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Kiitokset

Käsillä oleva raportti nuorten kännykkä- ja internet-kulttuureista kertoo kaikessa
mutkattomuudessaan, että suomalaisnuorten arjessa on digitaalinen ulottuvuus.
Nuorten internet- ja kännykkäkulttuureissa kehkeytyvät moninaiset välineiden
käyttösuhteet. Nuoret rakentavat ja hoitavat tietoteknisten sovellusten avulla
esimerkiksi ihmissuhteitaan (gsm, tekstiviestit). Nuoret myös luovat yhteisöjään
näiden välineiden avulla (chateista, ICQ:hin ja pelitiloihin). Kännyköiden ja muiden
kommunikaatioliittymien avulla rakennetaan sosiaalista kudosta, koordinoidaan
yhteistä tekemistä, suunnitellaan aikatauluja, järjestellään ja jäsennellään välitöntä
lähitulevaisuutta vaikkapa minuutista viikkoon. Aika ja paikka on alati liikkeessä.
Kännykkä ei ole vain viestien sirtoon soveltuva väline, vaan isompaa: identiteettiin,
elämänhallintaan ja yhteisöllisten suhteiden ylläpitoon soveltuva teknologinen
väline. Historiallisesti katsottuna on mullistavaa, että tietotekniset sovellukset
integroituvat nuorten sisäisiin maailmoihin. Nuorten suhde kuvattuun
välinemaisemaan on kuitenkin mutkaton ja luonnollinen. Kyse on myös kriittisestä
ja hintatietoisesta kuluttajasegmentistä, jolle mobiili-internet lupaa kätevyyttä,
edullisuutta ja nopeutta.

Kaisa Cooganin ja Sonja Kankaan tutkimus ja heidän kirjoittamansa raportti on
sillä tavoin uraauurtavaa työtä, että ensimmäisen kerran samassa hankkeessa
paneudutaan sekä nuorten kännykkä- että internet-kulttuureihin. Tulos on sujuvaa,
ymmärtävää ja aikaamme kuvaavaa tekstiä, josta tekijöille suurkiitos. Kyse on
monipuolisia laadullisia aineistoja – ryhmä- ja syvähaastatteluja, käyttöpäiväkirjoja
sekä tulevaisuustarinoita – hyödyntävästä etnografisesta, nuorten arjesta
ponnistavasta nuorisotutkimuksesta. Laadullinen tutkimus ei tietenkään kerro
edustavaa tarinaa suomalaisista nuorista. Sen sijaan tällainen ote on omiaan
hahmottamaan tutkittavaa ilmiötä syvyyssuunnassa. Kyse on tapaustutkimuksen
logiikasta, jonka avulla lukija pääsee käsiksi nuorten kulttuurien mahdollisista
maailmoista.

Tämä raportti on ennakkoluulottoman yhteistyöhankkeen hedelmä. Elisa
Communicationsin johdon neuvonantaja Teppo Turkki viritti tämän hankkeen
yhteydenotollaan Nuorisotutkimusverkostoon keväällä 1999. Haluan kiittää myös
muita sujuvan hankeryhmämme jäseniä, Elisa Communicationsin
tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Aimo Maanaviljaa, tutkimuskeskuksen
projektijohtaja Annakaisa Häyrystä ja mediasosiologi Annikka Suonista. Yhdessä
tutkijoiden kanssa tämä joukko on muodostanut monitieteisen ja antoisasti
keskustelevan ryhmän.

Helsingissä 14.5.2001

Tommi Hoikkala
Tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto
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1. Aluksi

haast: Eli ensin pitää muuttaa ihminen, koska teknologia muuttuu koko ajan? Et kohtaa toisensa.
tyttö 17: Niin se... tai siis et se on niinku silleen, et niinku et toi uus teknologia se on niinku Porche
ja sit ihmiset on Ladoja ja sit se Porche menee tuolla ja se Lada ei oo viel ees lähtenyt käyntiin.

Tässä raportoitavan tutkimuksen kohteena ovat 16-18-vuotiaiden
suomalaisnuorten kännykkä- ja internetkulttuurit. Tutkimuksen on toteuttanut
Nuorisotutkimusverkosto yhteishankkeena Elisa Communicationsin kanssa
syksystä 1999 kevääseen 2001. Raportin pohjana on keväällä 2000 ilmestynyt
esiraportti, nimeltään ”Nufix - nuoret ja kommunikaatioakrobatia”1. Vuosi
ensimmäisten haastattelujen jälkeen palasimme samojen nuorten pariin
syventyäksemme tarkemmin uusiin trendeihin ja nostaaksemme esiin ajanjakson
aikana tapahtuneen muutoksen. Tässä loppuraportissa on yhdistetty molempien
tutkimusosioiden löydökset sekä keskusteltu tutkimusaiheista laajemmalti.

Nuoret ovat nopeasti ottaneet omakseen kännykän langattomat, paikkaan
sitoutumattomat mahdollisuudet sekä internet-yhteyksien takaamat erimuotoiset
käyttötavat. Keskinäiseen yhteydenpitoon on kehietty uusia saavuttamis- ja
saatavillaolomalleja ja samalla myös identiteettien luomis- ja
muokkausmahdollisuudet näiden välineiden avulla ovat ennennäkemättömät.
Teknologiapelottomuus, ennakkoluulottomuus ja kokeileminen ovat leimanneet
nuorten kasvua ja vaikuttavat taustalla vahvasti nykyiseen käyttöön.  Tarpeet,
tottumukset ja käyttötyylit ovat alituksessa muutoksessa, joten vuosikin on pitkä
aika niin nuorten kuin muuttuvien kommunikaatioteknologioidenkin  maailmassa.
Vaikka kaikilla nuorilla ei ole viimeisimpiä laitteita, se ei ole vaikeuttanut
rakentuvissa yhteisöissä uudella tavalla olemista ja niiden sisäistä
kommunikaatiota. Olemme keränneet mittavan laadullisen aineiston aiheeseen
liittyvien erilaisten tutkimuskysymysten selvittämiseksi. Tutkimuksen ote on
nuorten arjesta ja heidän kulttuureistaan ponnistava.

Suomen nuoret ovat myös kansainvälisesti vertaillen kiinnostava tutkimuksen aihe.
Usein kuvailtu maamme koelaboratiomaisuus voi antaa näkemyksiä siihen, miten
laajemmin rakentuva mobiilikulttuuri tulee muodostumaan laajalti levinneiden
matkapuhelinten ja internet-yhteyksien sekä niiden myötä rakentuneiden
käyttökulttuurien kautta. Jo pidemmän aikaa jatkunut eri medioiden toisiinsa
sulautuminen on asettanut oletuksen, että laitteet ja yhteydet tulevat kokemaan
vielä monia muutoksia, joka puolestaan heijastuu niiden varaan rakentuviin
kulttuurillisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin. Tästä johtuen alusta lähtien käsittelimme
internet- ja kännykkäkulttuureja olennaisena osana tämän päivän nuorten
kokemusmaailmaa ja sitä kautta lähestyimme myös tulevia mahdollisuuksia, kuten
uusia mobiilipäätelaitteita, digitaalista televisiota ja abstraktimman tulevaisuuden
visioita päälle puettavista laitteista ihon alle upotettaviin siruihin.

Hankkeen tutkijoina ovat toimineet mediatutkija Sonja Kangas ja
sosiaaliantropologi Kaisa Coogan. He ovat tehneet kenttätyön, analysoineet
aineiston ja kirjoittaneet raportit. Tutkimusjohtaja Tommi Hoikkala
Nuorisotutkimusverkostosta sekä mediasosiologi Annikka Suoninen Jyväskylän
yliopistosta ovat muodostaneet hankkeen tukiryhmän. Elisan puolesta
                                                
1 http://www.alli.fi/nuorisotutkimus/julkaisut/nufix/.
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hankeryhmään kuuluivat Teppo Turkki, Annakaisa Häyrynen sekä Aimo
Maanavilja.

Toivottavasti raporttimme antaa lukijalle mahdollisimman monipuolisen kuvan
nuorten viestintämaailmasta. Otamme mielellämme vastaan kommentteja.

Helsingissä 20.4.2001

Tutkijat

Sonja Kangas
mediatutkija
skangas@pp.htv.fi
040 565 85 82

Kaisa Coogan
sosiaaliantropologi
baraka@kolumbus.fi
09 566 52 69

Nuorisotutkimusverkoston tukiryhmä

Tommi Hoikkala
tutkimusjohtaja

Annikka Suoninen
mediasosiologi

Elisan hankeryhmä
Teppo Turkki
Annakaisa Häyrynen
Aimo Maanavilja
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2. Tutkimuksen toteuttaminen

2.1 Tutkimuskysymykset

Hankkeessa keskityttiin seuraaviin ulottuvuuksiin :

1. Yhteisöllisyys
Mitä ja millaisia ovat käyttöliittymien mahdollistamat uudet yhteisöjen ja
kommunikaation muodot? Mistä nämä uudet ryhmittymät koostuvat ja millaisilla
välineillä ja käyttötavoilla niissä liikutaan?

2. Identiteetit
Tutkimuksen yksilöllinen aspekti on identiteettien muodostaminen. Millainen rooli
ja merkitys eri käyttöliittymillä on yksilön identiteettityössä? Millaisia käyttöprofiileja
ja käyttäjätyyppejä on tunnistettavissa?

3. Sähköinen kulutuskulttuuri
Liikkuva ja asemoitu kommunikaatio on hyvin kuluttaja-orientoitunutta ei
ainoastaan välineiden hankkimisen suhteen vaan myös varsinaisen käytön
suhteen. Kuinka ostaminen ja kuluttaminen muotoutuvat nuorten elinmaailmoissa?

4. Tulevaisuus
Miltä tulevaisuus näyttää nuorten näkökulmasta? Millaisia rooleja teknisillä laitteilla
ja kehittyvillä kommunikaatiovälineillä on heidän elämässään, ja miten he haluavat
että tulevaisuudessa kehitytään.

Edellisten osa-alueiden lisäksi jatkotutkimuksessa erikoistuttiin seuraaviin
kysymyksiin:  
- millaisia muutoksia on tapahtunut vuoden aikana tutkimuksessa mukana olleiden
nuorten käyttöliittymäkulttureissa?
- millaista trendivaihtuvuutta on todettavissa? Kuinka uudet viestintätrendit
muodostuvat ja mitkä seikat vaikuttavat niiden muodostamiseen?
- millaista on nuorten asiakasuskollisuus ja mitkä seikat siihen vaikuttavat?

Tutkimuksen jatkuvana haasteena on ollut koota monipuolinen kuva nuorten
maailmasta siten kuin se kietoutuu kommunikaatiovälineiden kanssa toimimiseen.
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2.2 Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineisto perustuu seuraaviin metodeihin:

suulliset
- ryhmä- ja yksilöhaastattelut
kirjalliset
- lokikirjat eli käyttöpäiväkirjat
- futurot eli nuorten visioimat tulevaisuudenkuvat
- kotitehtävä eli kysely nuorten mielipiteistä ja internetpiireistä

Aineisto kerättiin kahden lukion opiskelijoiden parissa. Lukioista toinen sijaitsee
Helsingin kantakaupungissa ja toinen eteläisellä Uudellamaalla. Hankkeessa oli
mukana kolmekymmentä 16-18-vuotiasta nuorta, joista poikia oli 17 ja tyttöjä 13.
Kaikki olivat mukana vapaaehtoisesti. He ilmoittautuivat mukaan joko
tiedotustilaisuuden yhteydessä tai lumipalloefektin kautta. Nuoret olivat kaikilta
lukion vuosikursseilta. Tutkimuksen jatko-osassa mukana oli ainoastaan toisen ja
kolmannen vuoden oppilaita, eli niitä, jotka olivat olleet ensimmäisellä ja toisella
luokalla vuotta aikaisemmin.

Kenttätutkimus oli kaksiosainen. Ensimmäinen osa tehtiin syksyn 1999 ja talven
2000 aikana, toinen syksyn ja alkutalven 2000 aikana. Esitutkimus oli laajempi,
mutta jatkotutkimus puolestaan intensiivisempi.

Ensimmäisessä osiossa nuoret haastateltiin keskimäärin kahdesta neljään kertaa
sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluissa. Lisäksi nuoret pitivät käyttöpäiväkirjaa
viikon ajan sekä tuottivat tulevaisuusvisioita. Toisessa jaksossa nuoret
haastateltiin kahdesti. Raamina oli ryhmähaastattelut paitsi kahdessa tapauksessa
järjestettiin yksilöhaastattelut. Lisäksi nuoret vastasivat kirjalliseen kyselyyn
haastatteluteemojen tiimoilta tai niiden ulkopuolelta.

Tutkimuksen ote on laadullinen. Näin syntyvä tutkimuksen kuva nuorista ei ole
tilastollisessa mielessä yleistettävä. On kyse strategisesta näytteestä,
pisteittäisestä kuvauksesta, jonka avulla pureudutaan syvyyssuunnassa tutkittavan
ilmiöön, nuorten kännykkä- ja internet-kulttuureihin.

Taustoiltaan nuoret voidaan liittää - vanhempiensa kautta - erilaisiin työntekijöiden
ja alemman sekä ylemmän keskiluokan ammattiryhmiin. Perheen koko ja
koostumus sekä sosio-taloudelliset olot eivät juurikaan tunnu vaikuttavan kodin
varustelutasoon ja perheenjäsenten henkilökohtaiseen laitearsenaaliin. Nuorten
käyttöön perheen olot - ja etenkin asenteet - ilmentyvät laskurajoituksina ja
käyttöjärjestelyinä.

Haastattelut – ryhmissä ja yksin

Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa nuoret oli jaettu yhteensä seitsemään
ryhmään, jotka olivat kooltaan 3-6 hengen kokoisia. Jokainen nuori oli lisäksi
yksilöhaastattelussa. Haastattelujen pituudet vaihtelivat tunnin ja kahden tunnin
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välillä. Haastattelut tehtiin nuorten koululla joko ennen tai jälkeen koulupäivän
jälkeen. Osa haastatteluista tehtiin Nuorisotutkimusverkoston tiloissa. Toisen osan
keskimäärin kaksituntiset haastattelut tehtiin kokonaisuudessaan iltapäivän
ajankohtina tutkijoiden työhuoneella.

Se seikka, että kaikki osallistujat haastateltiin yhteensä neljästä kuuteen kertaan
tarkoitti sitä, että eri teemoja voitiin käydä läpi omassa rytmissään, niihin palaten
tai niistä eri suuntiin liikkuen haastateltavien kiinnostusten mukaan.
Ryhmädynamiikka lisäsi reaktioiden ja vastausten kirjoa, kun taas
kahdenkeskisissä yksilöhaastatteluissa henkilökohtaisemmat
kommunikaatiokäyttäytymiseen liittyvät seikat saivat lisää tilaa ja painoarvoa.
Henkilökohtaisen kontaktin lisäksi nuorten kanssa toimiessa on tärkeää, että aikaa
on riittävästi, koska täten vuorovaikutuksen tunne on suurempi mikä taas
puolestaan vaikuttaa tulosten laatuun eli siihen mitä ja miten paljon nuoret
haluavat maailmastaan muille välittää.

Kirjallinen aineisto – lokikirjat, futurot ja kotitehtävät

Haastatteluihin osallistumisen lisäksi nuoret pitivät seitsemän päivän ajan
käyttöpäiväkirjaa (”lokikirja”)2, johon mahdollisimman yksityiskohtaisesti kirjattiin
kännykän ja internetin käyttöajat, -määrät ja -tyylit, sekä yleisemmin kerrottiin ko.
päivästä ja siihen kuuluvasta välineellistetystä kommunikaatiosta. Lokikirjan
liitteenä nuorille annettiin mahdollisuus kirjata, vapaassa muodossa, ajatuksiaan
tulevaisuudesta oman mielikuvituksensa mukaan tai oheistettujen kysymysten ja
ideoiden pohjalta ("futuro3").

Jatko-osan kotitehtävänä nuorilla oli kyselyyn vastaaminen. Siinä kartoitettiin
heidän näkemyksiään tulevaisuuden markkinoista, kehityksestä ja
kouluopiskelusta yleensä, sekä pyydettiin kirjaamaan käymiään nettisivuja sekä
arvioimaan ehdottamiamme sivuja niiden toimivuuden ja kiinnostuksen
perusteella.

                                                
2 Ks. Liite 1.
3 Ks. Liite 2.
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3. Muut tutkimukset

Aloittaessamme tutkimusta vuonna 1999, ei nettiä ja kännykkää rinnakkain tutkivia
hankkeita ollut käynnissä. Nufix-projektin loppuraportin laadinnan aikoihin on ollut
meneillään jo useampia sivuavia tutkimusprojekteja ja selvityksiä lähinnä kuitenkin
nuorten kännyköiden käytöstä. Olemme seuranneet muita tutkimuksia aktiivisesti
ja pyrkineet vahvistamaan kokonaiskäsitystä uusien kommunikaatiovälineiden
maailmasta tukemalla tai haastamalla niissä esitetyt väitteet. Varsinkin
matkapuhelinkäyttökulttuurien tutkimus näyttää olevan pitkälti Pohjoismaa-
keskeistä. Internetin käytöstä löytyy toki tutkimustietoa muualtakin maailmasta.

Suomessa laajin tutkimus on Tekesin ja suomalaisten yritysten, kuten Nokian ja
Soneran, rahoittama "Lasten ja nuorten mobiilikulttuuri Suomessa 1998 – 20004",
jossa tarkastellaan nuorten kännyköiden käyttöä moninäkökulmaisesti. Lisäksi
Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen toimesta on tutkittu
Satakunnan alueen nuorten matkaviestinten käyttöä5. Helsingin yliopistossa
valmistellaan useampaa matkapuhelimen ja internetin visuaalisen viestinnän
kysymyksiin keskittyvää pro gradu -työtä ja Jyväskylän yliopistossa on käynnissä
EU-hanke MobiCom, jossa selvitetään internet- ja matkapuhelinpalveluiden laatua.

Populaarimman katsauksen matkapuhelimiin kaupunkiympäristössä tarjoaa Timo
Kopomaa kirjassaan Kännykkäyhteiskunnan synty6 ja Pasi Mäenpään artikkeli
Kännykkä ja urbaani elämäntapa teoksessa 2000-luvun elämä7. Myös
Tilastokeskuksen Matkapuhelin ja tietokone suomalaisen arjessa8 ja Tekesin
julkaisusarjassa julkaistu Mediamaisema -teknologiakatsaus 98/20009 sivuavat
aihetta. Laajemmin 15-29 -vuotiaiden nuorten asenteita arkielämään,
koulutukseen, työhön ja tietoyhteiskuntaan on selvitetty Pekka Saarelan
toimittamassa Nuorisobarometri 200010 raportissa sekä Gallup  Ad:n IT-raportissa
Trends & Young people 2000.11

Ruotsissa tutkitaan nuorten mobiiliviestinten käyttöä ITeen-projektissa12. Projektin
puitteissa on julkaistu myös yksi pro gradu –työ, Catrine Larssonin The Mobile

                                                
4 http://www.info.uta.fi/winsoc/projekti/mobileco.htm. Projektista julkaistaan mm. Kasesniemi, Eija-
Liisa & Pirjo Rautiainen (2000a): Mobile Text Message Culture of the Teens - Case Finland 1997-
1999. Artikkeli
teoksessa Perpetual Contact: Mobile communication, private talk, and public performance.
University of Rutgers, New Jersey, USA. 2001. Pirjo Rautiainen & Virpi Oksman:  Extension of the
Hand. Children and Teenagers Relationship with the Mobile Phone. Teoksessa The Human Body
Between Technology, Communication and Fashion. Franco Angeli, 2001.
5 Ketamo, Vasama ja Multisilta ovat julkaisseet kolme selvitystä: Matkaviestinten käyttö lasten ja
nuorten keskuudessa, Matkapuhelimen käytön oppiminen ja käytön vaikeudet sekä Lasten ja
nuorten matkaviestinnän käyttötilanteet, 2000.
6 Kopomaa, Timo: Kännykkäyhteiskunnan synty. Gaudeamus, 2000.
7 Hoikkala, Tommi & Roos, J.P.: 2000-luvun elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen
vaihteesta. Gaudeamus, 2000.
8 Nurmela, Heinonen Ollila, Virtanen: Matkapuhelin ja tietokone suomalaisen arjessa. Suomalaiset
ja tuleva tietoyhteiskunta –tutkimushanke. Vaihe II, raportti I. Tilastokeskus 2/2000.
9 http://www.tekes.fi/julkaisut/Mediamaisema.pdf.
10 Opetusministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta.
11 Trends & Young People, IT-raportti, Gallup Ad, 2000.
12 http://www.viktoria.informatik.gu.se/groups/mi3/ITeens/.
http://www.comlab.hut.fi/opetus/040/weilenmann.pdf.
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Telephone is more than a Mobile Telephone: A Study of Teenagers' Use of Mobile
Telephones13. Telenor Norwayn Richard Ling on tehnyt useita tutkimuksia14

nuorten ja perheiden kännykkäkäytöstä Norjassa. Englannissa tutkitaan Maypole
Projektissa15 laajemmin digitaalista mediaa ja perheitä ja STEMPEC: Mobile
communications research projektissa mobiiliviestinnän tulevaisuutta 16.
Yhdysvalloissa on julkaistu Anthony M. Townsendin teos Life in the real-time city –
mobile telephones and urban metabolism17.

Lisäksi on olemassa varhaisempia tutkimuksia nuorten mediakäytöstä mm. Sonia
Livingstone & Moira Bovill: Report of the Research Project Children, Young People
and the Changing Media Environment18 sekä Gill Valentine: Investigating
Children's Use of the Net19.

                                                
13 Dept. of Informatics, Göteborg University, 2000.
14 Ks. mm.
http://www.telenor.no/fou/prosjekter/Fremtidens_Brukere/Artikler/Emancipation%20paper%20(conf
erence%20version).htm.
15 http://www.maypole.org/.
16 Digital World Research Centerissä [http://www.surrey.ac.uk/dwrc/] tehdään kännykkätutkimusta:
http://www.surrey.ac.uk/dwrc/mobcomms.html.
17 Anthony M. Townsend: "Life in the real-time city: mobile telephones and urban metabolism.
Informationcity, Taub Urban Research Center, New York University, 2000.
http://www.informationcity.org/research/real-time-city/life-in-the-real-time-city.pdf.
18 London school of economics and political science, 1999.
19 University of Sheffield, http://www.shef.ac.uk/geography/staff/valentine_gill/report.pdf.



13

4. Kommunikaatioakrobatia

Päätimme kutsua nuorten ja viestintävälineiden välistä suhdetta
kommunikaatioakrobatiaksi. Akrobatia on osuva käsite tässä yhteydessä, koska
välineiden ja yhteyksien käytöissä nuoret ovat taitavia ja ulkoisestikin seurattuna
suvereeneja. He ovat edelläkävijöitä kännykän käytössä (kännykän käytön
monimuotoisuus ja tekstaamisen vaivattomuus) sekä internetin hyödyntämisessä
omia tarkoitusperiään vastaaviksi (kotisivujen pyöritys, nettimaineen hankinta eri
sceneissä, seuran hakeminen, yhteydenpito ja tiedon haku). Koska akrobatia ei
synny itsestään, perustuu nuorten taitavuus rutiiniin, joka taas pohjautuu toistoon
eli harjoitteluun. Nuorilla on myös nopea omaksumiskyky uusien asioiden suhteen
ja he ovat luovia soveltaessaan välineiden käyttöä paremmaksi, nopeammaksi ja
monipuolisemmaksi.

Nuoret eivät tunne pelkoa teknologiaa kohtaan, koska he ovat kasvaneet koko
ikänsä suhteellisen korkealla tasolla olevan kulutusteknologian parissa. Tämän
ajan teini-ikäisille korkeatasoisella teknologialla kyllästetyt kodit ovat
itsestäänselvyys. Lapsesta asti monet ovat saaneet suhteellisen vapaasti myös
puuhata erilaisten laitteiden kanssa, ja myöhemminkin vanhemmat ovat siihen
heitä kannustaneet. Näin on etenkin tietokoneiden suhteen, jotka vanhemmat ovat
usein mieltäneet tarpeellisiksi välineiksi tietoyhteiskunnan taitojen
omaksumisessa. Lasten kanssa on myös käytetty televisiota ja videoita
lapsenvahtina, mikä on yksi keino saada lapsi pitämään teknologiaa kaikkialla
läsnä olevana muoviin tai metalliin puettuna tilanosana tai perheenjäsenenä.
Monella viisivuotiaalla on nykyään oma televisio käytettävissään, mikä osoittaa
vanhempien luottavan viihdeteknologiaan tai ainakin sen huomiokykyä vaativiin
ominaisuuksiin.

Yleisesti nuoret ovat akrobaatteja nimenomaan vanhempiin sukupolviin verrattuna.
Heidän vanhemmilleen nuorten mielestä monet täysin normaalit sovellustoiminnot
ovat aikamoista utopiaa. Nuorilla on hallussa teknologianäppäryys ja he osaavat
käytetyn kielen, mikä kärjistettynä saattaa aiheuttaa mielenkiintoisia
auktoriteettikeskusteluja nuorten kotona. Nuorilla onkin paljon sanottavaa
teknologiavalmiuksien eroista vertailussa heidän itsensä ja vanhempien välillä.

4.1 Mobiili nuoruus

Yleisesti voidaan todeta, että koko nuoruus itsessään on hyvin liikkuvaa, tai
”mobiilia” aikaa, sekä henkisesti että fyysisesti. Nuoret laajentavat piirejään,
vaihtavat ympyröitään ja ympäristöjään; heille tulee uusia kavereita, harrastuksia,
kiinnostuksen kohteita. Entinen väistyy tai jää mukaan muuttuneessa muodossa.
Kaksi erinomaista välinettä tämän liikkuvuuden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen
on kännykkä ja internet. Niillä voi tehdä hyvin monenlaisia asioita ja varsinkin
kännykällä hoidella useita elämän perusasioita: organisoida vapaa-aikaa,
varmistaa läksyt, ylläpitää suhteita vanhempiin (etenkin siihen heistä, joka asuu
muualla), muutella sopimuksia tai ruveta seurustelemaan.
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Nuorten kommunikaatiovälineiden käyttötavat ovat myös jatkuvassa liikkeessä:
nuoret muuttuvat, käyttötavat muuttuvat ja samalla viestinnän merkitys ja
kohderyhmät muuttuvat. Nuoret jatkuvasti kartoittavat ja testaavat vaihtoehtoisia,
tehokkaita ja parempia tapoja käyttää viestintävälineitä. Vanhan kliseen mukaan
muu ei ole varmaa kuin jatkuva muutos, ja vastaavasti käyttöteknologiakin
muuttuu koko ajan ja siten vaatii omalta osaltaan käyttäjältä jatkuvaa uuden
omaksumista.

Useasti nuoria pidetään ”trickle down” -effektin käynnistäjinä, todellisina
innovaattoreina, joiden omaksumista tavoista voidaan päätellä laajempiakin
kehityskaaria. Nuoruuden dynaamisuuden ihannointi on ajallemme oleellista.
Nuoret usein toimivat opettajan asemassa ohjatessaan omia vanhempiaan ja
muita iältään vanhempia ihmisiä tekniikan ja teknologian saloihin ja suloihin
kotona, työpaikalla ja vapaa-ajan harrastuksissa. Ehkä nuorten nykyiset
toimintatavat myös antavat osviittaa tulevaisuuden käyttöjen suhteen sekä etenkin
nostavat esiin tiettyjä kysymyksiä ”internetin siirtymisestä liikekannalle”. On
todettavissa selvä kiinnostuksen kasvu näihin kysymyksiin ja pyrimme omalta
osaltamme valaisemaan nuorten monimuotoista viestintämaailmaa.
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5. Välineellistetty viestintä – kulutuskeskeinen kenttä

5.1 Kuluttaminen ja kustannusrationaalisuus

Monille nuorille viestintäkuluttaminen on ensimmäinen suuri harppaus
aikuismaiseen kulutusajatteluun. Kännykän ja internetin käyttö on selkeän
kuluttajaorientoitunutta puuhaa, sillä itse ”raudan” hankkimisen jälkeen jokainen
käyttökerta maksaa yleensä erikseen. Jatkuvaa rahanmenoa merkitsevät
kännyköiden osto, korjaus ja mallien päivitys uudempiin, lisälaitteiden osto ja
kuukausittaiset maksut. Internetin kuluihin liittyy välillisesti tietokonehankinnat,
päivitykset ja tarvittavat laitteet, sekä suoraan kuukausimaksut ja käyttökulut
puhelinlaskussa.

Viestintäkuluttamisen kokonaishinta riippuu omasta käyttäytymisestä ja
käyttäytymisen hallinnasta. Poikkeuksena ovat täysin kiinteähintaiset
internetliittymät, jotka eivät kuitenkaan vielä ole kovin ajankohtaisia sankoille
nuorisojoukoille. Hinnoittelutapojen takia nuorten mediakäyttäytymistä ohjaavat
tietoisuus ja valinnat. Tietoisuus siitä, että kaikki käyttö maksaa, sekä valinnat siitä
miten paljon ja mihin tarkoitukseen käytetään. Keskeinen osa heidän oman
mediakäytön määrittelyä on pohtia mikä on turhaa ja mikä on tarpeellista.
”Turhuus” ei kuitenkaan estä tekemästä jotakin, mutta vaikuttaa sen osuuden
rajoittamiseen pitkällä tähtäimellä. Laskut häämöttävät taustalla, ja vaikka ne eivät
varsinaisesti olisikaan nuorten oma päänsärky, on niistä kannettava jonkinasteista
huolta.

Etenkin kännyköissä eletään vielä tiukasti kertalaskutusajassa, joten kaikki
laskunsa itse maksavat ihmiset joutuvat punnitsemaan käyttöään. Näin tapahtuu
etenkin sen jälkeen, kun laskut ovat kohonneet kohtuuttomiksi, mikä helposti
tapahtuu paljon viestivälle tai negatiivisesti ilmaistuna puuttuvan itsekontrollin (ei
osata arvioida ja rajoittaa käyttöä) tai vastuuntunnottomuuden (ei nähdä yhteyttä
oman käytöksen ja seurauksen = laskun välillä) vuoksi. Itsekontrollin puute tai
vastuuntunnottomuus eivät kumpikaan ole nykyihmisen ihailtavia ominaisuuksia,
mutta laskuongelmista kärsivien määrät ovat lisääntyneet merkittävästi. Samalla
kun kännykän kanssa konstruktiivisesti voi oppia aikuismaista
kuluttamiskäyttäytymistä (tarve, käyttö, seuraukset), niin lipsuessa tietoiselta
kuluttajalinjalta voivat seurauksena olla ensimmäiset rekisteröidyt maksuhäiriöt
sekä luottotietojen menetys. Näin dramaattisia asioita ei ole tutkimuksen nuorille
ainakaan toistaiseksi vielä tapahtunut, eikä voisikaan, sillä suurimmalla osalla
heistä on vanhempien takaamat liittymät. Vanhemmat voivat kyllä laittaa nuorten
liittymät jäähylle, ja näin on muutamissa perheissä väliaikaisesti tapahtunutkin.

Rahatietoisuus tekee nuorista kriittisiä. Hinnat vaikuttavat myös olevan suurin este
nuorten todelliselle kiinnostukselle wappiin tai mobiilinettiin. Käytön pitäisi olla
paljon nykyisiä kännykän minuuttihintoja halvempaa tai sitten täytyisi olla sitä
kautta saatavilla jotain todella merkittävää, johon on pakko päästä kiinni "tässä ja
nyt" eikä odottaa siihen asti että pääsee ilmaiseksi nettiin koululta, töistä tai
kirjastoista tai verrattain huokeasti kotikoneelta.
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5.2 Käyttöhistoria
 
Perheissä nuorten painostus on saanut ihmeitä aikaan tavaroiden hankinnan
suhteen. Nuorten täytyy varmistaa laitteiden rahoitus ja liittymien avaaminen,
minkä vuoksi tarve täytyy perustella hyvin. Vanhempien taloudellinen asema ei
vaikuta ratkaisevasti muuta kuin siihen kuinka nopeasti mikäkin laite on ostettu ja
kuinka monta kappaletta niitä taloudesta löytyy. Perheiden taloudelliset ja
asenteelliset erot selviävät enemmän käytössä ja sen rahoittamisessa kuin itse
hankinnassa. Tässä tulee esiin myös muiden perheenjäsenten hallussa olevien
yrityslaitteiden ja –liittymien merkitys nuorelle. Niiden suhteen pätevät eri säännöt
ja rajoitukset, eli niitä ei juurikaan ole. Tämä koskee etenkin firman nettiyhteyttä.
Esitutkimuksen jälkeen markkinoille tullut kiinteähintainen nettitaksa on luomassa
samanlaista rajoittamatonta internetin käyttökulttuuria.

Yleisesti nuoret haluavat antaa ymmärtää, että he ovat olleet kehityksessä
mukana jo pidempään, eivätkä siis ole viimeisenä junaan hypänneitä. Sanonnat
"on ollut alusta saakka" ja "ennen kuin alkoi yleistymään" ovat yleisiä.
Huomattavaa on nuorten aikaperspektiivi, sillä kuitenkin kyse on yleensä
korkeintaan viidestä vuodesta kännyköiden ja koti-internetin suhteen ja reilusta
kymmenestä vuodesta kotitietokoneiden suhteen.

Nuoret pyrkivät puheissaan korostamaan omaa merkitystään kodin
tekniikkahankinnoissa. ”Minä ostin”, ”minä hoidin” ja ”minä valitsin”. Tällä he
haluavat korostaa merkitystään päätösvaltaisina yksilöinä ja kodin itsenäisinä
jäseninä. Mieleen tulee muutama tutkimuksen ulkopuolinen vastaamaton kysymys:
Miten paljon valtaa perheiden nuorilla oikeasti on kodin hankinnoissa? Saavatko
he tehdä suuretkin päätökset kuinka riippumattomasti ja tyytyvätkö vanhemmat
tyynesti rahoittamaan valinnat? Vanhempien haastatteleminen olisi tarpeellista
näihin seikkoihin perehtymiseen.

5.3 Kännyköiden hankinta ja vaihtuvuus

Monen nuoren ensimmäinen kännykkä oli isän tai sukulaisen vanha tai käytettynä
ostettu. Useat ovat saaneet kännykän yleensä lahjaksi joko vanhemmiltaan tai
sukulaisilta tai ostaneet itse lahjarahoillaan. Nuoret ovat rahoittaneet myös itse
uuden kännykän hankinnan käyttämällä siihen säästettyjä ja monin tavoin kerättyjä
rahoja. Vanhemmat eivät aina ole innostuneita rahoittamaan uutta laitetta, vaikka
nuorten mielestä aika on tullut hankkiutua eroon vanhoista ”haloista”. Useimmilla
nuorilla on ollut useita kännyköitä, joten hankintatapojakin on ollut erilaisia.

Kännykät vaihtuvat tiuhaan tahtiin joko hajoamisen tai yksinkertaisen päivityksen
takia. Joillakin nuorilla joskus aikanaan käytössä olleita NMT-puhelimia he eivät
edes varsinaisesti laske kännyköiksi, sillä vasta GSM:n aikana on tapahtunut
suurin leviäminen ja käytön yleistyminen. Alussa GSM-puhelimetkaan eivät olleet
pioneereilla mitenkään merkittäviä muuhun kuin heidän kiinnisaamiseensa, koska
he eivät olleet ”koskaan kotona” eikä heitä saanut ”ikinä kiinni”. Kavereilla ei vielä
ollut tarpeeksi henkilökohtaisia kännyköitä, jotta silloin kolme-neljä vuotta sitten
kännykän käyttö olisi ollut niin monimuotoista ja monenkeskistä kuin nykyään.
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Suurimmalla osalla nuorista on toinen, kolmas, neljäs tai jopa viides kännykkä
menossa. Toisaalta muutama heistä on tietoisesti valinnut toisen tien: ei haittaa
vaikka puhelin on vanha ja sillä ei voi pelata pelejä, kunhan se vaan toimii ja
täyttää viestintätarpeet. On havaittavissa selvää katu-uskottavuuden tavoittelua
siinä, että on vanhan ja moneen kertaan korjatun puhelimen omistaja eikä ole
hankkinut samanlaista massapuhelinta kuin ”kaikilla muilla on”.

tyttö 16: Ku ei sitä viitti pistää 10 000 kännykkään kummiskaan ku siin menee se 10 000 kummiski
silleen laskust silleen. … Ei haluu sellasta kännykkää mikä on kaikilla, mut silti itellä on semmonen
kännykkä, mikä on kaikilla ja sit tulee kauhee morkkis siitä, et on massanuori ja sit sit ei voi vaihtaa
enää uudempaan, parempaan kännykkään, koska kaikilla muilla on jo se uudempi ja parempi.
haast: Eiks nyt kaikilla ala olla kohta 3210?
tyttö 16: Nii, sen takia mä en voi ostaa semmosta.
haast: Se on periaatesyy?
tyttö 16: Niin se olis tylsää. Ja sit kummiski ku sul on ittelläs semmonen huono kännykkä, mis ei oo
mitään uusii juttui ja sit sä tiedät, et sul ois varaa ostaa sellanen mis on niit uusii juttui, mut sä tiedät
et on taas miljoona sellasta kännykkää mis on viel enemmän niit juttui. Sit sä mietit et ostanks mä
semmonen halvan uuden kännykän vai odotanks mä et mul on rahaa sellaseen uuteen hienoon
puhelimeen ja sit sä tajuut, et siin vaihees ku sul on ne rahat nii sit se on se kännykkä, mikä kaikilla
on ja sä oot ikuisessa oravanpyörässä.

Yleisesti nuoret pitävät tiheätä vaihtumistahtia luonnollisena. Laitteet eivät kestä
käyttöä, mikä hyvin tiedetään, mutta mitä ei sen kummemmin kauhistella. Nykyisin
uusien mallien hinnat ovat alle puolet siitä mitä muutamia vuosia sitten, joten
uuteen investoiminen ei ole enää samanlainen taloudellinen sijoitus nuorten
vanhemmilta tai nuorilta itseltään.

Tutkimuksen nuorilla ei ollut kellään kalliita huippumalleja, sillä niissä ei ole mitään
toimintoja mistä nuoret olisivat valmiita maksamaan peruspuhelimeen verrattuna
reilusti enemmän. Wap-puhelimeenkin suhtautuminen on yleisesti hyvin maallista:
se on kallis hankkia ja käyttää ja mitään uutta ei se tuo maan päällä varsinaisesti.
Eräs esitutkimuksessa mukana ollut poika oli sellaisen hankkinut, mutta ei ollut
wap-ominaisuutta juuri käyttänyt alun muutaman kokeilun jälkeen.

5.4 Puhelinliittymän valinta

Kännykän hankinnan jälkeen seuraava askel on liittymän valinta. Tämä on
pahimmillaan ollut raakaa laskelmointia, koska taktisesti täytyy miettiä paras
vaihtoehto. Mitä liittymiä on niillä kenen kanssa eniten aikoo olla yhteydessä;
minkä leiriin kuuluvat itselleen eniten merkittävät käyttäjät. Nuoret itse mainitsevat
kaverit tärkeimmiksi, koska heidän kanssaan eniten soitellaan ja lähetetään
tekstiviestejä. Eri asia on, että perheen sisäinen (vanhempien) päätös
liittymävalinta kuitenkin useimmiten on, sillä usein kaikki perheen puhelimet
liitetään samaan kotisoittorinkiin. Viime aikoina kotilinjamahdollisuudet ovat
entisestään laajentuneet ja luulemme, että niihin alkaa mahtumaan enemmän
kavereitakin. Liittymäleiriä ei siis paljon vaihdeta, -tyyppiä enemmän etenkin siinä
vaiheessa kun viimeisetkin nuorista siirtyvät kaksitaajuuspuhelimiin.

Ensimmäisen erän jälkeen puhelimen saanut poika mietti tulevaa liittymävalintaa
näin:
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Siin on sit se, mulla on semmonen ongelma, et mä en tiedä kumman liittymän mä otan. Ku mun
systeril ja kaikilla serkuilla ja tälläsil ni on Sonera ja sit muilla kavereilla on sit kaikilla, koulussa ja
sitte niin, ni niillä on niinku Radiolinjaa suurimmaks osaks. Mä en oikeen sit tiedä kumman ottais.

Nuoret vaikuttavat sitä kiinnostuneemmilta liittymätyypeistä mitä enemmän ovat
asioista puhuneet joko kavereidensa tai vanhempiensa kanssa, pojat hieman
enemmän. Tytöt tietävät tietyt asiat liittymätyypeistään myös, esim. milloin
kannattaa soittaa ja mihin numeroihin on edullisempaa. Liittymästä puhuminen
vähentyy kännykän käytön rutinoituessa ja vaikuttaa myös, että vähemmän
pohditaan muitakaan liittymän taloudellisia yksityiskohtia.

Tässä muutaman pojan liittymäpohdintaa.
poika 1: Must sais olla silleen, et Sonerasta Radiolinjaan ois sama hinta ku Sonerasta Soneraan.
poika 2: Ja sit noihin, eiks ne oo kakstaajuuspuhelimiin maksaa enemmän soittaa. Niillä on taas
halvempaa, mut niihin on kalliimpi soittaa. Tekstiviestit sais kyl olla halvempia. Se on aika paljon,
99 penniä. Kyl ne halvempii kyl sais olla.
haast: Tuntuu, et se on aika kova bisnes noille mitkä noita puheluja välittää.
poika 1: Nii niin, eihän sitä kannata alentaa, kuitenki soittaa ihmiset yhtä paljon.
haast: Mitä liittymiä teillä sitten on?
poika 2: Radiolinja.
poika 3: Radiolinja joo.
poika 1: Tele!
poika 2: Sonera.
poika 1: Eiku se on Tele vielä, ku se on niin uus. (naurua)
haast: …oliko se sitten halvempi, Radiolinja.
poika 3: Emmä tiedä, ku en mä valinnu sitä ite. Faija kävi sen ostamassa.
haast: Niin ne on varmaan sit liitetty. Onks teillä silleen perheen sisällä jotenki, kotilinja?
poika 2: Kotisoitot ja noi on joo. Mulla on taas sellainen historia, et tuli Radiolinja, ku faijalla oli Tele
ollu ja sit se, vaik se ei ollu soitellu, ni koko ajan tuli sitä laskuu laskuu vaik sit, se luuli et ne ukottaa
siel sitä, pistää lisää laskuu. Sit se sano, et kyllä sä otat Radiolinjan.
haast: Pienenikö ne sitten?
poika 2: Ei. Sillä on nyt itelläkin Radiolinja ja sit se ihmettelee, ku kusettaako nekin sitä. (naurua)
poika 1: Kaikki huijaa sitä.
poika 2: Mut se ite tajuu vaan sitä, ku silleen, ei se soita niin paljon, mut sit ku se soittaa ni se jää
puhuun ihan turhanpäivästä sinne, et.

5.5 Tietokoneiden hankinta ja vaihtuvuus

Useat nuoret ovat olleet tietokoneiden tai tietokonemaisten pelilaitteiden kanssa
tekemisissä jo alle kouluikäisistä. Commodore 64 ja 128 sekä Amiga 500 ovat
vielä muistissa. Vanhoihin kotikoneisiin pääsi tutustumaan vanhempien tai
isompien sisarusten suosiollisella avustuksella, eli lapsia autettiin lataamaan pelit
ja ohjelmat.

Monissa perheissä on ehtinyt olla jo vaikka kuinka monta tietokonetta, mutta jos
ne eivät nykyisin ole ajan tasalla ja nuorten tarpeisiin käyttökelpoisia, niin niitä ei
juuri mainita, saati sitten käytetä. Tämä on erityisen akuuttia niissä perheissä
missä pelaaminen ja surffailu ovat suurimmat tehokkuuteen painostavat seikat.
Useimmissa perheissä koneita ei vaihdeta uuteen ennen kuin on todellinen
”pakko”, kun taas aktiivisemmin käyttävissä perheissä niitä päivitetään tasaiseen
tahtiin.

poika 17: Tietokone nyt on jatkuvassa päivitystilassa, kovalevy on vaihtunut suurempaan ja muita
osia joita on tullut on esimerkiksi DVD-asema. Sen suurempaa syytä ei ole, se nyt vain on tapana.
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Vanhemmat vaikuttavat olevan kiinnostuneempia panostamaan tietokoneisiin ja
internet-yhteyksiin, jos he näkevät nuorten toimivan niiden kanssa
harrastusmaisesti tai jos toiminta koetaan jollakin asteikolla kehittäväksi
toiminnaksi. Selkeästi on havaittavissa, että nuorten enemmistölle
tietokonemallien päivitys ei ole yhtä tärkeää kuin kännyköiden, etenkin jos
asenteena on se, että kaikkea ei voi saada.

5.6 Sosiaaliset hankinta- ja käyttöpaineet

Kännykän hankintaan ja käyttövalmiuteen liittyvät internetiä huomattavasti
suuremmat sosiaaliset paineet. Ilman omaa puhelinta ei voi enää olla. Paineet
tulevat viime hetkessä ulkoapäin. Kaikilla kavereilla on henkilökohtainen kännykkä,
perheen kanssa toimimiseen tarvitsee omaa puhelinta, ja harrastusten takia pitää
olla nopeasti saatavilla. Jos muillakaan ei olisi, ei itsekään tarvitsisi niin akuutisti.
Tutkimuksen nuorista viimeiseen asti ilman kännykkää olleet ovat kuitenkin olleet
aktiivisia internetin käyttäjiä ja sen kautta kommunikoijia, eivät siis mitenkään
eristyksissä viestintäkulttuurin kokonaismurroksesta.

Nettiyhteyden hankkimiseen ei vastaavaa sosiaalista painetta ole. Hankintasyy on
yksityinen, eli netti tulee "itseä varten", tai päätös tehdään yleensäkin perheen
sisällä, jolloin hyötyseikat ja kehityksessä mukana pysymisseikat saattavat olla
vaikuttamassa. Netissä myös puuhaillaan paljon yksin, kun taas kännykkä
edellyttää yleensä aktiivisen vastaanottajan toisessa päässä. On havaittavissa,
että kun nuori on puuhannut internetissä paljon ja useita vuosia, tapahtuu yleensä
seuraavaa: joko nettiin on kehittynyt niin paljon kaverisuhteita, että siellä tulee
jatkossakin vietettyä paljon aikaa (sosiaalinen paine) tai sitten nettielämään
kyllästytään/ petytään, jolloin se jätetään pois kokonaan tai käyttöä ainakin
vähennetään. Internetin suhteen sosiaaliset paineet tulevat siis mukaan pikkuhiljaa
ajan kanssa, kun taas kännykässä ne painavat jo ensihankintavaiheessa sekä
käytön jatkuvuuden takaamisessa.

5. 7 Laite- ja liittymäomistus

Tutkimuksen nuorten parissa kännykät ja kännykkätilanne ovat muuttuneet
vuodessa paljonkin, kun taas tietokoneet ja internet-yhteydet eivät verrannollisesti
ole päivittyneet läheskään saman verran.

Merkittävimmät huomiot esi- ja jatkotutkimuksen välillä tapahtuneista
käyttöliittymämuutoksista ovat:
- kännykkä on nyt kaikilla 30 osallistujalla (loppuvuonna 1999 henkilökohtainen
puhelin puuttui neljältä; kolmelta pojalta ja yhdeltä tytöltä)
- kodeissa on siirrytty yhä enemmän ISDN-yhteyksiin, ilta- ja viikonloppukäytön
rajoittamaton nettitaksa on iskenyt hyvään saumaan
- koti-internetyhteyksien määrä tai tärkeäksi kokeminen ei ole muuttunut
vuodessa.
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Sosiaalisten hankinta- ja käyttöpaineiden rinnalle kuuluvat olennaisesti
taloudelliset seikat. Ei pidä aliarvioida tietokonehankintojen suuruutta verrattavissa
kännyköiden hankintahintoihin. Voi olla, että jos nuori on jo saanut useita
kännyköitä ja edelleen maksatuttaa laskunsa kuukausittain, ei hän enää koe
samalla lailla kohtuulliseksi vaatia jatkuvaa tietokone- ja nettipäivitystä.
Poikkeuksina ovat paljon koneita ja kotinettiä käyttävät nuoret. He antavat
vaikutelman, että he pyrkivät pitämään ainakin kännykkäkulunsa kohtuullisina tai
rahoittavat joko kännykkä- tai internetkulujaan osittain tai kokonaisuudessaan itse,
jolloin heidän kokonaiskäyttönsä ei ole niin suuri taloudellinen taakka.

Kännykkätilanne nyt

Tutkimusten nuorten parissa penetraatio on nyt siis sataprosenttinen.
Liittymähajonta meni loppuvuonna 2000 tasan: Soneran ja Radiolinjan liittymiä on
nuorilla kumpiakin 15 kpl. Hajonta ei ole kohderyhmässä ikä- tai
sukupuolipainotteinen. Vaikka uusia liittymämahdollisuuksia oli tullut markkinoille
tullut esi- ja jatkotutkimuksen välillä (Telia ja Jippii), ei niihin kukaan ollut vielä
vaihtanut. (DNA tuli vasta haastattelujen jälkeen.) Syitä vaihtamattomuuteen on
useita, yksi on tarve kollektiiviseen päätökseen, ”koska liittymäsi kanssa et ole
yksin etkä riippumaton”. Lisää asiakasuskollisuudesta kohdassa 6.5.

Uusien omistajien kokemuksista voi tehdä mielenkiintoisia havaintoja. Ainoastaan
yksi näistä pitkään ilman sinnitelleistä oli aktiivisesti halunnut omaa kännykkää ja
saikin sen heti esitutkimuksen haastattelujen jälkeen. Muut kolme, kaksi poikaa ja
yksi tyttö, olivat saaneet puhelimen vanhemmiltaan sitä mitenkään pyytämättä.
Vanhemmat olivat lykänneet puhelimen käteen miltei tyyliin ”ole normaali lapseni,
siinä sulle kännykkä” ja perustelleet omistamisen tärkeyttä kiinnisaatavuudella, ”on
se hyvä olla olemassa”. Näistä kolmesta ”pakotetusta” kaksi poikaa oli edelleenkin
minimaalikäyttäjiä halpoine laskuineen ja kriittisiä mm. kännykän yleisen
avuttomaksi tekevän luonteen kanssa. ”Sitä on niin helppo soitella ja muuttaa
sovittuja tapaamisia monta kertaa, kun kaikilla on kännykät”, sanoi toinen pojista.

Toisaalta käyttäjäidentiteetin muutos voi tapahtua huomaamattakin. Nyt lukion
toisluokkainen tyttö sanoi edellisvuonna, että hän tulee jatkossakin käyttämään
äidin ja siskon kanssa yhteisesti kännykkää ja tuskin hänellä omaa tulee olemaan
ikuisuuksiin. Sittemmin tytön sisko oli muuttanut kotoa ja ottanut vähäisessä,
perheen naisten jaetussa käytössä olleen kännykän mukaansa. Vanhemmat olivat
sitten ostaneet nuoremmalle tyttärelle oman puhelimen, "tytöllä nyt kuitenkin on
enemmän ja enemmän omia menoja". Tytöstä onkin sitten tullut kännykän
suurkäyttäjä, jos ei vielä suoranaisesti suurten laskujen muodossa niin muuten.
Esimerkiksi oma logo ja soittoääni oli pakko saada aivan heti, sillä se on todella
oleellista miten kännykkä soi ja miltä logo näyttää, etenkin kun puhelimena on
nuorten massapuhelin. Lisäksi hän ei sulkenut puhelinta haastattelussakaan, ja
tyttö myönsi pelaavansa kännykkäpelejä vielä paljonkin, etenkin television
mainoskatkoilla. Hänelle oli kehittynyt jo täysin selkeä kännykän käyttäjän
identiteetti, kun taas esitutkimuksen aikaan hän puhui ulkopuolisin silmin, mutta
perustellusti kännykän käytöstä, hyödyistä ja haitoista.
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Internet-tilanne nyt

Suuria mullistuksia internet-yhteysrintamalla ei siis ole tapahtunut. Uusia käyttäjiä
ei ole tullut, ainoastaan modeemit ovat lisääntyvästi vaihtuneet ISDN-yhteyksiin,
koneita on päivitetty, DVD-asemia hankittu. Loppuvuonna 1999 ADSL-yhteyttä
odoteltiin ja oltiin tyytymättömiä sen myöhästymiseen, mutta sen tuleminen ei ole
aiheuttanut merkittäviä muutoksia. Vaikuttaa, että kodeissa ”odotellaan ja
katsotaan”.

Miltei 80%:lla tutkimukseen osallistujista on parhaillaan, tai on ollut, kotonaan
nettiyhteys. Määrä ei ole vakio, sillä välillä netti on voinut ”lähteä”, eli vanhemmat
ovat laittaneet liittymän jäihin liian korkeiksi kohonneiden laskujen vuoksi tai
mahdollisesti muistakin syistä, joista mieleen tulee nettimaailmaan liikaa
uppoutuminen. Jotkut myöntävätkin, että aikaa alkoi kulua netissä liian paljon,
kunnes tuli kokonaan lopettaminen tai ainakin käytön jyrkkä vähentäminen joko
kodin laskupolitiikan tai oman kyllästymisen vuoksi.

”Jäihin laitto” voi olla joko liittymän pysyvä tai väliaikainen käytöstä pois otto tai
tunnusten pitäminen vanhempien hallussa siihen asti kunnes nettaaminen on
asettunut hyväksyttyihin raameihin. Netin lähteminen on myös aiemmin ollut
perheissä pieni kiristyskeino laskujen hillitsemiseksi. Tämä saattaa olla jo
historiaa, sillä kiinteähintaiset liittymät ovat pelastaneet usean runsaammin
internetiä käyttävän perheen laskukireän ilmapiirin, kun taas minuuttitaksoitetuissa
perheissä ollaan edelleen sekä aikatietoisia että hinnoittelupolitiikkakriittisiä.

ISDN:tä ei koeta mullistavana modeemiin verrattuna, se on ainoastaan hieman
nopeampi ja lankapuhelinlinjat pysyvät auki.
tyttö 1: Me itse asiassa peri päivää sitten hankittiin ISDN, meiän tosi vanhaan koneeseen. Saatiin
semmonen, et nopeutuu vähän yhteys. Saa enemmän tehtyä, lyhemmässä ajassa ehkä. Kuitenki
surffailu on helpompaa. Sivut avautuu.
tyttö 2: Meillei oo mitään muutoksii, sen vaan, et mä oon ruvennu käymään siel enemmän ku ei oo
muut tekemist, mut ei oo mitään niinku vaihtunu.
haast: Eli onks, mä oisin kysyny sulta, mitkä on sun ensimmäiset huomiot ISDN:n suhteen?
tyttö 1: Mä en oikeestaan oo ehtiny viel hirveesti ees huomioimaan sitä ku kovin kiireinen elämä
nykyään. Et tota kai mä sitä oon kerran nyt käyttäny, mut kavereillahan kaikilla on ISDN. Just se
ehkä, et se on pikkusen nopeempi ku mitä toi meiän kone oli ennen. Siis ei se nyt mitenkään kai
maailmaa mullistava asia ole. Sit on vaan vähän enemmän puhelinnumeroita ja jotain. Kaks linjaa
käytössä.

Kotiyhteyteen ei yleisesti liity samanlaista sosiaalista tarvetta kuin kännykässä,
sillä ilmankin pystyy hoitamaan mailikaverien kanssa yhteydenpidon sekä
chattailemaan20 tarvittaessa. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet käyttävät
internetiä. Kodin lisäksi käyttöterminaali voi sijaita koulun kirjastossa tai ATK-
luokassa, yleisessä kirjastossa, kavereiden luona tai omalla tai vanhempien
työpaikalla. Ja vaikka yhteys kotoa olisikin, koti ei kuitenkaan ole ainoa paikka
mistä nettiin mennään, vaan muistakin paikoista käydään tarpeiden ja
mahdollisuuksien mukaan. Täten myös pienennetään kotikäytöstä aiheutuvia
kuluja.

                                                
20 Keskustelu tietoverkossa tekstin välityksellä ryhmässä.
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Kukaan nuorista ei ole maksanut muualta tapahtuvasta käytöstä, eli
nettiyhteyksien lisääntynyt kaupallinen tarjonta (kahvilat, nettikioskit) ei ole tullut
tutkimukseen osallistujien tarpeisiin. Suomalaisnuoret ovat tottuneet ajatukseen,
että kodin ulkopuolinen netinkäyttö on ilmaista. Tosin esim. koulujen
verkkopalvelut eivät herätä kovin positiivisia tunteita, mutta siitä huolimatta koulu
on usein se paikka, missä internetiin on ensimmäisen kerran menty ja missä sitä
on ehditty käyttää jo useita vuosia.

Täysin rajoittamaton kiinteähintainen ADSL- tai kaapelimodeemiyhteys on
useimmille nuorille vielä ainoastaan teoreettinen mahdollisuus. ADSL-yhteys
löytyy tietojemme mukaan ainoastaan yhden osallistujan kotoa. Sinne se on
hankittu, koska ”sai nopeamman nettiyhteyden melkein samaan hintaan kuin
ennenkin, ja vielä kiinteähintaisena, ei tule mitään yllätyksiä, toisin kuin sen
ISDN:n kanssa” (poika, 17). Toisen runsaasti verkkoa käyttävän pojan mukaan
nettitaksa (kiinteähintainen ISDN:n ilta- ja viikonloppukäyttö) pienensi tarvetta
päivittää ISDN-yhteys ADSL:ksi.
haast: Viime kerralla silloin jotkut odotteli ADSL-yhteyksiä, mutta teitä ei oo ketään kiinnostanu?
poika: Lähinnä hinta siinä on ettei sitä ole. Pitäny vähän kattoo, et jos ne halpenee, ni sit vaihtaa,
mut ei oo nyt oo tarvinu, ku on toi nettitaksa.

Kaapelimodeemin kautta verkkoa ei kukaan jatkotutkimukseen osallistuneista vielä
käyttänyt, ja he asuvatkin suurelta osin HTV:n verkon ulottumattomissa.
Tilanteessa voi olla tapahtunut muutoksia kevääseen 2001 mennessä, sillä esim.
aggressiivisin kaapeliliittymän markkinointi ajoittui seurantahaastattelujen
jälkeiselle ajanjaksolle. Nuoret seuraavat nettiliittymien muutoksia, ja jo heidän
tähänastiset kokemuksensa osoittavat, että käyttöliittymää voidaan vaihtaa
huomattavasti kännykkäliittymää huterammin perustein.
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6. Kustannukset ja vaikutukset

6.1 Kännykkälaskut

Koska kännykkälaskut pyörivät kuukausittain sadoissa markoissa ja vuositasolla
tuhansissa, ei niitä voida sivuuttaa helposti. Nuorten puheessa usein esiintyviä
ilmaisuja ovat mm. "pitää kattoo laskuu", "ettei tuu laskuu", "pitää rajoittaa laskun
takii", ja "hirveet laskut". Selkeä tendenssi on, että laskut nousevat tasaisen
varmasti, sekä pojilla että tytöillä. Mitä enemmän elintoiminnot siirtyvät
kännykkään ja mitä itsestäänselvemmäksi sen käyttö tulee, sitä kalliimmat laskut
seuraavat. Jos vuotta aiemmin laskujen keskiarvo oli n. 150 mk, niin nyt se on n.
200 mk.

Laskuissa on samalla henkilölläkin kausittaisia vaihteluja, esim. lomien aikana
laskut saattavat olla huomattavasti korkeampia. Keskimääräisen jatkuvan
noususuunnan vuoksi ovat monet, etenkin lukion ylemmille luokille siirtyessä,
päättäneet maksella niitä osittain tai kokonaan itse. Heille on tärkeätä, että
kommunikaatio pidetään itselle tyydyttävällä tasolla eli mahdollisimman
rajoittamattomana, ja tämän takia ollaan valmiita uhraamaan esim. vapaa-aikaa
työntekoon. Jatkotutkimuksessa selvisi, että nuorilla oli myös vähemmän
yhteenottoja vanhempien kanssa kuin vuotta aiemmin. Ehkä kodeissa on
hyväksytty, että kännykät nielevät rahaa tietyn määrän ja se on budjetoitu kodin
menoarvioon.

haast: Et teil ei oo silleen mitään matseja kotona niistä?
tyttö: Ei nyt enää, et se on silleen aika hyväksytty, et mul menee kakssataa kuussa siihen
kännykkään tai vähän päälle. Kyl se sit, jos se nousis. Usempaan sataan, jos se ois vaikka
neljäsataa ni sit tulis kyl jo jotain. Sit ne sanois, et pitää hankkia raja tai, tää ei tuu toistumaan, tai
jotain muuta vastaavaa. Mut kattoo sen aina, et lasku pysyy samana suurinpiirtein.

Hyvin pieniä laskuja (eli 100-150 mk) on ainoastaan joko tuoreimmilla kännykän
omistajiksi tulleilla tai pidempään laitteen omistaneella pojalla, joka edelleen
punnitsee tarkkaan hyötysoitot ja turhat käytöt. Eräällä tytöllä vuorostaan laskut
ovat nyt noin 400 mk kuussa, kun taas ennen ne pyörivät 150-200 mk:n ympärillä.
Hän ”ei voi ymmärtää kuinka sen saisi pidettyä alempana". Tyttö ei ole "koskaan
kotona" eli hän ei voi käyttää lankapuhelinta. Vanhemmat maksavat
kännykkälaskut, mutta muuten hän sanoo maksavansa itse muut kulut, koska käy
työssä. Pojalla (17 v.) laskut ovat nyt noin 300 mk, kun ne alussa olivat pitkään n.
150 mk. Hän käy myös töissä ja äiti maksaa laskut 150 mk:an asti.

Nuoret eivät ole liittymäasetteisen saldorajan kannattajia ja kaikilta kenellä se on
aiemmin ollut se on myöhemmin poistettu. Saldoraja hyväksytään ainoastaan siinä
tapauksessa, että ei todistetusti pysty kontrolloimaan käyttöään, mitä kukaan ei
luonnollisesti halua myöntää itsestään. Nuoret ovat vakuuttuneita siitä, että
puhelinta tarvitsee aivan varmasti kaikista kipeimmin sillä hetkellä, kun puhelimella
ei voi enää soittaa. Eräs tyttö sanoi, että "juuri silloin tulee kirvesmurhaaja ja pitäisi
soittaa". Tähän poika totesi, että  hätänumeroihinhan voi aina soittaa. Tämä ei
vakuuttanut tyttöä, sillä hän ajatteli ”hätäsoitosta” enemmän psyykkistä: voi soittaa
kaverille, kun on yksin epämiellyttävässä paikassa tai tilanteessa.
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Nuoret eivät itse ole taipuvaisia pitämään laskujaan kohtuuttomina – olivat ne
sitten kahden- tai neljänsadan laskuja. Näin on etenkin silloin, kun vanhemmat ne
maksavat. Jos ne täytyy itse maksaa tai tiukasti kontrolloida, pyritään laskut
pitämään mahdollisimman alhaisina. Tätä varten pommitetaan21 kun voidaan
(etenkin vanhempien kännyköitä), soitellaan kotipuhelimesta kännykkäpuheluita,
vältetään aivan turhia puheluita eikä vastata parilla sanalla tekstiviesteihin.

Pommitusta käytetään laskujen säästämistarkoituksessa. Mutta se voi olla myös
hälytyksenä mainio: se voi olla merkki myöhässä olevalle kaverille, että nyt saisi jo
alkaa tulemaan. Lisäksi vanhempien kanssa on yleistä kommunikoida
ykkössoitoilla. Heidän kanssaan ei juurikaan tekstailla. Syynä tähän on hinnan
vuoksi (laskurajat eivät saa tulla vastaan laskunmaksajaan käytettyjen resurssien
takia) se, että ei ole varmaa lukevatko vanhemmat viestin aina ajallaan tai
”osaavatko” he sen lukea ylipäänsä. Vanhempien vastaaminen on, jos ei
toivotonta, niin ainakin turhauttavan hidasta. Nuoret tietävät hyvin, että jos
vanhemmat näkevät kännykässä jäljen nuoren ykkössoitosta, heitä kiinnostaa mitä
asia koskee ja he soittavat saman tien nuorelle.

Vanhemmat siis yleensä maksavat nuorten laskut, ainakin suurimmaksi osaksi.
Laskujen maksaminen voi olla myös kunniakysymys. Ei haluta myöntää, että ei
niitä itse välttämättä maksakaan vaan vanhemmilta tulee kaikki. Esimerkiksi yksi
18-vuotias poika sanoi aiemmassa haastattelussa, että itse maksaa kaikki laskut,
mutta myöhemmin selvisi ettei ole omia laskujaan maksanut aikoihin vaikka käykin
töissä. Muutenkin ”laskujen maksaminen” on enimmäkseen sitä, että rahat joko
otetaan kuukausirahoista (esim. 150 mk:n ylimenevä osa) tai sitten se ”kuitataan”
tekemällä kotitöitä. Tämä vaatii oman akrobatiansa: nuoret pitävät tarkkaa kirjaa
seinien pesusta ja imuroinnista, joilla korvataan vanhempien maksamaa laskua.
Vanhemmista tulee liikeneuvottelukumppaneita, joiden kanssa keskustellaan
rahoituksesta, osamaksuista, velkasaneerauksesta ja lainan
takaisinmaksuehdoista.

Kaveripiireissään nuoret toimivat vastavuoroisuusperiaatteella. He soittelevat ja
tekstailevat puolin ja toisin, yrittämättä hyödyntää toista. Periaatteena tuntuu
olevan, että hyödylliset viestit ja puhelut suoritetaan aina. ”Turhiin” viesteihin voi
jättää vastaamatta eikä ”tarpeettomia” puheluita painosteta tekemään. Kaverit
myös ymmärtävät, jos laskunhillitsemismielessä joutuu pitämään taukoja. Sanaton
ymmärtämys- ja avunantosopimus tulee esiin lasku-uhan alla. Jos kaverilla on
suuret laskut, niin pihtaaminen on ymmärrettävää. Silloin ei pommituskaan haittaa,
koska se perustuu pakkoon. Siinä tilanteessa soitetaan takaisin ja kysytään oliko
asia tärkeäkin, tai tarkastetaan ensin tekstiviestillä onko asia niin tärkeä että pitää
soittaa. Mutta on selvää, että toisia ei saa hyödyntää muuta kuin kovassa
tarpeessa.

Nuoret ovat periaatteessa kiinnostuneita mainoksilla alentamaan laskujaan. Tämä
ei ole sinisilmäistä innostusta, vaan mainoskyllästetyn maailman pelisäännöt
oppineen ihmisen kyynistä hyväksyntää.
                                                
21 Pommitus, ykkösten lähettäminen. Soitettaessa annetaan soida vain kerran, mikä on tarpeeksi
lyhyesti, jotta soittoon ei ehditä vastaamaan, mutta ehtii jättämään tietonsa vastaanottajan
puhelimen muistiin.
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tyttö, 16: No, mut mainoksii tulee ihan joka paikasta nykyään, ei se tuntuis enää missään, jos se
tulis kännykästäkin. Tossakin on mainos  mun nenän edessä. Joka paikassa on mainoksii.
Samaan hengenvetoon he jo miettivät kuinka rasittavaa mainosten kuuntelu tai
vastaanotto voisi todellisuudessa olla, voisiko siinä luistaa ja kuinka paljon
laskusta oikeasti voisi saada anteeksi.

6.2 Kännykkäpalvelut

Soittoäänien ja logojen tilaaminen on erittäin suosittua. Nyt myös useimmilla
nuorilla on tarpeeksi uudet mallit, jotta puuha on ylipäänsä mahdollista.
Edelläkävijät ovat jo kyllästyneet mitä erilaisimpiin piipitysyhdistelmiin ja ovat
valinneet kännykkäänsä erittäin yksinkertaisen perusperusäänen eikä logoakaan
ole vaihdettu enää sen jälkeen, kun mahdollisimman ”oma” pikselikuvio löytyi.

Muille maksullisille palveluille ei nuorilla juuri ole tarpeita ja se tosiseikka, että
laskut on pidettävä kurissa hillitsee myös kokeilunhalua. Säätiloja, urheilutuloksia
ja vitsejä on muutama poika tilannut silloin kun palvelut olivat uusia, mutta yleisesti
ei haluta maksaa maltaita muutamasta rivistä tekstiä. Vitsit ja horoskoopit eivät
kiinnosta, ainakaan maksullisina. Mutta kun kerroimme iModesta, sen tarjonnasta
ja hinnoittelupolitiikasta, oli mielenkiintoa jo enemmän havaittavissa. Samalla lailla
kun internetissä voidaan puuhastella kaiken ei-tarpeellisen viihteen parissa,
voitaisiin kännykkää käyttää siihen paljon enemmänkin, jos hinta ei olisi se
ratkaiseva tekijä.

haast: Japanissa suurin osa niistä palveluista on semmosta hömpäksi luokiteltavaa, eli ihmiset tilaa
horoskooppeja...
tyttö 2: No ni!
poika 2: Niin!
tyttö 2: Et kyl varmaan mekin tehtäis, tilattais täälläkin kännykkään horoskooppeja päivittäin, mut ku
se on niin kallista, et ei sitä viitti. Et jos se ois halvempaa, ni kyllä sitä saattais jopa harkita, et
vaikkei muuten niinku mä en usko horoskooppeihin.

Jatkotutkimuksessa tuli ensimmäisen kerran esiin aiemmin koti-internetkuluihin
kohdistettu kritiikki ”törkeästä rahastuksesta”. Tämä koski etenkin television
tekstiviestichatteja. Ne ovat älyttömän hintaisia ja juttujen taso on uskomattoman
onneton.
tyttö 16: …mieluummin käyttää sen kavereitten kaa puhumiseen sen rahan, kun sit et puhuu
jollekki tuntemattomalle jotain mistä, mis sä oot, minkä ikänen sä oot, mitä sul on päällä. Se on
varmaan hyvä sellasille ihmisille, joilla ei oo muuta käyttöä kännykälle, jos niil ei oo kavereita keille
soittaa.
Pitää muistaa, että kaikki nuoret ovat ainakin jossain vaiheessa seuranneet
internetin chattitiloja. Samaa kritiikkiä esitetään idioottien toilailuista netissä, mutta
ainakaan pelleily siellä ei maksa viittä markkaa kommenttia kohden.

Saldokysely on ja pysyy suosittuna. Nuoret haluavat tarkkailla laskunsa
muodostumista, jotta käyttöä voidaan tarvittaessa hillitä tai myös rauhassa lisätä.
Saldotiedusteluun toivotaan lisää tarkkuutta, jotta arviointi entisestään
yksinkertaistuisi.
tyttö: Radiolinjalhan on se joku palvelunumero mist sit lähetetään se tekstiviesti tai jotain ni, sitä
tulee aina välil käytettyy vaik se on tosi ärsyttävä koska siit ei nää, et miten pitkältä ajalta se on, se
on vaan, et tähän asti. Mut jos ei muista, et milloin viime lasku on tullu ni sit on silleen, et no niin,
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täst tiedä, yhtään. Et tässä on vaan tää rahasumma, ja silleen päivämäärä. Kyllä minä tiedän et nyt
on tämä päivä, mutta että, höh. Se on vähän hankala.
Saldokyselyä on myös käytetty kellonajan tarkistamiseen silloin kun vanhassa
kännymallissa ei ole ollut kelloa.

Nuoret käyttävät myös Telefinderia ja vastaavia numerotiedustelupalveluita.
Halutaan tarkistaa kännykkään tulleet oudot ja siten hämäävät numerot. Tarkistus
maksaa noin kolme markkaa, ja vaikka tiedetään, että halvemmalla voisi soittaa ja
tarkastaa soittajan henkilöllisyyden, niin silti käytetään palvelua, koska asia
halutaan hoitaa mahdollisimman diskreetisti.

6.3 Internet-kulut

Esi- ja jatkotutkimuksen välisenä aikana on runsaskäyttöisissä kodeissa otettu
käyttöön aiemmin mainittu nettitaksa. Useampi poika mainitsi pitävänsä linjaa
päällä usein silloinkin, kun ei netissä tehnyt mitään.
poika 18:  Joo, mulla menee aina viis yli viis menee itsestään kone nettiin ja sitte vähän vaille
seittemän se katkasee sen aamulla. (naurua) Nii-i, kaikki hyöty irti. Vähän rahat takas mitä on
joskus maksanu sinne.

Tämä on henkilökohtainen pieni kostoliike, sillä vuotta aiemmin samat henkilöt,
kaikkien muiden lisäksi, jatkuvasti valittivat netinkäytön hinnoittelusta. Muissa
perheissä netin käyttö on edelleen säännösteltyä kulujen vuoksi, eivätkä nuoret
väsy valittamaan puhelinmaksujen suuruudesta.
poika 2, 18: Ja HPY jaksaa nostaa vaan hintoja koko ajan. Valittelee vaan, että kustannukset
nousee. Mistä? Ei kai ne nyt … Samat linjathan siellä menee vai kulkeeks ne yhteydet bensalla vai
millä? Ku ne nousee.

Monella kotinettaajalla on aika lailla sama tarina: ennen sai vapaammin surffailla,
mutta sittemmin on joutunut rajoittamaan laskujen vuoksi. Vanhemmat eivät ole
nuorten mukaan puuttuneet nettihillujien päivärutiineihin kuin korkeintaan
konkurssien ennaltaehkäisymielessä, eli emme törmänneet muihin virallisiin syihin
rajoittaa nuorten nettailua kotoa käsin kuin raha.

Eräs tyttö kertoi aiemmin olleensa ”ihan suoraan sanottuna addikti”, joka vietti
aikaa netissä ”enemmän kuin olisi ollut tarpeen”. Vanhempien kieltäytyminen
maksaa jättilaskuja toimi vieroituskuurina. Hänen mielestään internetissä on vaara,
että ajantaju sumenee eikä tiedä ”onko siellä ollut tunnin vai pidempään vai
lyhyempään”, mikä sitten näkyy puhelinlaskuissa aikanaan.

On normaali käytäntö rajoittaa internetin käyttöä kodista käsin. Yleisesti nettiä saa
käyttää arkisin vain viiden jälkeen, mikä ei ole muuttunut nettitaksan tulemisen
jälkeenkään. Lisäksi eräällä pojalla oli nettiaikaa tunti päivässä tietokonelehden
tilaajana ja toisen tytön kotona yhteyssalasana oli vain vanhempien tiedossa.
”Netti lähtee pois” on uhkana, jos laskut kohoavat yli jonkin tietyn rajan, esim.
joidenkin verkkoaktiivien kotona raja on vedetty 800-1000 markkaan. Yhteys on
joskus poistettukin viikoksi, ja toisessa perheessä kokonaan. Samaan aikaan
sattui modeemi hajoamaan, joten kovat laskut siihen yhdistettynä oli hyvä syy
poistaa koko laitos.
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Nettikäytön maksimoimiseksi on muutamassa monisurffaajaperheessä verkotettu
tietokoneet, sillä ISDN-yhteys mahdollistaa kahden koneen tarpeeksi tehokkaan
samaan aikaan käytön. Voidaan myös pitää yhteys päällä koko päivän silloin kun
laskut menevät joka tapauksessa isän työn antaman etätyömahdollisuuden kautta.
Itse liittymästä ei nuorten mukaan kannata maksaa, ainakaan silloin, kun se on
syystä tai toisesta jouduttu vaihtamaan tai haluttu vaihtaa uuteen.
tyttö: No ainakin noi, ku mä kysyin mun veljeltä, jolla on ”IT-yritys” (ironisella äänenpainolla), oma,
ni sit mä kysyin siltä, et kannattaaks mun ottaa mitään maksullista tommosta, siis niinku
Kolumbusta tai jotain. Niin sit se sano, et ei, et ne on kaikki menossa siihen ilmaseen suuntaan, et
ei kannata ottaa todellakaan mitään, koska ne koko ajan vaan paranee siitä, tulee ilmasiks tai
halvemmiks ainakin.

6.4 Kännykkä- vs. internet-kulut – ero ajattelussa

Koko tutkimuksen ajan oli huomattavissa, että nettikuluihin suhtaudutaan
kriittisemmin kuin kännykkäkuluihin. Tämä johtuu siitä, että henkilökohtaista,
mobiilia viestintävälinettä arvostetaan eri lailla ja siksi ollaan ilmeisen valmiita
hyväksymään korkeammat käyttökustannukset. Ajatella voi, että kännykän
arvostuksen lisäksi tämän takana on se, että kännykkäpuhelujen hinnat eivät ole
nousseet jatkuvasti niin kuin koti-internetin käytössä on tapahtunut. Itse asiassa
matkapuheluhinnat ovat laskeneet, kaksitaajuus on lisännyt vyöhyketaksoitusta,
vaihtoehtoja on tullut lisää, kotisoittomahdollisuudet ovat laajentuneet ja tarjouksia
on tasaisin väliajoin samalla kun itse laitteiden hinnat ovat laskeneet.

Nuoret myös puhuvat vähemmän kännykkäliittymien minuuttihinnoista kuin
nettiyhteyksien hinnoista. Kännykän käyttöhinnoittelu näyttää heistä olevan
ilmeisen oikeutettua.
Elisalla oleva lankapuhelinmonopoliasema ärsyttää – kännykässä voi valita
liittymän itse. Vaikka esimerkiksi Soneran ja Radiolinjan erot  eivät usein ole kuin
näennäiset, niin se näyttää riittävän ajatukseksi hintakilpailusta ja valinnan
vapaudesta. Molempien firmojen harjoittama yhtiönsisäinen suosimispolitiikka
laittaa nuoret laskeskelemaan mikä kannattaa ottaa. Kotipuhelimen eli
netinkäyttöhintojen suhteen tätä ei voi tehdä.

Ilmapiiri nettikulujen suhteen on siis aika myrkyllinen ja suhtautuminen Elisan
harjoittamaan hintapolitiikkaan on miltei poikkeuksetta negatiivinen22. Nuoret ovat
hyvin selvillä Elisan hinnankorotuksista parin viime vuoden ajalta. Lähinnä
tunnelma on, että heitä riistetään, tyyliin: ”ennen pystyi aina olemaan puoli tuntia
samaan laskuun, nyt rahaa menee joka minuutti” ja ”laskut senkun nousee, vaikka
käyttö vähenee”. Ollaan kypsyneitä hinnankorotuksiin ja toivotaan kilpailua alalle.
Kiinteähintainen nettitaksa on siksikin ollut oikea linjanveto. Niiden perheiden
nuorten tyytymättömyys on vähentynyt huimasti.

Rahallisessa mielessä internetin käyttö ei vaadi samanlaista yhtä jyrkkää jakoa
turhuuteen ja hyödylliseen kuin kännykkä. Tämä konkretisoituu esim. sähköpostin
ja tekstiviestin lähettämisen suhteessa. Sähköpostin lähettäminen ei maksa

                                                
22 Tutkimus tehtiin alueella, jossa kaikki lankapuhelinliittymät ja siten tutkimusten nuorten
internetliittymät käyttävät Elisan verkkoa eikä vaihtoehtoja joko ole ollenkaan tai ei ole otettu
käyttöön (Saunalahden langattomat, kaapelimodeemi).
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varsinaisesti mitään ja niitä voi lähettää usean kerralla, kun taas tekstiviesteillä on
aina kappalehinta. Tämän takia mailailla voi periaatteessa kenen kanssa vaan ja
kuinka paljon tahansa, kun taas tekstiviesteillä on, ymmärrettävästä syystä, paljon
rajoittuneempi vastaanottajamäärä.

Kyse onkin siis nimenomaan asenteiden erilaisuudesta. Kännykkäkulut ovat
useissa perheissä paljon nettikuluja suuremmat, mutta kännyköistä löytyy
toistaiseksi enemmän uudenlaisen kommunikoinnin vapauden mukanaan tuomaa
huumaa, jotta niitä kohtaan oltaisiin yhtä kriittisiä. Vaikuttaa siltä, että
kännykkäkuluja pidetään miltei välttämättömänä pahana, luonnonlain
määräämänä rahareikänä.

6.5 Asiakasuskollisuus

Edellisen kohdan luonnollisena jatkona halusimme selvittää mitkä seikat pitävät
nuoret samalla palveluntarjoajalla ja mitkä ajavat heidät pois. Ovatko he niin
aktiivisia operaattorisurffareita kuin monesti luullaan ja vaikuttavatko periaatteet
päätöksiin,  perinteistä kun ei vielä tässä vaiheessa oikein voi puhua.

Kännykän ja internetin ero asiakasuskollisuudessa

Omat sosiaaliset verkostot (kenen kanssa kommunikoidaan eniten) ja joskus
periaatteet ("Sonera on luusereilla") ratkaisevat kännykkäliittymän, tekniset
ongelmat eivät miltei koskaan. Raha, toimivuus tai vanha tapa yleensä taas
ratkaisevat internetliittymän valinnan.

Syksyllä 2000 julkaistujen Gallup Ad:n tutkimustulosten23 vastaisesti: nuoret ovat
oletettua vähemmän innostuneita vaihtamaan operaattoria. Numerosta on tullut
vuosien aikana osa identiteettiä, eikä kukaan tutkimukseemme osallistuneista ole
vaihtanut operaattoria mahdollisen alun nopeasti tapahtuneen vaihdon jälkeen.
Nuoret luonnollisesti seuraavat mitä markkinoille tulee, mutta kynnys itse
vaihtamiseen on suuri. Esimerkiksi liittymän vaihdon rahallinen etu kuluisi jo uuden
numeron esittelykierroksella sekä joku saattaisi jäädä epähuomiossa
huomioimatta. Tätä riskiä ei haluta ottaa.

tyttö: Sit jos vaihtaa liittymän niin sit tulee uus numero ja sit ku sul on 180 numeroo muistissa ja sä
et tiedä, sä saatat tarvii niitä tai ne saattaa tarvii sun numeroo ja sit sul menee ainaki se 40 pennii
kertaa 180 siihen et sä lähetät kaikille sun uuden numeron. Sen takia se kynnys on liian korkee
vaihtaa sitä numeroo.
haast: Niin tulee hirveesti turhia viestejä periaatteessa?
tyttö: Niin ja sit… sit jos niinku sä vaik unohdat jollekki lähettää sun uuden numeron tai siis sit ei
kellään enää oo sun numeroo ja sit ei sua kutsuta enää mihinkään.
haast: Eli on tullu riippuvaiseks siitä…?
tyttö: Omast numerostaan vai?
haast: Nii.
tyttö: No todellaki!

                                                
23 Tutkimuksen Trends and young people 2000, julkistamistilaisuus 27.9.2000, Gallup Ad.
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Kännykkäliittymäuskollisuus on enemmän numerouskollisuutta kuin periaatteita
jonkin liittymän puolesta jotakin toista vastaan. Onnistuneeseen ja pitkällä
tähtäimellä kannattavaan vaihtamiseen tarvitaan vakinaisen viestintäpiirin
kollektiivinen päätös, sillä ainoastaan saman liittymätyypin haltijoiden kanssa
kommunikointi on ratkaisevasti halvempaa.

haast: Onks teille tullu mieleen vaihtaa kännykkäoperaattoria? Koska sielkin on ollu kauheesti
kaikkee uutta. Telia on tullu ja Saunalahti tulee ja.
tyttö 1: No Saunalahtihan just tarjoaa, mut en mä, mullei oo edelleenkään ollu mitään tarvetta, et.
Mä jotenkin pidän, et se asia on ihan kunnossa. Mä en osaa silleen ajatella, et pitäis nyt yhtäkkii
alkaa vaihtamaan.
haast: Niin. Mut jos sais halvemmalla jotain, ni.
tyttö 1: En mä tiedä. Kyl mä uskon, et vanhemmat ainaki tahtois, et siin vaiheessa vaihtais, mut ei
sitä vaan oo ajatellu silleen kuitenkaan.
tyttö 2: En mäkään, jotenki mullon ollu toi puhelin jo niin kauan, et mä en jaksa enää opetella uusia
numeroita ja (naurua) se kans niinku, et sit on kauhee kummiski ku mä aina meen sinne sun tänne
ja mun niinku numero on hirveen monil ihmisil ni sit se on ärsyttävää ruveta vaihteleen sitä.
tyttö 1: Niin just, et pitäs ilmottaa kaikille, et hei muuten mullon uus numero ja…
tyttö 2: Sit aina unohtaa jonkun ja sittei saa ketään kiinni ja (t1: Nii-i.) en mä sit tiiä.
haast: Onks se se, et jos ei saa ilmotettuu kaikille sitä uutta numeroo, ni ne jotenkin pyyhkii sut
itseskin sieltä muistista pois samalla kun numeron?
tyttö 1: Niin tai kuitenkin niinku yhteydenpito kännykällä, ainakin mun kohdalla on silleen, et ei sitä
välttämättä tuu joka päivä pidettyy yhteyttä, et joskus hyvin harvoin saattaa soittaa jollekin
ihmiselle. Se ei välttämättä edes tiedä, et sulla on numero vaihtunu jos näin käy. Et sit se pitäs
tosiaan ilmottaa, et muuten se vaan olettaa, et sulla on edelleen sama numero ja se on siellä
jossain tallessa ehkäpä, tai heitetty pois, jos sitä käytetään liian harvoin. Kuitenki.

Vastaavasti internet-palvelun tarjoajat vaihtuvat useimmin. Nuorilla ei ole tarvetta
pysyä samalla palvelun tarjoajalla, etenkin jos muualta saatavan tuotteen laatu ja
käytännön toimivuus ovat suurin piirtein samantasoiset kuin nykyisen. Jos
halvemmalla tai ilmaiseksi saa samalla lailla, tai jopa paremmin, toimivan tuotteen,
niin miksi kannattaisi maksaa enemmän tai ylipäänsä ollenkaan.

Internet-palveluntarjoajan vaihtoa helpottaa myös se, että nuorten
sähköpostiosoite ei ole samalla lailla identifioitunut kuin kännykkänumero: ne ovat
vaihtuneet ennen, ne vaihtuvat nyt. Syiksi on mainittu hitaus, liika roskaposti tai
tarve nimen vaihtoon. Nuorten osoitteet ovat muutenkin useimmiten
verkkopohjaisia eivätkä palveluntarjoajan antamia. Liittymän mukana tullut osoite
voi olla myös muiden perheenjäsenten käytössä eikä osoitteen jakaminen ole
luonnollisesti kovin suosittua. Lisäosoitteita ei useinkaan ole otettu lisämaksun
vuoksi, tai nuoret eivät ole jaksaneet sopia asiasta perheen talousasioista
päättävien kanssa. Samalla vaivalla kun saa netistä useita ilmaisia vaikka millaisia
osoitteita, joihin ei tarvitse sitoutua ja joiden hylkääminen käy helposti sekä, mitä
merkittävintä, joita voi käyttää vaivatta mistä vaan.

Nuorille on siis aika lailla se ja sama kuka internetyhteyden tarjoaa. Useasti perhe
myös pysyy samalla firmalla, ”kun se on aina ollut ja toimii, niin miksi vaihtamaan”.
Kaikista uusista palveluntarjoajista sekä vaihtoehdoista ei edes välttämättä olla
kovin hyvin selvillä, koska niitä on tullut monta lyhyen ajan sisällä. Nuoret myös
mainitsevat ”laiskuuden” syyksi olla vaihtamatta. Eräs tyttö oli vahingossa
hävittänyt koneeltaan Kolumbuksen tunnukset.
tyttö 1: Sattu vahinko, mä hukkasin Kolumbuksen salasanan, ja sit piti ottaa ilmanen. No ku ei sitä
löytyny enää sitte.
poika 1: Kyl sen ois varmaan saanu Kolumbukselta.
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tyttö 1: No en mä viittiny ku, hei tää on mun sitte isän joka ei enää asu täällä ja sit isoveli on
käyttäny tätä viimeset kymmenen vuotta, ja sit, tää on jotain 15 vuotta vanha liittymä, ni mä en
ruvennu sitä enää sit sieltä hakemaan, ku siinä ois tarvinu jotain tietoja ni otti suoraan sit ton,
ilmasen ... Ku se menee mun käytössä kumminkin. Ku mä en tee mitään erikoista sillä. Ni se on
oikeestaan ihan sama. Koska en mä huomaa siinä mitään eroo. Eikä siinä tuu edes niitä
kuukausimaksuja. Se on halvempi.

Kännykkämerkkilojaalisuus

Kännykkämerkeistä Nokia jyrää muut alleen mennen tullen. Ericsson ja Siemens
oli muut tavatut merkit, mutta selkeästi paitsiossa. ”Haastajamerkkien” käyttäjät
joutuvat myös perustelemaan valintaansa, tai kohtaloansa, ja yleisesti tämä
tapahtuu ironian keinoin. Ericssonin omistajat eivät edes itse pidä merkkiään
suuressa arvossa, mikä voi myös johtua ryhmien yleisistä mielipiteistä. Nokiaa on
eniten tarjolla ja parhailla ominaisuuksilla varustettuna hintaansa nähden. Muutoin
yksilöllisyyttä korostavat nuoret eivät luota vähemmän tunnettuihin merkkeihin, ja
myös Nokian kotimaisuutta, muotoilua ja ominaisuuksia ylipäänsä suositaan.
Huomattavaa on myös, että kukaan ei väitä Nokian olevan erityisen kestävä (miltei
päinvastoin) tai muutoin teknisesti ylivoimainen. Myönnetään, että muilla merkeillä
saattaa olla puolensa, mutta koska itsellä eikä luotettavilla tutuilla ole kokemusta,
niin kauppoja ei tule. Nokian perusmallit ovat myös nykyisellään edullisia
verrattuna aikaisempaan tilanteeseen.

tyttö 1, 16: Mä ainakin tykkään Nokiasta enemmän ku siin on se iso ruutu, ku Ericssonissa on se
pikku ruutu. Mä en tykkää siitä. Ja sit mun mielest Ericssonit on jotenkin kauheen hankala niinku
käyttää.
tyttö 2, 16: Sitä paitsi, jos sä oot tottunu… jos Tyttö 2:lla on ollu Nokia niin sit sä ostat uuden hienon
Nokian niin sit siin oon periaattees niinku sama pohja silleen…
tyttö 1, 16: Sama toimintaperiaate.
tyttö 2, 16: Just ja sit jos sä ostat jonku Philipsin, aivan sama jonku tollasen niinku jo joillei oo niinku
periaatteessa sellasta mainetta, et niil ois niinku hienot kännykät ku ne panostaa telkkareihin tai
jonkin niin sit sä joutuisit periaattees opettelee kokonaan uudestaan ja sit ei uskalla ja sit ostaa
vanhasta tottumuksesta sen Nokian.
tyttö 3, 17: On siin ainaki mulla, et kyl mun mielestä on kivempi pitää suomalaista Nokian
kännykkää, ku jotain ruotsalaista Ericssonia. En mä tiiä. Mä tykkään niist kanssa Nokiasta
enemmän, ne on niin paljon helpompii, varsinkin ne uudet mallit ku niis on pelkkä se navi-näppäin
ja sit pystyy tehdä ihan kaikkee.

tyttö 17: Sit on varmaan aika pitkälti ni Nokialla on se valtti, että ku varsinki niinku Suomessa, ni
niin pitkälti ollaan tavallaan niinku ajatellaan, että Nokia on hyvä kännykkä ja silleen, että Nokia on
tavallaan niin korkeella tota niin asteella siellä, että noilla toisilla kännyköillä on, on niis mitä
hienouksia tahansa, ni voi olla aika vaikee kilpailla jonku Nokian kanssa sit kuitenki. Koska tota niin
ihmisillä on yleisesti ottaen Nokiasta niin hirveen positiivinen ja hyvä kuva.
poika 18: Mut en mä sit tiedä et haluuks kaikki Nokiaa, et ku kaikilla kuitenki on, ni sit se on, kaikilla
voi olla samanlaisia mut.

6.6 Internet kauppapaikkana ja kännykkä maksuvälineenä

”Laiskat ostaa netistä kaiken; en minä.”

Internetin tai muiden uusien välineiden avulla toteutettava kaupankäynti on
edelleen vuonna 2000 vasta tulossa. Suuret kuluttajien massat eivät ole niitä vielä
löytäneet, mikä on johtanut paljon markkinoitujen ja lupaavienkin liikeideoiden
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kaatumiseen ryminällä. Verkkokauppoja on kuitenkin jo nuortenkin ulottuvilla,
mutta niitä käytännössä kokeilleet kuuluvat vielä vähemmistöön. Mielikuvat
muodostetaan pitkälti oletusten ja kuulopuheiden perusteella.

Suhtautuminen verkkokauppaan on epäilevää:
- se ei ole luotettavaa (maksamisen suhteen)
- siinä ostaa sian säkissä (tiettyjä asioita on päästävä itse kokeilemaan, esim.
vaatteet ja huonekalut)
- se ei ole sosiaalista (on hauskaa mennä ostoksille, kokeilla tavaraa, keskustella
myyjän kanssa)

Poikaryhmä pohti verkkokaupan olemusta seuraavasti.
haast: (kyseltyään netistä ostamisesta) Eikö kiinnosta?
pojat: Ei.
haast: Minkä takia?
poika 1:Kyl sitä kauppaan voi mennä.
poika 2: Ku ei oo varaa ostaa mitään.
haast: Niin kauppaan voi mennä?
poika 1: Juu.
haast: Mut mitä sit jos ois vaik sen verran halvempaa netistä ostaa niin...?
poika 3: Jotenki se epäilyttää vaan se, et miten ne sit on.
poika 1: Nii tuleeks sit ollenkaan sitä.
poika 3: Nii.
poika 4: Kaupassa saa kuitenki suoraan käteen sen ku on maksanu.
poika 3: Etsit sielt myyjän tai jotain niin... ja sit heti tää luottamusjuttu niin ei siin.

Vuodessa ei muutosta positiivisempaan suuntaan tapahtunut. Päinvastoin
vaikuttaa, että nuoret ovat tulleet entistä skeptisimmiksi. Heillä on yleisesti
tiedossa, että nettifirmoja kaatuu koko ajan. Näin tapahtui myös tutkimustenkin
nuorten suosimalle Boxmanille. Eli jos ei senkään, toimivan ja hyväksi koetun,
vaikkakin jatkuvasti kalliimmaksi tulleen, pysyvyyteen voi luottaa, niin mihin sitten.

Nuoret ovat tehneet jonkin verran verkko-ostoksia, eniten he ovat tilailleet cd-
levyjä, nimenomaan juuri Boxmanista. Verkkomyyntitilastojen kärjestä löytyvät
levyt ja kirjat ovat nuorten mielestä niitä tavaroita, joiden ostaminen internetin
kautta heitä eniten kiinnostaa. Ne ovat helppoja tuotteita: ”tietää mitä saa”. Lisäksi
kahdella pojalle oli yksittäisiä kokemuksia Japanista ja Amerikasta tilaamisesta
(tietokoneen osia ja kengät). Asusteita tai mitään suurempia ostoksia eivät nuoret
uskaltaisi verkosta ostaa, koska niitä ei pääse katsomaan tai kokeilemaan.

Maksaminen on hoidettu laskulla (kotimaan tilaukset) tai suoralla tilisiirrolla
(ulkomaan tilaukset), koska luottokortteja ei nuorilla ole eikä pankkikorteilla
maksamista oltu kokeiltu. Maksutapojen kehittyminen tulee varmasti muuttamaan
nuorten varautunutta asennetta itse maksamisen suhteen, sillä suurimmat esteet
verkkokaupalle nähtiin nimenomaan tietoturvassa ja maksamisen
epäselvyyksissä. Paljon on julkisuudessa puhuttu henkilöistä, jotka kaappaavat
internetistä jonkun toisen luottokorttitiedot ja käyttävät niitä omiin ostoksiinsa.
Nuorilla ei omaa luottokorttia ole, eikä vanhempien kortteja voida käyttää näin
epämääräisiin tarkoituksiin.

Tulevaisuudessa teknologian kehityttyä ja tietoturvan parannuttua nuoret listasivat
useampiakin tarvikkeita ja esineitä, joita netin välityksellä voisivat ostaa.



32

Esimerkiksi ruokaa, viihde-elektroniikkatuotteita ja muuta käyttötavaraa voisi
kuvitella netistä ostettavan. Myös vaatteita voisi uskaltaa ostaa, sillä erään nuoren
naisen visioiman lisälaitteen avulla niitä voisi kokeilla kotona heijastamalla ne
päälleen. Ikäluokan käytössä olevat rajalliset rahavarat ovat kuitenkin hyvin
merkittävä tekijä. Hankinnoissa pitää yleensä olla vanhempien rahaa takana, ellei
itse saa palkkaa, ja nuoret epäilevät mahdollisuuksiaan ”tilailla kaikennäköistä ja
sitten vain kiikuttaa lasku vanhempien maksettavaksi”.

Mielipiteeni elektronisesta kaupasta on aika negatiivinen. Itse haluan tehdä ostokseni nyt ja
jatkossakin henkilökohtaisesti kaupassa ja kommunikoida elävän ihmisen kanssa.

Toiset peräänkuuluttavat henkilökohtaisen palvelun tärkeyttä, toiset inhoavat
juosta ruuhkaisissa kaupoissa ja olisivat valmiita hoitamaan esimerkiksi
jouluostokset verkon kautta. Nuorten mielestä sähköisen kaupan pitäisi olla
halvempaa kuin "oikean" kaupan, maksamisen luotettavaa ja vaivatonta ja pitäisi
myös saada sellaista tavaraa mitä muuten ei saa24. Toisaalta erään nuoren
mielestä verkkokauppa voi olla hauskempaa kuin kaupassa fyysisesti käynti,
koska tavallaan ei ”satu”, kun ei tarvitse maksaa konkreettisesti. Verkkokaupan
vaivattomuus voi olla myös ehdoton plussa. Näin kertoi poika, joka tilasi kaikki
koulukirjat netin kautta kätevästi.
Mä ostin koulukirjoja, ku ne lähetti kotiin sellasen lapun mis vaan sä käyt klikkaa sieltä, laitat sun
salasanan ja tunnus ja ne lähettää kaikki kotiin. En mä jaksanu mihinkään kauppoihin lähtee ku sit
ne sai niinku olikse ekana päivänä koulussa, nii sait kassin kouraas. Ja laskun. Se kävi sen verran
yksinkertaisesti.

Nuoret suhtautuvat verkkokaupan kehitykseen samoin kuin usein muuhunkin
tekniseen kehitykseen: fatalistisesti. Asiat tapahtuvat joka tapauksessa, halusivat
he sitä tai ei. Verkkokaupan tulevaa kehitystä ei lähdetty pohtimaan niinkään
omista tarpeista vaikka kirjallisessa kyselyssämme nuoret kertoivat, että he tulevat
aikuisena käyttämään nettiä enemmän mm. ostosten tekemiseen ja laskujen
maksamiseen. Yleisemmin todettiin, että elektroninen kauppa tulee kokemaan
rajua kasvua. Sieltä tilataan tuotteita, joita ei myydä lähikaupoissa, tai joiden jakelu
on siirtynyt pääsääntöisesti internetiin. Musiikki-, elokuva- ja pelikauppa on jo
ottanut askeleen kohti nettilevitystä.  Peleissä riittävien suojausten puute vaikuttaa
siihen, miksi jo nykyisellään enempää pelejä ei levitetä verkon välityksellä.
Tietokone kuitenkin nähdään viihdelaitteena, jolla jatkossa kuunnellaan musiikkia,
katsellaan elokuvia ja imuroidaan pelejä muutamassa minuutissa.

Kännykkäkukkaro

Tutkimuksessa esitettiin internet-kaupan rinnalle myös kännykän kautta
tapahtuvaa kaupankäyntiä, jolloin ostaminen mahdollistuisi laajemmalle
kuluttajakunnalle. Maksuvälineenä nuoret pitivät kännykkää mielekkäämpänä kuin
internetiä, mutta ajatus kännykästä kolikkokukkarona on heille todennäköisempi
kuin kännykkä paksuna lompakkona. Kännykän tietoturvaan uskotaan myös
enemmän kuin internetin vastaavaan, mutta ei välttämättä isoissa ostoksissa.
Kännykästä saattaa tulla merkittäväkin kukkaro, koska jo nyt sillä on mahdollista

                                                
24 On huomattava, että kaikki haastatellut nuoret asuvat suhteellisen lähellä kaikenlaisia, myös
erikoistuneita kauppoja. Pienemmillä paikkakunnilla ja syrjäseuduilla asia voi olla toinen.
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maksaa edullisia nuorten suosimia hyödykkeitä, kuten virvokkeita tai
elokuvalippuja.

Nuoret näkevät kännykän juuri pienten ostosten maksuvälineenä, joiden ostoa ei
suuremmin harkita. Isoissa ostoksissa voi tulla ongelmia.
haast 1: Luottaisittekste semmoseen maksamiseen?
tyttö 1: Kait se ois pakko.
tyttö 2: Ai, siis jos semmosen kokisautomaatin laskut tulee perässä?
haast 1: Niin ja kaikkeen muuhun. Maksat sillä vuokrat ja...
haast 2: Kaupassa käynnit.
tyttö 1: Sit ku ei tiedä et onks se menny perille se joku tekstiviesti, sit lähetät toisen ja sit se maksaa
monta kertaa sun laskus ja... tai sit sä luulet et se on menny ja sit sä saat jonku häätöilmoituksen
kuukauden päästä, vaik sä luulit maksanees sen ja...

Pitää saada varmistus siitä, että maksu on mennyt perille sekä varottava
innostumasta liikaa, kännykällä maksaminen kun on ”näkymätöntä”. Summa
saattaa kohota, vaikka kyse olisikin ainoastaan yksittäisistä pikkuostoksista.
Nuoret ovat viisastuneet toimiessaan kiinteässä yhteistyössä kuukausittaisten
kännykkälaskujen kanssa.

haast: Sit yks mikä on mahdollistunu kännykäl on et limuja pystyy tilaamaan, autopesuja jotain ja
parkkimittareita pystyy maksaa kännykällä. Mitä sä ajattelet yleensä kännykästä maksuvälineenä?
Luotettava?
poika: No, on se varmaan luotettava mut siitä ei ehkä tiedosta rahanmenoa silleen. Kuinka paljon
sitä taas meni. Kai siihenkin jonkun saldon sais.
haast: Toi oli kans joku visio, et sen lisäks et kännykkä kerää kaikki nää soittimet sun muut siihen
samaan laitteeseen niin siit tuele niinku myös tavallaan kukkaro ja tällänen henkilökortti.
poika: No en mä tiiä tost henkilökortista, mut kyl se nyt ehkä jonkinlaisena kukkarona käy.
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7. Käytöt ja käyttäjät – kuka tekee millä mitä miten

Nuoret pohtivat paljon oman itsensä ja muiden ihmisten käytön syitä ja tyylejä.
Tämä liittyy merkittävästi siihen, että tähän periaatteessa hyvinkin vapaaseen ja
rajoittamattomaan viestintäkenttään määritellään hyviä ja huonoja sekä oikeita ja
vääriä tapoja toimia. Koko tämä kentän hakeminen ja kartoittaminen vaikuttaa
käyttökulttuurien monimuotoisuuteen. Selkeitä yhteneviä käyttötapoja on vaikea
löytää kolmenkymmenen joukosta. Melkein kaikki nuoret ovat vaikeasti
tyypiteltäviä kännykän ja internetin sekakäyttäjiä.

Yleistäen voi ilmaista, että kännykällä pidetään tiivistä yhteyttä kavereihin,
seurustelukumppaniin ja vanhempiin sekä hoidetaan harrastuksiin ja työhön
liittyviä asioita. Internet vastaavasti on etenkin alussa laajempaa, anonyymimpää
ja kasvottomampaa yhteydenpitoa sekä seikkailua, ajanvietettä ja harrastamista.
Kännykän käyttö on siis ei-anonyymiä mobiilia toimintaa rajoitetussa sosiaalisessa
viestintäympäristössä, kun taas internetin käyttö on potentiaalisesti
kasvottomampaa ja rajoittamattomampaa, mutta fyysisesti asemoitua.

Nuoret hyödyntävät sekä kännykkää että nettiä moninaisin tavoin, kuitenkin siten,
että selkeät preferenssit ja tarkoitukset on itse kullekin välineelle. Monta seikkaa
vaikuttaa nuorten käyttäjäprofiloitumiseen: mitä laitteita heillä on käytössään, mikä
on heidän ”juttunsa” ja kuinka he pitävät yhteyttä kavereihinsa. Mikään ei ole
staattista, sillä preferenssit saattavat muuttua jatkuvasti, ja kunkin välineen ja tyylin
painotusarvot  vaihtelevat tilanteittain.

Valinta ensinnäkin kännykän ja netin kesken ja toiseksi näiden eri
käyttömahdollisuuksien välillä tehdään mm. seuraavista syistä: asian kiireellisyys,
laiskuus, viestijöiden keskinäinen suhde tai suhteen sen hetkinen tila,
kustannukset, henkilökohtaisuus tai ryhmäviestityksen tarve. Joskus halutaan
samanaikaista keskustelua chat-kanavilla, joskus epätahtista sähköpostin
vaihtelua; joskus halutaan puhua, joskus käyttää tekstiä kahden kesken tai
isommassa ryhmässä.

Vaikka jokainen nyttemmin onkin liittynyt kännykänomistajien sankkoihin riveihin,
eivät kaikki ole aktiivisia tai intohimoisia laitteen käyttäjiä. Päinvastoin, muutama
poika kokee sen ainoastaan välttämättömäksi pahaksi, jolla on kuitenkin hyviä
puolia sen verran, että eroon ei kannata enää hankkiutua. Pari muuta poikaa oli
selkeästi tietokone- ja internetvastaisia, johtuen nörttimaailman
vastenmielisyydestä, mutta he olivat vuorostaan kännykkämyönteisiä.

Kotoa oleva internetyhteys vaikuttaa suoraan nuorten profiloitumiseen irkkaajiksi
tai ICQ25:n käyttäjiksi (molemmat vaativat asiakasohjelman asentamisen omalle

                                                
25 ICQ ("I Seek You") on ohjelma, joka voidaan hakea ilmaiseksi verkosta. Sen avulla on
mahdollista tietää, kun ystävät tai muut itse määrittelemät henkilöt ovat verkossa. Käyttäjä voi
tallentaa tuttaviensa ICQ-tunnuksia "listaan". Tällöin heitä voidaan kutsua ja heidän kanssaan
voidaan keskustella. ICQ:ssa on mahdollista myös satunnaisesti hakea tietyntyyppisiä tai
esimerkiksi tietystä maasta kotoisin olevia ihmisiä. ICQ:n välityksellä voi lähettää myös tiedostoja ja
URL-osoitteita suoraan toisen työpöydälle. Lisäksi ICQ:n avulla voi kutsua ääni-, tai video-ääni
yhteyteen ja pelata pelejä muiden ICQ-jäsenten kanssa
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koneelle) ja verkkopelaajiksi (pelit pitää olla ladattuina) sekä kotisivujen
pyörittäjiksi (joka muutenkaan ei ollut yleistä). Chattaaminen vuorostaan on yleistä
koulusta ja muista julkisista tiloista, joten siihen ei nettiyhteyden puute tai sen
käyttörajoitukset välttämättä paljon vaikuta.

Yksilötasolla löytyi kaksi yhteen asiaan keskittynyttä henkilöä. Heidän kenttänsä
on internet ja heidän maailmansa eroaa muista juuri sen vuoksi, että internetin
käyttö on kapea-alaista, mutta toisaalta taas syvälle menevää. He eivät ”luistele”
sfääristä toiseen kuten yleiskäyttäjät, vaan ovat löytäneet paikkansa ja pysyvät
siinä tai laajentavat sen pohjalta – ainakin toistaiseksi.  Keskittyminen tuottaa
myös tulosta: he ovat luoneet netissä mainetta ohjelmoinnissa ja pelaamisessa.
Toiselle maine on tuonut mukanaan siirtymisen kokonaan verkkoseurustelemaan
samalla tasolla olevien muunmaalaisten kanssa ja toinen peliaktiivi elää
pelimaailmaansa myös sen ulkopuolella. Tosin vuoden aikana oli viimeksi mainittu
poika ehtinyt jo laittaa pelimieltymyksensä ja nettisosiaaliset suhteensa aika lailla
uusiksi.

7.1 Tunnistettavia käyttäjätyyppejä

*Aina kännykkä
- kännykkä on kaiken kavereihin yhteydenpidon perusta ja ilman olo on katastrofi
- tiedostaa riippuvuuden, mutta sen edut on suuremmat kuin haitat
- puhelin aina päällä ja käyttökunnossa (miltei kunnia-asia)
- korkeintaan äänettömälle esim. elokuvissa ja kirkossa, ei aina edes tunnilla

*Hyötykäyttäjä
- vastuunalainen käyttäjä, pohtii käyttönsä syitä ja seurauksia
- välttää turhia soittoja, hyödyntää kotipuhelinta, ei lähetä turhia tekstiviestejä ja
pommittaa vanhempiaan ja kavereita tarpeen vaatiessa
- internetissä olo rajoitettua
- netistä tietoa ja hupia tasapainoisesti
- hyvän ja korrektin käyttäjän linja ei aina pysy (lipsumisia tapahtuu)

*Chattaajat
- vakiovieraita kanavilla: linna, torni, hautausmaa, mekaks, kahvila, skatepark
- chatin sosiaalinen ympäristö kavereineen ja samanhenkisine tyyppeineen tärkeä
- hauskanpitoa ja seikkailua chatissa myös yhdessä muiden kanssa; ajankulua ja
viihdettä yksin
- tuttavuuksien solmiminen ja identiteettisurffaus oleellista
- kyllästyminen voi tulla tulee nopeasti, kasvetaan chateista ulos
Chattaajien alalajina ovat nuoret tai muuten vaan pirulliset chattiterroristit, joiden
on tavoitteena tuho ja kaaos chattikanavilla
- joukolla tai sopimuksen mukaan kukin erikseen mennään ”lyömään miljoona
kertaa enteriä ja tyhjentämään paikat”
- olennainen osa nuorten suosimien chattien (erityisesti KissFM ja Jyrki) tilaa

*ICQ:n käyttäjät
- nopeasti levinnyt ja leviävä verkkoyhdessäolon ja yhteydenpidon muoto
- yleensä 10-20 henkilön ICQ-tunnukset omalla koneella
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- rajatun, tutun ”luottoporukan” kanssa, mm. entisiä ja nykyisiä luokkakavereita,
muualla asuvia sisaruksia, pelaaja- ja demo scenen26 jäseniä, larppaajia
- pääsee heti yhteyteen niiden kanssa kenet on itse valinnut ja hyväksynyt
- ”paljon parempi kuin chatti”

*Irkkaajat eli IRC27- ja mIRC-käyttäjät
- vakiintuneemmat nettaajat irkkaavat; ”vanha kunnon luotettava irkkaus”
- yleensä vakiokuviot: muut harrastajat, pelaajat ja keskustelijat
- omasta mielestään fiksumpaa ja aikuisempaa toimintaa
- kanavia yhdistää jos ei tuttavuus niin ainakin kiinnostuksen kohteet
- sääntöjenalaista toimintaa,  tunnetaan muut kanavilla olevat kohtalaisesti, joskus
kaveriporukat vakiokanavilla

 *Verkkopelaajat
- muutama poika pelaa verkossa tunteja kerrallaan peleissä ja pelikanavilla
- kiinteä jengi ja ympyrät verkossa
- suuri tekninen tietous ja sanavarasto, nopeat yhteydet ensin käyttöön täällä
- kännykkä on, mutta se ei ole mitenkään oleellinen
- päämäärätön surffaus on tylsää, muut verkkonuoret ovat lapsellisia ja
chattaaminen idioottimaista
- kieli- ja käytöspoliisin elkeitä

7.2 Käytön muuttuminen ja trendivaihtuvuus

Nuoruuden ehdottomuus tulee esiin tavassa, millä nuoret elävät täysillä jotain
kiinnostuksen kohdetta aikansa (esim. tietty VL- ja RL-porukka28, pelit,
musiikkimaku, harrastukset, chattaily), kunnes hylkäävät sen ja ottavat toisen
asian jutun yhtä tosissaan. Nuorten muun elämän muutokset heijastuvat heidän
kommunikaatiotavoissaan ja preferensseissään. Toisaalta asioiden ei tarvitse olla
lopullisia tai totaalisia. Nettailu voi alkaa tauon jälkeen taas maistumaan tai
kännykän voi joskus alkaa jättämään kotiinkin.

Nuoret ovat uusien asioiden suurkuluttajia. Uudet viestintäteknologiset sovellukset
arkipäiväistyvät nopeasti. Hohto ja hehkutus poistuu kriittisyyden tieltä, etenkin
mitä enemmän edelläkävijän tai nopean omaksujan rooli väistyy massakäyttäjän
tai jopa perässähiihtäjän maineen uhan alla. Nuoret esittelevät uudet sovellukset
mieluiten tuoreina, mikä käytännössä tarkoittaa ”ennen massaväestön
omaksuntaa” eikä silloin kun ne tulevat markkinoille. ”Mainetta" on ainoastaan olla

                                                
26 Näissä tehdään graafisia ja pelidemoja jotka laitetaan nettiin ja viestitään asian tiimoilta.
Sanastoviite: demo on ohjelma, jossa yhdistyy musiikki, liike, kuva, valo ja varjo. Demo esittelee
koneen kyvyt (3D kappaleet, monikanavainen ääni), demoryhmän taiteelliset kyvyt, ohjelmoijan
kyvyt (kappaleiden liike). Demot ovat yksi mediataiteen muoto. Niissä yhdistyy matematiikka,
ohjelmointi ja luovuus. Demojen tekijät kilpailevat ohjelmiensa monipuolisuudella suhteessa
ohjelman mahdollisimman pieneen kokoon.
27 Internet Relay Chat eli IRC on Internetin välityksellä toimiva reaaliaikainen usean käyttäjän
keskustelujärjestelmä, jossa käyttäjien on mahdollista liittyä erilaisiin keskusteluryhmiin
(eli "kanaviin") ja keskustella kaikkien niillä olevien toisten käyttäjien kanssa yhtä aikaa tai
yksityisesti vain yhdelle henkilölle kerrallaan.
28 Tämä on internetin kautta levinnyttä maailmanlaajuista lyhennekieltä: VL=virtual life ja RL=real
life.
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nopea omaksuja, trendinluoja – perässä hiihtäminen tai massakäyttö on noloa,
etenkin siinä tapauksessa, että on innoissaan jostain jo oman paikkansa
löytäneestä. Luonnollisesti nuortenkin joukossa on ”esittelijöitä”, henkilöitä, jotka
esittelevät sovellukset muille ja levittävät käytön koko kaveripiiriin.

Kun aloitimme tutkimuksen, olivat ensimmäiset tutkimustulokset myös
samanlaisen jatkuvan muutosprosessin tulos, mutta silti jatkotutkimuksen aikana
yllätyimme monesti kuinka paljon asiat voivat vuodessa muuttua. Tekstiviestien
näprääjä on ruvennut soittojen kannattajaksi, innokkaasta chattailijasta on tullut
korkeintaan satunnainen keskustelutiloissa piipahtaja, verkkopelaaja on vaihtanut
leiriä, ICQ:n puolustaja on ruvennut irkkaamaan.

Tapojen muuttumista arvioidessa ei myöskään pidä unohtaa ikäkysymystä, eli
vuosi on pitkä aika täysi-ikäisyyttä lähestyvien nuorten maailmassa. Villit
kokeiluvuodet viestintävälineiden lumotussa maailmassa alkavat jäämään taakse
ja urautumistaipumista on enemmän. Ehkä kaveripiirit ovat jo laajentuneet
tarpeeksi tai jälleen menestyksekkäästi kaventuneet. On kuitenkin tosiseikka, että
internetkään ei enää ole uusi eikä sen vuoksi ihmeellinen, asia minkä totesimme jo
esitutkimuksen aikoihin ja mikä nyt alkaa olemaan tunnustettu seikka muuallakin29.

Alkuinnon jälkeen internetin tai kännykän käyttö yksinkertaistuu ja rutinoituu.
Taloudelliset ja järkiseikat laittavat miettimään käytön ominaisuuksia ja perusteluja
sille. Niin sanotun hyötykäytön, perustellun käytön, osuus kasvaa vuosien varrella.
Kännykän käyttö asettuu uomiinsa alun testausten ja jättilaskujen jälkeen.
Internetin käytössä ”aikuistutaan” nopeasti, sillä suurin kiehtovuus tai
uutuudenviehätys häviää parissa vuodessa. Nuoret asettuvat omiin
toimintamalleihinsa, joista poiketaan vain jos tarkoituksella haetaan muutosta.

Nuorista löytyy vastareaktiota: he ovat silloin tällöin tarkoituksella regressiivisiä tai
postmoderneja etäisyyden ottajia. Esimerkiksi mitä enemmän muu kansa ja media
puhuu esimerkiksi tekstiviesteistä, sitä vähemmän nuoret itse niistä jauhavat.
Heille perinteiset kännykkäpuhelut voivat kokea uudelleentulemisen
tekstiviestinäpräämisen sijaan. Mitä yleisempi kännykkä itsellä on, sitä vähemmän
omaa korostetaan. Mitä enemmän esimerkiksi ICQ:ta hehkutetaan, sitä vähemmät
nuoret siitä enää yleisesti innostuvat. Vanha kunnon IRC palasi kuvioihin,
valloittaen luotettavuudellaan puolelleen sellaisetkin, jotka olivat täysin ICQ:n
pauloissa vuotta aikaisemmin. Näin heistä tuli jonkinlaisia "post-pioneereja";
pioneerilaitteiden käyttäjiä ilman pioneeritason kokemusta.

Nostalgia

Trendit eivät siis aina liity uusiin sovelluksiin ja hyödykkeisiin. Nyt on
huomattavana trendinä nostalgia (nuorten oma sana). Sen voi katsoa olevan
seurausta uuden teknologian totaalisesta arkipäiväistymisestä tai kyllästymisestä
markkinoiden jatkuvaan ylikierroksilla käymiseen. Tämä nostalgia ilmenee
”tehokkuuden vastakohtana” eli kiinnostuksena vanhentuneeseen teknologiaan tai
antiikkisiin sosiaalisiin hyödykkeisiin, esimerkiksi perinteisiin kirjeisiin tai
lautapeleihin.
                                                
29 Kts. esim. HS 3.3.2001 ”Lasten into tietokoneisiin vähenee”.
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Nostalgia kohdistuu ”käsillä tekemisen tunteeseen". Paperikirjeet ovat hitaita,
syvällisiä, persoonallisia ja aitoja – ne ovat vastakohta irkkauksella, ICQ:lle ja
sähköpostille, joissa liikkuu "vain standardikokoisia kirjaimia näytöllä". Lautapelit
ovat suosiotaan nostattava sosiaalinen tapahtuma. Siksi ei esimerkiksi suostuta
pelaamaan lautapelejä (kuten Alias) verkossa, vaan kokoonnutaan fyysisesti
samaan tilaan. Nämä asiat ovat nuorille erikoisia ja siten luksusta.

tyttö 18: …Mut siis lähinnä, se on jotenki nostalgisempaa pelata lautapelei.
tyttö 17: Niin on. Se on aitoa.
poika 18: Mut onks se, sitte jonku ajan päästä se ois kivempaa pelata netti-Aliasta, et ei oo…
tyttö 18: Älä viitti ny!
poika 18: No voi semmonen, tommonen sukupolvi kasvaa, et ei ne tuntenu lautapelejä, ni sit ne
taas pelaa netti-Aliasta.
tyttö 18: Joooo…
tyttö 17: Niin mut eiks me voida edustaa viel tätä…
poika 18: No mut ku me ollaan täs puolesvälis, ni pelattais kumpaakin.
tyttö 17: …uuttavanhaa.

Nostalgia kohdistuu myös perinteiseen kaupankäyntiin: on mukava mennä
kauppaan ja saada henkilökohtaista palvelua.

Nollatoleranssi viiveille

Samaan aikaan, kun hidas ja vanhanaikainen on eksoottista joissain tietyissä,
nuorten itsensä valitsemissa tapauksissa ja tilanteissa, ovat nuoret muissa
asioissa entistä kärsimättömämpiä ja vaativat yhä enemmän nopeudelta ja
tehokkuudelta. Vallalla on ”nollatoleranssi viiveille”. Samalla kun tekniikka ja
yhteydet kehittyvät, kasvavat nuorten vaatimukset sekä tekniikan toimivuuden että
muiden ihmisten teknologiavalmiuden suhteen.

Tehokkuus lopputulokseen nähden on yksi keskeisin kriteeri käytettävän median
valinnassa. Varmaa, nopeata ja vaivatonta on ainoastaan reaaliajassa tapahtuva
toiminta, jossa viestin perillemenosta voi varmistautua saman tien. Nuorten
mielestä tekstaaminen on nykyään kiireellisissä asioissa hidasta ja asioiden
hoitamisen kannalta epävarmaa ja sähköpostiviestitys ”kestää kuukauden”.
Internet-yhteydessä ei hyväksytä katkeamisia, hidasta yhdistymistä eikä
postipalvelimien tukoksia.



39

8. Kännykkämaailma

Tässä kappaleessa esitellään kännykän eri merkityksiä nuorten elämässä ja
pyritään valaisemaan erilaisia näkökulmia nuorten ykkösviestimen tiimoilta.

8.1 Kännykkä pähkinänkuoressa

Kännykkä on:
-  yhteydenpitoa kavereihin, vanhempiin (etenkin vanhempien toimesta),
harrastuksiin (kokoontumiset, muutokset) ja työhön
- itsenäisyyttä (oma laite, omat laskunhallinta- ja hillintäkeinot)
- yksityisyyttä (voidaan toimia monopolipelimäisesti: "mene suoraan asiaan
kulkematta vanhempien tai muiden potentiaalisesti häiritsevien elementtien
kautta")
- tyyliä (katu-uskottavuus, joka määrää millainen puhelimen pitää olla, uusi vai
vanha, halko vai zippo, tai miten pahoja kolhuja se on kärsinyt käytössä;
lisävarustelu kuorin, maalauksin, logoineen, koteloineen)
- viihdettä (pelit, kiertokirjeet, sisäpiirin vitsit)
- elämäntapavalinta (vapaaehtoinen ilmanolo ainakin satunnaisesti)
- harkintaa ja valintoja käytössä (miten käytetään, keneen käytetään, kuinka paljon
käytetään)
- turvalaite (yksin pimeässä metsikön halki puhuessa voi jutella, tai vaikka käyttää
”halkoa” lyömäaseena)
- kyytien järjestelylaite (isä tulee hakemaan yöllä kaupungilta)

Lisäksi kännykkä helpottaa ja monipuolistaa kaveripiirin hallintaa ja yhteydenpitoa.
Nimen kännykän muistiin laittaminen on ensimmäinen hyväksynnän aste tai
piireihin kuulumisen merkki.

Kännykkä on myös läksyjen tiedusteluväline, muistikirja, herätyskello, hakulaite
(pommitus), kauko-ohjain lapset-vanhemmat –asetelmassa, pelilaite ja kukkaro.

8.2 Kännykän käytön syvin olemus

Kännykän kolme oleellista käyttöön liittyvää käsitettä ovat:
* SAADA KIINNI. Saa kaverit ja vanhemmat suoraan kiinni, missä ja milloin
haluaa.
* OLLA SAATAVILLA. Yhtä tärkeää kuin saada muut kiinni on olla itse saatavilla,
koska koskaan ei tiedä mitä asiaa jollakin saattaa olla.
* PITÄÄ YHTEYTTÄ KUNNOLLA. Yksityisesti, ajasta ja paikasta riippumatta.
Kotipuhelin on jaettu resurssi.

Kännykän ja internetin välityksellä käytävä kommunikaatio eroaa toisistaan
olennaisesti. Kännykkää käytetään jo olemassa olevan ryhmän sisäisessä
kommunikaatiossa. Tämä ryhmä ei ole stabiili, vaan rakentuu alati muutoksessa
olevan kontaktiverkoston myötä. Uudet kaverit ja satunnaisetkin tuttavuudet
tallennetaan automaattisesti puhelimen muistiin. Niiden tarpeellisuudesta tai
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turhuudesta päätetään myöhemmin – viimeistään silloin kun puhelimen muisti
alkaa täyttyä.

Kännykkä on lähes aina mukana ja useimmiten myös päällä. Näin saavutetaan
jatkuva online-olotila. Tämä jatkuva "päällä" -asennossa oleminen tulee luultavasti
vain lisääntymään samalla kuin langaton viestintä muutenkin yleistyy. "Online-tila"
mahdollistaa suunnanvaihdokset ja ideoiden spontaanin toteuttamisen jatkuvilla
pikasoitoilla. Liikkuminen voi olla levotonta ja mitä enemmän ryhmän jäsenillä on
kännyköitä, sitä vähemmän on kärsivällisyyttä tai toleranssia kännykättömiä tai "off
line -tilassa" olevia kohtaan. Kännykän poikkeavaa käyttöä, esimerkiksi puhelimen
pitämistä suljettuna, pidetään kirjoittamattomien sääntöjen rikkomisena, tietynlaista
kapinallisuutena ja epäsosiaalisuutena.

”Normaali” käyttäjä on kuitenkin tehnyt itselleen rajat ja ottaa vapauden olla
saavuttamattomissa tietyissä tilanteissa, kuten koulussa tunneilla tai harkinnan
mukaan muissa vakavissa tilanteissa. Näitä tilanteita ei käytännössä ole kovin
montaa, koska on aina jonkinasteinen riski pysyä ulottumattomissa. Ei se, että
kukaan ei sitten soitakaan, vaan se että joku olisi voinut ottaa yhteyttä. Ajatus
ilman olosta on kauhea, usein karmeampi kuin itse ilman olo. Nuoret, varsinkin
tytöt, mittaavat suosiotaan puhelinsoittojen ja tekstiviestien määrällä.
Yhteydenpidon kääntöpuoli on jatkuva odotus uudesta yhteydestä. Siksikin
puhelimen pitää aina olla toimintakunnossa.

"Kerran kännykkä, aina kännykkä" -ajatus on yleisesti vallalla. Kun on oman
puhelimen kerran saanut, ei tule enää mieleenkään siitä luopua, ainakaan
vapaaehtoisesti. Eri asia on laitteen hyllyttäminen esim. laskujen takia, tekniset
ongelmat tai yksinkertaiset, mutta harvinaiset unohtamiset. Nuoret tiedostavat
hyvin riippuvuussuhteen puhelimeensa, mutta pitävät "laiteorjuudensa" etuja
paljon haittoja suurempina. Ulkoapäin tulevassa saatavillaolon oletuksessa on
haittansa, etenkin se, että vanhemmat saavat koko ajan kiinni. Voi tulla
selittämistä, jos puhelin ei ollutkaan päällä, kun kotoa yritettiin tavoittaa. Siksi ei
ole ylettömän harvinaista, että "akku loppuu" tai "kenttä on huono" juuri silloin kun
kotoa soitetaan. Toisaalta, kuten aiemmin tuli esille, nuoret käyttävät puhelimiaan
myös järjestääkseen yökyytejä kotiin, ja vanhemmat suostuvat, koska
vaihtoehtona on, että nuori ei tule ollenkaan kotiin. Saatavillaolon hyödyt ovat
kuitenkin niin suuret, että edes mahdolliset lasku- ja hankkimiskuluongelmat eivät
tätä tosiasiaa muuta . Sanapari "vapaaehtoinen addiktio" on sopiva tässä
yhteydessä.

Tässä nuoret pohtivat kännykän tärkeintä käyttötarkoitusta, etenkin tarkoitetun ja
todellisen suhdetta.

haast: Mihinkäs te yleensä käytätte kännykkää, onks se nyt ihan joku tietty mikä on niinku tärkein
käyttötarkoitus oikeestaan.
poika 18/1: No, piti olla se, et mut saa kiinni ja muuta mut sitte. Mut joskus aina huomaa, et on
sattunu soittaan kaverille, et kato telkkaria siel on Esko Aho ja jotain tämmöst, siis aivan turhaa ja
nyt mulle ehkä mun kahdensadan laskusta varmaan puolet tulee sellasist joita vois jättää pois. […]
poika 18/2: Mul se on ollu ihan… siis suurimmaks osaks just duunikäytössä. Siis sielt tulee niinku,
et nyt tulee messuina30 oikeestaan kaikki mitä sielt tulee, mut et niinku sit taas jotkut tärkeimmät
asiat ja sit se on just se viihdekäyttö sitä et, jos on tosiaan jotain asiaa niin sit soittaa kavereille ja
sit viikonloppuina tulee sit satanen lisää laskuun aina. Soittaa johonkin ja se jää kahdekstoista
                                                
30 ”messu” = SMS, tekstiviesti.
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minuutiks päälle siihen ja se on joku toinen liittymä niin niit tulee illassa sit muutama semmosii
puheluit. Et siihen se menee. Mut et töitä varten niinkun suurimmaks osaks…
haast: Mut et niinku hyötykäyttöön, mut et tällänen hupikäyttökin vie aikaa…
poika 18/2: Joo, no siis työkäyttö tulee siis et mulle soitellaan niin sanotusti, ja hupikäyttö on sit
johon menee laskut. Et minkätakia sitä hintaa tulee.
haast: Onks teil muilla millasta?
tyttö 18/1:Niin sillai, et jos kavereille tarvii äkkii jotain lyhyesti ja ytimekkäästi eikä jaksa puhuu, nii
lähettää tekstiviestejä.
tyttö 18/2: Ja mä hankin puhelimen ihan alun perin sen takia, et mä en enää jaksanu sitä, ku mutsi
soitti kavereille et tuu kotiin. Nii sit se oli tavallaan niinku, et vanhemmat sai kiinni ja siit tuli sit, et
kaverit sai kiinni ja sit siit tuli silleen, et mä sain kaverit kiinni ja sit siit on tullu tavallaan työväline, et
nytte on tarvinnu sitä silleen, et työpaikalta on soitettu, et tarvitaan sua ja sitte… päinvastoin. Mä
soitan sinne ja kysyn, et tarviiks…
tyttö 18/3: Joo, no mulla on taas silleen, et me hankittiin oikeestaan ihan… joskus puol…
puolvuotta sitte ehkä hankittiin kotipuhelin, et meillä oli sitä ennen kännykät kaikilla. Niin tota, se oli
sillain sillon aika välttämätöntä periaatteessa, et on kännykkä, et ei aina tarvi jonkun kaverin
lähettää jotain kirjettä, et voitko tulla meille huomenna… tai sähköttää jostain, ett…yleensäkin et
nykyään on ihan sama periaate, et mä saan niinku mun perheen kiinni ja se on ehkä se kaikista
tärkein.
tyttö 18/2: No, mulla on kans se, että mut saa siitä kiinni ja sit just kavereihin pitää yhteyttä ja… ja
kotiin, jos on jossain liikkeellä.

8.3 Kenen kanssa soitellaan ja tekstaillaan?

Satakunnan alueen nuorten matkapuhelimen käyttöä käsittelevässä
tutkimuksessa31 on selvitetty eri-ikäisten nuorten soittamien puhelujen ja
lähettämien tekstiviestien kohderyhmien osuuksia.

 Lukio- ja ammattikouluikäisten nuorten soittamat puhelut jakautuvat seuraavasti:
- tyttöjen soitot kavereille 60+%
- tyttöjen soitot vanhemmille 30+%
- poikien soitot kavereille 80+%
- poikien soitot vanhemmille 10+%

Heidän vastaanottamansa puhelut jakautuvat ryhmittäin:
- tyttöjen kavereilta saamat puhelut 70+%
- tyttöjen vanhemmilta saamat puhelut 20+%
- poikien kavereilta saamat puhelut 80+%
- poikien vanhemmilta saamat puhelut 10-%

Loput soitot ovat mm. erilaisia asioiden hoitoon liittyviä.

Saman tutkimusryhmän lähettämät tekstiviestit jakautuvat näin:
- tyttöjen tekstiviestit kavereille 90-%
- tyttöjen tekstiviestit vanhemmille 0+%
- poikien tekstiviestit kavereille 90+%
- poikien tekstiviestit vanhemmille 0+%

Nuorten vastaanottamat tekstiviestit menivät seuraavasti:
- tyttöjen kavereilta saamat tekstiviestit 90-%

                                                
31 Ketamo, H., Vasama, J. & Multisilta, J.: Lasten ja nuorten matkaviestinnän käyttötilanteet. Turun
yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos, Porin korkeakouluyksikkö, 2000.
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- tyttöjen vanhemmilta saamat tekstiviestit 0+%
- poikien kavereilta saamat tekstiviestit  90+%
- poikien vanhemmilta saamat tekstiviestit 0+%

Loput tekstiviestit ovat mm. erilaisia asioiden hoitoon liittyviä tai
tekstiviestipalveluja. Tutkimuksen mukaan ”lukio- ja ammattikouluopiskelijat olivat
ainoa ryhmä, joka käytti tekstiviestejä enemmän kuin puheluja.”32

Ketamon et al. tutkimuksessa selvitettiin myös tekstiviestien pituutta. Tyttöjen
viestien keskimääräinen pituus oli n. 150 merkkiä (160:stä mahdollisesta), kun
taas pojat saivat asiat sanottua keskimäärin 120 merkin mittaisissa viesteissä.
Meidän kokemustemme mukaan tytöt ”runoilevat” tekstareissa enemmän ja myös
käyttävät enemmän aikaa ja vaivaa mahdollisimman monen asian
mahduttamiseen samaan viestiin.33

Luvuissa korostuu kännykän merkitys kaveripiirien sosiaalisissa suhteissa. Myös
vitsit, ketjukirjeet ja muut turhat viestit kulkevat kaveripiirien tekstiviesteissä.
Vaikka Ketamon et al. tutkimuksessa vanhempien osuus varsinkin tekstiviesteissä
on häviävän pieni, kulkee niitä kuitenkin jonkin verran. Useat tutkimuksemme
nuoret saivat asiaviestejä aika ajoin vanhemmiltaan, ja varmasti heille myös
viestitetään takaisin. Mutta numerot puhuvat selkeää kieltä joka tapauksessa: 16-
18-nuoret ovat hyvin kaverikeskeisiä.

Käytännössä eikä tilastoissa ei löydy eroja tyttöjen ja poikien omistamien
kännyköiden eikä puheluiden määrissä. Mutta tytöt tekevät pidempiä puheluita ja
tekstaavat poikia enemmän, mikä kostautuu keskimäärin hieman suurempina
laskuina. Tavallinen lankapuhelin on perinteisestikin ollut tytöille tärkeämpi väline.
Pojat sortuvat tyttöjä useammin "turhiin" puheluihin ja tekstiviestien. Tytöt taas
jäävät usein kiinni suustaan, jolloin puhelut venyvät. Tekstiviestien välityksellä
voidaan alkaa käydä polveilevaa keskustelua, jolloin viestien kappalemäärät
saattavat nousta korkeiksi yhden session aikana.

8.4 Tekstiviestit – luonnollinen osa mobiiliviestintää

Vaikka edelläkävijänuoret eivät enää tunnusta tekstiviesteistä hirveästi
innostuvansa, ovat ne kuitenkin hyvin olennainen osa kännykän käyttöä ja
monille ne ovat tilanteesta riippuen jopa tärkeämpiä kuin itse puhelut. Niiden
osuus laskuissa ylittää usein puhelujen yhteenlasketun summan. Tekstareiden
ansiosta kännykästä on tullut väline, jolla lähetetään pieniä viestejä,
onnentoivotuksia tai spontaaneja kommentteja. Myös rakkauskirjeitä liikkuu
pikseleinä. Asiaviestien lisäksi kännyköissä kulkee paljon aforismeja, vitsejä,
alkeellisia kuvia ja kiertokirjeitä.

                                                
32 Ketamo, H., Vasama, J. & Multisilta, J.: Matkaviestinnän käyttö lasten ja nuorten keskuudessa.
Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos, Porin korkeakouluyksikkö, 2000.
33 Tekstiviestien keskimääräinen pituus on yleisesti 31 merkkiä. Mikael Roos, Mobile media-
seminaari 18.1.2001.
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Tekstiviestit ovat käteviä ja huomaamattomia ja niillä voi hoidella asioita, varmistaa
faktoja ja kirjata muistiin. Yksi yleinen syy on: ”jos ei jaksa puhuu ni laittaa
tekstiviestin.” Puhelinfunktioon voi jäädä roikkumaan ja se myös maksaa.

poika: Mut se on silleen, et ku tekstaa jonku kanssa ni sillon pystyy sanoo paljon helpommin kaikki
jutut. Kirjoittaa vaan siihen. Ja sillon ei yleensä sano mitään turhaa. Jos alkaa puhuu jostain
asiasta, ni menee aina kauan. […]
tyttö: Et kyl ainakin nykyään mieluummin lähetän sen tekstiviestin ku soitan, ku sitä jää niin helposti
suustaan kiinni. Et mieluummin sitten sen tietyn määrän asiaa siihen pieneen viestiin. Sillä selvä.

Myös turhia viestejä lähetetään paljon, ja joskus innostutaan tekstailemaan
tosissaan. Eräs 16-vuotias tyttö lähetteli kerran koko yön äidin kännykällä
tekstiviestejä poikaystävän kanssa (100 kpl).Tekstiviestejä lähetellään etenkin
kaveripiireissä mitä erinäisimmistä syistä; niissä juoruillaan ja nauretaan asioille,
jotka vain itse tiedetään huvittaviksi.

Tekstiviestit ovat yksityisiä. Niitä ei näytellä muille ellei sitten halua näyttää jotain
neutraalimpia viestejä. Kirjesalaisuussääntö pätee tekstiviestienkin suhteen.
haast: Näytätsä noita tekstiviestejä muille sitte, jos sä saat jotain?
tyttö 16: No, se riippuu kanssa tekstiviestistä. Et jos se on hirveen henkilökohtanen ni en mä sit
sillon näytä mut jos se on joku kiva, just semmonen, vitsi tai siis semmonen ni kyl mä sit sen
saatan näyttää. Se riippuu vähän viestistä. Et kyl mä nyt joitain semmosii… henkilökohtasii.
Tekstiviestejä kulkee myös koulussa. Niitä pystyy naputtelemaan tunnilla
huomaamattomasti pulpetin alla.

Tässä esimerkki siitä kuinka tekstiviestit linkittyvät muun päivittäisen viestimisen
lomaan.
poika 18: …Mul ei varmaan tuu kännykkään yhtään ainutta puhelua, enkä mä ite soita yhtään
ainutta puhelua ennenku koulupäivä on loppumassa. Ellei sit koulusta soita jotain juttuja niinku, et
missä sä oot? Tehääks me tänään jotain? Muuta, et ehkä jotain tekstareita saattaa tulla... Mut et
tota iltapäivällä sitte, jos tulee niin tulee työpuheluita tai mä soitan ja tota sitte tulee lähetettyy,
messuttuu kavereille illalla sitte ihan jotain saattaa tulla ihan mitättömyyksii, esimerkiksi Hanna
Ekola radiossa "Vieläkö on villihevosia". Se on semmonen sisäpiirin vitsi se juttu niin se pitää aina
lähettää, kun se kuuluu radiosta ja ja tota ihan tämmöst näin, et iltapäiväl, illal tulee sit puhuttuu
puhelimeen, mut mä yritän sit taas toisaalta mä yritän, jos pitää pidempään puheluu soittaa, niin
mä otan meijän kotipuhelimen. Soitan siitä niin ei tuu itelle laskuu.

Tekstiviesteillä on oma funktionsa verrattuna esim. sähköposteihin.
Tyttö, 18 kertoo: No tekstiviestissä sanotaan vaan jotkut pienet asiat lyhyesti, mut mun mielessä
sähköpostissa sit niinku enemmän keskustellaan just asioista ja paljon enemmän, että niinku
oikeestaan tekstiviesti on tämmönen kuulumisten vaihtaminen tai joku pieni asia vaan mistä
ilmotetaan, et sit sähköposti on enemmän tämmönen kirje.

Tekstiviestien kieli

Vaikka useimmat haastatellut nuoret - niin tytöt kuin pojatkin - kertovat
periaatteessa suosivansa pitkiä tekstiviestejä jo kustannusrationaalisuuden takia,
niin haastatteluista saa sen vaikutelman, että tapa käyttää 160 merkkiä voi olla
hyvinkin erilainen.

Pojat hoitavat tekstiviesteillä usein asioita, kuten sopivat tapaamisia ja yrittävät
kerätä yhteen viestiin mahdollisimman monta kysymystä ja asiaa. Tyttöjen viestit
ovat taas usein "minikirjeitä", joissa juorutaan ja vaihdetaan kuulumisia. Pojat
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kirjoittavat viestinsä myös usein suomeksi normaalilla peruskielellä, kun tytöt
käyttävät usein viesteissään "tekstaria" - uutta hybridikieltä, joka vilisee erilaisia,
kenties vain tiettyyn kaveripiiriin kuuluvien ymmärtämiä, lyhenteitä, ja vetävät
kieliopin mutkat suoriksi.34

tyttö 1: Se on periaatteessa niinku enemmän ku jotain, tai siis silleen, et on ne niinku, kirjeetki on
aika semmosii, periaatteessa arvokkaita silleen. Ni toi on vähän niinku lyhytkirje.
tyttö 2: Joka on sit tosi tiivis. Jos siinä on paljon asiaa.
tyttö 1: Koska siihen tiivistää aina paljon asiaa pariin, parille tai siis silleen, muutamalle.
tyttö 2: 160 merkkiä.
tyttö 1: Se on aina täyttä asiaa.
haast: Käytättekste sit jotain tietynlaista kieltä näissä, et saa mahtuu paljon?
tyttö 2: Tosi lyhennettyä kieltä.
tyttö 1: Niin just silleen...
tyttö 3: Kaikkii merkkei, hymiöitä ja muita, mitä on kans netissä käytetään niit samoi.
tyttö 2: Sit just silleen, et ku tulee vaik piste, ni ei mitään tyhjii välejä, vaan ihan suoraan.
tyttö 1: Ei lauseiden väliin mitään välimerkkejä, sitte js tosi tiukkaa ni alkukirjaimet isolla tai sit joka
toinen sana isolla ja joka toinen pienellä.
haast: Aaa, tää on viety aivan loppuun niinku tää ajatus. Onks se sellanen tietty taiteenlaji kans
loppujen lopuks?
tyttö 2: No on.

Pojat näkevät sukupuolittuneen tekstaustyylin näin:
haast: Näättekste et siinä on ero tyttöjen ja poikien välillä miten, vaik tekstiviestei käytetään?
poika 1: No ainakin se kirjoitusjuttu on ihan erilainen. Niil on nimenomaan joku "onx" ni se on... Ei
kehtaa lukee koskaan niitä.
haast: Niin siis mitä?
poika 1: No niit oudosti kirjoitettuja. Siis sen huomaa heti, et ku kattoo jonkun pojan ja muijan
tekstiviestejä, ni huomaa et kumpi on kumman. Et se kirjoitusjälki on erilainen.
haast: Niinku, osaatsä millä tavalla, mä en oikeen ymmärtäny, et mitä siinä on.
poika 1: No ku siis miehil se on niinku paljon enemän niinku, niinku järkevii, en mä tiiä, ku ne
käyttää jotain tälläsii, hirveesti s:ää ja x:ää joka väliin.
haast: Niin joo, käyttääks ne huutomerkkei, mut sit joku vaan vitsinä...
poika 1: Niin kysymysmerkkei väärinpäin ja huutomerkkei väärinpäin ja yleensä paljon
huutomerkkei ja kysymysmerkkei.

Harvat säästävät viestejä, mutta muutama tyttö on ainakin kausittain kirjoittanut
parhaimpia, mielenkiintoisimpia ja henkilökohtaisimpia niistä vihkoon muistiin.
Pojat säilyttelevät joitain kiertovitsejä. Muuten tekstiviestejä pidetään kännykän
muistissa, mutta rajallisen muistimäärän takia niitä joutuu poistamaan usein.

Loppuvuonna 2000 monet nuoret sanovat vähentäneensä tekstausta. Emme
kuitenkaan tiedä onko vähentäminen tapahtunut määrällisesti (kappalemäärissä)
vai merkityksellisesti (liikkuu saman verran kuin ennenkin, mutta ”ei pidetä lukua”)
ja onko vähentäminen verrannollinen ennätysmääriin vai vuoden takaiseen
keskiarvoon. Mutta jos haluaa varmistaa asian välittömän perillemenon tai välttää
väärinymmärryksen mahdollisuuden, pidetään soittamista soittamista parempana
vaihtoehtona.

tyttö 17: Mull liikkuu nyt kyl vähemmän. Mä en oo sitä enää käyttäny kauheesti tekstiviesteihin, joka
on sinänsä vähän huono, koska ne maksais vähemmän. Jotenkin sitä on vaan tullu niin laiskaks, et
aina mieluummin vaan soitetaan. Sit ku siihen on tullu vähän semmonen, et ku välttämättä ei aina,
jos joku kiireellinen asia, ni ennen laitto sen tekstiviestin, ni on tullu vähän semmonen niinku ei

                                                
34 Annikka Suoninen, Nufix-seminaariesitys Innopolissa, Espossa helmikuussa 2000
(julkaisematon).
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välttämättä enää uskalla laittaa tekstiviestinä, et jos toinen ei kuulekaan sitä piippausta. Jotenki on
silleen turvallisempi, et soittaa, ni sit tietää ainakin heti et on saanu kiinni.

Vielä nuoria kuitenkin viihdyttävät "virusmaiset tekstiviestit", joita piireissä leviää.
Näitä ovat mm. ”puhelimessasi on hikka”, jossa näyttö välkkyy ja ilmoittaa
puhelimen saaneen hikan. Tällaiset viestit kiinnostavat, koska nuoret eivät keksi
kuinka ne ovat tehty. Kuvaviestit taas eivät sykähdytä: kuvat ovat onnettomia ja
niiden lähettäminen maksaa moninkertaisesti tavalliseen tekstiviestiin verrattuna.
Kuvasta ei nähdä saatavan yhtään suurempaa iloa kuin tavallisesta tekstiviestistä.

8.5 Kännykkä identiteetin jatkeena

Nuoret pyrkivät yleisesti esiintuomaan yksilöllisyyttään monin tavoin. Tutkimuksen
nuorista on erittäin tärkeätä korostaa eri tilanteissa, että he eivät ole ”perusteinejä”
tai ”teinejä” ylipäänsä, saati sitten ”massanuoria”. Mutta mitä teet, kun kaikilla on
kännykkä ja vielä hyvin usein sama malli? Yksilöllisyyden kaipuu tulee tällöin esiin
ja nuoret pyrkivät yksilöllistämään laitteensa ulkonäköä, jotta voi erottautua muista.
Pitää muistaa, että mahdollisimman tylsän ulkokuoren pitäminen ja tylyimmän
soittoäänen valinta on myös jonkinasteinen kannanotto, ”minä en välitä”. Houkutus
valita nurinkurisesti on suuri, sillä lisälaitteita ja -ominaisuuksia pidetään
markkinoiden tarjoamana mahdollisuutena kilpavarusteluun, joka ei pääty
koskaan.

Puhelinlaitteilla itsellään on hetken näyttöarvoa ainoastaan silloin, kun ne ovat
uusia tai erityisen kalliita malleja. Arvon vähenemiseen on olennaisesti vaikuttanut
niiden levinneisyys:
haast: Onks sillä puhelimella nykyään enää mitään arvoa, ku niitä on kaikilla aina?
poika: Eipä juuri.

Nuoret hankkivat halvimman parhaan markkinoilla olevan puhelimen – siis saman
kuin muillakin on, jolloin vain lisätarvikkeet ovat erilaisuutta kasvattava seikka.
Puhelimet eivät ole varsinaisesti statusesineitä, vaan lähinnä hetken ihailun
kohteena. Kännykkää arvostettiin enemmänkin käyttömahdollisuuksien,
ulkomuodon ja koon mukaan.

Soittoäänet, logot ja lisävarusteet

Kännykällä tuodaan omia mieltymyksiä esille esimerkiksi soittoäänten ja logojen
myötä. Soittoäänen kuulevat kaikki ja logoa voi esitellä lähipiirille. Ne toimivat
mielikuvien luojina siinä kun samanlaisilla puhelimilla ei sitä voi tehdä. Jos 60-
vuotiaalla soi Bomfunk MC’s Freestyler, jää yhdistelmää ihmettelemään. Jotkut
vaihtelevat listahittien mukaan soittoääniä, muut etsivät itseään jollain tavalla
kuvaavan tai itseään miellyttävän biisin tai äänen. Monet kyllästyvät erilaisiin liian
korkeisiin piipityksiin ja vaihtavat takaisin perussoittoääneen. Soittoääniä ei
juurikaan sävelletä itse.

Soittoäänet ovat itseilmaisua.
tyttö: Onhan se toisaalta taas se soittoääni, ni on se sinänsä se on osa toisaalta sun imagoo, tai
silleen että tavallaan niinku että se on sun tapas niinku erottuu toisista ensinnäkin, että sä tunnistat
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oman soittoäänen ja et sä tuo sitä helppoo tai sit toisaaltaan se niinku kuitenki on tavallaan osa sitä
sua itteäs ja sitä kännykkää sitte, silleen ku ajattelee. Että se toisaalta voi hyvin pitkälti kertoo taas
ittestä jotain, että en mä tarkoita, että jos jollain ois jostain poppibiisistä mitä yleisesti ottaen, ni
vähän halveksitaan että ei tollasta jaksa kuunnella, ni että on välttämättä sellanen fani, mut et just
ku joku ottaa joukilla jonku semmosen suht koht ihanan laulun (nauraa) sinne kännykkäänsä, jotain
et tota se on kuitenkin tavallaan osa sitä ihmistä itsessään, mun mielestä.

Nuorten kanssa puhuimme myös sellaisesta kännykästä, millä voi äänittää itse
oman soittoäänen35. Nuoret nopeasti visioivat erilaisia mahdollisuuksia oman
pikkuveljen itkusta mahdollisimman ärsyttäviin ääniin. Erään pojan mielestä ajatus
on todella huono, koska ihmiset tuntien kaduilla alkaa kännyköistä vaikka
minkälaisia karmeita sketsiääniä. Äänillä voisi kuitenkin helposti ilmaista omaa
huumorintajua, kun taskusta alkaa kuulumaan ”ota äkkiä pois täältä” tai
”pikkumiehet huutaa täällä”.

Irtokuorista ja kännykavereista ollaan montaa mieltä. Toisaalta niitä saa hienoja ja
ne ovat hauskoja, mutta hinnat ovat liian kalliita. Etenkään poikien mielestä ei ole
mitään järkeä maksaa jostain mikä kuitenkin peittyy kämmeneen. Kännykkää kun
ei kuitenkaan kanneta näkyvillä vaan se pidetään taskussa tai repussa.

Monet ovat kuitenkin hankkineet värikuoret. Kuoria maalataan myös itse tai
kaveripiirin taitelijan toimesta ja niihin liimaillaan tarroja. Kännykaveri on kuoria
näkyvämpi koriste, mutta hieman nuorempien huvi. Lisäksi nuoret ostavat jonkin
verran muita oheistarvikkeita: vilkkuantenneja, pöppiäisiä, koteloita ja erilaisia
pusseja. Jopa nuoret, jotka personoivat kännykkäänsä, kritisoivat kuitenkin ideaa
puhelimen muuntamisesta pehmoleluksi.

tyttö 16: Mä en kyl ymmärrä miks kännykästä tehdään noin iso haloo. Eihän telkkarillekaan soviteta
mitään pupun korvia pääsiäisenä tai jotain tollasta.
haast: Se ei ookkaan henkilökohtainen.
tyttö 16: No, jos asuu yksin niin se on.
haast: Telkkari on niin iso, siihen ei voi rakentaa semmosta suhdetta.
tyttö 16: Nii. Niin koska sitä ei voi pitää mukana. En mä kyl silti ymmärrä.
haast: Mut joku siin on, jos siit on tullu semmonen et se on hitti. Mikä se sit on?
tyttö 16: No, mut... niin...
haast: Mikä se on sit se kännykän syvin olemus?
tyttö 16: En mä tiiä. Mä vaan puhun puhelimessa.

8.6 Kännykkä viihteen välineenä

haast: Mitä sä yleensä tykkäät kännykällä pelaamisesta?
poika: No, en mä nyt sitä… ei se oo mitenkään ajanvietteenä voi kuvitella, mut jos vaikka odottaa
jotain bussia eikä oo tekemistä niin voihan sitä näppää kännykkää.

Kännykkäpelit alkavat jo olla ominaisuus, jota ilman puhelinta ei enää saa. Monet
nuoret kuitenkin korostavat kuinka he eivät oikeastaan enää pelaa niin paljon kuin
ennen eivätkä "tarvitse" pelejä. Vuonna 2000 Ericsson oli julkaissut myös
kännykkään liitettävän radion ja mp336-soittimen, jotka yhtä lailla suuresti
kiinnostivat nuoria. Viihde tai musiikin kuuntelu ei kuitenkaan ole tarpeeksi vahva
syy vaihtaa puhelinta, saati sitten että vaihtaisi puhelimen  merkkiä.
                                                
35 Panasonicilta on tullut tällainen malli.
36 MP3 on lyhenne käsitteestä MPEG Layer III, joka on tiedostoformaatti äänen pakkaamiseen.
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Nokia 6100 -sarjan puhelimiin tuotiin vuonna 1998 mahdollisuus ajanvietepelien
pelaamiseen. Ensimmäistä kertaa matkapuhelimesta löytyi vakiovarusteena kolme
peliä: muistipeli, matopeli ja logiikkapeli. Wap-puhelinten myötä pelien pelaaminen
on mahdollistunut laajemmassa mittakaavassa. Kestää kuitenkin aikansa, ennen
kuin nykyiset 3210:n tai 3110:n käyttäjät ovat siirtyneet seuraavaan halpaan
puhelintulokkaaseen, jossa olisivat mahdollisuutena mm. pelit Titan A.E., X-Men,
Pokeri, Logiikka, Hirsipuu, Valloittaja, Palapeli, Pörssipeli, Sanajahti ja WappiWisa.
Tulevaisuudessa tarkoituksena on lisätä kännykän pelitarjontaa kunhan se
mahdollistuu laajempien tietoliikennekaistojen ja videokuvan välityksen mukana.

Kännykkäpelit ovat tällä hetkellä ainoa Nokian puhelimiin saatava   ilmainen
kännykkäviihteen muoto. Pelejä voi pelata rajattomasti sen jälkeen, kun on
puhelimen ostanut. SMS-palvelut sen sijaan maksavat joka kerta tietyn summan ja
samalla nostavat kynnystä tutustua näihin mahdollisuuksiin.

Kännykkäviihteen kohdalla nousi esille kuinka nuoret pohtivat tarpeellisen ja
viihteellisen käytön rajoja. Esimerkiksi vitsin lähettäminen kaverille tekstiviestinä ei
välttämättä ole turhaa käyttöä, koska sen myötä voi tuottaa kaverille hyvää mieltä,
mutta se on silti enemmän viihdettä kuin hyötykäyttöä. Pelejä pelaten saadaan
luppoaika kulumaan nopeasti ja markan uhraaminen hauskaan viestiin maksaa
itsensä takaisin kaverin hyvänä mielenä.

              leikkimielisyys

 viihde                   hyöty

Kuva 1: Pelit ja viihde kännyköissä

Alla tytöt ja pojat pohtivat kännykkäpelaamistaan. He eivät vaikuta kovin
innostuneilta, mutta he ovatkin jo ehtineet kännykällä pelata kierrokset ympäri ja
ennätykset pohjille.

haast: Väite. Tytöt ovat enemmän kiinnostuneita kännykkäpeleistä kuin pojat? Onko näin?
tyttö 1: Jaa-a. Mun mielestä pojat ainakin on parempia kännykkäpeleissä ku tytöt. Näin yleisesti.
Ainakin must tuntuu.
tyttö 2: Tarkoitetaaks kännykkäpeleillä just matopelii ja jotain muita?
tyttö 1: Muistipeliä.
haast: Mitä niitä nyt on ja tulee lisää.
poika 1: Kyl mä ainakin uskon tälleen.
tyttö 1: Mä en ainakaan tiedä, ku mä en ite oo niin kiinnostunu.
poika 2: Ne varmaan pelaa kännykällä, jos ne ei esimerkiks tietokoneella osaa, ni paljon
mieluummin.
tyttö 1: Öhhöhhöh.
poika 2: No esimerkiks jotkut teinit joilla on 3210, ni luuletsä et ne os… tai no joo.
tyttö 3: Niin?
poika 2: Ei mitään.
tyttö 1: Mä en oo teini, mullon 3210.
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tyttö 3: En mä nyt tiedä, kun se pelaaminen on niin vähäistä nykyisin muutenkin.
tyttö 1: Se tuntuu niin turhalta jotenkin.
tyttö 3: Niin, saattaa tytöt sit enemmän pelata, mut ku mut siis se nyt on vaan semmosta…
tyttö 2: Jos ei oo muuta tekemistä.
tyttö 3 Niin, ajankulua, et mä nyt…
poika 2: Eiks tytöillä oo sit muuta tekemistä?
tyttö 2: On, mut…
tyttö 3: Niinku tytöt ei nykyään käy enää puuteroimansa nenäänsä jossain.
poika 2: Näää.
tyttö 3: Näääh, ööh.  Eiku tytöt aina odottaa poikia ni sen takia ne pelaa. Pojat on aina myöhässä.
poika 1: Pojat vaan pelaa tietokoneella.

8.7 Julkiseen käyttöön suhtautuminen

Kännykkä on nuorille niin itsestään selvä asia, että se on muuttunut melkein
orgaaniseksi osaksi heitä. Se selittää miksi nuoret ovat niin suvaitsevaisia
julkisessa tilassa tapahtuvan kännykkäviestimisen suhteen. Puhuminen,
piippaaminen ja näpytteleminen ei heitä haittaa, sillä se on "jokaisen oma asia".

Ainoastaan ”tyhmä” käyttö on epäsuotavaa ja samalla häiritsevää, esim. bussissa
soittoäänillä leikkiminen, mutta kaikki varsinaiseen käyttöön liittyvä on
hyväksyttävää, koska he tekevät sitä itsekin. Kuitenkaan hands free -käyttö
kaduilla ja julkisissa liikennevälineissä ei ole niin hienoa, koska se on nuorten
mielestä hämäävää.

Koulussa tapahtuvan käytön suhteen nuoret eivät ole samaa mieltä siitä mikä on
fiksua ja mikä ei. Toisen mielestä pitää puhelimen soidessa aina vastata, jollekin
riittää äänettömällä pitäminen; joku saattaa joskus jopa jättää kännykän kotiin;
jotain saattaa häiritä soiminen tai häiriöt muissa laitteissa. Kuitenkaan ei mennä
niin pitkälle, että halutaan asettaa varsinaisia sääntöjä, vaan luotetaan siihen, että
järki voittaa.

Näin sanoo asiasta 16-vuotias poika (itse kännykän omistaja):
No mun mielestä se on kyllä ehkä vähän naurettavaa, kyllä tässä vaiheessa, et kaikkialla pitää olla
kännykkä ja kaikkialla pitää olla niinku. Ja sitte näytellään muille kavereille ja pelataan matopelii
koko ajan, mun mielestä se on aika hauskaa joskus. Et se on niinku, siitä on tullu osa just kulttuuria
ja sellasta, sit se ei oo enää pelkästään kännykkä. Mut ei se mun mielestä niinku mikään pahan
keksintö tai muuta sellasta oo että, kyl se kätevä on, ja varmaan jos kolarin tekee tai muuta
sellasta, ni se on kyl hyvä sillon.
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9. Kommunikaatiokanavana internet

New York Times lehdessä esitettiin internetin kehitysmalleiksi seuraavia:
• huvipuistomalli, jossa kuluttajan tekemä selailu itsessään on

viihtymistapahtuma. Keskeistä on internetin käyttäjämäärät ja mainonta, jonka
hoitaa mainostaja itse, mediaa ei tarvita.

• kanavamalli, jossa mediayhtiöt kokoavat tieto- ja viihdepaketteja. Näiden kautta
syntyvät uskolliset segmentoidut käyttäjät "myydään" mainostajille.

• kauppapaikkamalli, jossa internet on ensisijaisesti kaupankäyntijärjestelmä,
joka tarjoaa palveluja useille suppeille kohderyhmille.37

Hankkeeseemme osallistuneet nuoret sen sijaan näkevät internetin selkeämmin
hyötyvälineenä: kommunikaatiovälineenä ja tietovakkana. Sähköpostin ja muiden
keskustelukanavien ohella vain harvat käyttävät nettiä aktiivisesti muihin
tarkoituksiin: pelaamiseen tai omien töiden ja ajatusten julkaisukanavana. Internet
koettiin asiatiedon ja viihdetiedon pohjattomana arkkuna. Tiedonhaun
mahdollisuuksiin monet ovat tutustuneet, mutta suhtautuvat verkosta löytyvään
tietoon epäillen ja jotkut kokevat tiedon haun vaikeaksi. Tiedon oikeellisuus
epäilyttää, mistä johtuen internetistä on syntynyt mielikuva tietynlaisena
informaation romukoppana. Erilaista tietoa kyllä löytyy, mutta koska internetiin voi
tietoa ja dataa tuottaa kuka tahansa, on tiedon oikeellisuudesta epävarmuutta.
Monet väittävätkin menevänsä mieluummin kirjastoon hakemaan tietoa, kun
uppoutuvansa netin loputtomaan sivuavaruuteen.

Nuorisoasiain neuvottelukunnan toteuttamassa Nuorisotutkimusbarometrissä
nuoret saivat arvioida viiden eri vaihtoehdot kohdalla omaa internetin käyttöään.
Vaihtoehtoina olivat tiedon haku, viihdepalvelut, ostokset, chattailu ja asioiden
hoito. Eniten nuorten käyttävät internetiä barometrin antaman tuloksen mukaan
tiedon hakuun (94%). Toinen keskeinen nuorten käyttämä palvelu internetissä on
viihde (56%).38

Toisen, Gallup Ad:n toteuttaman tutkimuksen mukaan suosituin internetin
käyttötapa (72% vastaajista) on vierailla tietyillä tiedonhakuun, uutisiin tai muun
tiedon välitykseen liittyvillä sivuilla vähintään kerran viikossa. Sähköposti on
seuraavaksi yleisin netin käyttötapa (62%). Tiedonhakua ilmoittavat harrastavansa
56 % ja surffausta 49%. Noin viidennes vastaajista käytti internetiä pelien ja
musiikin imuroimiseen sekä keskusteluryhmiin ja arvontoihin osallistumiseen.39

Nufix-haastatteluissa nuoret puhuivat rinnakkain tiedosta ja viihdetiedosta. Tällöin
viihteen ja hyötykäytön rajat eivät ole niin selkeitä, miten ne tutkimuksissa on usein
esitetty. Hakukoneen käyttäminen ei ole välttämättä asiatiedon hakemista, mutta
silti jonkinlaisen datan tai tiedon hakua. Viihteeksi taas usein luokitellaan selkeä
huvittelu ja pelaaminen, ei niinkään viihdetiedon hakeminen.

                                                
37 Sisältötuotantoa tukevat verkkopalvelut, Tekes raportti, teknologiakatsaus 73/99, s. 7.
38 Nuorisotutkimusbarometri 2000, s. 29-30.
39 Gallup Ad, Trends& Young People 2000, s. 94-95.
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Vaikka internet on havaintojemme mukaan pääasiassa yhteydenpitoväline, on se
silti leimallisen epäsosiaalinen. Tämä ristiriitainen suhde johtuu tietokoneen ja
internet-kommunikaation voimakkaasta välineellisestä mielikuvasta. Tietokoneen
ääressä koetaan kommunikoitavan välineen kautta ja sen kanssa, enemmän kuin
eri tilassa olevan vastaanottajan kanssa, vaikka oltaisiinkin samaan aikaan
verkossa.

9.1 Internetin käyttö

Internetin käyttötarkoituksia löydettiin seuraavia:
- IRC, mIRC
- ICQ
- chat (KissFM, Jyrki, Artic)
- sähköposti
- sähköpostilistat (bändejä, maanpuolustus, Tolkien, kirjoitusryhmät, mp3-info,
erikoispelikauppa)
- tiedonhaku
- verkkopelaaminen (StarCraft, Quake)
- yhteisön ylläpito ja kehittäminen (esim. peli-, demo scene- ja larppausyhteisöt40)
- virtuaaliyhteisö (Alpha World)
- mp3 -imurointi
- verkko-ostaminen
- uutisryhmät
- kotisivut

Netin käyttäjinä nuoret ovat yksilöllisiä. He osaavat hyödyntää tarpeellisia tai
kiinnostavia palveluita ja käyttömahdollisuuksia omien tarpeidensa mukaan.
Haastateltujen nuorten joukosta löytyi hyvinkin pitkälle erikoistuneita
verkkopelaajia, demojen tuottajia, verkossa keskustelijoita ja rajaseutujen
matkailijoita.

                                                
40 LARP (live action role play) eli liveroolipelit.
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Kuva 2: Mitä nuoret tekevät netissä?

Yllä oleva kaavio perustuu nuorten viikon aikana pitämänsä lokikirjan (ks. liite 1)
merkintöihin. Y-akselilla kuvataan vastanneiden määrää. Viisi nuorta ei ollut
internetissä ollenkaan viikon aikana. Muutama muukin nuori mainitsi, ettei silloin
käyttänyt nettiä niin paljon tai samoihin asioihin kuin yleensä. Oli niin tai näin,
jonkinlaisen kuvan nettiaktiviteeteista taulukosta saa joka tapauksessa.

Millä sivuilla nuoret käyvät?

Kirjallisessa kyselyssä syksyllä 2000 pyysimme nuoria listaamaan kolme internet-
sivustoa, joilla he käyvät useimmin ja kertomaan mitä he niissä tekevät. Tällä
halusimme saada tietoomme konkreettisia paikkoja missä nuoret pyörivät. Pitää
muistaa, että mainitut url-osoitteet ovat niitä, jotka nuoret ovat halunneet meille
paljastaa ja jotka he ovat muistaneet ulkoa kaavaketta täyttäessään. Siksi listassa
korostuu tiedonhaku ja sähköpostin lukeminen. Ne saattavat olla sivuja, joissa
käydään useimmin, mutta eniten aikaa saatetaan käyttää aivan muualla ja eniten
kiinnostusta voivat kerätä aivan muut asiat. Asiallisesti eräs tyttö lisäsi lappuun: ”+
IRC-kanava, aina kun olen netissä, samaten ICQ.” (tyttö, 17) Haastatteluissa on selvinnyt,
että irkkaaminen ja ICQ ovat monille netin tärkein ja jatkuvuudeltaan merkittävin
juttu.

Lisäksi netistä katsotaan tavaroiden hintoja ja laiteuutisia, hankitaan tietoa
laitteista ja bändeistä, haetaan soittoääniä, logoja ja musiikkitiedostoja ja joskus
joku käy kotisivuilla ja joku myöntää edelleen chattaavansa.

Alla mainitut sivut useimmin mainitusta harvemmin mainittuihin sekä nuorten
mainitsemia käyntisyitä.

www.hotmail.com  -- Luen ja lähetän sähköpostia.
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www.fi  -- Tiedonhaku. Haen tietoa esim. esitelmiä varten. Haen kotisivujen
osoitteita, esim. hyvien bändien kotisivuja. Käyn lukemassa sähköpostini.
www.altavista.com  -- Haen joitain sivuja ja käytän joko altavistaa tai muita
hakupalvelimia. Haen turhia saitteja.
www.yahoo.com  -- Käytän hakubottina.
www.google.com  -- Tietojen haku.
www.huuto.net  -- Soitinten hinnat. Nettihuutokauppa.
www.keltainenporssi.fi  -- Käyn katsomassa käytettyjä tavaroita.
www.dr-dre.com  -- Katselen mitä uutisia Dr.Dre:stä.
www.radiolinja.fi  -- Haen soittoääniä puhelimeeni.
www.city.fi  -- Logot jne.
www.iobox.fi  -- Sähköpostiosoitteeni on siellä.
www.napster.com  -- Käyn hakemassa musiikkia.
www.audiofind.com/cgi-bin/search.pl  -- Yritän ladata mp3-tiedostoja (huonolla
menestyksellä).
www.saunalahti.fi/pelit  -- Käyn pelaamassa Triviaa… Kannattaa kokeilla.
www.saunalahti.fi/XXXXX  -- Hyvän ystäväni nettipäiväkirja, jota luen.
www.kiss.fi  -- Käyn joskus chatissa.
www.artic.net
www.muropaketti.com  -- Tietokoneuutisia yms.

Samaan aikaan tehdyissä haastatteluissa sanottiin internetin parhaimmiksi puoliksi
seuraavat: sähköposti, IRC, tiedonhaku, hupi, viihde, mp3:t, ICQ.

9.2 Käytön kasvu

Internetin käytön ensi vaihe ajoittuu usein yläasteelle. Tällöin internet löydetään
uutena mahdollisuutena, johon halutaan tutustua perusteellisesti ja monipuolisesti.
Internet on rajoittamattoman oloinen uusi mahdollisuus, jonka avulla saadaan
helposti yhteys niin ystäviin kuin tuntemattomiinkin ihmisiin. Siihen sisältyy
mahdollisuus hakea tietoa ja huvia nopeasti, välittää henkilökohtaista informaatiota
tai vaikka vaihtaa musiikkia muiden kanssa. Kun "kaikki on nähty", into laantuu
asteittain. Mielenkiinnon kohteeksi nousevat toiset asiat, harrastukset ja yhtä lailla
myös vuodenaika vaikuttaa elämänrytmiin. Kesän myötä entistä vähemmän
istutaan sisällä koneen ääressä, jos nettailua ei todella harrasteta. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita lopullista netistä irrottautumista. Mainonta ja trendit vaikuttavat
kiinnostukseen, kuten myös uudet harrastukset, keskustelutilat, pelit tai uudelleen
löytynyt into mp3-musiikkiin voivat tuoda nuoret takaisin koneiden ääreen ainakin
hetkellisesti.

Internet näyttäytyy nuorille parhaimmillaan suhdeverkostona tai
huvittelumaailmana, mutta menettää nopeasti jännityksensä ja siitä tulee
arkirutiinia, johon ei sisälly sen suurempia arvoja tai intohimoja. Vain harvat
toteuttavan itseään ja osallistuvat aktiivisesti erilaisten sisältöjen tuottamiseen.
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Yhtä lailla netin mahdollistamat monenväliset peliturnajaiset tai maantieteelliset
rajat ylittävät yhteisöt ovat vain pienen vähemmistön kiinnostuksen kohteena 41.

Gallup Ad:n tutkimuksen mukaan internetiä käytetään paljon. 85 prosenttia heidän
tutkimukseensa osallistujista kertoo käyttävänsä internetiä joko kotonaan,
koulussa, työpaikalla tai julkisissa tiloissa. Pojilla internetin käyttö on vielä
tyttöjäkin yleisempää. Vastanneista pojista yhdeksän kymmenestä käyttää
internetiä, tytöistäkin 80 prosenttia.42

Gallup Ad:n tutkimuksessa havaittiin sama asia, minkä mekin huomioimme, eli ikä
vaikuttaa internetin parissa vietetyn ajan määrään. Internetin käyttö kehittyy
sykleissä. 16-18 -vuotiaiden nuorten mielestä jo ohimenneen teiniajan rajaton
verkossa surffaus ja alkuinnostus yleensä ottaen liittyivät netin
uutuudenviehätykseen. Gallup Ad:n tutkimuksen mukaan taas nuorimmat, 12-14-
vuotiaat käyttävät vähemmän aikaa Internetin parissa kuin vanhemmat43.

9.3 Internetin hohdokkuus

Tällä hetkellä internetin hohdokkuus tiivistyy kirjainlyhenteissä ICQ ja mp3. ICQ eli
I seek you - ohjelma oli varsinkin ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen
nuorten suuri löytö verkkomaailmassa. ICQ-ohjelman avulla nuoret keskustelevat
kavereiden ja tuntemattomienkin kanssa. Juttusessiot voivat venyä useimmiksi
tunneiksi ystävien kanssa, joita näkee heti aamusta taas koulussa. Usein nuoret
kuitenkin korostavat nettikeskustelun ja kasvokkain keskustelun erilaisuutta.
Internetissä esille tuotuja arempia asioita ei aina ole asiallista nostaa esille edes
saman henkilön kanssa kasvotusten keskusteltaessa.

ICQ ("I Seek You")
ICQ on israelilaisen Mirabiliksen kehittämä kaverilistaohjelma, jolla etsitään tuttuja
netistä ja kommunikoidaan keskenään joko viestein tai reaaliaikaisesti. Se on
eräänlainen chat ja sähköposti lisättynä muilla toiminnoilla.

Väsymättä ICQ:ta hehkuttaneet nuoret osoittivat toisella haastattelukerralla,
vuoden 2000 lopulla, enemmän kritiikkiä ICQ:ta kohtaan. Jatkuvat
ohjelmistopäivitykset ja käyttömahdollisuuksien rajallisuus olivat ajaneet osan
käyttämään IRC:tä.

Toinen viimeaikojen trendi mp3 on myös vaihtuvien mielipiteiden kohteena. Siinä
kun uutuutena se otettiin innolla vastaan ja musiikkia haettiin enemmänkin vuoden
1999 lopulla, painittiin toisella haastattelukierroksella enemmän moraalisten
kysymysten parissa. Napster-oikeudenkäynti ja julkinen keskustelu mp3-musiikin
tekijänoikeuskysymyksistä olivat herättäneet myös nuoret. Varsinkin musiikkia
harrastavat pojat tuomitsivat mp3-musiikin välittämisen piratismiksi ja

                                                
41 Havainto on tehty haastattelemiemme nuorten joukossa. Erilaiset pelitilat kokoavat satoja
tuhansia pelaajia ja esimerkiksi suomalaisessa Hotelli Kultakalassa oli 28.3.2001 mennessä
rekisteröityneitä 125638 eri hahmoa.
42 Gallup Ad: Trends & Young people 2000, s. 87.
43 Gallup Ad, Trends & Young people 2000 s. 91.
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epäeettiseksi toiminnaksi, koska jokainen markka on artistien – heidän –
taskustaan pois.

haast: Kuinka paljon sä vaikka yleensä kulutat rahaa musiikkiin?
poika 1: No nykyään aika... tosi paljon.
haast: Eli niinku kuukaudessa?
poika 1: Vähintään 2 cd:tä.
haast: Luuletsä et vähentäisit ostamista, jos sä hakisit niit biisejä sielt netistä?
poika 1: Joo, ja jos mul olis sit mp3-soitin (mukana kannettava).

Mukana kannettavien tai puhelimeen liitettävien mp3-soittimien markkinoille tulo
kasvattaa kiinnostusta mp3-musiikin mahdollisuuksiin. Monilla ei ole tietokonetta
tai CD-R -soitinta kotona henkilökohtaisessa käytössä, jolloin mp3-musiikki ei tällä
hetkellä kiinnosta. Jos musiikin kuitenkin saa haettua ilmaiseksi internetistä
kännykän ohessa olevaan mp3-soittimeen, nousee kiinnostus nähtävästi taas
voimakkaasti tätä mahdollisuutta kohtaan.

9.4 Sähköposti

Vakiintuneempina ja trendeistä riippumattomina käyttötapoina pysyvät
kahdenvälinen tai ryhmässä keskustelu. Sähköposti on kaikilla käytössä jossain
määrin. Toiset harrastavat kirjeenvaihtoa, toiset seuraavat postituslistoja, tietyn
peliklaanin tapahtumia tai kommunikoivat uusien nettituttavien kanssa
sähköpostitse. Sähköpostia käytettiin aiemmin selkeämmin chattailyn ohessa,
koska chatissa tutustuttiin uusiin ihmisiin, joiden kanssa kahdenkeskistä
keskustelua jatkettiin kahden kesken sähköpostitse tai ICQ:ssa.

Sähköpostiosoite hankitaan yleensä ilmaisilta sähköpostitunnuksen tarjoajilta,
vaikka monet haastatelluista nuorista saisivat sähköpostiosoitteen myös koulusta.
Etunimi.sukunimi tyyppinen rakenne ei kuitenkaan ole nuorilla käytössä, koska
olennaista on, ettei henkilöä tunnistettaisi sähköpostiosoitteen perusteella. Tällöin
uskaltaa rohkeammin heittäytyä keskusteluihin chat-tiloissa ja vaihtaa mielipiteitä
postituslistoilla. Sähköpostin välityksellä pidetään yhteyttä vain satunnaisesti
ystäviin tai kauempana asuviin kavereihin. Tällöin sähköpostiosoitteen
vaihtaminen ei edellytä yhtä suurta tiedotusrumbaa tai hetkellisesti irrota nuorta
tämän sosiaalisesta piiristä. Sähköpostiin siirtynyt kirjeenvaihto on myös
jokseenkin suosittua. Kirjekavereiden asema on kuitenkin aivan toinen "oikeisiin"
kavereihin verrattuna. Eräs poika kertoi kyllästyneensä kirjoitteluun ja jättäneensä
kaikki kirjekaverinsa samalla kertaa.

9.5 Chattaily

Chat
Chatissa keskustellaan reaaliajassa muiden nettaajien kanssa. WWW-pohjainen
vuorovaikutteinen keskustelupalvelu on perusirkkailua lähestyttävämpi sovellutus.
Teknisesti chattailu on helppoa, internet-selaimen lisäksi muuta ohjelmistoa ei
tarvita.
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Chatit44 ovat jonkinlaisia "saippuaoopperasimulaattoreita", sillä ne perustuvat
ihmisen väliseen kommunikaatioon ja sosiaalisten suhteiden hoitoon. Analogioissa
saippuaoopperoiden kanssa chatit tuntuvat myös perineen median
halveksitumman ja hyljeksitymmän sisällön osan. Netti on omiaan itseään
inhoaville, ujoille tai syrjäytyneille yksilöille. "Jos ne inhoo itteänsä, niin jossain
netissä ne pystyy olee ihan toinen niinku ihminen." Samalla tavoin kuin
(suomalaiset) ihmiset näkevät tarpeelliseksi selitellä saippuaoopperoiden
katsomistaan, useimmat nuoret selittävät myös chattien käyttöä: kyse on
useammin harmittomasta ajankulusta - jopa ajan tappamisesta - tai pelleilystä kuin
"todellisesta" seurustelusta tai parin etsimisestä, mikä tosiasiassa tuntuu usein
olevan päämäärä. Ihmisten tapaaminen joskus kasvotusten. Varsinkin pojat
korostavat haastattelussa, etteivät he koskaan käy chateissa, jotka ovat heidän
mielestään turhia. Mutta kuitenkin - samoin kuin katselevat saippuaoopperoita -
poikienkin on harrastettava chattaamista, sillä muuten eivät tytöt viihtyisi linjoilla
niin hyvin.45 Sama pätee uusimmassa trendissä, TV-chatissa. Kukaan ei tunnusta
osallistuvansa siihen, vaan naureskelee niille, jotka laittavat viisi markkaa
viestittääkseen jotain turhaa tuntemattomille ihmisille. Kaikki kuitenkin tuntevat TV-
chatit ja myöntävät satunnaisesti sitä seuraavansa.

Verkon keskustelutiloista ollaan montaa mieltä. Kaikki siellä ovat käyneet
katsomassa, mutta monet ovat lopettaneet käymisen tai ainakin vähentäneet sitä
runsaasti. Pojat eivät tahdo myöntää chattailevansä ollenkaan. Yleisempää on
puheiden mukaan mennä vaan tuhoamismielellä tyhjentämään keskustelutiloja.
Tämä tapahtuu ns. floodaamalla eli huutamalla jotain niin kauan, ettei kukaan muu
pysty keskustelemaan. Usein muut keskustelijat vaihtavat rauhallisemmille
kanaville, jolloin terroristit saavat tyydytyksen kanavan tyhjentämisestä ja voivat
siirtyä jatkamaan touhujaan muualle. Jonkinlaista pilailua kaikki tunnustavat
harrastaneensa ja monet myöntävät sukupuolen ja iän vaihdolla mahdollistuvan
"identiteettisurffailun". Usein kehitellyt identiteetit rakennetaan kuitenkin niin
hatariksi tai epäuskottaviksi, ettei kukaan todella niitä usko. Tuntuu myös lähes
oletusarvolta, että pojat esiintyvät chateissa tyttöinä ja tytöt poikina.46 Käytännössä
tämä ei päde yhtä selkeästi kuin nuorten keskusteluissa, joissa nostetaan esille
huippukohtia ja hauskoja tilanteita. Useampi nuori myöntää nettideittailleensa
joskus eli tutustuneensa johonkin henkilöön chatissa ja tavanneensa tämän
myöhemmin kasvotusten treffeillä.

9.6 IRC

IRC (Internet relay chat)
Irkki eli Internet Relay Chat "sähköinen pulinalinja" on suomalaisen Jarkko
Oikarisen kehittämä keskustelukanava. Idea on se, että kun otat yhteyden
sopivalla ohjelmalla johonkin IRC-palvelimeen, voit joko seurata ruudultasi jollakin
kanavalla käynnissä olevaa keskustelua tai osallistua itse reaaliaikaisesti

                                                
44 Ks. Liite 3. Yksi tyttöryhmä tutustui ensimmäistä kertaa graafiseen Hotelli Kultakala -chattiin.
Liitteenä keskustelu ensimmäiseltä käyttökerralta.
45 Annikka Suoninen, Nufix-seminaariesitys Innopolissa, Espossa helmikuussa 2000
(julkaisematon).
46 Annikka Suoninen, Nufix-seminaariesitys Innopolissa, Espossa helmikuussa 2000
(julkaisematon).
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ruutukeskusteluun lähettämällä kanavalle viestin, johon joku - toivottavasti -
vastaa.

IRC on chat-kanavia ja ICQ:tä uskottavampi ja asiallisempana pidetty vaihtoehto.
Siinä kun chat-kanavat ovat lapsille, joissa vain harva haastatelluista nuorista
tunnustaa käyvänsä, IRC:llä on maine todellisten harrastajien
keskustelukanavana. IRC:ssä on yhtäaikainen mahdollisuus sekä monenväliseen
että kahdenkeskiseen keskusteluun, jos tarve sellaiseen syntyy. IRC:n
kanavamallin myötä on mahdollista eriytyä chatin huutavasta massasta omaan
porukkaan, joka usein tapailee säännöllisesti tietyllä omalla kanavalla. Tällöin
ulkopuolisilla ei ole juuri asiaa tai mielenkiintoa osallistua "sisäpiirin" juttuihin.
IRC:ssä aktiivisesti kavereitaan tapaavat nuoret väittävätkin, ettei heitä enää
kiinnosta tutustua uusiin ihmisiin. Parempaa on keskustella tuttujen
koulukavereiden kanssa omalla kanavalla itseä kiinnostavista asioista.
Molemmista kouluista löytyi nuoria, jotka tapaavat ystäviään säännöllisesti IRC-
kanavalla. Toinen ryhmä koostuu lähes kokonaan luokkakavereista. Toisella
kanavalla tapailee lähes päivittäin 60 pojan joukko. Niistä kolmasosa on tuttuja
koulun kautta ja loput kavereiden kavereita tai tuttuja netin kautta.

9.7 Kotisivut

Kotisivujen merkitys ei ole kaikille selvä. Lähinnä verkkoaktiiveilla oli omat sivunsa.
Lisäksi eräs poika mainitsi idean omasta portaalista, joille olisi kerännyt kaikki
itselleen tärkeät linkit ja hakurobotit. Hän oli räätälöinyt itselleen aloitussivun
varmistaakseen toimimisen ja nopean pääsyn sinne minne haluaa. Monet muut
pitävät kotisivuja täysin turhina, jonne laitetaan sellaista henkilökohtaista tietoa,
joka tuskin kiinnostaa ketään. Kotisivuilla kuitenkin käydään hakemassa joko
inspiraatiota, naureskelemassa niiden surkeudelle tai sitten käydään katsomassa
nettikavereiden ja "oikeiden" kavereiden sivuja.

Mahdollisia käyttötarkoituksia kotisivuille mietittäessään nuoret olivat yllättävän
konservatiivisia ja myötäilivät yleisesti vallalla olevaa yksityishenkilöiden
kotisivukulttuuria: "mitä sanomista mulla voisi olla", "ketä kiinnostaa", "itsestä
laittaa sinne kaikkea", "jotain kuvia ja linkkejä voisi sinne laittaa" tai "voisi tehdä
jollekin bändille sivut". Suhtautuminen on usein välinpitämättömän ironinen: jotain
roskaa voisi sinne väsätä ihan vaikka vastaiskuksi sille mitä muut tekee tosissaan.
Yleisesti nuoria ei todellakaan kiinnosta "lapualaisen 13-vuotiaan Reksi-koiran
kuvat ja kuviot". Monet eivät sivuja tee juuri sen takia, että heillä ei ole sitä
tarpeellista ideaa, ei mitään erityistä sanottavaa, eikä erityistä tarvetta tuoda omaa
normaaliuttaan internetissä esille. Kaikki nuoret ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta
tehneet yläasteella itselleen verkkosivut. Niiden nettiosoitteita ei kuitenkaan
muisteta - tai haluta muistaa - eikä niiden olemassaolostakaan enää olla varmoja.

Toisella haastattelukierroksella nekin, jotka olivat vuotta aiemmin tekemässä chat-
kaverien vuoksi sivujaan, eivät olleet hommassa edistyneet juurikaan. Verkossa
jutustelu oli jäänyt vähemmälle ja samalla omien kuvien tai tietojen levittäminen
internetissä menettänyt merkityksensä. Eräälle tytölle oli uudeksi kiinnostuksen
kohteeksi noussut netissä julkaistava päiväkirja, jollaiseen hän oli tutustunut
kaverinsa sivuilla. Päiväkirjaideakin oli kuitenkin vielä harkinnassa. Muita omia
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käyttötarkoituksia ei nettiin ole juurikaan kehitetty. Kotisivut toimisivat hyvänä
julkaisukanavana, mutta omaa sisältöä tai käyttöä ei tunnuta keksittävän.
Joidenkin harrastuspiirien ilmoitustietoa välitetään internet-sivuilla, mutta sekin
vaatii jatkuvaa päivitystä, koti-internetiä ja melko rajoittamatonta käyttöaikaa.

9.8 Muu käyttö

Haastattelemiemme nuorten joukosta löytyi vain harvoja, jotka käyttivät nettiä
muihin kuin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Ensimmäisellä
haastattelukierroksella oli mukana poikia, jotka pelasivat verkossa (mm. Starcraft,
Diablo). Haastatelluista pojista puolet harrasti verkkopelaamista melko
säännöllisesti ja mukana oli kaksi hyvin innokasta (lähes fanaattista)
peliharrastajaa, joille verkkopelit ja niiden ympärille rakentuneet peliklaanit olivat
hyvin tärkeitä. Kolmas verkkopeleistä vähintään yhtä innostunut poika joutui
toistaiseksi tyytymään "hangaroundin" osaan, sillä hänellä ei ollut omaa
internetliittymää, eikä kavereiden luona epäsäännöllisesti pelaamalla ollut
mahdollisuutta päästä mihinkään klaaniin jäseneksi47. Eräs poika oli kaverinsa
opastuksella tutustunut kolmiulotteiseen Alphaworld-virtuaalimaailmaan.
Seuraavalla kierroksella kaveri oli kuitenkin muuttanut ja samalla yhteys
virtuaalimaailmaan oli ainakin toistaiseksi katkennut.

                                                
47 Annikka Suoninen, Nufix-seminaariesitys Innopolissa, Espossa helmikuussa 2000
(julkaisematon).
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10. Yhteisöllisyys

10.1 Maailmankylä ja suhderihmasto

Verkosta on puhuttu välineenä, jonne kaikki voivat tuottaa sisältöä. Internetiä eivät
sido samanlaiset hierarkiat kuin muuta tiedonvälitystä, jonne vain tietyt henkilöt
voivat tuottaa sisältöä. Verkosta on puhuttu myös 1960-luvulla Marshall
McLuhanin hahmotteleman "maailmankylän" toteutumisena. Tällöin sieltä löytyy
hyvin epähierarkkisia virtuaalisia yhteisöjä, joita voi itse luoda tai joihin voi melko
vapaasti liittyä mukaan. Verkkoyhteisöiksi vai virtuaaliyhteisöiksi nimetään varsin
laajasti erilaisia kommunikatiivisia tai pelillisiä tiloja, kuten MUD:t, merkkipohjaiset
sekä graafiset chatit ja pelitilat, news groupit ja keskusteluryhmät.

Yhteisöllisyyden kriteereiksi määritellään mm. ryhmän yhteiset tavoitteet,
sitoutuminen, samaistuminen, yksilön ja yhteisön rajat ja keskinäiset suhteet.
Nämä toteutuvat kännykän kautta yhteyttä pidettävän kaveripiirin keskuudessa.
Verkkoon määreiden soveltaminen on vaikeampaa. Hyvin harvat nuoret käyvät
säännöllisesti missään netin tilassa  - sähköpostia lukuunottamatta.

Virtuaalinen taas ymmärretään välineelliseksi, vaikkakin kännykän kautta kontaktit
eivät ole virtuaalisia nettituttavuuksia, vaan koulukaverit ja ihmiset joihin on
tutustuttu ”oikeassa elämässä”. Netin epäsäännöllinen, kausittainen käyttö
vaikuttaa siihen, että harva nuori oli verkon kautta mukana missään yhteisöksi
nimettävässä ryhmässä. Yhteisön määritellään syntyvän ajan mukaan, kun tilassa
vakiintuu tietyt kävijät. Tilassa on käyty tietty aika ja tutustuttu ihmisiin, joista on
muodostunut vakioporukka, joka aktiivisesti kuluttaa aikaa tilassa ja haluaa
yhteisöä myös kehittää.

Internet mahdollistaa maantieteellisten ja kielirajojen ylittämisen, jolloin laajalla
maantieteellisellä alueella tai eri mantereilla olevat henkilöt voivat muodostaa
yhteisön. Nuoret eivät kuitenkaan koe tätä niin merkittävänä seikkana ja
lisäarvona. Usein verkkoyhteisöihin on tutustuttu suomenkielisillä kanavilla.
Suomenkielisiin verkkoyhteisöihin tuntuu pääsevän helpommin sisälle ja siellä
mahdollistuu myös paremmin kasvokkain tapaamisen mahdollisuus, jos se
nähdään tarpeelliseksi. Helpompaa on matkustaa maan sisällä tapaamaan uusia
tuttavia, kuin että matkustaisi ulkomaille. Vain verkkopelaajat tekevät useimmiten
poikkeuksen, koska ajautuvat helpommin kansainvälisiin piireihin peliklaanien
myötä. Menestyksekäs peliklaani ei katso maantieteellistä sijaintia, pelkästään
taitoa ja kykyjä pelitilassa.

Nettitilaa ja tuntemattomien kanssa keskustelua selvemmin käsitetään
reaalimaailman yhteisön laajennus kännykän ”virtuaalisuuden ”myötä. Internet-
yhteisöä ei yhtä voimakkaasti jakseta myöskään pitää yllä. Koko verkkoyhteisöön
ja sen myötä muodostuneeseen kaveripiiriin voidaan katkaista yhteydet
spontaanisti, mutta reaalimaailman kavereiden kanssa toimitaan eri tavalla.
Suhteita voi loppua ja uusia alkaa, mutta yhdestä päätöksestä "ei vaan enää
jaksa", ei koko kaveripiiriä hävitetä. Suhteiden solmiminen, mutta myös
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katkaiseminen on helpompaa netissä, uudet saa vanhojen tilalle tarvittaessa
kohtuullisen nopeasti.

10.2 Keskustelutilat ja kiinnostusyhteisöt

1990-luvulla internetin voimakas laajeneminen ja toisaalta selainten huomattava
kehitys toivat mahdolliseksi monipuolisten virtuaaliyhteisöjen luomisen. Monet
nykyiset verkkoyhteisöt keskittyvät juuri nuoria kiinnostaville alueille; pelaamiseen,
keskusteluun tai muuhun yhteistoimintaan. Kysyessämme verkkoyhteisöissä
elämisestä nuorilta, osa lähinnä ihmetteli mitä yhteisöllisyys verkoissa mahtaa
tarkoittaa, toiset näkivät jo yksinkertaisen postituslistan tai verkkopelin luovan
yhteisön. Verkon käyttöön negatiivisesti suhtautuvat näkivät yhteisön ajatuksen
lähinnä verkossa elämisenä, todellisen elämän syrjäyttävänä vaihtoehtona.
Erilaiset virtuaalimaailmat ovat heidän mielestään "lähinnä semmosille, joilla ei oo mitään
omaa elämää. Ne istuu vaan sen tietokoneen ääres. Ne voi sit yrittää keksii jonku keinoelämän
itelleen, ku ei muuta oo." (poika 16)

Haastatellut nuoret mielsivät yhteisöt lähinnä omien harrastustensa ja
kiinnostuksen kohteensa kautta. Toisille netissä toimiminen liittyi nettimaineen
keräämiseen. Eräs poika toimi aktiivisena kansainvälisessä demoscenessä, jolloin
hänen käsittämänsä verkkoyhteisö rakentui maantieteellisesti hajalla asuvista
yksilöistä, joita yhdisti sama harrastus.
haast: Onks tämmönen niin sanottu nettiyhteisö kansainvälistä?
poika 4: On joo siis et mä en missään niinku suomalaisissa piireissä yleensä kulje. Jos mä pelaisin
näitä nettipelejä ni kyl mä silloin olisin kyl enemmän tälleen pohjoismaalaisten, mut mä en pelaa.

Keskustelutilat ovat KissFM:n Chatropolin tyyppisiä paikkoja, joissa keskustellaan,
tapaillaan tuttuja ja tuntemattomia, luodaan suhteita, esitellään omia ajatuksia,
myydään ja ostetaan tavaraa. Anonyymeihin suhdeyhteisöihin liittyvät
verkkokommunikaation lieveilmiöt: chattiterroristit sekä loputon uusien ja
satunnaisten piipahtelijoiden harhailu ja häirintä. Esimerkiksi Jyrkin chatissä
toteutuu Chatropolia paremmin suhdeyhteisön ajatus, koska siellä keskustelijoiden
oikeat identiteetit ovat vähintään ylläpitäjän tiedossa. Tämä vähentää
huomattavasti häiriköintiä ja mahdollistaa todellisen keskustelun satunnaisten
"onks tääl -88 gimmoi/kundei?" huutojen, herjaamisen tai kysymysten sijaan.
Suhdeyhteisöissä tunnettavuus voi rakentua myös kuvitteellisen identiteetin päälle.
Tällöin oikean nimen tapaan yhteisön aktiivisten jäsenten nickit tulevat muille
tutuiksi. Kun tietty maine tai asema yhteisössä on saavutettu, ei sitä tuhota
terrorisoimalla toisten keskusteluja tai muuten häiriköimällä tilassa. Keskustelutilat
olivat poikkeuksetta kaikille nuorille tuttuja. KissFM:n Chatropol on selkeästi
tunnetuin ja suosituin erilaisten keskustelutilojen yhteenliittymä.

Kiinnostusyhteisöjä on monenlaisia. Ne voidaan toteuttaa reaaliaikaisesti tai
tiettyinä aikoina lähetettävien sähköpostien myötä, graafisina tai merkkipohjaisina,
laajoina tai suppeina. Esimerkiksi tiettyä bändiä koskeva postituslista koettiin jo
tietynlaiseksi yhteisöksi. Listalla keskustelee usein samat aktiiviset henkilöt ja
listalaisten kanssa käydään myös henkilökohtaisia sähköpostikeskusteluita.
Postituslistan tuttavuuksista voi muodostua mailikavereita tai heitä voi tavata
esimerkiksi bändin keikoilla ja muissa tilaisuuksissa. Tyttö 16:n mukaan
postituslistalla keskusteluun osallistuvat myös tietyn bändin ystävät tai henkilöt,
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jotka ovat jo vuosia seuranneet bändiä. Tällöin "rivifanit" ja "bändin tuttavat"
kohtaavat. Toisaalta myös oma status listalla voi kehittyä aktiivisen keskustelun tai
muun toiminnan myötä. Kiinnostusyhteisöt ovat epähierarkkisia. Yhdistävänä
tekijänä toimii sama kiinnostuksen kohde. Kiinnostusyhteisöjä voivat olla myös
mm. tiettyyn urheilulajiin, mp3-musiikkiin tai maanpuolustukseen keskittyvät
verkkotilat.  Yhteisöiksi laskettiin myös mm. verkkopelit kuten Diablo tai StarCraft.
Myös peleissä maine on hyvin olennainen asia, jotta pääsisi maineikkaisiin
klaaneihin ja jotta oma nick name eli oman hahmon nimi saisi arvostusta. Usein
pelitiloissa käytävää toimintaa ja keskustelua jatketaan IRC-kanavilla. Pelaajat
voivat jopa luoda monia hahmoja yksi toisensa perään kunnes hahmo menestyy
tarpeeksi hyviä ja saa pisteitä. Huonomaineisen hahmon on vaikea nousta
arvostukseen. Jatkuva häviäminen kartuttaa myös miinuspisteiden saldoa. Tällöin
hyvien pistesijojen saavuttaminen on käytännössä menetetty haave, eikä tällöin
hahmoa pyydetä klaaneihin. Ilman klaania nettimaineen kerääminen on
vaikeampaa.

10.3 Ryhmän sisäinen viestintä

Yhteisöllisyyden ajatukseen tartutaan selkeämmin kuvaamalla ystäväpiirien
kommunikointia ICQ:n avulla tai omalla IRC-kanavalla. Haastateltujen nuorten
joukosta löytyy useampi ryhmä, jotka koulupäivän jälkeen tapaavat toisiaan myös
verkossa. Toiset käyttävät ICQ:ta keskustellen kahden kesken tai ryhmässä, toiset
ovat perustaneet omat IRC-kanavan, jossa jatkavat koulukeskusteluja tai puhuvat
aremmista asioista, joista ei puhuta kasvotusten. Onkin rakentunut tietynlaisia
sääntöjä siitä, mitä keskustellaan kahden kesken netissä, mitä koulussa tai
ryhmässä. Myös ryhmän kokoonpano on ajan myötä muotoutunut niin, ettei sinne
ulkopuolisia juuri mahdu:
haast: Oliks sul siis ne kenen kaa sä oot irkissä niin semmosia kavereita, mitä sä tapaat muutenkin
täällä?
poika: Kyllähän päivittäin suurinta osaa, tosin meil on nykyään jotain 60 tyyppii ku käy kanavalla,
en mä kaikkia tietenkään tunne. Just semmonen 15-20 on niitä jotain mä nään päivittäin.
haast: Onks teil mitään semmosii tapaamisii, mitä joillain kanavilla on?
poika: Siis… ei paitsi sil meidän kaveripiirillä. Kyl sitä aina välillä tulee tutustuttuu niiden juttujen
perusteella, mut ei niit oo ku ehkä viis jota on tavannu irkin kautta (poika 18).

Monenkeskisen kommunikaation leimaava piirre on uusiin ihmisiin tutustumisen
mahdollisuus. Tämä onkin yksi chattailyn kiinnostavista piirteistä, jota nuoret
käyttävät paljon hyväkseen. Sähköpostin välityksellä uusien tuttavuuksien
tapaaminen on nähtävissä osana verkkotutustumisen kaavaa (ks. 10.4). Chattailyn
päämääränä voi olla uusien ystävien tai seurustelukumppaninkin löytäminen.
Tällöin chatistä siirrytään sähköpostiin tai muihin välineisiin tutustumaan paremmin
ja pohjustamaan mahdollista tapaamista. Jos oma porukka netissä on rakentunut,
ei uusiin ihmisiin tutustuminen tai chattaily tunnu enää niin kiinnostavalta.
tyttö 3: Niin en mäkään jaksa irkissä käydä muualla ku meidän vakio- tai siis meidän kanavalla.
Koska tota yleensä jos menee jonnekin niin se on, se on tota semmonen missä on miljoonia
ihmisiä jotka ei kumminkaan sano koskaan mitään.
tyttö 1: Ja vaik ne sanois, ni ne on sit jostain kaukaa ja niit ei tunne ja ei välttämättä edes halua
tuntea.

10.4 Verkkotutustumisen kaavio



61

Uusien suhteiden solmimisesta verkossa on tullut arkipäivää ja luonnollista.
Ystävyyssuhteita solmitaan ja joidenkin mielestä myös seurustelu on helpompi
aloittaa keskustelemalla verkossa. Tällöin henkilöstä oppii tuntemaan paljon
enemmän kuin kasvotusten keskusteltaessa. Monesti kaikkia asioita ei saada
sanottua kasvotusten, mutta hyvinkin helposti verkossa. Suhteiden solmimisessa
ongelmia tuottaa toisen kasvottomuus. Toinen voi hurmata kirjoituksillaan, mutta
tuottaa kasvokkain tavatessa pettymyksen. Toiset valehtelevat ulkonäkönsä,
tyylinsä tai luonteensa. Useimmiten väärinkäsitykset johtuvat kuitenkin toisen
mielikuvituksesta. Muutaman ominaisuuden kuvaaminen luo toisesta tietynlaisen
mielikuvan, eikä todellinen henkilö useinkaan ole mielikuvaa vastaava.

haast: Millasii juttuja sä oot kuullu, miten niille on käyny?
tyttö 1: No kolme kaverii meni sinne Helsinkiin kattomaan, että joo tulkaas tänne näin, mennään
kattoon tota babbab babbab, sit sinne tuli kolme jätkää sitte niitten kanssa ja no, ne oli pyöriskelly
siellä Hesassa silleen niinku siinä paikassa mihin ne oli sopinu silleen. Sit ne oli nähny et kolme
sellasta ihan tajuttoman kamalaa jätkää tulee sieltä. Ne katto silleen et ei noi voi olla ne, sitte ei,
kyllä on. Sit ne tuli kysyyn ne jätkät niinku että oottekste ne ja ne ja ne. Sitte ne oli ollu et ei. Et ei
olla. "Ai jaa", no sit ne lähti tietsä kiertään sitä, nää mun kaverit lähti sit äkkii pois sieltä, ne oli
silleen ei ei ei ei! Vähän huijas sit niitä poikia ja sit ne lähti etsiin niitä
tuttavuuksia.
haast: Oliksne sit kuvaillu itsensä jotenkin ihan toisenlaisiksi...?
tyttö 1: No oli se vähän silleen ollu kyl joo, ja sitte yks oli ollu semmonen tämmönen iso ja
yhellä ollu semmoset kauheet nököhampaat ja niissä oli ollu vaikka mitä piirteitä, mitä ei ollu
kauheesti siellä netissä sitten sanottu.

Jos nuorten kesken tutustuminen tapahtuu internetissä, on huomattavissa tietty
käyttäytymismalli, jossa lähdetään anonyymistä kommunikoinnista ja saatetaan
päätyä kasvokkain olemiseen; pienimmästä sosiaalisesta kontrollista suurimpaan.

 chat à  sähköposti ja/ tai ICQ à tekstiviestit à soitot à tapaaminen   

Kaikki tutustumiset eivät suinkaan etene alusta loppuun, vaan jäävät jollekin
asteella. Tämä on usein täysin tietoista, sillä nuorilla on tarve ja halu pitää erilaisia
ihmissuhteita yllä, joista suinkaan kaikkiin ei kuulu toisen kanssa "reaalielämässä
toimiminen" tai välttämättä edes oikean identiteetin tunteminen. Tämä voi olla
täysin tyydyttävää, sillä kaikille suhteille ei ole samoja toimintaedellytyksiä. Ei aina
haluta yhdistää piirejä – on mukavaa olla erilailla eri kuvioissa.

Jos tutustuminen etenee "alusta loppuun", niin silloin yleinen tapa edetä on tämä:
Jos chatissä tavataan, niin seuraavaksi vaihdetaan sähköpostiosoitteita tai
liitetään toinen omaan ICQ-listaan. Jos tutustuminen etenee, vaihdetaan
mahdollisesti kännykkänumeroita. Ensin lähetetään tekstiviestejä, sitten saatetaan
soitella ja sovitaan lopulta tapaaminen. Aina ei siis päästä tai edes haluta
näkemisasteelle, mutta sokkotreffejäkin on harrastettu. Kokemukset niistä
vaihtelevat yleensä järkytyksestä lievään pettymykseen.

Poika, 16 kertoi, että verkon tavatut tytöt olivat kerrassaan hirveitä. Toisaalta
samanikäinen tyttö oli löytänyt poikaystävänsä KissFM:n chatistä aloitusrepliikillä
"onks täällä ketään poikaa, joka soittaa kitaraa?". Joulun aikaan 1999 tuli vuosi siitä, kun
he ensimmäistä kertaa tapasivat chatissä. Medioiden käyttö on elämäntapa tai
olennainen osa elämää.
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11. Kännykän ja internetin eroja ja yhtäläisyyksiä

11.1 Nuorten vapaavyöhykkeet

Eräs kännyköiden ja internetin suureen suosioon vaikuttava seikka voi olla se, että
nämä laitteet muodostavat nuorille jonkinlaisia "vapaavyöhykkeitä”, alueita joissa
tapahtuvaa toimintaa vanhemmat eivät pysty kontrolloimaan. Nyt nuorilla voi olla
aivan erillinen, laaja kaveripiiri netissä, josta vanhemmilla ei ole mitään tietoa.
Nuorten maailman raja-alueet sulkeutuvat salasanojen ja URL-osoitteiden taakse;
ICQ-listoihin, virtuaaliyhteisöihin ja keskustelutiloihin. Nuorille on myös tullut uusia
ystäviä, jotka voivat olla olemassa vain internetissä. Tällaiset tuttavat eivät
välttämättä koskaan pääse vanhempien tietoon.

Samansuuntaista kehitystä on rakentunut myös kännykän myötä. Ennen nuorten
kaverit soittivat kodin lankapuhelimeen tai tulivat ovat taakse, jolloin vanhemmilla
oli jonkinlainen käsitys nuorten kaveripiiristä. Nyt myös kaverit, joita nuoret
tapaavat päivittäin, ottavat yhteyttä suoraan kännykkään ja tällöin jopa
lähikaveripiiri voi jäädä vieraaksi vanhemmille 48.

Mikä parasta näissä vapaavyöhykkeissä, toiminta on useimmiten vanhempien
rahoittamaa ja laitteet ja yhteydet joskus jopa vanhempien omalla aloitteellaan
hankkimia. Esim. internet on hankittu lapsen kehitykselle ja mukana pysymiselle
hyödyllisenä välineenä, ja kännykkä taas vanhempien kanssa yhteydenpitoon.

11.2 Kännykkä ja kaukokasvatus

Kännykkä toimii monien perheiden keskeisenä kommunikaatiokanavana. Nuorten
elämäntyyli on kavereiden, harrastusten, seurustelun sekä työn takia kiireinen
eivätkä kaikki näe vanhempiansa päivittäin. Suurin osa ei myönnä istuvansa iltoja
kotona, ainakaan siihen aikaan, että ehtisi seurustella vanhempien kanssa.

Kännykällä pidetään yhteyttä niin kavereihin kuin kaukovanhempiinkin. Joissain
perheissä kännykkä on perheen keskeisin yhteydenpitoväline. Lapset ja
vanhemmat elävät aivan eri rytmissä tai jopa eri paikkakunnilla, jolloin vanhemmat
soittelevat nuorille -nuorten mielestä ainakin 500 kertaa päivässä. "Soittelee aina
et tiskaa ja osta ruokaa sinne ja tämmöstä älytöntä."

Yksi nuori totesi, että näki äitinsä viimeksi kolme päivää sitten, kun äiti kävi
tuomassa ruokaa. Uudenlainen suhde on nuorten mielestä kuitenkin vahvistanut
suhdetta vanhempiin. Vanhemmat pitävät aktiivisesti yhteyttä nuoriin, mutta yhtä
lailla nuoret soittelevat vanhemmilleen vapaaehtoisesti ja kertovat kuulumisiaan.
Joissain talouksissa lankapuhelimista on luovuttu, jolloin kontakti kulkee jokaisen
mukana ja perhe saadaan kokoon heti, muutamalla puhelinsoitolla.

                                                
48 Oletamme, että nuorempien lasten kohdalla tilanne ei ole vastaava.
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poika 1: No, kylhän se nyt tänäänki soitti mulle tunnille (!) Mä... ei ei oo koskaan ennen soittanu
mulle sillon ku mä oon ollu koulus, mut nyt se soitti ja sit mul sattu olee viel kännykkä päällä, mut
sit mä ajattelin et en mä vastaa ku se on äiti. En mä sit tiiä olisko sil ollu jotain ihmeellistä.
tyttö 1: Kyl ne vähän itkee ku mä en oo ikinä kotona, tai silleen. "Oisit nyt ees joskus kotona". Mut
ei ne silleen, ei ne oo koskaan käskeny mitään tai tollast.

Kännykällä siis hoidetaan perheen yhdessäolon ja välittämisen funktioita
jonkinlaisen kauko-ohjaimen tai virtuaalisen yhteyden välityksellä. Vanhemmat
saavat itselleen vapautta ja hyvän omantunnon ja itsenäistymään kiirehtivät nuoret
vapautta ilman fyysistä kontrollia.

11.3 Netin ja kännykän erilainen yhteisöllisyys

Kännykkä ja ääniyhteys luo selkeämmin tietynlaisen ”epätilan”, joka yhdistää
keskustelijat samaan tilaan. Tällöin esimerkiksi istuessa bussissa voi
ajatuksellisesti irtautua linja-auton matkustamon tilasta ja joskus varsin vapaastikin
keskustella henkilökohtaisista asioita kännykässä, huomioonottamatta ympärillä
istuvia henkilöitä. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kännykkä hävittää fyysisen
tilan rajoitukset, internet luo etäyhteyden ja kontaktipinnan tuntemattomiin.

Tyttö, 16: No, meillä on siis mun kaveripiirissä on silleen, et jos sä jotain sovit jonain tiettynä
päivänä ni on ihan saletti, et se muuttuu ainaki viel kymmenen kertaa. Et mä varmaan olisin ihan
hukassa, mä en tietäis yhtään mistään mitään, et mis kaikki on ja millon pitää mennä minnekki, et
on se kumminki tosi tärkee se puhelin mulle. Varmaan kaikille muillekin, jotka seilaa aina ympäri
viikonloput jossaki ties missä aina.

Kännykän ja internetin välityksellä käytävä kommunikaatio eroaa toisistaan
olennaisesti. Kännykkää käytetään jo olemassa olevan ryhmän sisäisessä
kommunikaatiossa. Tämä ryhmä ei ole stabiili, vaan rakentuu alati muutoksessa
olevan kontaktiverkoston myötä. Uudet kaverit ja satunnaisetkin tuttavuudet
tallennetaan automaattisesti puhelimen muistiin. Niiden tarpeellisuudesta tai
turhuudesta päätetään myöhemmin - viimeistään silloin kun puhelimen muisti
alkaa täyttyä. Internet avaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin helposti ja
suoraviivaisesti. Se mahdollistaa myös kirjekaveruuden ja yhteydenpidon
vanhoihin ystäviin, joille ei monien vuosien tauon jälkeen viitsi soittaa.

11.4 Kriittisyyden ja käytön eroja

Kännykkä ja netti ovat tulleet nuorten maailmaan suhteellisen samoihin aikoihin
uusina välineinä. Internet on käsitetty enemmänkin tietokoneen yhteyteen ja siten
osaksi nörttikulttuuria, jossa nettiriippuvaiset teinit viettävät pizzoineen päätteen
ääressä useita tunteja illassa. Kännykän mukana kantamista tai päällä pitämistä
ympäri vuorokauden ei samalla tapaa pidetä riippuvaisuutena.

Netti saa toimintarajoitusten ohella enemmän kritiikkiä sisällön suhteen. Netti ei
aina toimi halutulla tavalla ja sisältö voi olla epäluotettavaa tai vaikeasti hallittavaa.
Hakukoneita ei osata käyttää tai niiden avulla ei löydetä tarpeellista tietoa. Tämän
lisäksi internetiin liitetään voimakkaasti erilaiset tietokoneen ongelmat: virukset,
päivitykset, hakkerit ja tekniset puutteet. Käyttöjärjestelmän kaatumisia tai viruksia
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ei vielä osata kuvitella kännykkään, vaikka entistä enemmän kännykät ovat
nuorten mielestä lähenemässä tietokonemaista laitetta.

Nuorten kiinnostus nettailuun vaihtelee. Sama aaltoliike ei toteudu
matkapuhelinten käytössä. Niiden käyttö on tasaista tai nousujohteista. Käyttö- ja
suhtautumiseroihin liittyvät myös näiden välineiden hankinta- ja
käyttökustannuksista. Netti koetaan hitaana ja huonosti toimivana, johtuen omista
yhteysmahdollisuuksista tai tietokoneen puutteista. Kännykän pätkiminen, akun
ongelmat tai muut viat eivät kuitenkaan haittaa yhtään samassa määrin; ne
enemmänkin tuntuvat kuuluvan asiaan.

Internetistä puhuttaessa eivät imagolliset seikat ole yhtä merkittävässä asemassa
kuin kännykässä, koska internet on saatavilla määrätyssä sijainnissa jollei kotona,
ainakin kirjastoissa, koulussa tai kavereilla. Internet-yhteydellä varustettu tietokone
on usein jaettu joko perheen kesken tai sitä käytetään jossain julkisessa paikassa.
Nuorilla ei usein ole samanlaista henkilökohtaista omistussuhdetta nettiin, mitä on
kännykkään. Tämä heijastaa myös siihen suhtautumiseen. Siiä missä kännykkä
on aina mukana, netti ei ole henkilökohtainen, jatkuvasti käytössä tai mielessä
oleva mahdollisuus. Sen avulla toki kommunikoidaan ja identiteettejäkin toki
luodaan chateissa, mutta huomattavasti satunnaisemmin mitä kännykkää
käytetään eri tarkoituksiin.

Kännykän omistaminen liittää nuoret tiiviimmin arkiyhteisöihin ja näin mahdollistaa
”mukana pysymisen” internetiä paremmin. Usein mukana pysyminen tarkoittaa
kaveripiiriin kuulumista ja sen sisäisten asioiden tietämistä. Internetin kautta
mahdollistuvaa kaikenlaisten maailman asioiden seuraamista ei samalla tapaa
nähdä kehityksessä mukana pysymisenä. Tuttujen viestintävälineiden,
sanomalehtien, radion ja television kautta uskotaan edelleen saavan tarpeeksi
objektiivista ja monipuolista tietoa.

haast: Eli ei huolestuta, et ootte kohta kaiken kehityksen ulkopuolella, jos ette pääse nettiin?
tyttö 1: Ei.
poika 1: Ei.
haast: Ette oo jääny mistään vaille?
tyttö 1: Varmasti monestakin asiasta, mut se on sit eri asia kuinka paljon siit on hyötyä mulle.

11.5 Anonymiteetti

Kännykässä identiteetti kuuluu paljastaa - netissä osa chattaamisen viehätystä
piilee
identiteettien vaihtamismahdollisuuksissa: "Se tekee siitä paljon hauskempaa, kun
voi
heittää ihan mitä haluu." Jos kännykässä ei omaa identiteettiä paljasteta, ei
puheluun välttämättä vastata. Tuntemattomasti numerosta soitetut puhelut
hämäävät ja niistä otetaan selvää, jos mahdollista. Internetissä jotkut tytöt ovat
esiintyneet iältään vanhempina tai vaikka keski-ikäisinä miehinä, yhtä lailla kun
pojatkin ovat sovitelleet erilaisia rooleja hahmolleen. Virtuaali-identiteettiä ei aina
edes pyritä esittämään uskottavasti: "musta tuntuu, et oikeestaan kaikki muutkin
siellä valehtelee". Olennaista kuitenkin on, että internet tarjoaa mahdollisuuden
rakentaa uusia identiteettejä ja esiintyä niissä uskottavasti tai pilaillen.
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haast: Oottekste semmosissa ollu mukana missä voi saada, päästä esittämään mielipiteensä
jostain päivänpolttavasta kysymyksestä tai tämmösestä.
tyttö 2: Mä en tykkää niistä ku yleensäkin niis tulee vaan sitte loppujen lopuks tappelu...
poika 2: Joo niinpä. Eihän niist mielipiteistä voi mitään muuta tullakaan.

Internetissä on mahdollista myös rakentaa "asiantuntijahahmo" ja osallistua
erilaisiin keskusteluryhmiin tai postituslistoille. Haastattelemamme nuoret eivät
kuitenkaan olleet kiinnostuneita osallistumisesta ja vaikuttamisesta internetissä.
Monesti myös asiantuntijapiireissä oletetaan, että identiteetti paljastetaan. Toki voi
esiintyä tuntemattomana oraakkelina, mutta tällaisen hahmon mielipiteet painavat
huomattavasti vähemmän kuin tunnetun hahmon. Tämä siitä syystä, että hahmon
taustoja ei voida tarkistaa.

Yleisesti ottaen internetin suuri vahvuus on sen, jos ei täydellinen anonymiteetti,
niin ainakin kasvottomuus. Intimiteettisuojan poistuminen ei ole toivottavaa,
muusta
kuin omasta vapaasta tahdosta. Verkkokommunikaatioon tuntemattomien kanssa
(joita semmoiseksi luullaan siis) kuuluu tietty vapaus valehdella tai puhua totta;
leikkiä tai olla tosissaan. Siihen ei kuulu se, että toinen oikeasti tietää sinut ja
mahdollisesti vertaa antamaasi tietoa siihen mitä sinusta oikeasti tietää. Tämä on
anonymiteetin suojaava verho.

11.6 Addiktio ja erot

Nörtit ja datailijat ovat selvästi tietokonemaailman ilmiö. He ovat addiktoituneet
pelaamaan tai muuten käyttämään tietokonetta, jos he tekevät sitä useampia
tunteja illassa. Kännykän käytössä sen sijaan nuoret myöntävät, että on vaikeata
tai mahdotonta olla ilman puhelinta liikenteessä, ja että he pitävät sitä ympäri
vuorokaudenkin päällä. Silti he eivät näe suhdettaan kännykkään samalla tavalla
riippuvaisuussuhteena. Kännykän ja käyttäjän välillä on pikemminkin
vapaaehtoinen "yhteistyö ja avunanto" suhde. Ilman kännykkää ei voi olla, mutta
suhde kännykkään ei ole negatiivinen.

Poika, 16: Ja puhelin ei oo niin paha jos sä jäät siihen kiinni. Se on sulla mukana et sä et tuhlaa
sun aikaas koko ajan siihen, et sulla on vaan, jos sä jäät siihen kiinni sulla on pakko olla se
mukana. Mut sillon ku sulla on tietokone ni ei sulla oo se tietokone pakko olla mukana vaan sä oot
koko ajan siellä tietokoneella.

Kännykästä on tullut nuorille (ja muillekin) arkielämän selviytymislaite. Siihen
ollaan koukussa (=riippuvaisia) ja myönnetään auliisti tämä tosiseikka, ”kerran
känny, aina känny”. Mutta kännykkäkoukkuun ei liity samanlaisia ”luuserifiiliksiä”
kuin internetiin koukussa olemiseen. Tämä johtuu mm. siitä, että koska kännykkä
liikkuu siellä missä sinäkin eikä eristä sinua fyysisestä, sosiaalisesta maailmasta,
kun taas nettikoukku edellyttää kotona nysväämistä, usein fyysisesti yksin.

Usein ajantaju katoaa kenellä tahansa ja netissä voi vahingossa olla tuntejakin.
Silti ei ole hienoa olla "nolifer" ja ero pidetäänkin selvänä. Yleinen mielipide on se,
että netin - tai netin välityksellä - harrastaminen on eri arvoista kuin perinteiset
harrasteet. Netin käyttäminen nähdään ensisijaisesti suhteena välineeseen, ei
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niihin ihmisiin jotka muilla verkkoon liitetyillä koneilla ovat. Nuoret ajattelevat
pitkälti myös, että joko on elämää netissä tai on elämää reaalimaailmassa.
Nörttien elämä rajataan yksinomaan nettiin, vaikka todellisuudessa myös aktiiviset
tietokoneen käyttäjät tapaavat ainakin nettikavereitaan myös oikeasti. Esimerkkinä
tällaisesta erilaiset IRC-kanavien vakituiset jäsenillat tai chattien epävirallisemmat
ja laajemmat tapaamiset.

Nettielämästä löydetään myös positiivisia puolia verrattaessa ajan viettoa netissä
viikonlopun viettoon kaupungilla. Seuraavaa voi pitää myös
puolustuspuheenvuorona: Tyttö, 16 (nettielämästä ja chateistä):…Mun mielest se on
aika hauskaa ajanvietettä kumminki, vaikka aika moni on sitä mieltä, et silleen jos oot chatissa nii
saat oon just silleen, et sulla ei oo mitään, minkään näköistä elämää niinku talon ulkopuolella ja sä
oot ihan toivoton tapaus ja just silleen. Just silleen mun kaveritki niin, et vaan luuserit istuu
tietokoneessa silleen, et niin joo... Mä en henkilökohtaisesti niinku leimaa ihmistä, jos tota et kuinka
paljon se käyttää tietokonetta, et onks se sitte joku tietokonenörtti vai ei. Tota ku mä käytän itekki
sitä niin paljon, et mulle se on ihan samantekevää, et kuinka paljon niinku viettää aikaansa sitte, et
se ei mun mielestä tee ihmisestä yhtään huonompaa silleen, et sä istut perjantain vaik tietokoneen
ääressä, ku se et sä et lähe niinku dokaamaan kavereitten kanssa, et se on mun mielest ihan
jokaisen oma asia.

11.7 Mukanaolo - ulosjäänti

Internetin yksi ehdottoman hyvä puoli näyttää olevan nimenomaan internetin
sosiaalinen luonne. Verkossa "voi avartaa katsomustaan" surffaillessa eri
aihealueilla ja tapaamalla uusia ihmisiä; välimatkat ovat lyhentyneet. Verkossa voi
puhua milloin vaan kenen tahansa muun verkottuneen henkilön kanssa. Siellä voi
tavata helpommin ystäviä, jotka asuvat kaukana, tai pysyä kuulolla entisten
luokkatovereiden kanssa. Samanhenkisiin tutustuminen voi myös helpottua verkon
avulla.

Näin asian omalta kohdaltaan koki 16-vuotias larppaajatyttö: Mähän oon tutustunu
mun nykyisiin ystäviin, tai moniin niistä ihan netin kautta. Sit me ollaan tapailtu ja näin edespäin, et
se on sillai ollu tosi hyödyllinen vehje tavallaan, et sä tapaat siellä semmosen joukon ihmisiä, jotka
vaikuttaa samankaltaisilta kuin sinä ja sitte no, me tavattiin ja meillä oli oikeen hauskaa ja siitä
lähtien me ollaan pidetty yhteyttä. Nähdään ehkä kerran viikossa, käydään Helsingissä, tai just
netissä useimmin.

Myönteisemmin nettiin suhtautuvien mielestä taas on sama, tapaako kavereita
oikeasti vai keskusteleeko heidän kanssaan vain verkon välityksellä. Vieraampien
kirjekavereiden tai nettituttavien arvo on kuitenkin aivan toista kuin läheisten
kavereiden. Nettituttavia tapaillaan satunnaisesti; usein treffimielessä ja petytään
karvaasti. Hyviäkin kokemuksia nettisuhteista löytyy. Joku löytää chatin avulla
poikaystävän, joku kokonaisen uuden kaveripiirin. Koulussa pahimpana datailijana
pidetty poika tunnetaan verkossa toisella nimellä ja maineella. Kyseessä ei ole
varsinaisesti kaksoiselämä. Joku vaan kokee voivansa toteuttaa itseään paremmin
verkossa ja esittää esimerkiksi pelitaitojaan kansainvälisissä taisteluissa.
Yksinpelaamiseen on jo kyllästynyt. Verkko tarjoaa uusia haasteita.

Nuoret muistelevat elämää ennen kännykkää ja ihmettelevät kuinka yleensä
ottaen tulivat silloin toimeen ja pysyivät yhteyksissä kavereiden kanssa. Monet
olettivat etteivät vaan liikkuneet niin paljon nuorempana, istuivat kotona puhelimen
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ääressä tai tekivät paljon suunnitelmallisemmin asioita. Siinä kun ennen asiat
hoidettiin muilla keinoilla ilman selkeää mukana olemista tai ulos jäämistä,
toteutuu yhteisöllisyyden tunne kännykässä juuri mukana olemisena tai ulos
joutumisena.  Jos ei ole kännykkää, on välittömästi ulkona monista kuvioista. Eräs
poika kuvaa kännykän avulla rakentuvaa yhteisöä seuraavasti:

haast: Mitä jos sult vietäis nyt se kännykkä pois minkä sä sait vihdoinki sillon viime oisko se ollu
joskus jouluna, jouluna. Niin mitä tapahtuis?
poika 1: Mä kuolisin! En mä... must tulis ihan sellanen yksinäinen hylkiö. Siin menis elämä messis
varmaan.Tai vähäks aikaa ainaki ennenku ehtis taas tarttua.
haast: Et sä et vois palata siihen elämään, mikä sulla oli vuos sitte, joka ei ollu suinkaan
hylkiöelämää vaikkei sul ollu kännykkää?
poika 1: Tai siis sillon oli ihan vaan muutamii frendei ku ei voinu pitää silleen yhteyksiä niin hyvin.
Ja kumminki ku mä en käy nykyään himassa ku ehkä nukun ja oon ehkä tunnin, ehkä käyn
syömässä siellä ja sit muuten mä oon ihan jossain muualla aina. Et en mä sais muihin kontaktia
muute.
haast: Eli onks sul laajempi kaveripiiri sit nyt?
poika: No, on laajentunu aika älyttömästi.
haast: Kännykän takia?
poika: No, mä veikkaan kyl vähän et kännykän ansiosta.

11.8 Terveysvaikutukset

Terveyshaittoihin suhtautuminen eroaa huomattavasti netin ja kännykän välillä.
Teknisten ongelmien lisäksi etiketti, käyttöarvo ja terveysvaikutukset koettiin hyvin
eri tavalla välineestä riippuen. Netissä mm. käyttäytymistä koskevat säännöt
(netiketti) ja netin käytölle annettava arvo (lapsellista, naurettavaa, epäsosiaalista)
tai käsitykset terveysvaikutuksista olivat aivan eri luokkaa. Netin nähtiin
aiheuttavat elämänpiirin kutistumista, syrjäytymistä, vieraantumista
lähiympäristöstä ym. Kännykän terveysvaikutuksille tai etikettisäännöille ei
suurempaa huolestumista tai merkitystä annettu.

Internet ei ole noussut erillisenä niinkään esille terveysvaikutuksia käsittelevissä
keskusteluissa. Tietokonetta on syytetty epäsosiaalisuuteen, vieraantumiseen ja
yksinäisyyteen kehittävästä muodostaan. Internetiin ei sinällään ole erikseen
kiinnitetty huomiota, mutta voidaan olettaa samojen uhkakuvien koskettavan myös
internetin aktiivisia käyttäjiä. Sen sijaan matkapuhelimet ovat nostaneet paljon
enemmän keskustelua esille mahdollisista terveysvaikutuksista. Selkeää vastausta
ei kännykän käytön vaikutuksista ole osattu antaa. Monia tutkimuksia rahoittaa
samat tahot, jotka puhelimia kehittävät tai tutkimusmetodit ovat olleet
kyseenalaiset. Dariusz Leszczynski toteaa Tieteessä tapahtuu, että kännykkä on
turvallisuusriski49. Puutteista huolimatta viime vuosina tehdyissä tutkimuksissa on
ilmennyt, että matkapuhelimien säteilyllä saattaa todellakin olla biologisia
vaikutuksia. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, ovatko nuo vaikutukset haitallisia vai
harmittomia. Tehdyissä tutkimuksissa ei ole ilmennyt, että matkapuhelimien säteily
aiheuttaisi syöpää tai mitään muutakaan sairautta. Mutta ei ole myöskään saatu
tuloksia, joiden perustella matkapuhelimet olisivat täysin turvallisia, vaikka jotkut
matkapuhelinvalmistajat näin väittävät50.

                                                
49 Leszczynski, Dariusz: Kännykät terveysriskinä. Tieteessä tapahtuu, 1:2001 s. 41-46.
50 Leszczynski, Dariusz: Kännykät terveysriskinä. Tieteessä tapahtuu, 1:2001. s. 42.
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Metro-lehdessä esiteltiin lyhyesti Hongkongissa julkaistua tuoretta tutkimusta, joka
tuo myös aiemmin tietokoneiden yhteydessä esille tuodun positivistisen
suuntauksen. Negatiivisten vaikutusten vastapainoksi löydetään myös positiivisia
puolia näistä parjatuista laitteista. "Hongkongissa juuri julkaistun tutkimuksen
mukaan säteily voi tehdä matkapuhelinten käyttäjistä älykkäämpiä. Hongkongin
yliopiston psykologian professori Tatia Lee Meichun vertasi matkapuhelinta
säännöllisesti käyttäviä lapsia kännykättömiin ikätovereihinsa. Lee totesi
matkapuhelimen käyttäjien selviävän "selvästi paremmin" aivojen toimintaa
mittaavista testeistä kuin vertailuryhmä." 51

haast: Lämmittääkö kännykkä aivoja?
tyttö 1 Aivan sama.
tyttö 2: No, siis oishan se aika kiva tietää, et joo et sä oot saanu jonku aivosyövän sen takia, et sä
oot käyttäny vähän kännykkää.
haast: Mut se ei rajoita teiän käyttöä?
tyttö 1: Mun aivot on jo niin pilalla muutenki.
tyttö 2: No, siis mä en osaa pelätä sellasta vielä.
tyttö 1: Aivan.

Pois silmistä - pois mielestä tyyppinen sanonta kuvaa kännykän
terveysvaikutuksia käsittelevää keskustelua. Se mistä ei vielä ole yhdenmukaisia
todisteita, ei ole ajankohtainen pelon aihe. Lisäksi maailman nykytila, urbaanit
legendat ja jatkuvat tiedot uusista syövän aiheuttajista vaikuttavat mielipiteisiin.
Ilman suoranaisia vaikutuksia tai vedenpitäviä todisteita kännykän terveyshaitat
menevät samaan sarjaan Orbit-purukumiin tai Light Coca Colaan taannoin
kohdistuneiden huhujen kanssa. Lähes kaikki asiat tuntuvat aiheuttavan syöpää,
joten kännykän säteily ei juuri tunteita kuohuta.

haast: Uskottekste että kännykällä on jotain terveysvaikutuksia?
tyttö 1: En usko et se aiheuttaa aivosyöpää.
tyttö 2: Se on sama juttu, ku et lightti Cokis tuhoo aivosoluja ja Orbitista saa aivosyövän. Mä
ajattelen sen vähän silleen, et se on, voihan se tietenkin olla, et siinä on terveyshaittoja, tuskin se
nyt terveellistä on puhuu kännykkään monta tuntii päivässä, mut en mä nyt usko et siihen kuolee.
tyttö 3: Just, mä oon kanssa sitä mieltä, et kaikilla on riskinsä, et niinku et sama se sitte, et
käveletsä tuol kadulla ja jäät auton alle vai puhut kymmenen vuotta kännykkään ja saat siitä
aivosyövän, koska en mä ite usko ainakaan siihen, et siit tulis jotain.
poika 1: En mäkään usko. Mihkään semmoseen.
haast: Entäs pitkäaikaisvaikutukset sitten?
tyttö 1: En mä tiiä, ei oo mitään faktaa.
Muut tytöt: Niin.
tyttö 2: En mä mieti tota koskaan.
tyttö 1: En mäkään. En mä ikinä mieti, et nyt mä saan aivosyövän silloin ku mä puhun puhelimessa.

Internetin mahdolliset terveyshaitat olivat paljon konkreettisempia. Erilaisten silmä-
ja hartiakipujen lisäksi nuoret osoittivat huolestumisensa netin käytön vaikutuksista
käyttäjien sosiaaliseen elämään ja mielenterveyteen. Nettiä käytetään usein yksin
ja se on vahvasti riippuvaisuutta aiheuttava. Vaikkakin nuoret käyttävät internetiä
pitkälti erilaiseen kommunikaatioon, nähdään netti eristävänä, elämänpiiriä
kutistavana ja syrjäytymistä edistävänä välineenä.

                                                
51 "Matkapuhelinsäteily voi tehdä älykkäämmäksi". Metro-lehdessä N:o 54, 16.3.2001 lehden
sivulla 10. vrt. http://www.iegmp.org.uk/.
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Tilanteen nähdään tulevaisuudessa vain pahentuvan, jos tämän hetken
tulevaisuusskenaariot käyvät toteen. Reaalimaailmasta ja tietotekniikan luomasta
nettimaailmasta tulee toisensa poissulkevia. Pahasti netistä riippuvaiset voivat
entistä voimakkaammin elää netin kautta ja vieraantua tosi elämästä: Tyttö, 16: …
ne elää sen netin kautta, niin en mä nyt tiedä onko se niin kovin järkevää, jos tulee vielä joku
hienompi tapa viettää aikaansa siellä, sitten sukelletaan mielikuviin sun muuhun joku kypärä
päähän ja näkee vaan miten ne ihmiset siellä keskustelee. Sehän tosiaan luo sellasen todellisen
kuvan siitä tavallaan epätodellisuudesta, mielikuvituksesta.

Mielipide muuttunut ensimmäisen ja toisen haastattelukerran välillä. Ensin "ei
mitään väliä" asenne. 2000 loppupuolella julkisen keskustelun tai oman
ymmärryksen heräämisen myötä aiheeseen suhtauduttiin jo suuremmalla
varauksella.
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12. Ihmeellinen tulevaisuus

"Tulevaisuus näyttää aika ihmeelliseltä. Kaikki varmaan on kokoajan enemmän vekottimissa kiinni."

Nuoret on totuttu viimeaikoina määrittelemään tulevaisuuden suunnannäyttäjiksi ja
uusien välineiden innovatiivisen käytön airueiksi. Suomalaisten nuorten
erityisominaisuuksia tuotiin näkyvästi esille mm. Newsweek52 ja Wired53 lehdissä
vuonna 1999. Niissä suomalaisten nuorten urbaania laumasieluista nomadismia
kuvattiin hyvin positiivisessa valossa. Laajempi kiinnostus suomalaisnuorten
omalaatuisuuteen johtui ensisijassa kännykkäkulttuurin leviämisestä.

1990-luvun puolen välin jälkeen havaittiin kuinka nuoret olivat ottaneet tehokkaasti
käyttöön tekstiviestit, ja samalla luoneet uudenlaista kommunikaatiokulttuuria ja
aivan uudenlaisen kännykän käyttötavan. Suppean ryhmän ammatilliseen
käyttöön kehitetyt tekstiviestit olivat pian laajenneet yhdeksi kännykän
merkittävimmistä käyttötarkoituksista ja juuri nuoret olivat tekstiviestien käytön
nopean laajenemisen moottoreina. Tästä kehitettiin kuva nuorista innovaattoreista,
jotka luovalla kommunikaatiovälineiden käytöllä muodostavat uudenlaista
käyttökulttuuria ja jopa aivan uudenlaisia käyttötarkoituksia. Tämä vaikutti 1990-
luvun lopulla lähinnä uusmediayrityksissä "nuorten esiinmarssina". Nuoret
muistelivat haastattelussa kuulleensa, että Jippiissä on 16-vuotias johtaja muiden
muassa. Tiedotusvälineissä esitetty kuva häiritsi kuitenkin osaa haastatteluun
osallistuneista nuorista. He halusivat tuoda esille, ettei kaikki nuoret suinkaan ole
kiinnostuneita tekniikasta. Monilla ei ole suurempaa kiinnostusta tekniikkaan saati
sitten intoa kehittää tai käyttää uusia välineitä ”uudella” tavalla. Nuoret toistavat
kuinka puhelimen perusominaisuudet riittävät pitkälle, vaikka toki käyttävätkin jo
monia muita puhelimen tarjoamia mahdollisuuksia. Vastustus kohdistuukin
enemmän mielikuvaan kuin todellisuuteen. Nuoret eivät koe sinällään kehittävänsä
”sisältöä” matkapuhelimiin, vaikka ovatkin kehittäneet uudenlaisen
kommunikoinnin ja verkostoitumisen myötä erilaisia innovatiivisia tapoja kiertää
kustannuksia, kuten ykkösten lähettäminen (pommittaminen).

                                                
52 Klee, Kenneth and Bensko, Jennifer: The Future is Finnish. Newsweek May 24, 1999.
53 Silberman Steve: Just say Nokia. Wired Magazine 7.09, Sept. 1999.
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Kuva 3: Yllä olevaan kaavioon on koottu nuorten tulevaisuusvisiossa esille tulleita asioita.
Useimmin mainitut asiat ovat suuremmalla tekstikoolla, kerran tai kahdesti mainitut pienemmällä.
Nuorten tulevaisuusvisioihin vaikuttavat kuvan nurkkiin sijoitetut yhteiskunnalliset ongelmat.

Kaiken kaikkiaan ajatus tulevaisuudesta tuntui enemmän ahdistavan kuin
innostavan nuoria pohdiskelemaan tulevaisuudensuunnitelmiaan tai omaa
elämäänsä eteenpäin. Monet sanoivat haluavansa nauttia elämästään, ennen kuin
ryhtyvät suunnittelemaan tulevaisuuden uraa tai muita suurempia ratkaisuja.
Vaikka tulevaisuudensuunnitelmia ei oltu valmiita pohtimaan, monet tunnustivat
hieman pelkäävänsä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Pelottaa kauheesti mitä sit
tapahtuu. Pelottaa millon maailmanloppu tulee, pelottaa mitä ihmisist tulee, millon tulee
viideskymmenesseittemäs maailmansota, jollon on niin isot ydinaseet, et koko maapallo räjähtää?
En mä tiedä. Aina mä oon pelänny kaikkee, totesi eräs tyttö (16-vuotta) haastattelussa.
Vuoden 1999 haastatteluvastauksiin vaikutti voimakkaasti myös lähestyvä
vuosituhannen vaihde, millennium. Tapahtuuko silloin kaikki uhkaillut asiat,
tietokoneiden sekoaminen, maailmanloppu ja suuret ympäristökatastrofit?
Millennium-peloille naurettiin vuotta myöhemmin ja ihmeteltiin, miten tuolloin
uskottiinkin kaikki pelottelut.

Vastauksissa kummittelivat myös tieteiselokuvien, kuten Terminatorin tai Matrixin
tulevaisuuskuvat. Robotit valtaavat maailman, ihmisiä kloonataan, maailma
tuhoutuu ja ihmiset pakenevat avaruuteen. Eletään päivä kerrallaan, oli muutaman
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nuoren resepti tulevaisuusahdistukseen. Huolestumalla tai miettimällä ei asioita
pystytä muuttamaan, jos ne joka tapauksessa ovat menossa pieleen. Katastrofin
sattuessa tarjosimme takaovea, pakoa Mars-planeetalle, johon osa nuorista
tarttuikin.

Enemmän kuin omaa tulevaisuutta tai pelkoja mietittiin sitä, jatkuuko teknologian
kehitystahti samanlaisena kuin tähän asti. Millaisessa tilanteessa ollaan, kun
nuoret ovat aikuisia. Ei edes uskalleta ajatella mitä on mahdollista 30 vuoden
päästä. Nyt uutuuksia ovat eläinten kloonaus, erilaiset geenimanipulaatiot,
tehokkaat ja pienenevät tietokoneet ja virtuaalitodellisuusajatukset. Miten pitkällä
näissä aiheissa ollaan useamman vuoden päästä, kun nuoret itse ovat
työelämässä tai ovat saaneet jälkikasvua.

12.1 ”Minä olen tulevaisuus ja tulevaisuus riippuu yksinomaan
minusta.”

Toisaalta sanotaan, että tuhoisat ratkaisut on tehty jo sata vuotta sitten. Silloin
tehdyt valinnat ovat niin merkittäviä, ettei välttämättä asioita voida enää korjata.
Eräs poika sanoi, että ihmiset tulevat tuhoamaan itsensä parin sadan vuoden
päästä, mutta ei hänen elinaikanaan, joten turhaa siihen on ajatuksia tuhlata.
Toisaalta kuitenkin tulevaisuus nähdään minä-keskeisesti ja uskotaan "nuoret ovat
tulevaisuus" mantraan, kuten otsikossa. Haastattelemamme lukioikäiset nuoret
olivat ensimmäisen suuremman valinnan edessä. Tällä iällä tehdyt ratkaisut
tulevat vaikuttamaan loppuelämään ainakin ammattisuuntautumisen myötä. Omat
valinnat olivat enemmän pinnalla kuin koko maailman tilaa pohdiskelevat
ajatukset. Yksilön heikkous tulee ilmi suurempien kysymysten äärellä, joihin
nuorilla ei omasta mielestään ole vaikutusta, haluaisivat he sitä tai eivät.

Automatisoitumisen ja uusien teknisten apuvälineiden myötä uusavuttomuuden
uskotaan entisestään lisääntyvän. Erilaisiin laitteisiin ja teknisiin apuvälineisiin
jäädään niin koukkuun, ettei ilman niitä osata enää elää. Tähän liittyy erilaiset
uhkakuvat matkapuhelimiin siirtyvistä viruksista, sähkönjakelun ongelmista ja
yleensä energiakysymyksistä. Erilaisten välineiden käytön uskotaan edelleen
lisääntyvän, johon liittyy vastareaktio. Millaisia negatiivisia vaikutuksia tällä tulee
olemaan ihmisille tai luonnolle? Useampi nuori toi esille kestävän kehityksen
ajattelua, minkä he olettivat edelleen voimistuvan, kun ihmiset lopulta huomaavat
aiheuttamansa tuhon ympäristölle. Vain harvalta nuorelta löytyy uskoa tekniikan
hyvän tekemiseen. Yleensä tekniikan uskotaan lopulta haittaavan elämää tai
aiheuttavan tuhoa. "Voihan toki olla, että tekniikka esittää tärkeää osaa maailman tilan
parantamisessa", totesi eräs tyttö (18).

12.2 Ennustamisen vaikeus

Yleisenä kommenttina korostamme, kuinka vaikeaa tulevaisuutta on ennustaa.
Annoimme nuorille parin vuoden aikajänteen kysyessämme mitä tapahtuu uusille
viestintävälineille vuoteen 2003 mennessä, mutta heistä näytti olevan helpompaa
siirtää katse viisikymmentä tai sata vuotta eteenpäin. Vasta pidemmällä aikavälillä
tuotiin esille dramaattisempia muutoksia. Pidemmän ajan kuluessa kännyköiden
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nähtiin uppoutuvat ihon sisälle tai kulkevan lähes näkymättöminä mukana.
Internetin tämän hetken toiminnallisuutta korostettiin.

Aiemmin nuoret kritisoivat tämän hetkistä kehitystä tekniikasta, joka sitoo ihmiset
entistä tiiviimmin koteihinsa ja datailijoita, jotka elävät elämäänsä tietokoneensa
ääressä. Tulevaisuusvisioissa heidän ajatuksensa uudenlaisen opetuksen
mahdollisuuksista kuitenkin menevät vieläkin pidemmälle. Tulevaisuusvisioissa
esitettiin kiehtovana mahdollisuutena ajatus siitä, että opiskelun voisi suorittaa
kotoa ja omalle päätteelle vastaanottaa opettajan videolähetyksiä. Tämä ajatus
sotii heidän tämän hetkistä mielipidettään vastaan. Nykyinen kauhistelu
tietokoneharrastajien elämäntyylistä, lähes koneiden kautta elämisestä, muuttuu
hyväksynnäksi tulevaisuusvisioiden mukaan. Henkilökohtaisten sosiaalisten
kontaktien vähenemistä ei kuitenkaan noteerattu, kun nuoret visioivat kuinka
opiskelu tulisi siirtymään erilaisten välineiden kautta toteutettavaksi.

Maailman teknistymisestä tuntuvat kaikki olevan samaa mieltä. Suurin osa näkee
uhkakuvia siitä, miten ihmiselle ja ihmisyydelle itsessään käy, kun aikaa ja
energiaa menee yhä enemmän koneiden kanssa. Ihmisten välisen
kommunikaationkin pelätään siirtyvän enenevässä määrin koneiden välityksellä
tapahtuvaksi. Tapaavatko ihmiset enää kasvotusten? Joidenkin nuorten mielestä
tulevaisuus näyttää synkältä, toisten mielestä toivoa on enemmän ja
tulevaisuudessa on kaikki mahdollisuudet onnistua.

Ympäristöongelmat ja muut katastrofit nostettiin tulevaisuusvisioissa esille. Monet
kertovat ympäristön merkityksestä ja ihmisten kuluttavasta elämäntyylistä. He
toivovat, että luonto kestäisi ja että ihmiset muuttuisivat järkevämmäksi.
Mielenkiintoista on huomata, että nuoret olivat tulevaisuusvisioissaan avoimia ja
usein yhteiskunnallisesti kantaaottavia. Tämä tuli vähemmän esiin
ryhmähaastatteluissa; yksilöhaastatteluissa kylläkin jonkin verran.

12.3 Verkottunut ja mukana kannettava

Kaikkialla tavoitettavissa olo ja nopea tiedonvälitys on kaiken a ja o. Entistä
enemmän vaaditaan mahdollisuutta välittää kuvia, musiikkitiedostoja, ohjelmia ja
tekstejä verkon tai matkapuhelinten välityksellä. Asioita pitää pystyä tekemään nyt
ja heti paikasta tai ajasta riippumatta. Nuoret esittävätkin oletuksen, että jatkuva
liittymä tietoverkkoihin tuottaa älytaloja ja entistä kiinteämmän suhteen mukana
kannettavaan laitteeseen. Verkkotietokoneideasta versioituna esitettiin kotiin yhtä
tietokonetta, jota voidaan käyttää erillisistä päätteistä ympäri taloa.

Tulevaisuuden kommunikaatiovaihtoehdot antavat oletusarvona aktiivisen
vuorovaikutuksen. Lehtien tulevaisuuskirjoituksissa kerrotaan kuinka entistä
enemmän käyttäjän annetaan vaikuttaa sms tai wap-sisältöihin, tuottaa
palveluportaalin internetiin tai valita vapaasti digi-tv:stä katsomansa ohjelmat ja
katsoa ne haluamaansa aikaan. Tulevaisuusvisioissa painottuu oletus käyttäjän
aktiivisesta vuorovaikutuksesta. Voimme kuitenkin väittää, että monet kuluttajat
odottavat edelleen rentoutuvansa tietokoneen tai television ääressä ja passiivisesti
vastaanottavansa tarjotut sisällöt. Myös nuorten mielipiteissä tuli esille, kuinka
jatkossa aktiivinen-passiivinen keskustelun sijaan olennaisempaa on
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päätelaitevalinnat: käyttääkö internetiä, televisiota vai kännykkää, ja se,
toimitaanko yksin vai muiden kanssa.

Kuva 4: Erään pojan tekemä visualisointi joka kotiin rakennettavasta nettipaneelista.

Kotielektroniikan suhteen oltiin varsin hillittyjä muutamaa rohkeampaa visiota
lukuunottamatta. Usein lähdettiin ajatuksesta, että lähivuosien aikana esimerkiksi
DVD:t korvaavat cd:t ja vhs-videokasetit, etenkin kun DVDRAM yleistyy
(mahdollistaa kopioinnin). Jotkut nuoret olettivat, ettei tekniikan kehitys voi jatkua
yhtä voimakkaana, mitä se on viime aikoina tehnyt. Silti tekniikan kehitystä ei voi
pysäyttää.

12.4 Kännykkään yleiskätevät lisäominaisuudet

Tulevaisuudessa kaikilla näyttääkin olevan jossain muodossa kannettava puhelin
mukanaan. Kännykän osalta saatiin käytännön ideoita, joiden mukaan kännykkään
tulisi mahtua enemmän tekstiviestejä, näytön tulisi olla suurempi ja pelien
parempia. Lisäksi toivottiin, että kännykkä sisältäisi kalenterin, mikä jo nytkin on
mahdollista, vaan ei vastanneiden nuorten puhelimissa. Tulevaisuusvisioinnit
lähtivät pitkälti omasta näkökulmasta: mitä minä tarvitsisin?

haast 1: Sano vielä et millanen on hyvä kännykkä?
poika 1: Hyvä kännykkä, sil voi soittaa. Sil voi soittaa, lähettää viestejä, numerot näkyy tottakai.
OIis se kyl siistii ku näkyis, se karttasysteemi olis.
haast 2: Se GPS?
poika 1: Joo. Mut... (hiljaisuus) Sanotaan nyt se wappipuhelin ois kyl ihan.
haast 2: Susta se on ihan hyvä idea tää internet kännykkään?
poika 1: Joo. Laskuthan siinä kuitenkin vaan, porukat jää, niille tulee yks addiktio taas lisää ku ne,
ne on ennen ollu netissä kiinni, nyt se tulee kännykkään, ja sil on koko ajan pakko olla mukana ni
seilaa sit netiskin koko ajan.

Monet kommentit kännykän tulevaisuudesta liittyivät meneillään olevaan
kehitykseen. Nuoret odottivat kuulemansa perusteella mp3-soittimia, radioita,
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navigaatiopalveluita, karttaliittymää, erilaisten tavaroiden ostamisen tai
osoitetietojen parempaa hallintaa, näköpuhelinta, värinäyttöä ja monipuolisempia
pelejä, kameraa sekä tietokoneen ja kännykän yhdistelmää54. Näköpuhelimesta ja
kameran liittämisestä kännykkään puhuttiin jo haastatteluissa, jonka voidaan
nähdä vaikuttaneet nuorten visiointeihin. Haastattelussa kameran käyttöä
vierastettiin ja kuviteltiin tilanteita, jolloin vastaaja ei olisi kaikista edustavimmillaan:
suoraan suihkusta tai krapula-aamuna. Tällöin näköpuhelinmahdollisuus ei
välttämättä olisi hyvä asia. Myöhemmin palautetuissa tulevaisuusvisioissa nuoret
nostivat haastatteluissa tulleita asioita esille. Ideoita oli selkeästi pohdittu ja ne
nähtiin jo hyväksyttävämpinä ja kiinnostavampina ratkaisuina kuin vielä muutamaa
viikkoa aiemmin, kun nuoret niistä ensi kertaa kuulivat. Nuorilta löytyi myös ironiaa
uusien kännyköiden suhteen. Erään tytön (15) mielestä ”nää neljännen sukupolven
kännykät, joissa yhdistyy kännykkä sekä sauna”.

Kuva 5: Jo television alkuaikoina esitettiin ajatuksia näköpuhelimen ja "virtuaalisten" persoonien
luomisesta.

Viime aikoina esille tuotua paikannusmahdollisuutta pidettiin hyödyllisenä ja
käytännöllisenä lisäpalveluna. Nuoret keksivät heti useita käyttötarkoituksia
paikannuskännyköille. Tuntemattomassa paikassa kartan sijaan voisi kännykällä
löytää reittinsä. Kännykän avulla voisi paikantaa lomamatkalla lähihotelleja ja
vastaanottaa hintatietoja esimerkiksi lähitunteina alkavista elokuvista. Lähimmän
ruokapaikan, taksi- tai juna-aseman tietoja voisi myös joskus tarvita, totesi tyttö,
16.

Palveluita pohdittaessa lähdetään usein tarpeesta, vaikka nykyisiä
hyötysovelluksia parjataankin tarpeettomina. Siitä huolimatta, että kännykkäpelit
ovat tällä hetkellä asia, joka osaltaan ratkaisee uuden kännykän valintaa, eräs
tyttö totesi, ettei kännykässä tarvitsisi välttämättä olla mitään tarpeetonta viihdettä.
Tällaisessa uudessa matkapuhelimessa voisi yhdistyä pieni tietokone, internet,
radio ja muut laitteet. Tulevaisuusvisioissa mentiin myös huomattavasti
pidemmälle kännykän tulevaisuuteen: Uusin kommunikaatiolaite on kytketty aivoihin
(mikropiiri) ja se luo ns. telepaattisen yhteyden ja puhelimia ei enää ole edes museoissa sillä ei ole
museoita. Ihmiset istuvat kukin tahoillaan omissa virtuaali- tai keinomaailmoissaan paetakseen
totuutta ja tietoa, tieto lisää tuskaa (poika, 16).

                                                
54 Vrt. http://www.sonera.fi/gsm/sorinaa/puuttuu.html.
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Langattomuus nähtiin ainoana tulevaisuuden muotona. Eräs uskalsi sentään
visioida lankapuhelimillekin tulevaisuutta. Vuoden 2003 tienoilla niiden välityksellä
olisi mahdollista käydä kuvayhteydellä keskusteluita kahden kesken tai pienessä
ryhmässä.

12.5 Wap – kännykän toteutumatta jäänyt tulevaisuus?

Kyl mä wappia mitä nyt siitä, et se on nyt joku WWW:n ja jonkun teksti-tv:n sekotus tavallaan
(naurahtaa) tai joku semmonen välimuoto(poika 17).

Wap oli vielä ensimmäisten haastattelujen tekoaikana, marras-joulukuussa 1999,
nuorille varsin tuntematon käsite. Nopeasti mainoskampanja "internet kännykkään"
sai kuitenkin tunnettavuutta nuorten keskuudessa ja aiheutti huvittuneisuutta.
Nuoret eivät ymmärtäneet kuinka internetin voi saada toimivaksi kännykässä, joka
kuitenkin hyvin pienine mustapikselisine ruutuineen ei tarjoa kovin ihmeellistä
alustaa. Internetin voima on pidemmissä tekstikappaleissa, värikuvissa ja
liikkuvassa kuvassa. Tällaisten mahdollisuuksien liittämistä kännykkään pidettiin
epätodennäköisenä. Kännykän kokoa ei haluttaisi kasvatettavan, joten tiedon
määrän lisäämisen ja päätelaitteen koon pienenemisen yhtälö kuulosti
mahdottomalta. Myöhemmin esille tuodut wap-palvelut eivät saaneet yhtään
lämpimämpää vastaanottoa nuorilta: Mun mielestä ne on ollu lähinnä aika huvittavia noi
mitä wap-kännykät vai mitä ne nyt onkaan. Ne on mun mielestä lähinnä huvittavii. Tänäkin aamuna
oli Hesarissa jotain mitä palveluta ne tarjoo, ni hirvee hinta ja mun mielestä tuli jotain vähän tekstii
ruudulle. Ei todellakaan kuulosta kiinnostavalta! (poika 16).

Toisella haastattelukierroksella, vuosi edellä esitettyjen kommenttien jälkeen, wap
oli kokenut tuhon ilman nousua. Nuorten mielipiteet wapin turhuudesta olivat
voimistuneet. Vuonna 2000 joillain nuorillakin oli jo wap-puhelimia, ei tosin
haastatteluun osallistuneilla nuorilla, mutta heidän kavereillaan. Nuoret kuitenkin
kertoivat, kuinka kaverit olivat tuskin wap-palveluita edes kokeilleet. Sen sijaan
wap-puhelimen Pingis-peli oli kiva uutuus. Tulevaisuuden kännykän
ensimmäisenä muotona lanseerattu wap oli flopannut. Vuonna 2003 julkaistavaksi
suunnitellun UMTS:n vuoksi asetimme tulevaisuusvisioiden ajankohdaksi vuoden
2003. Wapin huonosta menestyksestä huolimatta, nuorilla on uskoa uudenlaisten,
monipuolisten "super-kännyköiden" tulemiseen.

Mielestäni "unelmalaite” olisi pieni boksi, jonka voisi langattomasti liittää näyttöön ja näppäimistöön
ja vaikka pelata tai surffata netissä. Sillä voisi maksaa laskuja sun muita menoja. Siinä olisi
jonkinmoinen linkki ulkomaailmaan ja esim. menet metroon porttien läpi ja laitteet huomaavat
taskussa boksin, jolloin portit aukeaa. Laitteessa pitäisi myös olla henkilökortti, jota pystyisi
hyödyntämään salasanan avulla. ja lisäksi kuvapuhelin ja muut perinteisemmät ominaisuudet.
Poika (16)

Monilla tuli visioissa esille asioita, joita olimme käsitelleet haastatteluissa. Super-
kännykkään toivottiin esimerkiksi näköpuhelimen ominaisuutta, sillä pitäisi voida
lähettää viestejä ja tietysti internetiin pääsy tulisi olla mahdollista. Kuvan laadun
nopeaa paranemista odotetaan niin, että jo parin vuoden sisällä korkeatasoista
kuvaa välittävät super-kännykät olisivat arkipäivää. Eräs poika esitti
tulevaisuusvisioissaan väitteen, että tulevaisuuden monipuolinen puhelin olisi jo



78

vuonna 2003 saavuttanut entistä keskeisemmän aseman perheissä, ollen jopa
perheen perustana ja keskeisenä yhteydenpitokanavana.

12.6 Tulevaisuuden internet

Internetin merkitys tulee olemaan melko samanlainen kuin näinäkin päivinä.
Vapaa-ajan internetin käyttö kohdistuu yhä chattailuun, sähköpostiin sekä
pelaamiseen. Ehkäpä internetin kautta voidaan joskus katsoa elokuvia ja
kuunnella levyjä. Yleisemmällä tasollakaan sen ei nähdä kehittyvän kovin suuresti
mihinkään suuntaan, eikä käyttö tule muuttumaan vielä lähivuosina koulussa,
kuten ei vapaa-ajallakaan. Lähinnä siirtonopeuksien uskottiin kasvavan ja
mahdollisesti sisältöjen monipuolistuvan. Idea kolmiulotteisesta internetistä tuotiin
esille ja kuvattiin mahdollisuutta siirtää hajuja netin välityksellä. Tämän myötä
myös erilaiset palvelut olisivat kehittyneet enemmän tehoa vaativiksi ja erilaiset
sovellutukset käymässä entistä moniaistisemmiksi. Tulevaisuudessa viestit
sinkoilevat avaruudessa ja ihmiset kommunikoivat toistensa kanssa välineellisesti
sekä hoitavat arkiaskareet ja työt kotoa nappeja painellen. Näin monissa
tulevaisuusvisioissa kuvattiin maailmaa muutaman vuoden päästä. Heti
seuraavassa lauseessa nuoret kuitenkin vastustavat tällaista ajatusta. He eivät
haluaisi hallita maailmaa nojatuolista käsin erilaisia teknisiä kaukonäkö ja -
kuulolaitteita käyttäen55.

Internetin kehityksen nähdään olevan hieman kännykän kehitystä edellä tällä
hetkellä. Tästä johtuen eräs nuori uskoi vakaasti, että internetin suosio rupeaa
laantumaan hieman aikaisemmin kuin kännyköiden suosio. Internetin tulevassa
kehityksessä nähdään myös useampia negatiivisia puolia mitä kännykän
kehityksessä. Eräs nuori epäili ihmisten menettävän arvojaan internetin
laajenemisen myötä ja jäävän lopulta koko kehityksen alle voimatta enää vaikuttaa
samalla tavalla valintoihinsa. ”Internetissä voi kohta tehdä kaiken sanallisesti ja näin "oma
itse" katoaa melkein kokonaan.” Negatiivisten kehityssuuntien ohella nähtiin internetiä
käytettävän myös yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin. Eräs nuori esitti kuinka
internet muuttuu joka paikan netiksi. Esimerkiksi jokaisella bussipysäkillä on pieni
netti-ruutu, josta voi seurata aikatauluja ja mahdollisesti päästä myös kännykän
avulla muille sivuille.  

Mielenkiintoista on se, että miltei jokainen vastanneista näkee internetin siirtyvän
kännykkään itsestään selvänä, vaivattomana, nopeana ja olevan edullista käyttää.
Internet ja mukana kannettavuus yhdistyvät nuorten mielestä itsestäänselvyytenä.
Wap-puhelinten "internet kännykkään" mainoskampanjalla on
harhaanjohtavuudesta huolimatta näemmä kyetty levittämään mielikuvaa tästä
mahdollisuudesta. Internetin siirtymistä kännykkään nähdään nyt vain ajan
kysymyksenä, vaikka vielä paljon teknisiä ja muodollisia kysymyksiä on vailla
vastausta.

                                                
55 Historiallisia vertailukohtia internetin ja virtuaalitodellisuuden nojatuolimatkailun ideoihin. Ks. mm.
Erkki Huhtamo: Virtuaalisuuden arkeologia, Taiteiden tiedekunnan julkaisuja, Lay 1995. Jo
television varhaisina aikoina tuotiin esille samantyyppiä ideoita tulevaisuudenvisioista, mitä
haastattelemamme nuoret esittivät tulevaisuudenvisioissaan.
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12.7 Koulu ja opetus

Nuoret pitävät nykyistä tietotekniikan käyttöä ja opetusta kouluissa pitkälti hukkaan
menneenä mahdollisuutena, ehkä nimenomaan sen takia, että tähänastiset
yritykset sulauttaa pedagogiikkaa ja tietotekniikkaa toisiinsa ovat olleet niin
apurimaisia. Asenteena nuorilla on, että joko tehdään kunnolla tai sitten ei tehdä
ollenkaan. Myös laitteiston kanssa on ollut kouluissa ongelmia rikkoutumisten ja
väärinkäytösten vuoksi ja siitä syystä laitteille voi olla vaikea päästä. Mutta
kouluun ja koulutukseen panostava tietotekniikka on kovassa nousussa ja
ennustuksen tulevaisuuden käytöille ja markkinoille ovat huimat.

Kaikista hurjimmissa ajatuksissani voisin kuvitella, että hyvin kaukana tulevaisuudessa koulut
käytäisiin kokonaan tietokoneen välityksellä, kotoa käsin. Luulen, että jos tällainen kauhukuva
toteutuisi, koulu ja vapaa-aika osittain sulautuisivat yhteen.

Internet nähdään muuttavan koulunkäyntiä merkittävästi tulevaisuudessa. Internet
apuvälineenä nähdään pääosin asialliseksi. Syitä perusteltiin kirjallisesti mm. näin:
”[...] internetistä saa kaikkein ajankohtaisimman tiedon ja melkein jokainen osaa hyödyntää nettiä,
esim. tiedonhaussa.” (tyttö, 17) ja ”[...] tekisi opiskelusta mielenkiintoisempaa ja helpompaa.”
(poika, 18). Toisen tytön mielestä internetin käyttö opettaa nuoria itsenäiseen tiedon
hakuun, mutta heidän voi olla entistä vaikeampaa erottaa oikea ja väärä tieto
toisistaan, mikä voi suurestikin vaikuttaa suurestikin heidän todellisuudentajuunsa.
Tässä painotetaan tiedon eri ulottuvuuksia: totta vaiko roskaa, ja mahdollisesti
peräänkuulutetaan opettajan roolia kriittisen konstruktiiviseen ajatteluun
ohjaavana. Erään pojan mielestä taas internet on aivan liian sekava järkevän
tiedon etsintään. Toinen tyttö taas pitää netin käyttöä koulussa huonona asiana,
koska monilla on jo kotona internet, eikä hän näe mitään syytä miksi sen käyttöä
koulussa tulisi lisätä. Hän itse on jo vuosia aktiivisesti käyttänyt internetiä kotoa
käsin ja haluaisi säilyttää koulun internetvapaana vyöhykkeenä. Takana voi olla
myös olla myös lievä omakohtainen loppuun palaminen internetin ihmeiden
ääressä.

Tietotekniikan ja internetin käytön uskotaan lisääntyvän kouluissa huomattavasti.
Esitettiin myös ajatuksia siitä, kuinka opiskelu voisi siirtyä pääasiassa
tietokoneiden välityksellä toteutettavaksi. Näin oppilaiden ei tulisi välttämättä
lähteä kotoaan ollenkaan, vaan tämä voisi vastaanottaa tietomateriaalia, jonka
opettaja lähettää opiskelijoiden päätteille omasta kotoaan. "Tulevaisuuden koulua
ehkä käydään kodista käsin, opettajan ollessa kotonaan kameran edessä ja
välittäen tietoa oppilaidensa päätteille." Internetsurffailu täydentäisi edellä kuvattua
tilannetta ja korvaisi opettajan työtä. Eräs poika oletti kirjojen katoavan internetin
käytön myötä. Internet nähtiin myös toimivana mahdollisuutena kehittää
yhteistyötä ja kommunikaatio ystävyyskoulujen kanssa ympäri maailmaa.

Pyysimme nuoria kirjallisesti visiomaan mihin kännykkää voitaisiin käyttää
koulutyössä. Nuoret eivät ole löytäneet kovin monia rakentavan laatuisia tapoja
käyttää kännykkää kouluopetuksessa (muistilappu-tyylisen toiminnan lisäksi),
mutta joitakin ideanpoikasia tuli esille. Erityisesti kaivataan muistamisen
apuvälinettä, ”mustaa valkoisella” –toimintoa, joka tulisi koululta tai opettajalta
käsin. Nuoret olisivat ainoastaan vastaanottavassa päässä. ”Läksyt saisi tunnin
lopussa tekstiviestinä, samoin kaikki tärkeät päivämäärät.” (tyttö, 17) Lisäksi ajateltiin, että
kännykän avulla voisi vastata koekysymyksiin tai läksyihin kotoa käsin. Käytön
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hinnoittelun ajateltiin estävän kännykän mahdollisuudet koulukäytössä ja yksi nuori
sanoi suoraan, että ”sitä voi käyttää jo nyt tylsän tunnin piristeenä. Hyötykäyttöön
en usko siitä olevan.”

Vaikka tällä hetkellä kännykkäkulttuuri on voimakkaampaa kuin internetin käyttö
nuorten keskuudessa, ei kännykkää ei kuitenkaan osata havainnollistaa opetuksen
apuvälineenä. Epäilyjen syynä on nykytekniikan rajoittuneisuus, kyvyttömyys
nähdä kännykän funktioiden kasvavan nykyisestään sekä (nykyinen) käytön
kalleus. Konkreettisina mahdollisuuksina esitetään kännykällä maksaminen koulun
automaateissa. Tämä oletus taas pohjautuu nykyiseen kasvavaan hieman avant-
kortin tyyliseen kännykkämaksamiseen.

12.8 Virtuaalinen maailma

Ajatus virtuaalitodellisuudesta tai tulevaisuuden viihteen mahdollisuuksista ei ole
täysin selkiytynyt nuorille. Virtuaalitodellisuudesta puhutaan välillä kuin
vääjäämättömänä tulevaisuuden kehityskulkuna tai tulevaisuuden kuvana. Usein
virtuaalitodellisuusajatuksilla viitataan juuri erilaisiin elokuvissakin nähtyihin
virtuaaliasusta ja -kypäräratkaisuihin. Virtuaalista internetiä aletaan kehitellä. Internet, jossa
voit kävellä katua pitkin 3D-lasit silmillä. Julkisten tai yksityisten virtuaalitodellisuuksien
oletetaan olevan tietokonepelien uusi hitti. Lisäksi visioitiin koko kodin
viihdekeskuksista, jotka myös ovat idealtaan jo vuosikymmeniä vanhoja.

Virtuaalitodellisuudesta ennustetaan tietokonepeleille tulevaisuutta. Toiselta
puolelta katsottuna virtuaalitodellisuus ei ole mielekäs tulevaisuusvisio.
Periaatteessa ne vaan huijaa itteänsä, että se on semmosta korvike-elämää.

tyttö 2: Ai semmonen kypärä päähän?
poika 1: Niin, tai jotkut lasit tai jotkut...
tyttö 1: Niit on sellasiakin virtuaalitodellisuuksia missä jossain näkyy semmonen maailma, sit
tavallaan ihmiset liikkuu siellä.
tyttö 3: Onhan ne nyt jossain kehitelly jotain semmosta puhuvaa päätä johonki tietokoneeseen, et
jossain sit vaiheessa kuitenki tulee tollanen juttu, kun sä meet koneelle, ai hei, ja sit pitää antaa
tietokoneelle oma nimi ja sit se keskustelee sun kanssa ja...
haast: Noist tulevaisuusajatuksista niin onks se sitte virtuaalitodellisuus, todellinen tulevaisuusvisio
vai ei?
tyttö 1: Toivottavasti ei.
tyttö 2: Aivan.
tyttö 3: Se tuntuu olevan aika kaukana.
poika 1: Kyl se tulee olemaan, mut ei nyt ainakaan nyt niinku parin vuoden sisällä.
tyttö 2: Mut must tun tuu silleen, et se saattaa jakautua aika paljon tulevaisuudessa, et joillekin se
on, mut joillekin taas sit ei. Et jotku saattaa taistella sitä vastaan.

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet nähdään ensisijaisesti viihteessä.
Virtuaalitodellisuusideoissa lähdetään pelien tai keskustelutilojen ideasta ja
edetään ajatuksiin, joissa virtuaalitodellisuudessa lopulta elettäisiin kuin
vaihtoehtona reaalitodellisuudelle. Virtuaalitodellisuusajatukset sekoitettiin myös
usein internetin tulevaisuuden kuviin, jotka rinnastettiin samanlaiseen rinnakkaisen
todellisuuden ajatukseen, virtuaalimaailmaan uppoutumiseen ja reaalimaailman
yhteyden heikentymiseen.
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12.9 Digitaalinen televisio - mikä se on?

Television yleistymistä internet-päätteenä on perusteltu sen tutun käyttöliittymän ja
laajan levinneisyytensä vuoksi. Tällöin internetin kautta tällä hetkellä saatavat
palvelut mahdollistuisivat käytettäväksi myös niille, jotka eivät tietokonetta omista
tai osaa sitä käyttää.

”Olisi myöskin mukavaa, että keksijät yhdistäisivät TV:n, internetin ja CD ja/tai DVD soittimen.
Digitaalitelevisio varmaankin tulee edustamaan tällaista vehjettä.” (poika 16)

Digitaalisen television yhteiseksi kansalliseksi aloituspäiväksi on sovittu 27.8.2001,
jolloin digi-tv palvelut käynnistyvät kaikilla digi-tv kanavilla. Lähestyvästä uuden
ajan alusta huolimatta digitaalinen televisio oli suuri kysymysmerkki 1999
haastattelukierroksella ja vielä vuoden 2000 lopullakin sen merkitys ja muoto olivat
hämärän peitossa. Nuoret eivät tienneet tuleeko digitaalinen televisio nykyisen
rinnalle, onko se käytännössä jonkinlainen musta laatikko television ohessa vai
tarvitseeko tehdä suurempia muutoksia. Haastatteluista jäi kuitenkin jotain
kytemään, koska myöhemmin palautetuissa tulevaisuusvisioissa Digi-TV oli
mainittu useammankin kerran. Digi-TV:tä pidettiin keskeisenä ohjelman välittäjänä,
ja TV-ohjelmien uskottiin haettavan silloin, kun niitä halutaan katsoa, mutta netin
kautta56. Viihde-elektroniikan vahvaan painoarvoon uskotaan ja sen arvellaan
siirtyvän entistä enemmän satelliittitasolle.

haast: Mitä mieltä sä oot digitaalitelevisiosta, ku se on nyt tulossa tässä jo mun mielestä ens
vuonna alkaa lähetykset?
tyttö 1: (Kuiskaa: mikä se on?) Minkälainen on digitaalitelevisio?
haast: Se on sellanen missä sä voit itte kans vähän vaikuttaa siihen, et mitä sä katot ja mihin
aikaan.
tyttö 1: Aijaa, tää on... mikä tää on DVD?
haast: DVD on sit taas...
tyttö 1: Video?

Digi-TV:n kustannukset aiheuttavat samalla tavalla kysymyksiä kustannuksista
kuin muutkin välineet. Uusien tuotteiden käyttökustannuksia pohditaan ja
kustannukset myös vaikuttavat merkittävästi näiden hankintaan ja käyttöön.

haast: Estääks se sit niinku myös tätä tietoyhteiskunnan kehitystä?
tyttö: Estää, se estää sitä, se hidastaa sitä. Et se on se riippakivi, joka tulee siel perässä et jos vaik
jostain yhestä tän digitaalitelevision lähetyksestä aletaan kyniä kauheita hintoja niin kuinka moni
sellasen haluaa, jos tavallisellaki pärjää. Et jos siirrytään koko aika kokonaan johonki
digitaalitelevisioon nii sithän vanhat niinku, niihin liitetään vaan jotain tällästä.

12.10 Tulevaisuuden työmarkkinat

Lukioikäisistä nuorista monet ovat jo olleet kesä-, ilta- tai viikonlopputöissä.
Kysyessämme tulevaisuuden urasuuntautumista, monilla ei suunnitelmat vielä
olleet riittävän selkeitä, jotta niistä olisi tarkemmin puhuttu. Lisäksi puhuimme
pörssihuuman ja uuden teknologian pitkän menestyksekkään jakson
                                                
56 Digi-TV tulee olemaan ainoa mahdollisuus katsella televisiota, koska analogiset vastaanottimet
poistuvat markkinoilta. Ei siis voida sanoa, että digitaalinen-TV on keskeinen ohjelman välittäjä,
koska se on ainut.
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loppumainingeissa nuorten kiinnostusta pörssikeskusteluun ja työntekoon
tietotekniikan tai uusmedian parissa.

haast: Wap ehti tulla ja mennäkin internetissä on ehditty rikastua iobox-tyyppisillä ideoilla, usko
teknologiaosakkeisiin on romahtanut. Onko se vaikuttanut teidän mielipiteisiin netti- tai
kännykkäteollisuutta kohtaan millään tavalla?
tyttö 1: No, ei se kyl loppujen lopuksi paljoo vaikuta, et ainakin mun kohdalla se on tehny
semmosta pientä pelkoo, et sit jos se alkaa vaikuttaa ihan tavallisiin ihmisiin, eli meihin, et jotenkin
siihen kännykän käyttöön et se ei toimikaan yhtä hyvin tai maksaa liikaa tai jotain. Ne ehkä se sit
alkaa huolettaa vähän enempi, mut muuten se on niinku aika pysyny samana.

Kirjallisessa kyselyssä kaksi kolmasosaa nuorista piti kuitenkin kännykkä- ja
nettiteollisuutta pidetään merkittävimpinä työllistäjinä vuonna 2010. Itse he eivät
kuitenkaan uskoneet työskentelevänsä tässä teollisuudessa silloin. Tämä voi
johtua joko nuorten kuvittelemasta ei-houkuttelevasta työnkuvasta, heidän
paremmista ideoistaan tulevaisuuden duunien suhteen tai epävarmuudesta
muutenkin tulevien työmarkkinoiden suhteen. Kukaan kysytyistä ei myöskään
kuvitellut olevansa nettimiljonääri tulevaisuudessa. Joko he ovat vaatimattomia, tai
sitten ei uskota että kakusta on muuta kuin rippeet jäljellä silloin kun he astuisivat
työtoimijoiksi yhteiskunnassa. Muussa yhteydessä monet kuitenkin osoittivat
kiinnostusta osallistua esimerkiksi Nokian puhelinten uusien mallien ja
toiminnallisuuksien ideointiin ja kehittelyyn.

tyttö 2: Sehän mikä täs on koko ajan, ku seuraa noit pörssijuttui ja koko ajan kuulee miten Nokial
menee koko ajan pörssissä alaspäin ja niin edelleen ja niin edelleen ni ehkä siin ei niinku tuu
muuta ku et ajattelee vaan että, jos se rupee vaikuttamaan jossain vaiheessa just tavalliseen
ihmiseen. Tällä hetkellä ni ei se niinku kiinnosta sen enempää, että kattoo vaan et taas on ollu joku
uus juttu ja taas on tullu joku uus juttu, mut niinku et ei se tällä hetkellä vaikuta oikeestaan
mitenkään.

Nuoret asettuvat "tavallisen ihmisen" asemaan ja miettivät toiminnallisuuden ja
kustannusten näkökulmasta asioita. Miten tulevat muuttumaan.

12.11 Tulevaisuuden uhkia

Erilaisten teknisten laitteiden aiheuttamia tunne- ja vaikutustutkimuksia on tehty
muun muassa sosiologisesti ja kulttuurintutkimuksellisesti.  Esimerkiksi kirjassaan
Atoomipommilla kuuhun mediatutkija Hannu Salmi käsittelee tekniikan
vastustamisen historiaa. Hän huomioi, että voimakkaita reaktioita aiheuttavat
sellaiset keksinnöt, jotka aiheuttavat paineita sosiaalisiin rakenteisiin. Esimerkkejä
nostetaan esille kirjanpainotaidosta kulkuvälineiden ja telekommunikaation
läpimurtoon. Samansuuntaisia pelkoja ja ennakko-odotuksia liittyy myös uusien
kommunikaatiovälineiden tulevaisuuden kehitykseen. Usein uhkia ja negatiivisia
kehityskulkuja onkin helpompaa nostaa esille, kuin varsinaisia hyötyjä, joita näistä
välineistä voisi olla.

Hakkerit, krakkerit ja virusten levittäjät ovat kaikkien tiedossa ja toisten elämään
tunkeutumisen koetaan helpottuvan edelleen, kun internet leviää. Sen lisäksi, että
henkilöllä on yhteys laajaan maailmanlaajuiseen tietomäärään, toimii yhteys myös
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rikollisissa tilanteissa toisin päin. Peer-to-peer57 -ajattelu, jonka Napster-ohjelmisto
on tuonut tutuksi, edistää edelleen pelkoja siitä, että ilman koneen omistajan
hallintaa, joku voi hakea tiedostoja tämän koneelta.

Tietoturvaongelmien oletetaan myös kasvavan entisestään ja muodostuvan
esteeksi netin laajenemiselle. Varsinkin elektronisen kaupan yhteydessä on
tietoturvakysymyksistä puhuttu paljon. Eräs nuori epäili, että jo vuonna 2003
suurin osa rikoksista tehdään netissä, ”sillä tietoturvan kehittäminen on aina
vaikeampaa kuin sen murtaminen”. Tietyllä tapaa positiivisena puolena voi kokea
ilmiön työllistävän vaikutuksen. Tietoturvan kehitystyö tulee työllistämään paljon
ihmisiä.

Tietokoneisiin liitetyistä epäsosiaalisuudesta, eristyneisyydestä ja
ahdistuneisuudesta ei päästä eroon tulevaisuudessakaan. Nuoret epäilevät
tilanteen vain pahenevan. Elämä keskittyy entistä enemmän koteihin ja ihmiset
eivät enää käy ulkona tai tapaa toisia ihmisiä kasvokkain. Tämä kommentti on
kiinnostava, koska kännykkä on tällä hetkellä ensisijaisesti tilan rajoitukset
poistava väline. Puhelinta pidettiin onneksi niin pienenä, että ne tuskin
jämähdyttävät ihmisiä koteihinsa. Tulevaisuuden kauhukuvia oli helpompi
maalailla. Tytöt muistelivat biologiankirjassa ollutta kuvaa tulevaisuuden ihmisestä,
jolla on jättimäinen nenä, jolla voi suodattaa puhdasta ilmaa saasteen keskellä,
pieni pää ja niin edelleen. Yksi tyttö naureskeli kammoksuen surkastuneille
lihamöykyille, jotka omilla aluksillaan seilaisivat katuja pitkin. Jokaisen lihakset
olisivat surkastuneet niin etteivät he voisi enää liikkua kävellen.

12.12 Odotuksia

Tulevaisuuteen suhtaudutaan odottavien mielin, vaikkakin haastatteluissa tuli
esille "tekniikan orja" näkemys. Nuoret puhuivat siitä, kuinka heistä luonnollisesti ja
automaattisesti tulee tekniikan orjia, kun he alistuvat käyttämään erilaisia teknisiä
laitteita. Silti tekniikan orjuuttava ominaisuus nähtiin toissijaisena asiana. Se ei
haittaa, vaikka se jollain tavalla tiedostetaankin. Ajatukset päällepuettavuudesta ja
virtuaalitodellisuudesta olivat selkeämmin kiinnostavan ja typerän rajalla.
Mielikuvat virtuaalitodellisuudesta eivät kuitenkaan olleet yhtäläisiä todellisuuden58

kanssa. Virtuaalitodellisuus koettiin keinotekoiseksi ja lapselliseksikin ja
päällepuettavuus oli vielä vieras ajatus. Tosielämän esimerkkien puuttuessa ei
tällaisiin ajatuksiin vielä osattu suhtautua sen täsmällisemmin.

Nuorten kirjoittamissa tulevaisuusvisiossa ideoita heiteltiin vapaammin. Toisaalta
tulevaisuus nähtiin yhteiskunnalliselta kannalta epävarmana. Sellaisten
kysymysten kuin väestön liikakasvun, saasteiden ja sosiaalisten ongelmien
                                                
57 Peer-to-peer eli vertaisverkko on palvelimeton verkko. Koneet ovat tasa-arvoisia, mistä seuraa
se etu, että mikä tahansa kone voi pudota pois katkaisematta silti muiden tiedon tai datan välitystä.
58 Haastatteluissa nuoret ymmärtävät virtuaalisen todellisuuden erilaisten kypäröiden myötä
koettavaksi toiseksi todellisuudeksi. Virtuaalitodellisuus tarkoittaa kuitenkin hyvin monenlaisia
sovelluksia, nuorten tuntemista päälle puettavista järjestelmistä ympäröiviin sensorijärjestelmillä tai
projisoinneilla toteutettuihin tiloihin. Virtuaalitodellisuus-tyypit jaetaan usein seuraavasti: Ikkuna
maailmaan-järjestelmät (Window on World systems, WoW), Uppottavat järjestelmät (Immersive
systems), Lisätty todellisuus (Mixed Reality, Augmented reality), Etäläsnäolo (Telepresence) ja
Paikannustekniikat (Tracking, Position-tracking).
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rinnalla tulevaisuuden kännykän käyttötavat ovat toissijaisia. Ei ole olennaista
miettiä millainen tulevaisuuden kännykkä on, jos maailma on tuhoutunut.

Erilaisia laitteita pohditaan tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden näkökulmasta,
samalla kun palveluiden tuottajat entistä voimakkaammin keskittyvät tuottamaan
monipuolisempia viihdesisältöjä internetiin ja matkapuhelimiin. Uusien laitteiden ja
palveluiden yleistyminen usein vie nuoret mukanaan. Kun uusiin mahdollisuuksiin
totutaan ja niitä tullaan laajemmin käyttämään, myös nuoret uskovat seuraavansa
massaa ja kiinnostuvansa aidommin uusista tuotteista.

haast:  Onks maltti valttia tämmöisessä kehityksessä?
tyttö 1: Mun mielestä se on, koska jos jokaisen uuden jutun ostaa nii siihen menee hirveesti rahaa
ja ehkä hukkaanki tavallaan, et kylhän sä sit oot mukana siinä, mut jos ei toimi - miks sitä pitäis
käyttää?
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13. Post scriptum
Viestejä businessmaailmaan: ajatuksia mobiilinetistä

Käytämme tutkijoina tilaisuutta hyväksemme ja tulkitsemme tutkimuksen aikana
nuorilta saamiamme epäsuoria viestejä sekä kerromme omista ideoistamme tässä
osiossa. Osoitamme tekstin business-puolen edustajille, koska koemme, että
kysymyksemme, viestimme ja vinkkimme ovat hyödyllisiä liiketoimintaa
suunniteltaessa.

Kuten raportissa olemme kertoneet, kännykällä ja internetillä on erilaisia
sosiaalisia funktioita, niissä toimitaan eri lailla ja eri ihmistenkin kanssa. Ne
täyttävät erilaisia tarpeita ja niihin on erilainen suhde. Tulevaisuuden vahvana
kuvana ja liiketoiminnallisena satsauksena esitellään ”mobiilinettiä”. Nimi itsessään
antaa olettaa, että netti jotenkin lähtisi liikekannalle. Meillä on erilaisia aiheeseen
liittyviä ajatuksia, jotka annamme lukijalle pohdittavaksi.    

-Ajatellaanko, että kännykkä ja netti medioina tulevat sulautumaan toisiinsa?
-Miten netti tapoineen, kulttuureineen ja sosiaalisine ympyröineen ”siirtyy
kännykkään” vai ajetaanko mobiilinetillä takaa aivan uudenlaista välinettä, mediaa
ja forumia? Typistyykö käyttö vai laajeneeko se entisestään?
-Tullaanko mobiilinetissä kuitenkin tekemään eri asioita kuin asemoidussa netissä
nyt? Palveleeko se eri tarkoitusperiä, niitä joita nyt ei kata kännykkä eikä internet?
-Haluavatko nuoret siirtää internetin sosiaalisia funktioita kännykkään vai
säilyvätkö ne erillään? Voiko esim. tulla kilpailua ajasta ja tilasta kaukaisten netti-
ja sähköpostikavereiden sekä fyysisen elämän kavereiden kanssa (koska "netti on
koko ajan mukana" eikä siten anna samaa vapautta kuin vain ajoittainen
netinkäyttö)?
-Tuleeko mobiilinetistä kuitenkin ainoastaan kännykkäsosiaalisuuden jatke
(tuttujen kanssa viestintää), ympättynä mahdolliseen tietojen hakemiseen? Vai
tullaanko sillä tekemään sellaisia asioita, mitä ei tähän asti ole tehty kummallakaan
välineellä?

Tutkimuksessamme tulee jo hieman kliseemäisesti esille, että sisältö on
oleellisempi kuin se väline, millä sisältöä hankitaan. Laitteet eivät ole itseisarvo
vaan se, mitä niiden avulla voidaan saavuttaa. Jos saman tiedon (”sisällön”) saa
teksti-tv:stä, lehdistä tai internetistä ei ole mitään järkeä maksaa lisää. Myös
esimerkiksi sähköposti toimii oletuksenomaisesti paremmin tietokoneessa. Nuoret
itse epäilevät, että netin tulo kännykkään tuo vain yhden addiktion ja yhden
menoerän lisää. Esim. wap-kännykät ovat heidän mielestään lähinnä alkeellisia
toiminnoiltaan ja kalliita käyttää, eivätkä nuoret näe niissä mitään lisäarvoa.
Kysymmekin: mikä on se mobiilinetin lisäarvo, joka saa nuoret ostamaan ja
käyttämään todennäköisesti suhteellisen kalliita mobiileja internetpäätelaitteita ja –
palveluja, kun he eivät ole sitä tehneet tähänkään asti esim. tekstiviestipalvelujen
ja wapin suhteen? Rahaa heillä kuten suurimmalla osalla kuluttajia on rajallinen
määrä käytössä.

Tällä hetkellä tekstiviestipalvelut eivät ole nuorten suosiossa. Ainoastaan
tuikitarpeellisista palveluista ja tiedoista halutaan maksaa, hyvänä esimerkkinä
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nimi- ja numerotiedustelu – ”turhasta” ehkä vain kerran kokeilun vuoksi.
Internetissä voidaan ”olla luovia”, ”harrastaa”, ”hassutella”, ja ”viihtyä” paljon
enemmän, ja myös olla yhdessä muiden kanssa. Internetin käyttö ei ole niin
kallista ja sitä voi käyttää ilmaiseksikin kavereilla, työpaikoilla, koulussa tai
kirjastoissa. Mitään näitä mahdollisuuksia ei ole kännykän kanssa, tuskin
myöskään kannettavan päätelaitteen kanssa.

Toisaalta ajatusta mobiilinetistä tukevat tutkimuksessa esille tulleet faktat:
-Kannettavuus on normaalia eikä laitteesta ”tulla koskaan luopumaan”. Lisäksi
henkilökohtaisen kannettavan laitteen kuukausittaiset laskut on jo melko täysin
hyväksytty ”välttämättömänä pahana”.
-Puhelin ei ole enää muutenkaan enää vain puhelin. Lisäominaisuudet ovat yhtä
itsestäänselviä kuin itse laitekin. Eri tarkoituksia varten tärkeitä ovat tekstiviestit,
kalenteri, muistio ja pelit, ja myös radio ja mp3-soitinkin kulkisivat mukavasti
mukana. Nuorille kannettavuus sopii, mutta he haluavat minimoida mukana
kannettavan tavaran määrää. Nykyisin pöytäkoneisiin sidottu viestintä saattaisi olla
mukava saada liikkuvaksi myös. Ehkä siten saataisiin nyt nettipaitsiossa olevat
nuoretkin mukaan.

Mobiilinetin vetovoima saattaisi olla kätevästi, nopeasti ja halvalla saatava hyvä,
laadukas ja tarpeellinen tieto  a) jota ei muualta saa  b) joka ei muuten kulje
mukana (ei haluta raahata ylimääräistä)  c) joka on kätevämpi kuin internet
(kotikone ei kulje mukana) d) jonka voi siirtää muihin laitteisiin.

Nykyisellään netin käyttö on nuorilla pitkälti viihdettä ja sosiaalista toimintaa ja
myös taloudellisten syiden takia rajoittamattomampaa kuin kännykän käyttö, jossa
käyttökerrat pitää oikeuttaa. Siksi kännykällä kommunikoidaan ”luottotyyppien”
kanssa, eikä haaskata rahaa mihin tahansa tarpeettomaan tietoon eikä kenen
tahansa tuntemattoman ihmisen kanssa viestimiseen. Kuitenkin internet on
osoittanut, että ”hömppä” (viihde, turha tieto, chattaily) on parhaimmillaan hauskaa
ja sosiaalista eikä läheskään yhtä kallista kuin kännykän käyttö nykyisen
hinnoittelupolitiikan perusteella olisi. Edullinen kiinteä kk-maksu tai hyvin pienet
kertamaksut iModen tapaan olisivat todennäköinen ratkaisu mobiilinetin
palveluiden käyttöön.

Nuoret täytyisi saada mukaan ideoimaan ja palveluiden kehitystyöhön. Ajatus
tällaisesta tuntui kiinnostavan kaikkia, tyyliin "ideointi on aina kivaa".
Uusmediayritysten hikinen maine ei juuri näitä nuoria kiinnostanut, mutta ajatus
ideoimisesta, kehittämisestä ja testaamisesta kyllä.

Lisäksi yksi mobiilinettiin kiinnostusta lisäävä ja siihen sitouttava idea voi olla ei-
kaupallisen sisällön tuottaminen sinne. Nuoret pitää saada itse tuottamaan tätä
tavaraa tämän hetken ja tulevaisuuden mobiilinettiin, eli tarjontaa ei pidä rajoittaa
korporatiivisille tahoilla kuten wap-palveluissa. Liika rahastus ja kuiva liiketoiminta-
ajattelu helposti vieraannuttaa asiakkaat. Vertailukohdaksi käy jälleen internet.
Netin lähtökohdat olivat ei-kaupalliset. Nuoret innostuivat, koska netissä oli tilaa,
vapautta ja mahdollisuuksia. Jos forumia ei koeta ”omaksi”, itselle merkittäväksi,
se ei kiinnosta. Käyttämättömyys on paras boikotti. Vaikka kaikki asiakkaat eivät
tuottamiseen suoranaisesti osallistuisi (aktiivisia kotisivuja ei internetissä kaikilla
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nuorillakaan ole), koetaan forumin avoimuus silti tärkeäksi, koska kaikilla on
ainakin periaatteellinen mahdollisuus osallistua sisällöntuottamiseen.

Lisäksi hieman ulkopuolinen, mutta keskeinen asia:
Asiakasuskollisuudesta tulee palkita.
Nuoret eivät helposti vaihda kännykkäoperaattoria, koska numerosta on vuosien
varrella tullut osa identiteettiä. He kyllä seuraavat uusia, paljon halvempia
tulokkaita ”sillä silmällä”. Mutta vaihtaminen on iso juttu, eikä sitä haluta tehdä
muussa kuin siinä tapauksessa, että ”on yksinkertaisesti tyhmää maksaa liikaa”.
Ehkä palkkio vuosien uskollisesta asiakassuhteesta olisi kohdallaan; tarjouksia,
halvemmat puheluhinnat, ilmaisia tekstiviestejä, ilmaiset kuukausimaksut?

Me tutkijoina olemme kiinnostuneita palaamaan näiden asioiden pariin muutaman
vuoden kuluttua. Ehkä silloin on viety wapin ajatus eteenpäin/ loppuun, käytetty jo
pakettikytkentäisiä laitteita tai otetaan ensiaskeleita jonkin muun mielenkiintoisen
median parissa, jonne kehittyy oma akrobatiansa.
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14. Summary in English
Young Finnish communication acrobats believe in a
wireless future

From 1999 to 2001 the Finnish Youth Research Network together with Elisa
Communications conducted a research project that focused on the use of the
Internet and mobile phones by 30 teenagers, aged 16 to 18. At the study's
preliminary stage the young people's user patterns were looked at from the
perspective of group and individual identities, electronic consumer culture and
future expectations. In the follow-up stage the focus was on deepening the
thematic approach, as well as on the formation of, and changes in, user trends.

The study at hand is the first of its kind, since the researchers have in parallel
studied the social and cultural phenomena connected with both the mobile phones
and the Internet. The main overall observations are as follows:

- Mobile phones and Internet don't evoke big sentiments as such. They have
become survival tools for daily life and the focal media for communication,
entertainment and information, alongside other applications.
- People relate to the mobile phone in a different way than to the Internet. The
mobile has become a self-evident necessity (with nearly 100% penetration among
this age group), while one can cope without one's own Internet connection. The
mobile is used in connection with "physical life" while on the Internet one can enjoy
the liberties of the "virtual life".

Mobile youth

Generally, one can say that youth itself is a very mobile time, both mentally and
physically. Youngsters expand their territories and change their surroundings.
They get new friends and new objects of interest, while the used-to-be vanishes or
changes its meaning. The mobile and the Internet are two excellent means for
obtaining and maintaining this mobility. With the aid of these communication tools
one can take care of the basics of life, such as organising leisure time activities
and keeping in touch with parents. They also help one make quick changes to
appointments, or even help kick-start a dating relationship.

The uses of, and needs for, communication media are constantly on the move:
youngsters change, as do their user patterns. Pondering alternative, more
effective ways to communicate is going on all the time. Thus the only sure thing is
steady change, but this applies naturally to the communication tools themselves
also.

Here we enlist some of the important observations based on the project's field
data:
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1. Trends come and go

Once new communication technology applications have entered a youngster's
daily life they start becoming routine. The praise and glamour of the early user
days give way to criticism. This is especially true when the favourable role of a
trendsetter or a fast adopter becomes threatened by one being stigmatised as a
mass user or a blind trend surfer.

What it comes to patterns of use, sometimes teenagers are regressive on
purpose. For instance the more the rest of the population or the media talk about
SMSs, the less the young people care to discuss them anymore. For them the
mobile calls may become far more attractive when compared to the folk habit of
tapping on the tiny keypad. And once ICQ was "discovered" by the masses, the
communication acrobats had already mentally moved on, or gone back to the
good old IRC. IRC, with its tested reliability, won over even those who were
ensnared by ICQ a year earlier. In this way they became some kind of "post-
pioneers" - users of pioneer tools without having the pioneers' level of experience.

Young people make a point out of getting introduced to new applications while
they are still fresh. In practice this most often means before the masses get to
them and not so much when the applications were new to the overall market. Like
elsewhere, among young people there are those who introduce the applications to
others and quickly spread them to their entire circle of friends.

2. Nostalgia

Like it was pointed out earlier, trends don't necessarily have to do with new
applications and commodities. Currently a nostalgia trend seems to prevail
amongst the young. (Nostalgia is also the term used by them.) One can claim this
is the result of new technology becoming commonplace, or of getting bored with
the market's never-ending supply of new consumer goods and applications. The
nostalgia manifests itself as an interest in technology that has lost its trendiness
ages ago, or in ancient social goods.

Nostalgia comes from the feeling of doing things by hand. For instance traditional
paper letters are slow, deep, personal and real – the opposite of IRC, ICQ and e-
mail; they are not just "standard fonts on a screen". Board games have become an
ever more popular social happening. That's why it is not approved of to play board
games, such as Alias, over the Internet – getting together in one location is the
whole idea.

3. Different applications for different needs

Young people have learned that the mobile phone is much more than a gadget
held close to one's ear. It has increasingly become suited for many purposes, sort
of a digital version of the Swiss army knife. Still, at the end of 1999 many resisted
the idea of the mobile as a multi-tool, even when the phone had already turned
into a gaming device, a watch and a calendar. In people's minds it was still a
phone and that's that. One year later no groundbreaking novelties had appeared in
mobiles, yet the attitude had changed. The youngsters had grown accustomed to
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the idea of a multi-use phone, and are starting to see it as natural that a mobile
phone will become, among other things, a portable web terminal. On the condition
that one needs to be able to use the device for actual calls also in the future!

But even when the mobile phone has become the central communication device
for teenagers it doesn't mean that they would like to use it for every purpose. The
choice between the mobile and the net is based on the following criteria: urgency
of the matter, convenience, cost, privacy, the internal relationship of the
communicators or the current state of this relationship, or the need for group
messaging. Sometimes simultaneous discussion in chat rooms is what is needed,
other times the delayed exchange of e-mails works fine; sometimes one wants to
talk and other times it is best to use text person-to-person, or in a larger group.

The mobile phone does not work in a group situation as well as IRC or ICQ.
Simultaneous group messaging is one of IRC's qualities, and the mobile won't
challenge that, at least immediately. E-mail wins over SMS's 160 characters when
more complicated matters need to get solved or pictures sent.

4. Criticism

Young people want to view themselves as critical consumers who will not be
blinded by new applications the same way as older generations are. The young
understand the value of goods and services in connection to the value,
amusement or otherwise, one gets from them. Teenagers are strictly critical
towards new ideas, and they evaluate their usefulness before accepting or
discarding them. Does it work, is it boring, and is the result worth the cost?
Friends' experiences and attitudes play a significant role in the process.

WAP by itself means nothing - only what one can do with it and whether it is worth
the cost. Neither are new Internet connections worth much if they don't work
significantly better and more reliably than the existing ones. New mobile models
are not that exciting unless they stand wear better than the current phones.

If the device or the service will not work like it is supposed to then a better
alternative quickly steps in. Criticism stretches from considering a new idea and
getting experience with it to the decision of acceptance or rejection.

5. Life management in the free zones

For young Finns the mobile is the organising device of highest order for one's own
life, plans and social relationships. The Internet does not have this function as long
as its use is tied to a place, and often also to time. The mobile is a pen, paper,
calculator and notebook, and it remembers when the youngster doesn't. One also
learns to administer money and make independent decisions regardless of time
and place.

The mobile and the net have become young people's "free zones". Parents can't
control the activities taking place in these zones. It is not customary anymore to
use the home landline when contacting friends, and parents don't have clear idea
about the size and composition of their offspring's circle of friends and where the
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kids roam about. Parents do inquire about friends' names and basics about their
backgrounds, but have difficulties in combining a face with a name on the
occasion when the friends visit the family home.

For the young the best thing about this arrangement is that free zone activities are
usually funded by the parents and initiatives for acquiring the connections often
have come from the older generation as well. For instance, an Internet connection
has often been brought to the home in order to ensure that the children stay up-to-
date with the development of the information society, and the mobile phone so that
the parents can keep track of their children.

6. Remote parenting

In many families the mobile phone functions as a central communication channel.
A young person's lifestyle is busy due to commitments to friends, hobbies, dating
and work, and not all youngsters see their parents daily. Most youngsters won't
admit to spending their evenings at home, at least not when it would still be
possible to socialise with the parents. One girl told us that she hurries to school in
the morning, keeps herself busy all day and comes home at a time when her
parents have already gone to bed. In another case a 17-year-old boy lives more or
less by himself, since the mother spends most of her time in another town. With
the aid of the mobile phone the mother can remind him daily about homework and
cooking. In the youngsters' opinion their parents call them "at least 500 times a
day", but it is also evident that the kids call their parents regularly to keep them
informed about their whereabouts.

So the mobile acts as a remote control or a virtual link that supports the family
functions of caring and sharing. The parents earn themselves a good conscience
while the young, in their hurry to get independent, get freedom without much
"physical" control.

7. Consumerism

The monthly mobile phone bill has become almost the necessary evil comparable
to the law of nature. Parents seem to have accepted their offspring's mobile bills
better than before, yet in most families there are agreed upon limits for the size of
the bills and negotiated arrangements for paying for them. The bills have been
steadily getting bigger. Many have taken up jobs after school in order to keep
mobile use at a satisfactory level. Only the newest mobile owners, or some boys,
who still think carefully about necessary and futile uses of the gadget, produce
very small bills. The "penny pinchers" also laugh at girls' unnecessary calls while
they keep their own bills at the moderate level of a couple of dozen FIM a month.

Fixed fee Internet connections have come to the rescue for those families where
there is a lot of demand for online time. In other families the Internet use is still
regulated in order to keep costs from exploding, and the young people never get
tired of complaining about call prices.

As a purchasing tool, teenagers consider the mobile a more meaningful means of
payment than the Internet. Though the mobile is viewed more as a coin purse than



92

a thick wallet, i.e. it is good for small purchases that don't need much
consideration. Over the Internet one is more likely to make larger purchases, such
as CDs, books or computer programmes. Also they trust the security features of
the phones more. They are suspicious of web-based e-commerce, and it's also
beyond their means due to a lack of credit cards and sufficient funds. But the
mobile may become an important purse because already now the kids can use
their phones for purchasing popular items such as movie tickets or refreshments.
Ordering from, and paying over the net requires more forethought.

8. Wireless Internet

Young Finns are used to carrying a portable communication tool with them
everywhere at all hours. The mobile has become almost a part of the body. No
teenager believes that they would have to return to stationary communication once
more. Since the attitudes towards mobile life are so positive, it seems to depend
only on time and the wisdom of the business world to determine whether the
young will truly embrace the new wireless possibilities. For instance, while it is
totally natural to indulge in various social and entertaining endeavours on the
Internet, mobile phone use so far limits itself to keeping in touch and expanding
from existing social networks. So far young people has overlooked WAP-services.
What will happen when the young make the mobile net their own playground,
battlefield, art gallery and notice board like they've already done with the Internet?

The researchers:
social anthropologist Kaisa Coogan, phone: + 358 9 566 52 69, e-mail:
baraka@kolumbus.fi
media researcher Sonja Kangas, phone: + 358 40 565 8582, e-mail:
skangas@pp.htv.fi
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Liitteet

Liite 1 Lokikirja - käyttöpäiväkirja
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Liite 2 Futuro - tulevaisuusvisiot
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Liite 3 Keskustelu Hotelli Kultakala -chatissa, ensikokemukset.

Haastattelun alussa katsomme Kolumbuksen uutta Hotelli Kultakala -nimistä
keskustelutilaa (kultakala.kolumbus.fi). Tytöt rakentavat hahmoa, testaavat tilaa ja
kommentoivat uudenlaista chattiä.

(Yleistä naurua taustalla koko testauksen ajan)
tyttö 1: Toi on otsatukka, niinku sil ei oo ees otsaa. Ei se tartte sitä. Mis tääl on musta?
haast 2: Aika paha!
tyttö 2: Kuppikokokin pienenee jonku paidan mukana.
tyttö 1: Tietysti! Must toi turvonnu poski on aika söpö. Tää on nyt aika hieno.
haast 1: Tää on aika poika nyt.
tyttö 1: Mut ei se mitään. Se on tommonen. Mun mielest tää on niinku tässä. Mitä sit tehään?
haast 1: No, sit sä voit mennä. tuolla on yleiset tilat ja omat huoneet. Omissa huoneissa voi niinku
personoida sitä kämppäänsä. Toi on esimerkiks hieno tos Newtonin toi Chill Out. Se on se toka
listal.
haast 2: Onks tää jonku oma huone?
haast 1: Joo. Newtonin ja Harunin.
haast 2: Voiks ne kieltää pääsyn sinne?
haast 1: No, salasanalla.
tyttö 2: Tiedätsä salasanaa?
haast 1: Ei ku näil ei oo salasanaa. Mut et, voi laittaa salasanan tohon kämppäänsä ja sitte ite saa
päättää et kuka pääsee sisälle. Näihin pääsee kaikki.
haast 2: Liittyyks tää 46 sekunttia siihen lataukseen. senttiä. sekunttia.
haast 1: Ei, se vaan. ei se sitä tarkoita, mutta. no, nopeemmilla yhteyksillä se menee ihan parissa
sekunnissa, mut täs mä en osaa sanoo.
tyttö 1: Ahaa! LUOVUTA! (ruudulla lukee painikkeessa "luovuta".)
haast 2: Tää on just sitä, et modeemilla ei kyl voi tehdä oikeestaan mitään enää.
haast 1: Nii.
haast 2: Sähköposti kulkee mutta.
haast 1: Niin joo. Ei kyl toi liiku toi sekunti, että.
tyttö 1: Onks tää siis niinku, et tääl on niinku ihmisii. Et jos mä kävelen jossain kadulla niin mä voin
vaiks sanoo sille, jotain puhuu niille. Ne on jotain toisii ihmisii.
haast 1: Joo.
tyttö1: Okeii.
haast 1: Pitäiskö luovuttaa.
haast 2: Mee sinne sisälle.
haast 1: Täs voi tsekata jotain muuta.
tyttö 1: Mä meen yleisiin tiloihin.
haast 1: Siin on pelihuone, kahvila ja sitten on sellainen baari ja disco.
haast 2: CHIFT+Enter et voit huutaa (Lukee ruudulla).
haast 1: Niin, täs tulee aina tämmösii mainoksia välillä. On tää kyllä modeemilla tosi hidas,
tämmöstä katsomme mustaa ruutua.
tyttö1: Onks tääl joku joka sensuroi näitä puheita?
haast 1: No, joku voi heittää sut ulos. Tääl on semmosii poliiseja, jotka saa. tai niillä on sit valta
heittää tyyppejä ulos, jos ne alkaa huutaa siellä tai jotain muuta sikailee.
tyttö1: No, nyt se ei menny. Ei. kuka mä nyt oon, mä oon toi?
haast 1: Tää ei nyt näytä tätä ihan oikein, koska täält puuttuu kaikki huonekalut.
tyttö 1: Hei tääl voi mennä siksakkii.
tyttö 2: Sä kiusaat!
tyttö 1: Enkä kiusaa.
haast 1: Niin joo, sä et oo nähny tuoleja. Aika loistavaa! Ihmiset istuu tuoleilla, mut sä et nää sitä
tuolii.
tyttö1: Miksen mä nää sitä?
haast 1: No, siin tuolis on joku. en tiiä miks se ei toimi.
tyttö1: Tarjoilija, yks pitkä.
haast 1: Ei, ku täält saa vaan mehua ja muuta kamaa, semmosta.
tyttö 1: Mitä mä sanon!
haast 1: Sano sille vaik mehu tai virvoke tai joku tee tai kahvi.
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tyttö 1: Mehu (naurua). Kato, se ymmärs!
haast 2: Onks toi automaattinen toi Kaija (tarjoilija)?
haast 1: Joo.
tyttö 1: Ei se puhu mulle. Ei ku nyt pitää kysyy.
tyttö 2: Kysy silt jotain, et.
tyttö 1: Missä se mehu on!?
haast 1: Se on tyttö1:n kädessä.
tyttö 1: Eikä oo!
haast 1: Sun pitää vaan kääntyy, et sä näät sen.
tyttö 1: Crap.
haast 2: Maaseutu kunniaan! (tarjoilija Kaija sanoo meille) - (naurua).
tyttö 1: Ahaa, no pitäiskö sen juoda tai jotain.
tyttö 2: Se joi sitä äsken.
haast 1: Se juo ihan.
tyttö 1: Onks tää niinku vessa tai mikä tää on?
haast 1: Se on kajari.
tyttö 1: No, mutku mä ajattelen et jos tääl ei seiniikään näy, jos ei näy huonekaluja.
tyttö 2: Hei, mee. hei puhu tolle tyypille, joka istuu tos tuolissa.
tyttö 1: En, se rupee jotain. rupee huutaa mulle.
tyttö 2: Miks toi istuu tuolissa?
haast 1: Ehkä kannattaa koittaa toista tilaa, jos tos tuolis on vaan joku.
tyttö 2: Puhu sille!
tyttö 1: Mitä mä puhun sille?
haast 2: Lyö sitä!
tyttö 1: Mitä mun pitää sanoo? Mitä mä sanon sille?
tyttö 2: Jotain.
tyttö 1: Moi. Kuka tää on?
tyttö 2: Kuis menee?
haast 1: Se on Henry.
tyttö 1: Mitäs tässä? Mitä sille vastata?
tyttö 2: Maaseutu kunniaan.
tyttö 1: Hyvin. Must se on aika hyvä. Ei pidä ikinä luottaa kehenkään, kellä on keltainen t-paita.
tyttö 2: Sikatyhmän näköstä, kun toi vaan istuu tos ja toi vaan toi vaan seisoo sen vieressä. Ja toi
yks ei tee yhtään mitään.
tyttö 1: Mitä me sille nyt sanotaan?
haast 1: No, ei mitään. Vois lähtee menee.
tyttö 1: Lähetään mehun kanssa. tit tit tii.
tyttö 2: Hei, mee palauttaa sen! Sano, et siin mehussa on jotain vikaa.
tyttö 1: Joo! En ole tyytyväinen.
tyttö 2: Juokaa loppuun ensimmäinen!
tyttö 1: En mä oo kyl maksanu täst mitään. En voi se on niin pahaa.
tyttö 2: Mitäs muuta!
tyttö 1: Oho.Mitäs ravaat siin!
tyttö 2: Idioottimyyjä. Sano sille, et valitat johtajalle.
tyttö 1: No. joo. Vierailkaa hotellihuoneissa! Ehdotteletko meille? Mitä.. .tuleekohan täst Suomee
mitä mä kirjotan?
tyttö 2: Ei haittaa. Mitä se sano?
tyttö 1: Se on sinun ongelmasi mistä olet. eiku, venaa.
tyttö 2: Onks toi niinku joku tollanen, siis joka on tollanen automaatti, et siin on vuorosanat.
tyttö 1: Äänentoisto toimii, mutta en ymmärrä mitä te puhutte. Ikävää.
haast 1: No, se jotain sanoja tajuu ja sit se niinku jos se näkee jonku sanan, se osaa heittää jotain.
tyttö 1: Kuulutteko japanilaiseen turistiryhmään?
tyttö 1: En kuulu.
tyttö 2: Hei, joku tyyppi tulee puhuu sulle! Onks huonetta?
tyttö 1: Mitä toi tarkottaa?
tyttö 2: Se haluu sun huoneeseen.
tyttö 1: Mitä. hä?
tyttö 2: Kun se kysy niinku et onks sul. Ku eiks tää oo niinku joku hotellissa?
tyttö 1: Ei oo. Ei oo.
haast 1: Joo. Sulla ei vaan oon viel huonetta, sä vaan lusmuilet jossain aulatiloissa.
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tyttö 1: Ei kiinnosta. Ei sitten kiinnosta.
tyttö 2: Toi yks hilluu vaan tos oviaukossa.
tyttö 1: Vähän oikeesti ankeet porukkaa.
haast 1: Sit vois käydä tsekkaa vielä joko sitten.
tyttö 2: Siel istuu kaks!
(naurua)
tyttö 1: Ai, tarkkaile kolesterolia! Kaija on vajaa.
tyttö 2: Ei sit mitään. Okay, no harm done.
haast 2: Oottekste edistyny?
tyttö 1: Me mentiin valittaa mehusta, mut ei toi tyttö ymmärrä.
tyttö 2: Toi yritti valittaa mehusta, mut se ei ymmärtäny.
tyttö 1: Se vaan sano, et oletko huomannut takapihalla kasvavan sitruunapuun.
haast 2: Ahaa, se osaa sanoo jonku kakssataa lausetta tai ehkei sitäkään.
tyttö 1: No, ei riitä kyl 200 näköjään.
haast 2: Voiks siel tehdä muuta tos tilassa?
haast 1: Ei, tää on niinku kahvila.
tyttö 1: En mä tiiä, mut must tää on ainakin niinku hauskaa.
haast 1: . ja sit on disco mis voi tanssii ja sit on.
haast 2: Haluuttekste mennä discoon?
haast 1: . ja sit on pelihalli, mis voi pelaa. No, mut disco on kyl hienoin paikka täst paikasta. Vinkki.
tyttö 2: Mee discoon!
tyttö 1: Miten pääsee discoon?
haast 1: No, mee tuolt ovesta ulos, tuolta alhaalta.
tyttö 1: Täältä?
haast 1: Joo.
tyttö 1: Poistuu tilasta.
haast 2: Tos on vähän samannäkönen tyyppi tos ovella.
tyttö 1: Se on matkinu. mihin sitte?
haast 1: Se on se maljabaari.
(Mainos näkyy taas ruudulla)
haast 1: Täst voi ostaa sinne omiin kämppiinsä näitä. Minibaari 5 markkaa.
tyttö 2: Siis ottaaks tää niinku. minibaari siis rahaa.
haast 1: Niin kännykällä tilata.
tyttö 2: Eii.
haast 1: Mut me voidaan katsoa jos me päästään niihin yksityishuoneisiin niin näkee mitä siel voi
tehdä. Mut siel on niinku tapetit, lattiat, kasvit, huonekalut. matot. kaikki.
tyttö 1: Hö, ei se nyt. Kuka mä oon!
tyttö 2: Mis me ollaan?
haast 1: Se voi johtuu täst modeemista, ettei se näytä mitään näit huonekaluja eikä baaritiskiä.
tyttö 1: Ei mitään hajua, tuol katos.
haast 1: Mee tonne, mis tuol on toi takana toi ovi.
tyttö 1: Tänne?
tyttö 2: Joo.
haast 1: Koska nää tilat on aika samannäköisiä, jos noi huonekalut ei täällä näy.
tyttö 1: Mikä tää mesta niinku o?
haast 1: Tää on semmonen.
tyttö 2: Onks toi niinku disco? Tanssiiks noi!?
haast 1: Joo toi tanssii tuol, mut se disco on tuol takana. Ootsä tuol?
tyttö 1: Menee nyt sinne. Ei se mee.
haast 1: Joo, nyt se menee.
tyttö 1: Ei tääl oo ketään!
haas t1: Ei ku se lataa sitä. Noni.
haast 2: Ahaa!
tyttö 1: Nonni. nyt näkyy. toi on aika helmi.
haast 1: Nyt näkyy pöydätki.
tyttö 1: Joo.
tyttö 2: Hei, musa loppu!
tyttö 1: Tanssiiks se jos sen vie tonne?
haast 1: Sun pitää painaa tosta naamasta.
tyttö 1: Rajun näköne.
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haast 1: Niin sit siin on mitä pystyy tekee muuta on kuiskaa, sanoa, huutaa ihan niinku muissakin ja
sit toi ruutu niin sielt sä pystyt aina sit kerää kavereita tälle listasta ja sit näät ku sun kaverit on tuol
mestoilla. Mut sul ei ehkä oo, kun sä et oo viel ollu tääl. Ja noi kaks muuta, ne just liittyy niihin. siin
on se katalogi mis on niit kaikkii tavaroita, mitä voi hankkia sinne omaan huoneeseen ja toi käsi
liittyy taas siihen, et niit voi siirrellä.
tyttö 1: Anteeksi, onko tässä vapaata?
haas t2: Kysy joltain jotain.
tyttö 1: En mä kehtaa.
tyttö 2: Kaikki näkee.
haast 2: Sit sielt tulee: Tyttö1! Sinut on tunnistettu.
tyttö 1: Hyss! Nää voi kuulla. Niin mut on tosi outoo, kun täs on tämmöset hahmot niin koko ajan
tulee semmonen tunne, et niinku et ne olis oikeit ihmisiä, eikä kehtaa mennä kellekään mitään
selittää.
haast 2: Pää pyörii.
tyttö 1: Yksinäinen pikku. mee istuu, se menee istuu tonne. Istu nyt siihen! Istu! Nonii.
tyttö 2: Katotaan tuleeks kukaan iskee sua.
tyttö 1: Ei tälläsil hiuksil.
haast 1: Kato heti tuli. Nyt jos sä meet sen päälle, sä näät kuka se on.
tyttö 1: Miten?
haast 1: No, meet siihen. vaik klikkaa sitä tuolii mis on toi rusakko (nick name).
tyttö 2: Rusakko!
tyttö 1: Kymmenen vuotias vai?
haast 1: Joo.
tyttö 1: Mitä mulla lukee?
haast 1: No, sul ei lue mitään.
tyttö 1: Hö.
haast 1: Mut sä voit laittaa sinne jotain, jos haluut.
haast 2: Sano sille tyypille jotain ennen ku se lähtee kyllästyneenä pois.
tyttö 1: Eiku. se ei menny.
tyttö 2: Sä painoit nyt siihen, nonii nyt kirjoita.
tyttö 1: Ei se mee. Miksei mun teksti mee?
haast 1: Kato meneeks se myöhemmin. Se on vähän hidas toi modeemi.
tyttö 2: Siel on akvaario.
haast 2: Pääseeks sinne uimaan?
haast 1: Ei. Mut tääl pystyy kaikki ilmeitä tekee ja.
tyttö 1: Miksei toi mee?
haast 1: Toi on varmaan jumahtanu, kun ei tos tapahdu yhtään mitään.
tyttö 1: Voi, ei voi!
haast 2: Jos teil on jossain koulussa modeemia parempi yhteys, menkää ihmeessä testaamaan
mitä sil voi tehdä.
tyttö 1: Mä olisin voinu ystävystyä kymmenen vuotiaan jäniksen kanssa!


