavalla niitä tekijöitä, jotka pc:n kohdalla vaikuttavat halukkuuteen 
vastaanottaa erilaisia palveluita kyseisen päätelaitteen kautta:  
 
Tietokoneen yleinen profiiliperusta palveluiden vastaanottoon: 

- työ, tekeminen (myös viihde ja ajankulu) 
- aktiivinen, suunnitelmallinen, tietoinen käyttö 
- henkilökohtainen, yksityinen 
- salassa pidettävä 

 
Mainitut tekijät vaikuttavat siihen, että pc:n kautta kiinnostus vastaanottaa erilaisia 
internet-palveluita on hyvin monipuolista (ks. esim. Koivumäki 2001; Soronen 2001). 
Toisin sanoen kaikenlaisten sisältöpalveluiden koetaan soveltuvan hyvin pc:n 
välityksellä käytettäviksi, vaikka se ei mobiililaitteen tavoin olekaan liikuteltavissa 
paikasta toiseen. Erityisesti tietokoneen koetaan soveltuvan työnomaiseen käyttöön (ks. 
Järvinen 1999, 123-124) sekä myös hyötypainotteisten internet-palveluiden käyttöön. 
Tämä johtunee pitkälti tietokoneen totutuista käyttötavoista sekä siitä että sen ’tie’ on 
kulkenut koteihin työpaikan kautta. 
 
(Digi)-televisioon nähden tietokoneen käyttötilanne eroaa muun muassa sen tyypillisen 
sijoituspaikan suhteen. Siinä missä televisio on usein sijoitettu kotona perheenjäsenten 
yhteisiin oleskelutiloihin9 (esim. olohuoneeseen) on tietokone lähes poikkeuksetta 
sijoitettu siten, että sen käyttötilanne mahdollistaa yksityisyyden (esim. makuuhuone, 
työhuone). Tämä television sosiaalinen aspekti yhdessä sen totuttujen käyttötapojen 
kanssa vaikuttaa siihen, että sen kautta haluttavissa sisältöpalveluissa mukana on myös 
viihteellinen painotus, vaikka myös hyötypalveluiden vastaanotto television välityksellä 
kiinnostaa. (Koivumäki 2001; Soronen 2001.) Myös esimerkiksi sähköpostin 
vastaanottamisen ja lähettämisen kannalta television käyttökontekstin sosiaalisella 
aspektilla on merkitystä. Muun muassa Kuluttajatutkimukset-hankkeen laadullisessa 
tutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että muiden henkilöiden läsnäolo sähköpostin 
lukutilanteessa saattaisi olla häiritsevää ja voisi aiheuttaa jopa kiistoja television 
käyttövuoroista ja kulloisistakin käyttötavoista. Lisäksi Oftelin (2001) selvitys kertoo, 
että Isossa-Britanniassa sähköpostin käyttö digitaalisen television välityksellä on ollut 
todella vähäistä. Tässä kohtaa on tosin hyvää pitää mielessä sähköiseen 
kommunikaatioon mahdollisesti liittyvät kulttuuriset erot, jolloin tilanne Suomessa 
sähköpostin osalta voi muodostua toisenlaiseksi kuin Isossa-Britanniassa (Soronen 
2001). Joka tapauksessa Kuluttajatutkimukset-hankkeen kvantitatiivinen aineisto osoitti, 
että noin 50 prosenttia suomalaisista kuluttajista olisi kiinnostunut käyttämään 
televisiota päätelaitteena sähköpostin vastaanottamisessa ja lähettämisessä. Toisin 
sanoen, televisio sähköpostiin käytettävänä päätelaitteena kiinnostaa suomalaisia, mutta 
kuluttajat ovat tietoisia sen käyttökontekstiin liittyvistä erityispiirteistä, jotka tietyissä 
tilanteissa – ja etenkin useamman kuin yhden hengen kotitalouksissa - saattaisivat 
vaikuttaa negatiivisestikin joidenkin internetin sisältöpalvelujen käyttöön.  
 
 
                                                 
9 Koska televisioita on tätä nykyä monissa kotitalouksissa useampia kuin yksi, on televisio 
vastaanottimiakin alettu enenevässä määrin sijoittaa myös kunkin perheenjäsenen omiin huoneisiin.  
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Toisin kuin esimerkiksi puhelinmodeemille tai ISDN-yhteydelle laajakaistaiselle 
internet-yhteydelle on ominaista se, että siitä maksetulla kiinteähintaisella 
kuukausimaksulla internet-yhteys on aina päällä ja asiakas saa siirtää dataa 
rajoittamattoman määrän (Liikenne- ja viestintäministeriö 2000,18). Tämä laajakaistaan 
liittyvä ominaisuus voi vaikuttaa myös siihen, minkälaiseksi internetin 
käyttötottumukset kotitalouksissa muodostuvat. Toisin sanoen erilaisten internet-
liittymämuotojen käytöllä saattaa olla sellainen vaikutus, että ajan myötä syntyy myös 
toisistaan poikkeavia käyttötottumuksia. 
 
Laajakaistapalvelujen tarjoajille tehdyissä haastattelussa tuli esille, että määrällisesti 
laajakaistainen internet-yhteys on eniten päällä niissä kotitalouksissa, joissa on lapsia. 
Lisäksi aineisto osoittaa, että laajakaistayhteyden käytössä ei vaikuta olevan selviä 
ruuhkahuippuja vaan internetiä käytetään laajakaistatalouksissa melko tasaisesti pitkin 
päivää. Karkeasti sanottuna laajakaistayhteyttä käytetään eniten arkisin kello 16-24 ja 
viikonloppuisin kello 12-24 välisinä aikoina, mutta käyttöä on joidenkin 
palveluntarjoajien mukaan runsaasti myös muina aikoina eli arkiaamuisin ja yöaikaan. 
Haastatteluaineistossa esiintyy mainintoja myös siitä, että laajakaistayhteyden 
hankkimisella on taipumus lisätä kotitalouksissa tapahtuvaa internetin käyttöä. Tällaisia 
havaintoja oli tehty muun muassa sellaisten internet-asiakkaiden kohdalla, jotka 
siirtyivät jostain muusta internet-liittymämuodosta laajakaistaisen yhteyden käyttäjiksi. 
 
Edellä mainittuun liittyen haastatteluissa yhtenä laajakaistan ongelmakohtana kuluttajan 
näkökulmasta tuotiin esille se, että kyseinen internet-liittymämuoto tarjoaa lapsille ja 
nuorille mahdollisuuden ”roikkua linjoilla” koko ajan. Tämä erityisesti lasten ja nuorten 
internetin käyttöön liittyvä huomio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsiperheet eivät 
voisi edustaa sellaista väestönosaa, joka nimenomaan tarvitsee laajakaistaista internet-
yhteyttä. Sen sijaan lapsiperheiden – tai muuten useita jäseniä sisältävien talouksien – 
kannalta laajakaistan nykyinen kiinteä hinnoittelutapa voi olla mielekäs ratkaisu pitää 
tietoliikennekulut kurissa. Lisäksi laajakaistaisen yhteyden suoma mahdollisuus 
kokeilla ja käyttää internetiä monipuolisesti voi edesauttaa lasten 
tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä (Suoranta & Lehtimäki & Hakulinen 2001). Tämä 
siksi, että myös esimerkiksi erilaisten internet-pelien pelaaminen ja muut viihteelliset 
käyttötarkoitukset edesauttavat tietoteknisten taitojen kehittymistä (emt.). Kuitenkin 
laajakaistayhteyden ostoprosessissa ostajille – tässä tapauksessa lasten vanhemmille – 
olisi kenties eduksi, jos heillä itsellään olisi mahdollisuus punnita erilaisia internet-
liittymämuotoja suhteessa niiden mahdollistamiin käyttötottumuksiin ja myös nämä 
tekijät huomioon ottaen valita oman perheensä tilanteeseen parhaiten sopiva 
liittymämuoto. 
 
Jatkuvasti päällä oleva internet-yhteys voi joka tapauksessa olla hyödyllinen monille 
käyttäjille, kuten esimerkiksi etätyöntekijöille ja opiskelijoille sekä muille sellaisille 
käyttäjille, jotka haluavat käyttää internetiä pitkiä aikoja kerrallaan tai useita kertoja 
päivässä. Lisäksi laajakaistainen internet-yhteys sopii myös internetin käytön vasta-
alkajille. Se, että laajakaistayhteys on aina auki, tekee laajakaistasta nimittäin käyttäjälle 
helpon ja vaivattoman käyttöliittymän. Esimerkiksi modeemi-yhteyden kohdallahan on 
internet joka käyttökerran yhteydessä kytkettävä päälle ja odoteltava yhteyden 
muodostumista. Joidenkin tietotekniikkaa vähemmän käyttävien kuluttajien 
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näkökulmasta nämä ylimääräiset hiiren klikkaukset saattavat tehdä internetin käytöstä 
vaikeampaa ja siten laajakaistaisen internet-yhteyden käyttö koetaan helpommaksi. 
 
Jatkuvasti päällä oleva tietokone ja internet-yhteys kotitaloudessa ei välttämättä 
myöskään tarkoita sitä, että yksi ja sama henkilö käyttäisi sitä jatkuvasti. Esimerkiksi 
sähköpostia voidaan käydä lukemassa muiden arkisten askareiden lomassa tai 
pankkiasioita hoitamassa television mainoskatkon aikana. Tämän tapaiset 
käyttötottumukset nimittäin jäljittelevät niitä rutiineja, joita kuluttajille on syntynyt 
vuosikymmenien saatossa kotitalouksiin saapuvan paperisen postin prosessoinnin 
kautta. Paperisen postin lukeminen ja prosessointi limittyy luontevalla tavalla osaksi 
muita kodin askareita (Jokinen 2001). Postia luetaan ruoan laiton lomassa, televisiota 
katsellessa ja auringon oton yhteydessä parvekkeella tai takapihalla (emt). Nämä 
paperisen postin kohdalla tutuksi tulleet rutiinin omaiset toiminnot puolestaan 
vaikuttavat siihen, miten kotitalouksien postin sähköistymiseen suhtaudutaan 
(Koivumäki 2001). Siten on hyvinkin mahdollista, että myös sähköinen viestintä löytää 
oman paikkansa kodin askareiden – tai yhdessäolon, leikkimisen ja pelaamisen – 
joukossa eikä suinkaan valtaa suhteettoman suurta osaa kotona vietetystä ajasta, vaikka 
esimerkiksi laajakaistan myötä siihen käytännössä mahdollisuus olisikin. Tätä 
näkemystä tukee myös haastatteluaineistossa esiin tullut huomio siitä, että 
laajakaistaisen internet-yhteyden käyttö vähenee selvästi esimerkiksi juhlapyhien aikana 
ja on vähäisintä kesällä. Näinä ajankohtina – pyhinä ja esimerkiksi lomilla - ihmiset 
usein pitävät kiinni monista tavoiksi muodostuneista toiminnoista. Näin ollen voidaan 
arvella, että internetin käyttö kotitalouksissa ei ole yksiselitteisesti johtanut 
ihmissuhteiden tai perinteisten tapojen korvaamiseen tietotekniikan käytöllä vaan kotiin 
tuodun internet-yhteyden käyttö on vain yksi asia lisää, jota kodeissa voidaan harrastaa 
tai jonka välityksellä asioita voidaan hoitaa. 
 
 ��-2+723bb7g.6,b�
 
Tässä raportissa laajakaistayhteyden hankintaa, käyttöä sekä sen käyttöön liittyviä 
tarpeita on lähestytty kuluttajan näkökulmasta. Tämän luvun tarkoituksena on koota 
yhteen edellisissä luvuissa esitetyt vastaukset raportin alussa esille tuotuun 
tutkimusongelmaan. Tutkimusongelma koski laajakaistapalveluihin liittyviä kuluttajien 
tarpeita ja se jakautui kahteen osaan seuraavasti: 

1) Millaiset väestöryhmät eniten tarvitsevat laajakaistayhteyksiä? 
2) Millaisiin sisältöpalveluihin tai käyttötarkoituksiin kuluttajat 

laajakaistayhteyksiä tarvitsevat? 
 
Laajakaistainen internet-liittymä ei ole kotitalouksissa vielä kovin yleinen internet-
liittymämuoto: 8 prosentilla kotitalouksista on laajakaistayhteys. Eniten 
laajakaistayhteyksiä on kotitalouksissa, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista 
ryhmistä: 

- taloudet, joiden vuotuiset bruttotulot ovat yli 30 000 euroa (12%), 
- ruokakunnan koko on 4 henkeä tai enemmän (11%), 
- ruokakunnan koko on 3 henkeä (10%), 
- taloudessa asuu 13-17-vuotiaita lapsia (13%), 
- taloudessa asuu alle 12-vuotiaita lapsia (11%), 
- kyselyyn vastannut oli korkeakoulututkinnon suorittanut (18%), 
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- kyselyyn vastannut oli opistotasoisen tutkinnon suorittanut (10%), 
- kyselyyn vastannut oli opiskelija (13%), 
- kyselyyn vastannut oli työssä käyvä (11%), 
- kyselyyn vastannut oli iältään 15-34–vuotias (12%), 
- sijaitsevat kaupungissa (10%). 

 
Lukuun ottamatta kaupungissa asuvia myös itse koettu tarve laajakaistan kotikäytölle 
oli kaikista suurinta edellä listatuissa väestöryhmissä. Lisäksi yhtä paljon (eli yli 25% 
kustakin väestöryhmästä) laajakaistaista internetiä kokivat tarvitsevansa kotona miehet 
sekä 35-44-vuotiaat kuluttajat. On siis selvää, että näistä väestöryhmistä löytyy 
runsaasti kuluttajia, jotka kokevat laajakaistayhteyden sopivan hyvin heidän 
tämänhetkisiin tietotekniikkatarpeisiinsa. Tämä tulos käy entistä selvemmäksi, kun 
tarkastellaan niitä internetin käyttöön liittyviä tekijöitä, jotka edesauttavat 
laajakaistayhteystarpeen syntyä. Edellä esitetyn (luku 3.2.1) tarkastelun perusteella 
voidaan nimittäin todeta, että kuluttajien tarpeet laajakaistaisen internet-yhteyden 
kotikäytölle johtuvat pääasiassa kahdesta eri laajakaistayhteyteen liittyvästä tekijästä. 
Nämä tekijät liittyivät laajakaistayhteyden teknisiin ominaisuuksiin eli datan siirron 
nopeuteen ja sen kiinteään hinnoittelutapaan. 
 
Kuluttajan kannalta laajakaistayhteyden yhtenä keskeisimpänä etuna on sen kiinteä 
hinnoittelutapa. Internetin käyttöön liittyvien kuukausittaisten kustannusten ollessa 
vakioidut, ei yllätyksiä internetin käyttömäärien vaihtelusta huolimatta pääse 
kustannusten suhteen syntymään, koska internetiä voi samaan hintaan käyttää niin 
paljon kuin haluaa. Kiinteä hinnoittelutapa ei kuitenkaan tee laajakaistayhteydestä 
hyödyllistä internet-liittymämuotoa sellaisille kotitalouksille, joissa internetin käyttö on 
kovin vähäistä, koska näissä tapauksissa käyttökustannukset ovat pienemmät 
minuuttihinnoitellulla internet-liittymällä (ISDN- /modeemiyhteys). Sen sijaan 
laajakaistayhteyttä sen kiinteän hinnoittelutavan vuoksi tarvitsevat todennäköisimmin 
sellaiset kotitaloudet, joissa on useita internetin käyttäjiä tai joissa muusta syytä johtuen 
internetiä käytetään pitkiä aikoja kerrallaan tai useita kertoja päivässä. Näitä 
kotitalouksia ovat erityisesti lapsiperheet ja muut monihenkiset kotitaloudet sekä 
kotitaloudet, joissa joku perheenjäsenistä työskentelee kotona (etätyöntekijä 
/pienyrittäjä). Samaan ryhmään voivat kuulua myös opiskelijataloudet, jos internetin 
kotikäyttö on tarpeen. 
 
Toinen laajakaistaiseen internet-yhteyteen liittyvä keskeinen etu on datan siirron 
nopeus, joka tekee tiettyjen internetiin liittyvien toimintojen suorittamisesta nopeaa ja 
vaivatonta. Tällaisia toimintoja ovat suurien tiedostojen lataaminen (kuva-, video- ja 
äänitiedostot) sekä niiden lähetteleminen sähköpostissa. Näitä toimintoja suorittavat 
haastatteluaineiston perusteella eniten lapset, nuoret (erityisesti nuoret miehet), 
varhaisessa keski-iässä olevat miehet sekä (etä)työntekijät, joista myöskin suurin osa on 
miehiä. Näin ollen laajakaistayhteyttä datan siirron nopeuden vuoksi tarvitsevat ovat 
lähes samoja kuluttajaryhmiä kuin yhteyttä kiinteän hinnoittelutavan vuoksi tarvitsevat 
eli lapsiperheitä sekä kotitalouksia, joissa joku perheenjäsenistä työskentelee kotona. 
Lisänä tässä ryhmässä ovat myös nuoret ja varhaisessa keski-iässä olevat miehet jotka 
voivat olla myös yksin asuvia. 
 
Tällä hetkellä kotona olevaa laajakaistayhteyttä vailla olevista kuluttajista vähiten (alle 
15%) tarvetta laajakaistaisen internet-yhteyden kotikäytölle kokivat omaavansa 
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henkilöt, joiden talouden yhteenlasketut vuotuiset bruttotulot ovat alle 15 001 euroa 
vuodessa, jotka asuvat haja-asutusalueilla tai ovat työelämän ulkopuolella. Näiden 
väestöryhmien kohdalla voidaan kuitenkin kysyä, onko todella kyse laajakaistayhteyden 
tarpeen puutteesta vai voiko kyseessä olla joko laajakaistayhteyden 
hankintamahdollisuuksien puute tai olemassa olevien tarpeiden puutteellinen 
tiedostaminen. Tämä siksi, että myös näihin ryhmiin kuuluvat kuluttajat voisivat 
mahdollisesti saada lisäarvoa laajakaistayhteyden kotikäytöstä: esimerkiksi haja-
asutusalueilla internetin kautta saatavat palvelut voisivat korvata asuinpaikan 
läheisyydestä puuttuvia perinteisiä palveluja (esim. pankkien ja erilaisten virastojen 
palvelut). Siten itse koettu laajakaistayhteystarpeen puuttuminen voikin johtua joissain 
tapauksissa siitä, että henkilöillä ei ole käytännössä mahdollisuutta yhteyden 
hankkimiseen. Syynä hankintamahdollisuuksien puuttumiseen voi olla niin taloudelliset 
tekijät kuin laajakaistayhteyden tarjonnan puuttuminen, joka vielä maaseudulla on 
useilla alueilla todellisuutta. 
 
Toisaalta itse koettu laajakaistayhteystarpeen puuttuminen voi joissakin 
kuluttajaryhmissä johtua myös siitä, että tietotekninen osaaminen ja internetin 
sisältöpalveluja koskeva tietämys on vähäistä, jolloin henkilön on erittäin vaikea 
realistisesti arvioida omia internetin käyttötarpeitaan. Tässä kohtaa on kuitenkin myös 
muistettava se, että laajakaistayhteydet muodostavat vain yhden osan kuluttajille tarjolla 
olevista internet-liittymämuodoista. Kuluttajilla voi siis olla internetin käyttötarpeita, 
joihin pystytään vastaamaan esimerkiksi datan siirtonopeudeltaan hitaammilla, käytetyn 
minuuttimäärän mukaan hinnoitelluilla ISDN- ja modeemiliittymillä. 
 
Luvussa 3.4 tarkastellut käyttötilanteen ja erilaiset päätelaitteet viittaavat siihen, että 
kuluttajien internetiin liittyvät käyttötarpeet ovat muutostilassa. Laitteiden ja 
palveluiden kehittyessä myös kuluttajien kiinnostus uusia internetin 
käyttömahdollisuuksia kohtaan kasvaa. Jo tällä hetkellä kuluttaja-asiakkaita kiinnostaa 
vastaanottaa erilaisia internetin sisältöpalveluja perinteisen pc:n ohella sekä television 
että mobiililaitteen välityksellä. Siten tässä raportissa keskiössä olleiden 
laajakaistapalvelujen (ADSL /kaapelimodeemi/ WLAN) - joita käytetään pc:n (tai 
kannettavan pc:n) välityksellä – tarkastelu jättää ulkopuolelle osan kehittymässä 
olevista tarpeista, jotka voivat myös kohdistua laajakaistaiseen internet-yhteyteen ja 
siltä toivottaviin ominaisuuksiin. Luvussa 3.4 esitettyjen huomioiden perusteella 
voidaan todeta, että laajakaistayhteydelle voi olla tarvetta erityisesti mobiililaitteen 
kautta internetiä käytettäessä, koska datan siirtonopeudeltaan hitaammilla internet-
liittymämuodoilla varustetut mobiililatteet rajoittavat liiaksi internetin monipuolista 
hyödyntämistä. 
 
Mitä tulee internet-yhteyden hankintaprosessiin, siinä oleellista on selvittää internet-
yhteyttä ostamaan tulleen tietoliikennetarpeet. Jos internetin käyttötarpeet ovat riittävän 
suuret, palveluntarjoajat yleensä suosittelevat asiakkaalle laajakaistaista internet-
yhteyttä. Palveluntarjoajille tehdyistä haastatteluista välittyy sellainen kuva, että 
useimmissa tapauksissa asiakkaan tarpeet on internet-liittymätyypin valintatilanteessa 
melko hyvin huomioitu, jolloin laajakaistayhteyttä ei pääsääntöisesti myydä sellaisille 
talouksille joilla ei siihen todellista tarvetta ole. Tosin kuluttajan tekemää valintaa eri 
palveluntarjoajien välillä voitaisiin helpottaa hintojen ja palvelujen 
vertailtavuusmahdollisuuksien parantamisella. Laajakaistayhteyden hankintaprosessiin 
liittyvät suurimmat ongelmat näyttävät sen sijaan kytkeytyvän laajakaistaisen internet-



 31 

yhteyden asennusprosessiin. Vaikuttaa nimittäin siltä, että asennusprosessissa ei vielä 
tällä hetkellä kuluttaja-asiakkaita olla kaikissa tapauksissa riittävän hyvin huomioitu: 
haastatteluissa tuli esille, että asennusprosessi ei nimittäin aina suju ongelmitta. Tässä 
kohtaa asiakkaiden tietotekniseen osaamiseen liittyvien puutteiden realistinen 
huomioiminen olisi tärkeää, jotta ongelmatilanteita voitaisiin ehkäistä ja 
asennusprosessista tulisi sujuvampi.  
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TTKK/ DMI/ Kuluttajatutkimusryhmä/ 18.4.2002 
Laajakaistakartoitus/ Haastattelurunko 
 
0) Taustatiedot: 
 
- haastateltavan palveluntarjoajan nimi: 
- tarjottavat laajakaistapalvelut (=palveluiden nimet), joiden käyttäjiä vastaukset 
koskevat: 
- kattavuusalue:  
 
1) Väestöryhmät 
 
- keitä ovat kotitalouksille suunnatun laajakaistapalvelunne asiakkaat? 

- keille palvelu on ensisijaisesti suunnattu? 
- minkä tyyppistä käyttöä varten palvelu on suunniteltu (esim. työkäyttö, 

huvikäyttö, asioiden hoitaminen jne.)? 
 
- kun tavallinen kuluttaja-asiakas (ei siis tietotekniikan edelläkävijä) tulee hankkimaan 
internet-yhteyttä, suositteletteko hänelle laajakaistayhteyttä vai tapahtuuko sen hankinta 
asiakkaan itse esittämän toiveen perusteella? 
 
- osaatteko luonnehtia laajakaistapalvelunne tyypillistä käyttäjää? 

- ikä, sukupuoli, asuinalue (kaupunki/kaupungin ulkopuolinen 
taajama/maaseutu), koulutus, työtilanne (työssä/työtön/etätyö/opiskelu), 
tulotaso, perhetilanne (sinkku/pariskunta/lapsiperhe) 

 
2) Tarpeet 
 
- ketkä teidän asiakkaistanne eniten käyttävät laajakaistapalveluita? 

- mitä palveluita he käyttävät? 
 
- ketkä asiakkaistanne puolestaan käyttävät laajakaistapalveluita vähän tai melko vähän? 

- minkälaisia palveluita he käyttävät? 
 
- mihin aikaan laajakaistapalvelujanne käytetään eniten? 

- aamulla/ päivällä/ illalla/ viikonloppuna/ arkena? 
 
3) Yleistä 
 
- jos ajattelette laajakaistapalveluja ylipäätään (ei siis pelkästään oman yhtiönne), 
minkälaisia ongelmia näette palveluissa yksittäisten kuluttajien kannalta? 

- ovatko palvelut (niiden hankkiminen, asennus, käyttö) mielestänne riittävän 
helppoja yksittäiselle kuluttajalle? 

- minkälaisia tietotekniikkaan liittyviä pohjatietoja ajattelisitte palvelun 
hankkimisen edellyttävän kuluttajalta? (ts. kuinka hyvät tietotekniikkataidot 
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on omattava, että osaa lähteä ostamaan esim. tietokonetta ja 
laajakaistaliittymää?) 

 
- ovatko kuluttajat mielestänne hyvin selvillä erilaisista internetissä tarjolla olevista 
sisältöpalveluista? 

- ketkä ovat, ketkä eivät ole? 
 
- koetteko, että laajakaistapalvelut vastaavat kuluttajien nykyisiä tarpeita? 
- minkälaisia parannuksia palveluissa tulisi tehdä, että ne olisivat kuluttajan kannalta 
entistä parempia? 
 
- mitä hyötyä nimenomaan laajakaistayhteydestä on tavallisille koti-käyttäjille? 
 
- mikä on käsityksenne laajakaistapalvelujen tulevaisuudesta? 

- laajakaista suhteessa digitaaliseen televisioon: mikä tulee olemaan digi-tv:n 
paluukanavana käytettävä tekniikka? 

 
- mitä muuta haluaisitte sanoa aiheesta? 
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/LLWH���.YDQWLWDWLLYLQHQ�DLQHLVWR�
 
VASTAAJILLE ESITETYT KYSYMYKSET 
 
1. Onko Teillä kotona käytössänne laajakaistainen internet-yhteys (ADSL tai 
kaapelimodeemi, ei tavallinen puhelinmodeemi tai ISDN)? 

1. Kyllä 
2. Ei 
3. Eos 

 
2. Koetteko, että Teillä olisi tarvetta käyttää kotona laajakaistaista internet-yhteyttä? 

1. Kyllä 
2. 2. Ei 
3. Eos 

 
2. kysymys kysyttiin ainoastaan ensimmäiseen kysymykseen kieltävästi (vastaus 2. Ei) 
vastanneilta. 
 
 
OTOKSEN RAKENNE 
 
Vastaajien sukupuoli: 
 

 1� ��
1DLQHQ� 551 54 
0LHV� 473 46 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
Vastaajien ikä: 
 

,Nl�YXRVLQD� 1� ��
������ 201 20 
������ 182 18 
������ 289 28 
������ 352 34 
.DLNNL� 1024 100 
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Vastaajien koulutus: 
 

.RXOXWXV� 1� ��
3HUXV���NHVNL���NDQVD���NDQVDODLVNRXOX�  

329 
 

32 
$PPDWWL���WHNQLQHQ���NDXSSDNRXOX�  

306 
 

30 
<OLRSSLODV��OXNLR� 89 8 
2SLVWRWDVR� 169 17 
$PPDWWLNRUNHDNRXOX� 37 4 
<OLRSLVWR��NRUNHDNRXOX� 96 9 
(L�KDOXD�YDVWDWD� 1 0 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
Vastaajien talouden koko: 
 

+HQNHl��WDORXV� 1� ��
�� 265 26 
�� 321 31 
�� 189 18 
�� 156 15 
�� 70 7 
��� 23 2 

.DLNNL� 1024 100 
 
 
 
Päähenkilön ammattiryhmä: 
 

� 1� ��
0DDWDORXVYlHVW|� 27 3 
7\|YlHVW|� 397 39 
7RLPLKHQNLO|� 220 21 
-RKWDYD�DVHPD��LWVHQlLQHQ�\ULWWlMl�  

102 
 

10 
.RWLURXYD� 4 0 
2SLVNHOLMD� 58 6 
(OlNHOlLQHQ� 216 21 
.DLNNL� 1024 100 
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Elämäntilanne: 
 

� 1� ��
<NVLQlLVWDORXV� 270 26 
/DSVHWRQ�SDUL� 239 23 
0XX�DLNXLVWDORXV���\OL����Y��  

118 
 

12 
/DSVLWDORXV� 397 39 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
Lasten ikä: 
 

� 1� ��
����YXRWWD� 108 11 
����YXRWWD� 141 14 
�����YXRWWD� 160 16 
������YXRWWD� 113 11 
������YXRWWD� 91 9 
(L�ODSVLD� 627 61 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
Talouden bruttotulot vuodessa: 
 

 1� ��
$OOH��������HXURD� 115 11 
��������������HXURD� 81 8 
��������������HXURD� 95 9 
��������������HXURD� 104 10 
��������������HXURD� 100 10 
��������������HXURD� 83 8 
��������������HXURD� 78 8 
��������������HXURD� 66 6 
��������������HXURD� 43 4 
��������������HXURD� 54 5 
��������������HXURD� 24 2 
<OL�������� 47 5 
(RV��HL�YDVWDXVWD� 134 13 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Kuntatyyppi: 
 

� 1� ��
6XXUNDXSXQJLW� 291 28 
0XXW�NDXSXQJLW� 403 39 
0XXW�NXQQDW� 330 32 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
Lääni: 
 

� 1� ��
(WHOl�6XRPL� 380 37 
/lQVL�6XRPL� 409 40 
,Wl�6XRPL� 129 13 
3RKMRLV�6XRPL��2XOXQ��/DSLQ�OllQL��  

106 
 

10 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
Vastaajan ammattiryhmä: 
 

� 1� ��
0DDWDORXVYlHVW|� 16 2 
7\|YlHVW|� 328 32 
7RLPLKHQNLO|� 212 21 
-RKWDYD�DVHPD��LWVHQlLQHQ�\ULWWlMl�  

63 
 
6 

.RWLURXYD� 25 2 
2SLVNHOLMD� 138 13 
(OlNHOlLQHQ� 242 24 
.DLNNL� 1024 100 

 
 
KVANTITATIIVISEN AINEISTON SUORAT JAKAUMAT 
 ��� 2QNR� 7HLOOl� NRWRQD� Nl\W|VVlQQH� ODDMDNDLVWDLQHQ� LQWHUQHW�\KWH\V� �$'6/� WDL�NDDSHOLPRGHHPL��HL�WDYDOOLQHQ�SXKHOLQPRGHHPL�WDL�,6'1�"�
 
1a) Koko aineisto, N=1024 
 

 ��
.\OOl� 8 
(L� 90 
(RV� 2 
.DLNNL� 100 
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1b) Ruokakunnan koon mukaan prosentteina 
 

 �KO|�WDORXV� �KO|�WDORXV� �KO|�WDORXV� ��KO|�WDORXV�
.\OOl� 5* 7 10 11* 
(L� 93* 92* 86* 87* 
(RV� 2 1 4* 2 
.DLNNL� 100 100 100 100 

 
 
1c) Lasten iän mukaan prosentteina 
 

 �����YXRWWD� ������YXRWWD�
.\OOl� 11* 13* 
(L� 86* 83* 
(RV� 3* 4* 
.DLNNL� 100 100 

 
 
1d) Talouden bruttotulojen mukaan prosentteina 
 

 !�������HXURD�Y� ������±�������HXURD�Y� ��������HXURD�Y�
.\OOl� 5* 5* 12* 
(L� 92* 93* 86* 
(RV� 3 2 2 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
1e) Asuinpaikan mukaan prosentteina 
 

 .DXSXQNL� 0XX�NXQWD� +DMD�DVXWXVDOXH�
.\OOl� 10* 4* 4* 
(L� 88* 94* 94* 
(RV� 2 2 2 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
1f) Vastaajan sukupuolen mukaan prosentteina 
 

 1DLQHQ� 0LHV�
.\OOl� 5* 11* 
(L� 93* 87* 
(RV� 2 2 
.DLNNL� 100 100 
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1g) Vastaajan iän mukaan prosentteina 
 

 ������YXRWWD� ������YXRWWD� ������YXRWWD� ������YXRWWD�
.\OOl� 12* 12* 8 6* 
(L� 87* 85* 90 93* 
(RV� 1 3 2 1* 
.DLNNL� 100 100 100 100 

 
 
1h) Vastaajan ansiotyössä käynnin mukaan prosentteina 
 

 7\|VVl� 7\|HOlPlQ�XONRSXROHOOD� 2SLVNHOLMD�
.\OOl� 11* 3* 13* 
(L� 87* 97* 83* 
(RV� 2 0 4 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
1i) Vastaajan koulutuksen mukaan prosentteina 
 

 3HUXVNRXOX� 2SLVWR� .RUNHDNRXOX�
.\OOl� 5* 10* 18* 
(L� 94* 86* 79* 
(RV� 1* 4 3* 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 ��� .RHWWHNR�� HWWl� 7HLOOl� ROLVL� WDUYHWWD� Nl\WWll� NRWRQD� ODDMDNDLVWDLVWD� LQWHUQHW�\KWH\WWl"�
 
2a) Kaikki 1. kysymykseen ”ei” vastanneet (eli ne, joilla ei ole kotona laajakaistaa), 
n=921 
 

 ��
.\OOl� 21 
(L� 77 
(RV� 2 
.DLNNL� 100 

 
 
2b) Ruokakunnan koon mukaan prosentteina 
 

 �KO|�WDORXV� �KO|�WDORXV� �KO|�WDORXV� ��KO|�WDORXV�
.\OOl� 16* 16* 26* 32* 
(L� 83* 83* 72* 64* 
(RV� 1* 1 2 4* 
.DLNNL� 100 100 100 100 
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2c) Lasten iän mukaan prosentteina 
 

 �����YXRWWD� ������YXRWWD�
.\OOl� 33* 31* 
(L� 64* 68* 
(RV� 3 1 
.DLNNL� 100 100 

 
 
2d) Talouden bruttotulojen mukaan prosentteina 
 

 DOOH�������HXURD�Y� ������±�������HXURD�Y� \OL�������HXURD�Y�
.\OOl� 12* 21 28* 
(L� 87* 78 70* 
(RV� 1 1 2 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
2e) Asuinpaikan mukaan prosentteina 
 

 .DXSXQNL� 0XX�NXQWD� +DMD�DVXWXVDOXH�
.\OOl� 23* 18* 10* 
(L� 75* 81* 89* 
(RV� 2 1 1 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
2f) Vastaajan sukupuolen mukaan prosentteina 
 

 1DLQHQ� 0LHV�
.\OOl� 18* 25* 
(L� 80* 74* 
(RV� 2* 1* 
.DLNNL� 100 100 

 
 
2g) Vastaajan iän mukaan prosentteina 
 

 ������YXRWWD� ������YXRWWD� ������YXRWWD� ������YXRWWD�
.\OOl� 37* 38* 25* 9* 
(L� 61* 58* 74 90* 
(RV� 2 4* 1 1* 
.DLNNL� 100 100 100 100 
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2h) Vastaajan ansiotyössä käynnin mukaan prosentteina 
 

 7\|VVl� 7\|HOlPlQ�XONRSXROHOOD� 2SLVNHOLMD�
.\OOl� 27* 9* 39* 
(L� 71* 90* 58* 
(RV� 2 1* 3 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
2i) Vastaajan koulutuksen mukaan prosentteina 
 

 3HUXVNRXOX� 2SLVWR� .RUNHDNRXOX�
.\OOl� 15* 30* 37* 
(L� 82* 70* 60* 
(RV� 3 0* 3 
.DLNNL� 100 100 100 

 
 
 
 


