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1 Johdanto 

1.1 Yleistä taustaa 

Sosiaalisen median käyttö on 2000- luvun kuumin trendi. Ensimmäisten tietokoneiden 

mukana tulivat ensimmäiset sosiaalisen median palvelut, jotka olivat aluksi vain ’’varak-

kaiden’’ huvi 1990-luvun puolivälin jälkeen. Teknologian murros kuitenkin 2000-luvulla 

kiihdytti sosiaalisen median palvelujen kehittymistä ja sosiaalisesta mediasta kasvoi kan-

san työkalu ja huvi. (Ahmad 2018.) 

 

Pöytäkoneista kannettaviin älylaitteisiin siirtyminen tarjosi paljon vaivattomamman pää-

syn internetiin ja tätä kautta sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media on yhä suurem-

pana osana jokapäiväistä elämää niin töiden kuin huvin merkeissä. Sosiaalisen median 

tutkimus on vasta uusi kartoituskohde, vaikka sosiaalinen media on ollut osana kulttuu-

riamme viimeisen parinkymmenen vuoden ajan. Sosiaalista mediaa hyödynnetään yhä 

enemmän osana arkipäiväistä elämäämme. Lisäksi sosiaalisen median käyttö vaihtelee 

iän ja sukupuolen mukaan. (Ahmad 2018.) 

 

1.2 Tavoite ja rajaukset  

Työ selvittää nuorten sosiaalisen median käyttöä ja sitä, kuinka sosiaalinen media vai-

kuttaa 13–17-vuotiaiden nuorten ostopäätöksiin kuukausittain ja kuinka ostajan suku-

puoli vaikuttaa ostopäätöksen tekoon. Kohderyhmä on rajattu juuri tähän ikäluokkaan, 

sillä kyseinen ikäluokka edustaa suurinta käyttäjäryhmää erilaisissa sosiaalisen median 

palveluissa. Lisäksi nuoret poimivat inspiraationsa internetistä ja ovat aikuisia alttiimpia 

ulkoisille ärsykkeille. Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa aikuisia ahkerammin. Interne-

tiin luodaan oma brändi, jota työstetään erilaisten julkaisujen, kuten tekstien, kuvien ja 

videoiden muodossa.  

 

Ilmiönä sosiaalinen media on erittäin kiinnostava kartoituskohde, sillä se muuntautuu 

käyttäjien mukaan, toisin kuin muut trendit. Työ selvittää, kuinka paljon sosiaalinen me-

dia vaikuttaa nuorten ostopäätöksiin ja kuinka sosiaalinen media vaikuttaa heidän kuu-

kausittaiseen ostokäyttäytymiseensä. Opinnäytetyö antaa lisätietoja tuotteiden ja palve-

lujen markkinoijille mediamarkkinointisuunnitelman kehittämistä ja työstämistä varten. 
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Tarkoituksena on selvittää nuorten suosimat sosiaalisen median palvelut ikäluokittain ja 

mahdollinen sukupuolijakauma sosiaalisen median palvelujen käytössä. Työn sisällön 

on tarkoitus tarjota taustatietoa nuorten elämänkaaren vaiheista, sekä mediakasvatuk-

sesta. 

 

Koska opinnäytetyön kartoitus käsittelee sosiaalisen median palveluja ja sen kautta 

tehtyjä ostopäätöksiä, on tärkeää määrittää sosiaalinen media, pureutua hiukan sen 

historiaan ja selvittää sosiaalista mediaa käsitteenä. Aihetta tukemaan ja ymmärtä-

mään sosiaalisen median käyttäytymistä on lisätty positiivisia ja negatiivisia puolia sosi-

aalisen median käytöstä.  

Opinnäytetyö pyrki löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitkä ovat nuorten käyttämät sosiaalisen median palvelut ikäluokittain? 

2. Minkälainen ostamiseen painottava sisältö kiinnostaa nuoria? 

3. Kuinka usein nuoret tekevät ostopäätöksen sosiaalisen median avulla? 

2 Sosiaalisen median käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät  

2.1 Nuoruuden vaiheet 

Elämänkaari koostuu pääosin neljästä vaiheesta, jotka ovat lapsuus ja nuoruus, varhais-

, keski-, ja myöhäisaikuisuus. Elämänkaaripsykologiassa keskitytään tarkastelemaan ih-

misen kehitystä kokonaisuudessaan kuvaten ja selvittäen kaikille yhteisiä̈, elämänkaaren 

eri vaiheisiin liittyviä̈ muutoksia (Pekkarinen 2007). Lapsuus ja nuoruus ovat kaikkein 

tärkeimmät vuodet henkisen kasvun ja kehityksen kannalta. 15–18-vuotiaat nuoret tär-

kein kehitystehtävä on luoda yhtenäinen, sisäisesti ristiriidaton identiteetti (MLL 2019). 

 

Nuoruutta tarkastellaan jakamalla se kolmeen eri vaiheeseen: varhaisnuoruuteen, (11–

14-vuotiaat) jolloin ensimmäiset murrosiän kehonmuutokset alkavat näkyä, keskinuoruu-

teen noin (15–18-vuotiaat) jolloin oma identiteetti alkaa kehittyä ja muokkautua. Kasvu-

pyrähdys tapahtuu ja viimeiseen vaiheeseen, eli myöhäisnuoruuteen (noin 19–25- vuo-

tiaat), itsenäistyminen tapahtuu ja oma identiteetti kehittyy. (Hiipakka 2011.) 
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Vaikka nuoruus käsitteenä onkin helppo mieltää tiettyyn ikävaiheeseen, jokainen nuori 

kasvaa ja kehittyy hieman eri aikaan. Jokaisella nuorella on erilaisia perimään ja ympä-

ristöön jaoteltuja tekijöitä, jotka vaikuttavat nuoruuden eri vaiheisiin. Nuoruus osana elä-

mänkaarta luo hyvin merkityksellisen perustan aikuisuudelle. Nykyisin nuoruutta ja 

varhaisaikuisuutta ihannoidaan voimakkaasti. Kukaan ei juuri haluaisi vanheta tai keski-

ikäistyä, siis mennä eteenpäin ja kehittyä. (Hyväri 2018.) 

 

Nuoruuden alkaminen sukupuolesta riippumatta on helppo rajata, sillä fyysisen olemuk-

sen muuntuminen on määitelty varhaisnuoruuden alkamiseksi. Nuoruus on tärkeää ai-

kaa elämän monen osa-alueen kannalta, kuten uran ja koulutuksen. Nuori tekee valintoja 

ja työstää omaa polkuaan, jolla on vaikutusta myöhempään kasvuun ja kehitykseen. 

Nuoren hyvä sosiaalinen toimintakyky edistää uusiin tilanteisiin, kuten kouluun sopeutu-

mista, mikä puolestaan motivoi koulunkäyntiin ja johtaa tulevaisuudessa hyviin oppimis-

tuloksiin. (Pulkkinen 2003.) 

 

2.2 Nuorten mediakasvatus 

Mediakasvatus on käsitteenä suhteellisen uusi. Mediakasvatusta on alettu kartoittamaan 

sosiaalisen median suosion myötä. Mediakasvatus toimii osana varhaiskasvatusta. So-

siaalisen median jatkuva ja yleistyvä käyttö lisää haasteita mediakasvattajille (Veteli & 

Palokangas 2019). 

 

Mediakasvatuksella pyritään edistämään medialukutaitoa jo lapsuudesta lähtien. Media-

kasvatuksen avulla voidaan voimaannuttaa ja valtauttaa yksilöitä ja ryhmiä aktiivisiksi 

yhteiskunnan jäseniksi. Nuorten osallisuus mediakulttuurissa on tärkeä osallisuuden ja 

aktiivisen toimijuuden väylä. (Mediataitokoulu 2015.) 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana nuorten media arjessa on tapahtunut merkittäviä 

käänteitä. Rahjan mukaan vielä kymmenen vuotta sitten nuorten eniten käyttämä me-

dian väline oli televisio. Kehityksen ja luotujen verkkoympäristöjen seurauksena, on siir-

rytty aina pöytäkoneesta tabletteihin ja taskukokoisiin älylaitteisiin. (Rahja 2013.) 

 

Monelle nuorelle reaalimaailman tapahtumat ja digiympäristöt kulkevat käsi kädessä ja 

niiden välistä eroa on vaikea hahmottaa. Ystävät, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet 

kiinnostavat ja seuraavat verkossa ja nykyhetkessä digiverkon ulkopuolella.  
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Opinnäytetyön tulokset -luvussa on nähtävillä, kuinka mediakasvatuksella on suora vai-

kutus mediakriittisyyteen ja siihen, kuinka nuoret tekevät ostopäätöksiään sosiaalisessa 

mediassa. Koska nuoret ovat syntyneet käyttämään teknologiaa, internet ei ole niinkään 

erillinen osa elämää, vaan muiden joukossa apuväline, jossa aikaa vietetään monipuoli-

sesti, niin viihteen kuin koulunkäynnin parissa (Rahja 2013). 

3 Sosiaalinen media 

3.1 Sosiaalisen median synty 

Sosiaalisen median synnyn kannalta oleellinen tekijä on World Wide Webbin julkaisemi-

nen 1990-luvun alussa. Sosiaalisen median katsotaan polveutuvan kyseisestä alustasta. 

Kyseinen alusta toimi sisältöjen jakamisen äitinä, sillä se antoi mahdollisuuden jakaa 

sisältöä ja ladata sitä suuremmalta kohdeyleisöltä omalle palvelimelle. (Jones 2015.) 

WWW:n nopea kasvu edesauttoi sosiaalisen median kehittymistä. WWW:n nopeaa kas-

vua todistettiin esimerkiksi vuonna 1993. Vuoden alusta sivustojen määrä oli maailman-

laajuisesti vain viidenkymmenen tienoilla, kun taas loppuvuonna määrä oli ylittänyt päälle 

500 sivustoa. (Mansikkamedia 2019.) 

Jonesin (2015) mukaan sosiaalisen median voidaan katsoa juontavan juurensa aina 

1970-luvulle, jolloin moni yksityinen ja julkinen yritys yritti rakentaa viestiyhteyttä tietoko-

neiden välille. Kuitenkin vasta 1980-luvulla tietokoneiden yleistymisen myötä myös moni 

mieltää tämän vaihteen viralliseksi sosiaalisen median synnyksi. (Jones 2015.) 

WWW:n katsotaan olevan ensimmäinen sosiaalisen median muoto. Portaalin perustajan 

Berners-Leen mukaan WWW:n tarkoitus oli palvella reaaliaikaista sosiaalista viestintää 

käyttäjien välillä (Mansikkamedia 2019.) 

Vastaavasti WWW:n ansiosta bloggaaminen 1990-luvun alussa nostatti suosiotaan ja 

tämän voidaan katsoa olevan sosiaalisen median palvelujen isoisä. Bloggaamisen idea, 

eli tilin luominen, ajatusten, tunteiden ja persoonallisten ajatusten jakaminen auttoi luo-

maan kuvaa internetin täydestä potentiaalista. (Jones 2015.) 
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WWW:n yleistymisen jälkeen, yritykset alkoivat hyödyntää sen lukuisia ominaisuuksia 

omassa bisneksessään niin ulkoisessa kuin sisäisessä viestinnässä. Vuoden 2000 jäl-

keen kourallinen yrityksistä pystyi tuottamaan palveluita, jotka nousivat suosioon käyttä-

jien keskuudessa. Näihin kuuluivat esimerkiksi lentoyhtiöiden varausjärjestelmät netissä, 

eBay sekä Amazon-myyntisivustot ja Googlen hakukoneisto. (Mansikkamedia 2019.) 

World Wide Webin kehitys on ollut räjähdysmäinen. Tänä päivänä yhteiskunta on täysin 

riippuvainen WWW:n toiminnasta. Viimeisin suuri päivitys järjestelmään tehtiin vuonna 

2002, jonka tarkoituksena oli luoda järjestelmästä entistä nopeampi, helppokäyttöisempi 

ja järjestelmällisempi, vastaamaan kasvavan käyttäjämäärän tarpeita. Samalla julkaistiin 

useita kaikille käyttäjille avoimia sivustoja kuten Wikipedia sekä YouTube. (Mansikka-

media 2019.) 

3.2 Sosiaalinen media nykypäivänä 

Mayfieldin (2017, 5) mukaan sosiaalinen media on uusi median ulottuvuus, jonka avulla 

ihmiset pystyvät vuorovaikuttamaan reilaajassa paikasta ja ajasta riippumatta. Hänen 

mukaansa sosiaalisen median tulee täyttää vähintään yksi sosiaaliselle medialle olen-

naisista piirteistä, joita ovat osallistuvuus, avoimuus, keskustelu, yhteisöllisyys ja yhteen-

kuuluvuus.  

Sosiaalinen media on onnistunut luomaan yhteisön, jossa se rohkaisee käyttäjäänsä 

vuorovaikuttamaan ja jakamaan mielipiteensä vapaasti. Sosiaalinen media siis häivyttää 

median ja yleisön välistä kuilua. (Mayfield 2017, 5.) Monet sosiaalisen median palvelut 

ovat avoimia palautteelle ja keskustelulle. Kyseiset palvelut rohkaisevat yksilöä vuoro-

vaikuttamaan: äänestämään, kommentoimaan ja jakamaan tietoa. Sosiaalisen median 

palveluissa on harvemmin sääntöjä, jotka rajoittaisivat yksilön vapautta.  

Nationsin (2021) mukaan sosiaalinen media voidaan määritellä sen kahdesta sanasta. 

Hänen mukaansa ’’sosiaalinen’’ merkitsee ihmisten välistä vuorovaikutusta jakamalla ja 

saamalla informaatiota. Sana ’’media’’ kuvastaa hänen mukaansa kommunikaatioväli-

nettä, kuten puhelinta, tablettia tai tietokonetta, sekä itse sosiaalisen median palveluja. 

Yhdistettäessä nämä kaksi sanaa saadaan termi, jonka merkityksen jokainen nuori ja 

vanhempi tuntee läpikotaisin. (Nations 2021.) 
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Kumpikin määritelmä tuntuu luontevalta. Mayfieldin määritelmä keskittyy enemmän so-

siaalisen median ympärillä pyöriviin käsitteisiin, kun taas Nations keskittyy itse sanan 

merkitykseen. 

Sosiaalinen media koostuu erilaisista palveluista, joilla jokaisella on erilainen rakenne ja 

toimintamalli. Tarkastellessa sosiaalisen median palveluja syvemmin huomataan, että 

sosiaalisen median käyttäjät käyttävät monia sosiaalisen median palveluja, sillä eri sosi-

aalisen median palveluilla on eri käyttötarkoitus. (Foreman 2017.) 

Laajassa artikkelissaan Foreman (2017) suosii sosiaalisen median palvelujen jakamista 

niiden käyttötarkoituksen mukaan. Nykyään ei pystytä jakamaan sosiaalisen median pal-

veluja eri kategorioihin niiden toimintojen perusteella, sillä yhä useammalla sovelluksella 

on lisättyjä toimintoja, jotka tekevät mahdottomaksi kategorioida sovellukset niiden toi-

mintoihin perustuviin kategorioihin. Kuvio 1 auttaa hahmottamaan Foremanin 

sosiaalisen median kahdeksan kategoriaa, sekä jokaiselle kategorialle ominaisia 

piirteitä. 

 

Kuvio 1. Sosiaalisen median eri kategoriat perustuen toimintoihin (Foreman 2017). 

Sosiaaliset  palvelut

• Yhdistää käyttäjät 
vuorovaikuttamaan 
yritysten kanssa.

• Facebook, Twitter, 
LinkedIn

Medianjako palvelut

• Jakaa kuvia, 
videoita ja muuta 
mediasisältöä.

• Instagram, 
SnapChat, TikTok

Keskustelufoorumit

• Löytää tietoa, 
keskustella, jakaa 
uutisia, mieipiteitä 
ja informaatiota. 

• Reddit, Quora

Kirjanmerkki ja 
sisältöinspiraatio 

palvelut 

• Tallentaa ja jakaa 
uutta 

• Save and share 
new treanding 
content and media. 

• Pinterest, 
Weheartit, Tumblr

Käyttäjä arvostelu 
palvelut

•Löytää, jakaa ja 
lukea 
informaatiota 
yrityksistä, 
tuotteista, 
palveluista.

•Yelp, TripAdvisor

Bloggaus ja 
julkaisupalvelut 

•Julkaista, 
kommentoids ja 
löytää 
materiaalia. 

•WordPress, 
Medium, Blogger

Sosiaaliset 
ostospalvelut 

•Löytää trendejä, 
seurata brändejä, 
tehdä ostoksia

•Polyvore, Etsy, 
Amazon

'Jakotalous' 
palvelut

•Mainostaa, 
löytää, ostaa ja 
myydä palveluja 
ja tuotteita 

•Airbnb, Uber
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Erityisesti nuorilla sosiaalisen median käyttö ei pelkästään perustu ostamisen tai jakami-

sen tarpeeseen sosiaalisen median palvelujen kautta. Nuoret kokevat yhteisöllisyyden 

tunnetta sosiaalisen median yhteisöistä (Glassard, Jonathan & Stones 2019, 2). Nuorilla 

sosiaalisen median käyttö rakentuu päätarpeeseen vuorovaikuttaa kavereiden kanssa. 

Lisäksi erilaiset viestimiseen keskittyvät sosiaalisen median palvelut ovat ensisijaisessa 

asemassa nuorien sosiaalisen median palveluissa.  

3.3  Nuorten perustelut sosiaalisen median käytölle 

Sosiaalinen media on luonut nuorille mahdollisuuden olla yhteydessä ulkomaailmaan 

saumattomasti ja reaaliajassa. Nuoret jakavat materiaalia kuvien, videoiden ja erilaisten 

päivitysten muodossa. Nuorille median luomalla ympäristöllä ja reaalimaailmalla ei ole 

suurta rajaa, vaan nämä ovat fuusioituneet yhteen. Nuoret kuvaavatkin sosiaalisen me-

dian palvelujen olevan avainasemassa sosiaalisissa suhteissa, luovassa ajattelussa ja 

oppimisessa. (Anderson & Jiang 2018.) 

Sosiaalinen media ei ainoastaan tarjoa viihdykettä, vaan sillä on myös erilaisia hyötyjä 

nuorille käyttäjille. Sosiaalisen median avulla nuori tuntee kuuluvansa saksi jotakin ryh-

mää, eli lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuorten vuoro vaikuttaessa sosiaaliset taidot 

karttuvat, sekä nuoret oppivat kommunikoimaan tehokkaasti. (Anderson & Jiang 2018.) 

Sosiaalisen median toinen puoli kehittää nuoren oma itsenäistä ja luovaa persoonalli-

suutta. Sosiaalisen median tarkoituksena on herättää nuoren luovaa puolta, niin kuvien 

ja videoiden muodossa, kuin itse tekstin tuottamisessa. Lisäksi itse ilmaisun taidot kehit-

tyvät. Edellä mainitut elämän eväät auttavat nuoria itsenäistymään. Useimmin itsenäi-

nen, sosiaalisesti lahjakas ja luova nuori saa kyseiset valmiudet elämäänsä juuri sosiaa-

lisen median palvelujen kautta. (Anderson & Jiang 2018.) 

3.4 Sosiaalisen median haittapuolet 

Toki sosiaalisen median käytöllä on myös omat haittapuolensa. Nuoret altistuvat jatku-

vasti sosiaalisen median haitoille. McKay artikkelissaan jakaa sosiaalisen median haitat 

kahteen ryhmään välittömiin haittoihin ja pitkän aikatähtäimen haittoihin (Mckay 2021). 

Välittöminä haittoina voidaan pitää materiaalia, joka ei syystä tai toisesta ole luotu nuo-

relle nähtäväksi. Tällainen materiaali saattaa järkyttää nuorta, sillä tämän medianluku-

taito ja mediakriittisyys eivät ole täysin kehittyneet. (McKay 2021.) 
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CyberSafeIrelandin 2020 joulukuussa teettämän tutkimuksen mukaan nuoren altistumi-

nen heille ei tarkoitetulle materiaalille alkaa jo hyvin varhain. Noin joka kolmas Alakoulu-

laisista on nähnyt heitä järkyttänyttä materiaalia, joista suurimmasta osasta nuoret ker-

toivat luotettavalle aikuiselle. Kuitenkin 19 % kyselyyn vastanneista piti tiedon itsellään. 

(Burns 2021.) 

Toinen suuri ongelma sosiaalisessa mediassa on nuorten käsitys erilaisista huijauksista 

sosiaalisessa mediassa. Usein tietojen luovuttaminen jollekin huijaukselle on erityisesi 

nuorten ongelma. Heidän mediakriittisyyskykynsä on tässä kohtaa hyvin heikko (McKay 

2021). 

Kolmas ongelma etenkin nuorten keskuudessa on nettikiusaaminen. McKayn teettämän 

tutkimuksen mukaan nuoret kokevat kiusaamista eniten Instagramin välityksellä. Kiusaa-

minen on tutkimuksen mukaan ollut yhteydessä nuorten masennukseen ja kiusaamisen 

kokeminen nuorena saattaa vaikuttaa vanhemmalla iällä väärentyneeseen minäkuvaan 

sekä aikuisuuden masennukseen (McKay 2021). 

Nuoret ovat myös erittäin haavoittuvaisia tuntemattomien lähestymisyrityksille. Sosiaali-

sen median palvelujen välityksellä on erittäin helppoa tekeytyä joksikin toiseksi, mitä to-

dellisuudessa onkaan. On ensisijaisen tärkeää, että nuoret eivät mainitse mitään, mikä 

auttaa tuntemattomia löytämään heidät. (Crawford 2020.) 

Liiallinen sosiaalisen median käyttö alkaa muistuttamaan riippuvuutta, kun se vie aikaa 

arjen muilta askareilta. Lisäksi joissain ääripäissä, sosiaalinen media vie aikaa yöunilta 

sekä koulunkäynniltä, jolloin sosiaalista mediaa ja sen käyttöä voidaan kutsua addiktioksi 

(McKay 2021). 

Sosiaalisen median pitkäaikaiset vaikutukset ovat suoraan yhteydessä välittömiin hait-

toihin. Nuorena koettu kiusaaminen ja syrjiminen saattavat vanhemmalla iällä aiheuttaa 

masennusta sekä ahdistuneisuutta. Sosiaalisen median palveluissa jaetut yksityiset tie-

dot, kuten osoite tai pankkitunnukset saattavat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Jat-

kuva sosiaalisen median täydellisyyden seuraaminen ja sen tavoittelu synnyttää usein 

tyytymättömyyttä omiin valintoihin ja aiheuttaa alemmuuden tunnetta. (Crawford 2020.) 
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4 Kartoituksen lähtökohdat 

Esi- ja pääkartoitus tehtiin American School Foundation of Monterreyssä. Kyseinen 

koulu järjestää kaiken perusopetuksen englanniksi, ja sillä on erittäin hyvä maine Latina-

laisessa Amerikassa. American School Foundation of Monterrey, lyhennettynä ASFM on 

Meksikon kallein yksityinen koulu, jonka tiloissa toimii ala-aste, yläaste ja lukio. (Adams 

2020.) 

 

Kartoitukseen valitsin kolme luokkaa, yhden 7. luokan, yhden 8. luokan ja yhden 9. luo-

kan. Kohdeluokkia valittaessa kriteereinä oli, ettei yksikään luokista saa olla erityisope-

tusluokka, eikä luokalla saa olla painotusta, kuten liikunta tai taideaineet. Toinen kriteeri 

oli, että luokalla pitää olla mahdollisimman suuri kulttuurinen diversiteetti, jotta selvitys ei 

painotu ainoastaan syntyperäisiin meksikolaisiin.  

 

Kolmas kriteeri oli, että luokkien sukupuolijakauma tulisi olla mahdollisimman tasainen. 

Edellä mainituilla kriteereillä oli tarkoitus varmistaa, että kulttuuriset erot, ja opetusmeto-

dit eivät vaikuta nuorten sosiaalisen median taitoihin tai sen päivittäiseen käyttöön.  

 

Kartoituksen ryhmiä on ainoastaan kolme, ja sillä varmistettiin aineiston käsittelyn olevan 

mahdollisimman yksityiskohtaista ja perustavanlaatuista. Kartoitussuunnitelmassa oli 

alun perin tarkoitus kartoittaa vain kahta luokka-astetta ja tyttöjä, mutta hieman laajempi 

otanta ja kummankin sukupuolen huomioiminen kartoituksessa edesauttaa kvantitatiivi-

suutta. Lisäksi suurempaa otantaa ja tästä saatua aineistoa on helpompi hyödyntää jat-

kokartoituksessa.  

Kartoituksen ikähaarukka on 13–17 ikävuoden välillä siksi, että useimpien sosiaalisen 

median palvelujen liittymisikäraja on 13 vuotta. Useasti nuoret liittyvät kuitenkin eri pal-

veluihin aikaisemmin, vaikka se on käytännössä, rikkookin monen sosiaalisen median 

palvelujen käyttöehtoja.  

Kartoitukseen mukaan valituilla luokilla oli vaihteleva määrä oppilaita. Kartoituksen 7. 

luokalla oppilaita oli yhteensä 25, joista poikia oli 11 ja tyttöjä 14. 8. luokalla oli yhteensä 

27 oppilasta, joista poikia oli 15 ja tyttöjä 12. 9. luokalla oppilaita oli yhteensä 20, joista 

poikia oli 7 ja tyttöjä 13. 
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Opinnäytetyössä hyödynnetään kvantitatiivista kartoitusmenetelmää. Bhandarin (2021) 

mukaan kvantitatiivinen kartoitustyyppi on tarkoitettu keräämään ja analysoimaan nume-

roihin perustuvaa dataa (Bhandarin 2021). 

 

Kartoitus on jaettuna kahteen osaan, esikartoitukseen ja pääkartoitukseen. Esikartoituk-

sen tehtävänä on selvittää sosiaalisen median mieltymyksiä ikäryhmittäin ja sukupuolit-

tain sekä tarjota pääkartoitukselle analysoitavia tuloksia, jotta pääkartoituksen kysymyk-

set pystytään muotoilemaan mahdollisimman tarkasti kohderyhmälle. 

 

Opinnäytetyöni kaksi osaa täydentävät toisiaan. Esikartoituksen tarkoitus on alustaa ja 

antaa suunta pääkartoitukselle, jotta toisen osan, eli pääkartoituksen kysymykset pysty-

tään muokkaamaan mahdollisimman informatiivisiksi.  

 

5 Esikartoitus 

5.1 Taustaa 

Kaikille kolmelle luokkaryhmälle tehtiin esikartoitus selvittämään oppilaiden suosimia so-

siaalisen median palveluja muutamaa viikkoa ennen varsinaisen kartoituksen tekemistä. 

Kartoitusmenetelmänä oli kysely (liite 1), jolla oli tarkoitus kartoittaa ja mitata kohderyh-

mäni suosimia sosiaalisen median palveluja.  

 

Esikartoituksen avulla oli tarkoitus selvittää ennakkoon, kuinka muotoilla varsinaisen kar-

toituksen kyselylomake ja kuinka selittää varsinaisen kartoituksen kysymykset niin, että 

saadaan mahdollisimman realistinen otanta kohderyhmästä. Esikartoituksen toinen ta-

voite on saada ryhmäkohtaista tietoa, jota voisin käyttää tulosten vertailussa varsinai-

sessa kartoituksessa.  

 

5.2 Tulokset  

Esikartoitukseen vastasi yhteensä 63 nuorta 72 hengen otannasta. Yhteensä vastaajia 

oli 28 poikaa ja 35 tyttöä. 7. -luokkalaisista esikartoitukseen vastasi yhteensä 20 nuorta, 

joista poikia oli 8 ja tyttöjä 13. 8. -luokkalaisista kyselyyn vastasi yhteensä 23 nuorta, 
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joista poikia oli 14 ja tyttöjä 12. 9. -luokkalaisista esikartoitukseen vastasi yhteensä 16 

nuorta, joista poikia oli 6 ja tyttöjä 10. 

 

5.2.1 Esikartoitus ja seitsemänluokkalaiset 

Kartoituksen perusteella 7 luokkalaiset käyttävät eniten 4 eri sosiaalisen median palve-

luja. Kaksi vastaajaa ilmoitti käyttävänsä vain yhtä palvelua, kun taas toinen ääripää, eli 

aktiivin käyttäjä toimi aktiivisena yhteensä 8 eri sosiaalisen median palvelussa. Esikar-

toituksessa ei selvitetty, kuinka aktiivisesti nuoret käyttivät yksittäistä sosiaalisen median 

palvelua.  

 

Esikartoituksesta selvisi, että 7.-luokkalaisten keskuudessa kaksi ylivoimaisinta sosiaa-

lisen median palvelua ovat Whatsapp Messenger ja TikTok. Nuorimmassa ikäluokassa 

ensisijaiseksi palvelukseen Whatsapp Messengerin ilmoitti yhteensä 9 nuorta. Toisena 

seurasi TikTok jonka 6 nuora ilmoitti ensimmäiseksi sosiaalisen median palvelukseen.  

 

Sosiaalisen median aloitusikäraja vaihteli aina kahdeksasta vuodesta ylöspäin. Vanhim-

mat sosiaalisen median käyttöön ottaneet olivat 12-vuotiaita. Keskimääräiseksi iäksi var-

mistui koko esikartoituksen otannan mukaan yhdeksän vuotta. Sukupuolijakaumaa ei 

sosiaalisen median aloittamisvuodella ole havaittavissa. Suurin osa esikartoituksen 

otantaan osallistuneista nuorista rikkoi suosituimpien sosiaalisten medioiden käyttöeh-

toja liittymällä palveluun alaikäisenä.  

 

Esikartoitukseen liittyneistä nuorista 58 % liittyi sosiaalisen median palveluun kavereiden 

suosittelemana. Nämä 37 oppilasta liittyivät kaikki sosiaalisen median palveluihin ala-

ikäisinä, luukunottamatta 3 oppilasta. 7 sosiaalisen mediaan liittyneistä nuorista kuuli so-

siaalisen median palveluista omalta perheenjäseneltä. 5 oppilasta oli löytänyt tiedon toi-

sesta sosiaalisen median palvelusta. Kyselyyn vastanneista 3 oli kuullut koulussa mai-

nittavan kyseisen sosiaalisen median palvelun, johon liittyi. 11 nuorta ei muistanut kuinka 

löysi käyttämänsä sosiaalisen median palvelut.  

 

Sosiaalisen median käyttöajat vaihtelivat kohtalaisesti. 7.-luokkalaisista pojista 5 käytti 

sosiaalisessa mediassa aikaa enemmän kuin kolme tuntia. Saman ryhmän tytöt käyttivät 

sosiaalista mediaa selkeästi vähemmän, kolme tuntia päivässä käytti 3 otannasta.  ja 

loput 10 otannasta alle kaksi tuntia.  
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5.2.2 Esikartoitus ja kahdeksasluokkalaiset 

Tarkastellessa esikartoituksen toista ryhmää, käy ilmi, että 8.-luokalaiset ovat huomatta-

vasti aktiivisempia sosiaalisessa mediassa kuin 7.-luokkalaiset. Tämä käy ilmi suurem-

masta sosiaalisen median palvelujen määrästä ja siellä vietetystä ajasta.  

 

8.-luokkalaiset nuoret suosivat keskimäärin kuutta sosiaalisen median palvelua. Aktiivi-

sin sosiaalisen median käyttäjä käytti yhteensä 9 eri sosiaalisen median palvelua, kun 

taas vähiten käyttävät olivat aktiivisia ainoastaan kolmessa sosiaalisen median palve-

lussa. Keskimäärin 8.-luokkalaiset käyttävät sosiaalista mediaa noin 3.5 tuntia päivässä, 

mikä on noin tunnin enemmän, kuin 7.-luokkalaisten keskiarvo.  

 

Tarkastelemalla syvemmin sosiaalisen median käyttöaikoja, huomattiin, että 8.-luokka-

laiset tytöt käyttävät aikaansa päivittäin enemmän sosiaalisen median palveluihin, kuin 

saman otannan pojat. Tytöt viihtyivät ruudun ääressä 3,8 tuntia päivittäin, kun taas poi-

kien keskiarvo oli 3.3 tuntia. Otannan kaksi vähiten käyttävää nuorta käyttivät sosiaalista 

mediaa noin puolitoista tuntia päivässä, kun taas suurimmat käyttöajat hipoivat kuuden 

tunnin rajapyykkiä.  

 

Selvästi käytetyin sosiaalisen median palvelu 8.-luokkalaisten keskuudessa oli What-

sapp sekä Instagram. Yhteensä 7 nuorta ilmoitti Whatsapp Messengerin olevan heille 

tärkein sosiaalisen median palvelu. Instagramia ensimmäisenä sosiaalisen median pal-

velunaan piti puolestaan 6 nuorta. TikTok ja Snapchat saavuttivat saman verran ääniä 

suosituimman sosiaalisen mediapalvelun roolissa. 

 

8.-luokkalaisten otannan tulokset eivät juuri poikenneet sukupuolen perusteella. Lisäksi 

sosiaalisen mediaan liittymisikä ei juurikaan vaihdellut edellisen ryhmän tuloksista. Noin 

puolet liittyi sosiaalisen median palveluihin 10-vuotiaana. Nuorimmat aloittivat sosiaali-

sen median käytön ollessaan 6-vuotta ja vanhimmat liittyivät ensimmäisen kerran olles-

saan 12-vuotta. 

 

Edelleen suurimpana tietokanava sosiaalisen median palveluista oli kaverit, eli noin puo-

let ryhmän jäsenistä kuuli sosiaalisen median palveluista lähimmältä kaveriltaan. Vas-

tauksista loput jakautuivat tasaisesti perheenjäsenten, sekä netin välille.  
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5.2.3 Esikartoitus ja yhdeksäsluokkalaiset 

Viimeisimmän ja vanhimman ryhmän tulokset erottuvat selkeimmin kahdesta nuorem-

masta ryhmästä. 9.-luokkalaiset käyttävät sosiaalisen median palveluita keskimäärin 4 

tuntia päivässä, mikä on ainoa yhtenevä tekijä ryhmien välillä. Tytöt käyttivät sosiaalisen 

median palveluja keskimäärin 4,5 tuntia päivässä, kun taas pojat viettivät aikaa sosiaali-

sen median palveluihin lähes tunnin vähemmän. 

  

Suosittuja sosiaalisen median palveluja 9.-luokkalaisilla on yhteensä 7. Yllättävänä teki-

jänä suosituimmissa palveluissa oli Facebook. Lähes kaksi kolmasosaa esikartoituksen 

otannasta ilmoitti käyttävänsä Facebookia. Kuitenkaan kukaan ei ilmoittanut Facebookin 

olevan yksi tärkeimmistä sovelluksista.  

 

Suosituimpana sovelluksena oli edelleen tytöillä ja pojilla Whatsapp Messenger. Tytöillä 

Snapchat nousi toiseksi suosikiksi Whatsapp Messengerin rinnalle. Pojilla taas Spotify 

nousi toiseksi suosikiksi. Tyttöjen kolmanneksi suosituin sosiaalisen median palvelu on 

Instagram ja TikTok, kun taas poikien kolmanneksi ja neljänneksi suosituimmat palvelut 

olivat Snapchat ja TikTok.  

 

Lähes jokainen 9.-luokkalainen on liittynyt käyttämään sosiaalisen median palveluja alle 

suositellun liittymisikärajan. Nuorimmat olivat kuusivuotiaita ja vanhin 12. Keskimääräi-

nen sosiaalisen median palveluihin liittymisikä oli noin 9 vuotta.  

6 Varsinainen kartoitus  

6.1 Kartoituksen taustaa 

Toteutin varsinaisen kartoituksen 14 päivän jälkeen esikartoituksen laatimisesta. Tulos-

ten keräämiseen käytin perinteistä rasti ruutuun menetelmää (liite 2). Kyseinen mene-

telmä on hiukan suppea, ottaen huomioon, kuinka ison otannan eri luokka-asteet muo-

dostivat. Kyseinen menetelmä helpotti ajanhallintaa, sekä nuorille menetelmä toimi hyvin 

kerättäessä tietoa kohderyhmän käyttäytymisestä.  
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Esikartoituksen jälkeinen pääkartoitus ja sen rasti ruutuun -menetelmä toimivat hyvin 

kvantitaavisessa kartoituksessa. Esikartoituksen avulla pääkartoituksen tiedon jäsentely 

on huomattavasti helpompaa. Pääkartoituksen tarkoituksena oli kerätä tietoa nuorten 

mieltymyksistä sosiaalisessa mediassa, mitä tulee heidän ostoprosessiinsa ja itse osto-

päätökseen. Jätin varsinaisesta kartoituksesta Whatsapp Messengerin kartoituksen ul-

kopuolelle, sillä Whatsapp Messenger on mainokseton ja keskittyy pelkästään viestitte-

lyyn.  

 

Kartoitukseen mukaan valituilla luokilla oli vaihteleva määrä oppilaita. Valitsemallani 7. 

luokalla oppilaita oli yhteensä 25, joista poikia oli 11 ja tyttöjä 14. 8. luokalla oli yhteensä 

27 oppilasta, joista poikia oli 15 ja tyttöjä 12. 9. luokalla oppilaita oli yhteensä 20, joista 

poikia oli 7 ja tyttöjä 13.  

 

Opinnäytetyön varsinaisen kartoituksen suorittamiseen osallistui tasan 60 nuorta, joista 

poikia oli 25 ja tyttöjä 35. 7.-luokkalaisia osallistui varsinaiseen kartoitukseen yhteensä 

21 nuorta, joista poikia oli 8 ja tyttöjä 13. 8.-luokkalaisista kartoitukseen osallistui yh-

teensä 25 nuorta, joista poikia oli 12 ja tyttöjä 12. 9.-luokkalaisista kartoitukseen vastasi 

yhteensä 14, joista poikia oli 4 ja tyttöjä 10. Esikartoituksen, pääkartoituksen laatimiseen 

sekä kyselyn suorittamiseen 72 oppilaalle vei aikaa 15 arkipäivää.  

 

6.2 Tulokset 
 

Ensimmäisen pääkartoituksen kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, antaako sosiaa-

lisen median palvelut nuorille inspiraatiota ostopäätöksiin. Kaikki kyselyyn vastanneista 

ottivat kantaa kysymykseen. Kävi ilmi, että 58 nuorta koko otannasta ilmoitti sosiaalisen 

median palvelujen vaikuttavan heidän ostopäätöksiinsä. Kyseessä oli Kyllä-Ei vaihtoeh-

tokysymys (Kuvio 2). 
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Kuvio 2. Onko sosiaalinen media vaikuttanut ostopäätöksiisi? (n=60)  
 

7.-luokkalaisten otannasta vastasivat, että sosiaalinen media vaikuttaa heidän ostopää-

töksiinsä lukuun ottamatta yhtä vastaajaa. Kyselyyn vastanneista nuorista 97 % oli sitä 

mieltä, että sosiaalinen media on vaikuttanut heidän ostopäätöksiinsä. Loput 3 % il-

moitti, ettei sosiaalinen media ole vaikuttanut heidän ostopäätöksiinsä. Varsinaista eroa 

sukupuolten välillä ei ollut huomattavissa. 

 

Ikäjakaumaa kysymyksessä voitiin havaita. 3 % eli 2 kysymykseen kieltävästi vastan-

neista ovat kaikki 7.-luokkalaisia. Otannan kaikki 8.-luokkalaiset, sekä 9.-luokkalaiset 

vastasivat myöntävästi kysymykseen.  

 

Otannalta kysytystä seuraavasta kysymyksestä määriteltiin, milloin he tekivät viimeisim-

män ostoksensa sosiaalisen median palvelujen välityksellä. Tulokset seurasivat kaavaa, 

jota osasin kutakuinkin odottaa. 7.-luokkalaiset nuoret ostivat vähiten sosiaalisen median 

välityksellä. 7.-luokkalaiset ostivat keskimäärin viimeisen 4kk aikana jotain sosiaalisen 

median palveluista, lisäksi yksi 7.-luokkalaisista vastasi, ettei ole osannut lainkaan tuot-

teita sosiaalisen median välityksellä.  

 

Otannan 8.-luokkalaiset sen sijaan olivat selvästi aktiivisempia ostosten tekijöitä verrat-

tuna 7.-luokkalaisiin. Kyselyyn kaksi vastanneista oli tehnyt edellisen ostoksensa sa-

Kyllä
97 %

Ei
3 %

Kyllä Ei
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malla viikolla, mutta suurin osa 8.-luokkalaisista suoritti ostoksensa viimeisen 3kk ai-

kana. Kaikki kyselyyn vastanneista 8.-luokkalaisista olivat suorittaneet jonkin ostoksen 

viimeisen 6kk aikana.  

 

Otannan tytöt olivat keskimääräisesti aktiivisempia sosiaalisen median palvelujen kautta 

ostopäätöksen tehneitä. Tyttöjen keskimääräinen viimeisin ostoskerta tapahtui viimeisen 

2kk aikana, kun taas poikien keskimääräinen viimeisin ostoskerta läheni kolmea ja puolta 

kuukautta.  

 

Otannan suurin ikäluokka eli 9.-luokkalaiset olivat kaikista aktiivisimpia sosiaalisen me-

dian kautta ostajia. Vaikka ikäluokan otanta oli kaikista suppein, ero nuorempiin ikäluok-

kiin oli silti helposti huomattavissa. Kyselyyn vastanneista nuorista suurin osa oli ostanut 

sosiaalisen median palvelujen kautta ainakin yhden tuotteen viimeisen 3kk aikana. 

Vaikka 9.-luokkalaista kukaan ei ollut suorittanut ostosta kuluvan viikon aikana, tulokset 

silti viittasivat siihen, että vanhimmat otantaan osallistuvat olivat kaikista aktiivisimpia os-

tamaan sosiaalisen median kautta.  

 

Suurin osa 9.-luokkalaisista olivat ostaneet tuotteen viimeisen kuukauden aikana. Otan-

nan tytöt olivat 8.-luokkalaisten tavoin aktiivisempia sosiaalisen median kautta shoppai-

lijoita. 9.-luokkalaiset ostivat keskimäärin viimeisen 1.5 kuukauden aikana jotain sosiaa-

lisen median palvelujen kautta. Poikien viimeisin sosiaalisen median palvelujen kautta 

tehty ostos sijoittuu aikajanalla keskimäärin kauemmaksi. Poikien viimeisin ostos tapah-

tui viimeisen kolmen kuukauden aikana. Lisäksi yksi vastanneista pojista ilmoitti edelli-

sen ostoksensa tapahtuneen viimeisen vuoden aikana (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Viimeisin ostokerta sosiaalisen median palvelujen avulla? (n=60)  
 

 

Kolmas kysymys käsitteli sosiaalisen median palvelua, josta nuoret ovat ottaneet inspi-

raationsa. Vastaajien tuli rastittaa heidän suosimansa sosiaalisen median kanavat, joita 

he käyttävät inspiraation lähteenä. Kysymykseen valittiin yhteensä viisi sosiaalisen me-

dian kanavaa, jotka esikartoituksessa nousivat eniten käytetyiksi sosiaalisiksi medioiksi.  

Suosituimpana inspiraation lähteenä kaikille ikäluokille oli TikTok. Kyseinen sosiaalisen 

median palvelu oli kaikkien ikäluokkien ykkösvaihtoehto inspiraation lähteelle. Toisena 

vahvana suosikkina toimi Instagram. Erityisesti 8.-luokkalaiset sekä 9.-luokkalaiset suo-

sivat kyseisen sosiaalisen median palvelua ja saivat tätä kautta inspiraatiota ostopäätök-

siinsä.  

 

Kolmas suosikki nuorten keskuudessa oli Snapchat. Kyseinen palvelu toimi nuorten suo-

sikkina ikäluokasta riippumatta. erityisesti tytöt suosivat Snapchatin käyttöä ja käyttivät 

kyseistä sosiaalisen median palvelua inspiraation lähteenä. Neljäs selkeä suosikki oli 

YouTube. Erityisesti nuorimmat, eli 7.-luokkalaiset käyttivät YouTubea ja löysivät sieltä 

inspiraationsa. Vähiten inspiraation lähteenä käytettiin Facebookia. Vain 2 % otannasta 

mielsi Facebookin osaksi sosiaalisen median palvelujen ryhmää, jotka toimivat inspiraa-

tion lähteenä. Lisäksi yksi 9.-luokkalainen ilmoitti löytävänsä inspiraatiota yllä mainittujen 

sosiaalisten median palvelujen lisäksi Pinterestistä (Kuvio 4). 
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Kuvio 4. Mistä sosiaalisen median kanavasta löydät inspiraatiota ostoskoriisi? (n=131)  
 

Viides kysymys käsitteli nuorten sosiaalisen median mieltymyksiä. Tarkoituksena oli sel-

vittää, millainen sisältö vetää nuoria puoleensa ja saa saa heidän huomionsa ostopää-

töksiä ajatellen. Nuorten tehtävänä oli laittaa rasti ruutuun itseä parhaiten kuvaavaan 

kohtaan.  Kysymys kartoitti nuortenmieltymyksiä sosiaalisen median palvelujen sisältöjä 

kohtaan. Nuoria eniten vetivät puoleensa alennuskoodit sekä sosiaalisen median vaikut-

tajat ja heidän tekemä materiaalinsa. Nuorten mieltymykset sosiaalisen median palvelu-

jen sisällöstä vaihtelivat paljon ikäluokittain.  

 

Nuorimmille, eli 7.-luokkalaisille oli tärkeää, että he löytävät sosiaalisen medioiden pal-

veluista tietoa uusista tuotteista. Lisäksi kuva tuotteesta oli erityisen tärkeässä asemassa 

otannan nuorimmalla ryhmällä. Alennusten perusteella 7.-luokkalaiset eivät juurikaan 

tehneet ostopäätöksiään. Otantaa kavensi lisäksi fakta, etteivät kolme 7.-luokkkalaisista 

tienneet, mitkä asiat vaikuttavat heidän sosiaalisen median ostopäätöksiinsä.  

 

Sosiaalisen median vaikuttajat ja itse brändi saivat vähiten ääniä nuorimpien keskuu-

dessa. Kartoituksen 8.-luokkalaisten tulokset eroavat huomattavasti 7.-luokkalaisten tu-

loksista. Kahdeksasluokkalaisille kyselyn mukaan tärkein sosiaalisen median vaikutta-

misen muoto on itse vaikuttajat. Toisena tärkeänä vaikuttamisen muotona seurasivat so-

siaalisen median palvelujen alennuskoodit. uudet tuotteet ja brändi seurasivat kolman-

tena. Neljänneksi tärkein, eli viimeinen vaikuttamisen muoto oli kuva tuotteesta. Tytöt 
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suosivat eniten vaikuttajien luomaa materiaalia tehdessä ostopäätöstä. Poikien kiinnos-

tus puolestaan jakautui tasaisesti alennuskoodien ja brändin jakamaan infomateriaaliin. 

Yksi vastaajista ilmoitti jonkin muun sisällön vaikuttavan ostopäätökseen, joka oli itse 

hinnan ilmoittaminen sosiaalisessa mediassa.  

 

Vanhimmat vastaajista, eli 9.-luokkalaiset ilmoittivat sosiaalisen median vaikuttajien te-

kemän materiaalin vaikuttaen eniten heidän ostopäätöksiinsä 8.-luokkalaisten tavoin. 

Toisena seurasivat alennuskoodit, joita molemmat, tytöt ja pojat pitivät yhtä tärkeinä. 

Julkaisut uusista tuotteista ja brändin luoma sisältö seurasi kolmantena. Vähiten tärkeim-

pänä 9.-luokkalaiset pitivät pelkkää kuvaa. Yksi otannasta vastasi, että jonkin muu sisältö 

vaikuttaa hänen ostopäätöksiinsä sosiaalisessa mediassa, joka oli kavereiden julkai-

sema sisältö.  

 

Yhdeksäsluokkalaisten vastaukset olivat melko samanlaiset, mitä tulee sukupuolen väli-

siin eroihin. Vaikuttajien luoma sisältö ja alennuskoodit olivat kummankin sukupuolen 

tärkein sisältö. Tytöt suosivat enemmän itse brändin luomaa sisältöä, kun taas pojat 

mieltävät uusien tuotteiden julkaisut tärkeäksi. Kumpikin sukupuoli oli kuitenkin yhtä 

mieltä siitä, että pelkät kuvajulkaisut ovat vähiten tärkeitä, mitä tulee sosiaalisen median 

palvelujen materiaaliin ostopäätöstä mietittäessä (Kuvio 5). 

 

 
Kuvio 5. Mitkä sosiaalisen median sisällöt kiinnostavat minua, kun haluan ostaa jotain? (n=78)  
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Seuraavaksi selvitettiin, millainen ostokäyttäytyminen nuorille muodostui ennen itse os-

topäätöksen tekemistä. Vastaajien tulee laittaa rasti ruutuihin, jotka kuvaavat heidän käy-

töstään ennen tuotteen ostopäätöstä.  Kysymys siis keskittyy siihen, miten nuoret löytä-

vät tietoa itse tuotteesta sosiaalisen median palvelujen välityksellä.  

 

Otannan nuorimmat eli seitsemäsluokkalaiset suosivat eniten vaikuttajien luomaa mate-

riaalia tuotteesta. Sekä tytöt, että pojat pitivät tätä ykkösvaihtoehtonaan. Toiseksi suosi-

tuin tapa löytää tietoa tuotteesta sosiaalisen median palvelujen avulla kummallakin su-

kupuolella oli löytää tietoa vertailemalla eri brändien tarjoamaa samaa tuotetta. Tytöt 

keskittyivät enemmän lukemaan arvosteluja tuotteesta, kun taas pojat keskittyivät enem-

män eri käyttäjien luomaan sisältöön tuotteesta, sekä tarkastelemalla itse brändin sosi-

aalisen median profiileja ja etsiä tietonsa sitä kautta.  

 

Kahdeksasluokkalaisten vastaukset, sekä sukupuolijakauma vastauksissa on lievästi 

erilainen verrattuna 7.-luokkalaisten vastauksiin. 8.-luokkalaiset etsivät arvosteluja mie-

lenkiinnon kohteestaan sosiaalisen median palveluista. Pojat loivat enemmistön kysei-

sessä kategoriassa. Tytöt keskittyivät enemmin hankkimaan tietonsa itse vertailemalla 

samaa tuotetta eri palveluntarjoajilta.  

 

Kolmanneksi suosituin tiedonhalumenetelmä sosiaalisen median avulla oli vaikuttajat ja 

heidän luoma materiaalinsa. Neljänneksi suosituin tyttöenemmistöllä oli itse brändin seu-

raaminen sosiaalisessa mediassa ja tiedon saaminen brändin omilta sosiaalisen median 

kanavilta. Pojat taas keskittyivät löytämään tietonsa sosiaalisen median käyttäjien luo-

masta materiaalista. Yksi 8.-luokkalainen tyttö kertoi seuraavansa kavereidensa sosiaa-

lista mediaa ja löytävänsä tietoa kavereiden jakamasta materiaalista.  

 

Vanhin otanta eli yhdeksäsluokkalaiset olivat kaikista aktiivisimpia vastaajia. Vaikka hei-

dän otantansa oli kaikista pienin, niin vastauksia saatiin eniten kyseiseltä ikäryhmältä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että 9.-luokkalaiset ovat aktiivisimpia etsimään tietoa sosiaalisen 

median palveluista ja osaavat hyödyntää sen toimintoja parhaiten. Jokainen kyseiseen 

ikäryhmään kuuluva ilmoitti käyttävänsä vähintään kahta tiedonetsintätapaa hyväkseen. 

Aktiivisimmat yhdeksäsluokkalaiset hyödynsivät 5 tapaa.  

 

Yhdeksäsluokkalaiset nuoret sukupuolesta riippumatta käyttivät eniten käyttäjien luomaa 

materiaalia hyväkseen etsiessään tietoa kohdetuotteesta sosiaalisen median avulla. 

Toiseksi tärkeimpänä tiedonhakumenetelmänä pidettiin erilaisia arvosteluja tuotteesta. 
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Sekä tytöt, että pojat pitivät vaikuttajien luomaa materiaalia kolmanneksi tärkeimpänä 

metodina tiedonhaussa. Yhdeksäsluokkalaiset pojat suosivat tiedonhakemista ja sen 

vertailua brändikohtaisesti samasta tuotteesta, kun taas tyttöjen enemmistö suosi jonkin 

tietyn brändin seuraamista sosiaalisessa mediassa ja tiedon saamista tätä kautta. Yksi 

yhdeksäsluokkalainen poika ilmoitti saavansa tietoa yllä mainittujen tiedonhakumenetel-

mien lisäksi sosiaalisen median palveluissa pyörivistä mainoksista (Kuvio 6). 

 

 
Kuvio 6. Minkälaista sosiaalisen median sisältöä käytät hyväksesi etsiessä tietoa tuot-

teesta?(n=108) 
 

Viimeisen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon aikaa nuoret käyttävät 

tiedon hakemiseen ennen itse ostopäätöksen tekoa. Kysymykseen vastanneiden nuor-

ten Vastaukset vaihtelivat huimasti sukupuolen ja iän perusteella.  
 

Otannan nuorimmat eli 7.-luokkalaiet käyttivät selkeästi vähiten aikaa taustatiedon etsi-

miseen ennen ostopäätöksen tekemistä. Suurin nuorimpaan ikäryhmään kuuluvista nuo-

rista käytti 15–30 minuuttia tiedonhakuun.  Suurin osa 7.-luokkalaisista pojista käytti vain 

10–15 minuuttia taustatiedon hakemiseen ja etsimiseen (Taulukko 1). 

 

Molempien sukupuolien edustajat vastasivat käyttävänsä viidestä kymmeneen minuuttia 

tiedon etsinnässä.  Kukaan seitsemänluokkalaisista ei käyttänyt aikaa yli 60 minuuttia 

tiedonhakuprosessiin. Kuten taulukosta voidaan nähdä, yksi vastanneista ei tiennyt, 
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kuinka paljon aikaa käytti tiedon hakemiseen, vaikka kyseinen henkilö etsi tietoa sosiaa-

lisen median palvelujen avulla (Taulukko 1). 

 
Taulukko 1. Kuinka paljon aikaa minuutteina nuoret käyttävät taustakartoitukseen ennen osto-
päätöksen tekoa. 

 

 

5-10 

min 

10-15 

min  
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min 
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60 min 

+ 

En 

tiedä  

Vastaukse

t 

7.-luokkalaiset 9 % 29 % 42 % 16 % 0 % 4 % 21 

8.-luokkalaiset 5 % 17 % 21 % 48 % 4 % 5 % 25 

9.-luokkalaiset 2 % 11 % 38 % 41 % 8 % 0 % 14 

 

 

Kahdeksasluokkalaiset käyttivät keskimäärin enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa 

tiedonhakuun, kun vuotta nuoremmat opiskelijat.  8.-luokkalaiset tytöt ja pojat käyttivät 

keskimäärin 30–60 minuuttia tiedonhakuunsa. Pojat kuitenkin käyttivät keskimäärin tyt-

töjä vähemmän aikaa tiedonhakuun. Yli 60 minuuttia tiedonhakuun käytti yksi tyttö vas-

tanneista. Yksi 8.-luokkalainen poika ei osannut määrittää, kuinka paljon aikaa hän käytti 

tiedonhakuun, vaikka kyseinen henkilö ilmoitti käyttävänsä sosiaalisen median palveluja 

tiedonhaussa. 

 

Vanhin ikäryhmä eli yhdeksäsluokkalaiset käyttivät eniten aikaa tiedonhakuun ennen os-

topäätöstä. Vastaajista 6 eli enemmistö käytti aikaa keskimäärin 30–60 minuuttia. Heistä 

enemmistö eli 4 kappaletta oli tyttöjä. Alle 15–30 minuuttia oli toiseksi suosituin kategoria 

ajankäyttöä tarkastellessa. Vastaajista 5 käytti aikaa yli 15 minuuttia, mutta alle 30 mi-

nuuttia. Yhdeksäsluokkalaisista pojista 3 käytti tiedonhakuun vähemmän, kuin 15 mi-

nuuttia. Yksi vanhimpaan ikäluokkaan kuuluvista tytöistä käytti aikaa enemmän, kuin 60 

minuuttia (Taulukko 1). 

 



23 

 

7 Johtopäätökset  

7.1 Esikartoituksen johtopäätökset 

Työn tavoitteena oli kartoittaa, mitkä palvelut toimivat nuorten sosiaalisen median suo-

sikkeina ja kuinka sosiaalinen media vaikuttaa nuorten ostopäätöksiin. Sisällön on tar-

koitus antaa taustatietoa nuorten sosiaalisen median käytöstä, sekä minkälaisen sisällön 

perusteella nuoret tekevät ostopäätöksensä.  

Esikartoituksen tuloksia tulkittaessa on helppo huomata, että sosiaalisen medioiden va-

likoima on nykypäivänä laaja ja että sosiaalisen median palvelujen käyttö riippuu enem-

män nuoren iästä, kuin tämän sukupuolesta. Kartoitukseen osallistuneista nuorista jokai-

nen käytti sosiaalisen median palveluja viestimiseen ja sisällön tuottamiseen vähintään 

kaksi kappaletta jokapäiväisessä arkikäytössä. 

Vaikka nuoret ilmoittivat käyttävänsä monia sosiaalisen median palveluita, tämä ei kui-

tenkaan tukenut väitettä, että nuori käyttäisi niitä joka päivä aktiivisesti. nuorten sosiaa-

lisen median käyttö seuraa yhteisön trendiä. Nuoret käyttävät siis niitä sosiaalisen me-

dian palveluja aktiivisesti, joista he pystyvät seuraamaan kaveripiirinsä toimintaa, kave-

reidensa päivityksiä ja pystyvät kommunikoimaan yhteisönsä kanssa. Väitettä tukee se 

fakta, että esikartoituksessa selvitetyt sosiaalisen median palvelut eivät juurikaan vaih-

delleet sukupuolen perusteella, mutta iän puolesta palvelujen käytössä oli huomattavia 

eroja. Lisäksi esikartoituksen mukaan suurin tietokanava uusista sosiaalisen median pal-

veluista ja niiden trendeistä tuli suoraan kaveriporukalta.  

Sosiaalinen paine ja yhteenkuuluvuuden tunne toimivat suurimpina ajureina ja motivaat-

toreina sosiaalisen median palveluja käyttää iästä riippumatta. Kuitenkaan kartoitukseni 

ei osoittanut tätä väitettä todeksi, vaikka viitteitä tällaiseen käytökseen oli selvityksessä 

huomattavissa. Tämä olisi mielenkiintoista selvittää jatkokartoituksen avulla.  

Selvityksen yllättävä tulos saatiin sosiaalisen median liittymisikärajoista. Nuorimmat so-

siaalisen median palveluihin liittyneet olivat 6-vuotiaita ja vanhimmat 12-vuotiaita. 6-vuo-

tias on käytännössä kehityksensä kynnyksellä. Moni tämän ikäinen vasta opettelee lu-

kemaan ja kirjoittamaan ensimmäisellä luokalla. Voi kutenkin olla, että otantaan osallis-

tuneet nuoret, joka ilmoittivat liittyneensä sosiaalisen median palveluihin kuusivuotiaina, 
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muistavat liittymisikänsä väärin, tai vastaavasti voidaan päätellä, ettei tämän ikäisen so-

siaalisen median käyttö ole niin aktiivista kuin vanhemmalla sosiaalisen median palvelu-

jen käyttäjällä.  

Mediakasvatuksen näkökulmasta sosiaalisen median käyttö hyvin varhain saattaa ai-

heuttaa hankaluuksia vanhemmille. Nuorilla sosiaalisen median palvelujen käyttäjillä 

saattaakin olla enemmän tietoa ja elektronisen laitteen käsittelytaitoa kuin vanhemmil-

laan. Tällöin nuori saattaa tiedostamattaan löytää sellaista sosiaalisen median materiaa-

lia, jota hän ei pysty sisäitämään eikä täten pysty suhtautumaan mediakriittisesti kysei-

seen materiaaliin.  

Monesti viestinnällisten palvelujen, kuten WhatsApp Messengerin käyttö ei vaadi media-

kriittisyyttä, mutta esimerkiksi TikTokissa saattaa vastaan tulla hyvinkin ennakkoluuloja 

herättävää materiaalia. Kyseinen ongelma lataa paineita alaikäisen huoltajille pysyä 

trendien perässä ja huolehtia, että nuoren sosiaalisen median ilmapiiri tukee hänen kas-

vuaan ja kehitystään.  

Nuorilla iästä riippumatta suosituin sosiaalisen median palvelu oli WhatsApp Messenger. 

Toisena suosikkina sukupuolesta riippumatta kulki TikTok. Poikien suosimia sovelluksia 

olivat suoratoistopalvelut, kuten YouTube. Tytöt puolestaan olivat enemmän kiinnostu-

neita viestipalveluista. Instagramin ja SnapChatin avulla viestiminen tapahtuu usein re-

aaliajassa, ja tekstin on usein korvannut kuvamateriaali. Tämä tukee väitettä, että nuoret, 

erityisesti tytöt katsovat ja jakavat mielellään kuvamateriaalia sekä tuottavat sitä päivit-

täin.  

Brent Barnhart arvioi artikkelissan, että sosiaalisen median palvelujen suosio jatkaa sa-

maa tasaista kasvuaan vuosi vuodelta. Hänen arvionsa mukaan Facebookin suosio on 

romahtamassa ja tilalle nousevat jo nuorten suosiossa olevat palvelut, kuten Instagram, 

TikTok ja SnapChat. (Barnhart 2021.) Kartoituksen otanta tukee osin Barnhartin ennus-

tetta. Suurin osa kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista nuorista omisti Facebook-tilin, 

muttei ilmoittanut kyseistä sosiaalisen median palvelua tärkeäksi.  
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7.2 Pääkartoituksen johtopäätökset 

Varsinaisessa kartoituksessai kävi ilmi, että 58 otantaan osallistuneista nuorista kokee 

sosiaalisen median vaikuttavan heidän ostopäätöksiinsä. Kaksi vastanneista nuorista oli-

vat 7.-luokkalaisia, jotka eivät juurikaan käyttäneet sosiaalista mediaa muuhun, kuin 

viestimiseen, sekä silloin tällöin YouTube videoiden katsomiseen. Loeb artikkelissan en-

nustaakin, että nuorten sosiaalisen median palvelujen kautta ostaminen yleistyy vuosi 

vuodelta. Hän toteaa, että nuoret ovat se voimavara, joka tulee näyttämään, kuinka yri-

tysten tulee toimia tulevaisuudessa. (Loeb 2021.) 

Kartoitukseen osallistuneet nuoret olivat keskimäärin aktiivisia sosiaalisen median pal-

velujen kautta ostajia. Tulokset kulkivat käsikädessä sosiaalisen median sovellusten 

määrän ja iän kanssa. Kuten kartoituksessa ennustettiin, 7.-luokkalaiset eivät ostaneet 

tuotteita tai palveluja sosiaalisen median palvelujen kautta yhtä usein, kuin 9.-luokkalai-

set. Tämä tukee väitettä, että nuoremmilla sosiaalisen median palvelujen käyttäjillä ei 

vielä ole kokemusta sosiaalisen median koko potentiaalista, ja sen hyödyistä. Seitse-

mänluokkalaisista nuorista kolme ei tiennyt, mikä heitä inspiroi sosiaalisen median pal-

velujen sisällössä ja ajaa heitä tekemään ostopäätöksen. Tämä ei yllättänyt, sillä kartoi-

tuksen mukaan 7.-luokkalaisten sosiaalisen median käyttö oli melko suppeaa.  

Sosiaalisen median kanavasta riippumatta nuoria kiinnosti eniten sosiaalisen median ar-

vostelut tietystä tuotteesta tai brändistä, kun he heille arvokasta tietoa kohdetuotteesta. 

Toinen kaikkien ikäluokkien suosikki oli etsiä sosiaalisen median vaikuttajien sisältöä 

kohdetuotteesta. Sosiaalisen median vaikuttajat ovatkin nuorten suuressa suosiossa. 

Enää ei keskitytä pelkästään brändin luomaan materiaaliin, vaan väliin otetaan sosiaali-

sen median vaikuttaja, joka tietää, kuinka puhutella kohderyhmää. (Newberry 2019.) 

Kartoituksen mukaan otannan vanhimmat käyttävät eniten aikaa omaan kartoitukseen 

tuotteesta ennen ostopäätöksen tekemistä. Lisäksi he suosivat monia eri sosiaalisen 

median palvelujen metodeja tiedonhankinnassa. Jatkokartoituksena olisi kiinnostavaa 

selvittää rahankäyttömääriä ja miten se eroaa eri ikäryhmissä.  
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7.3 Validiteetti ja reabiliteetti 

Vilkan mukaan kartoituksen validius tarkoittaa kartoituksen kykyä saavuttaa sille asetetut 

tavoitteet. (Vilkka 2007,150.) Validiteetti keskittyy itse kartoituksen sisältöön ja siihen, 

kuinka otannasta saadaan kartoitus tuloksia kartoittajan ongelmaan. Työssä pyritään tu-

kemaan validiteettia jatkuvilla muistiinpanoilla kartoitusta tehdessä ja sen tuloksia kirja-

tessa, sekä helpoilla kartoitus kysymyksillä kohderyhmälle, joka on vaikea tulkita väärin.  

Kartoituksen reabiliteettia arvioitaessa, on otettava huomioon sen otanta, sekä kartoituk-

sen tulokset. Kartoituksen reaabelius tarkoitta kartoituksen tulosten yhtenäisyyttä. Vilkan 

(2007,149) mukaan reabiliteetin ydin on tarkastella kartoituksen mittaukseen liittyviä asi-

oita ja tulosten tarkkuutta kartoituksen toteutuksessa.  

Opinnäytetyön kartoituksen tulosten tarkkuus antaa paikkansapitävää tietoa otannan ta-

voista ja käyttäytymisestä. Kuitenkin tarkempaan ja paikkansapitävämpään kartoituk-

seen tarvittaisiin suurempi otanta, sekä laajempi ikäjakauma. Tuloksia ei voida yleistää 

vastaamaan kaikkien Meksikossa asuvien nuorten ostokäyttäytymiseksi.  

Reabiliteetin varmistamiseksi opinnäytetyön kartoituksen kysymykset muokattiin mah-

dollisimman helppoon muotoon. Täten pienennettiin kysymysten tulkinta-alaa, sekä mi-

nimoitiin otannan hajanaisuus. Kysymykset itsessään olivat puolueettomia ja vastaami-

nen tapahtui haastattelumenetelmällä. Täten varmistettiin, että jokainen vastaaja täytti 

paperin jokaisen kohdan ja tulokset ovat ymmärrettävissä. Varsinaisen kartoituksen ky-

symykset tukivat esikartoituksen kyselyä. varsinaisessa kartoituksessa hajontaa ja epä-

tarkkuutta aiheutti ’’en tiedä’’ vastausvaihtoehto.  

7.4 Jatkokartoitusehdotukset 

Opinnäytetyö tarjoaa tietoa sosiaalisen median palveluista, sekä mitä sosiaalisen me-

dian palveluja nuoret käyttävät tällä hetkellä. Lisäksi työ perehtyy nuorten ostokäyttäyty-

miseen sekä heidän ostoprosessiinsa sosiaalisen median avulla. Kartoituksessa tulee 

ilmi nuorten suosimat sosiaalisen median palvelut ikäluokittain, sekä millaista materiaalia 

nuoret hyödyntävät etsiessään tietoa tuotteesta.  
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Jatkokartoituksen kannalta on mielenkiinoista selvittää, kuinka paljon nuoret jakavat si-

sältöä sosiaaliseen mediaan, sekä kuinka paljon sisällön tuottaminen vaikuttaa eri sosi-

aalisen median ajankäyttömääriin. Sosiaalinen media ja nuoret kartoituskohteena on 

melko yleinen aihe, mutta siitä löytyy vain vähän tietoa sosiaalisen median ennusteista, 

ja siitä, miten nuoret tulevat hyödyntämään sosiaalista mediaa tulevaisuudessa.  

Jatkokartoituksen kannalta olisi mielenkiintoista selvittää enemmän itse sosiaalisen me-

dian sisältöjä, kuten päivitysten lukumäärää, niiden ajankohtia, sekä missä palveluissa 

nuoret ovat kaikista aktiivisimpia sisällön tuottajia. Kyseistä jatkokartoitusta voidaan hyö-

dyntää yritysten digimarkkinointistrategiassa. Tieto nuorten liikkeistä sosiaalisessa me-

diassa luo yrityksille väylän markkinoida tuotteita ja palveluitaan kyseiselle kohderyh-

mälle.  

Toinen jatkokartoitusehdotus liittyy nuorten rahankäyttöön. Jatkokartoituksen kannalta 

olisi otollista selvittää, kuinka paljon nuoret käyttävät rahaa sosiaalisen median palvelu-

jen kautta ostettuihin tuotteisiin. Tuotetta markkinoivan henkilön kannalta on otollista tie-

tää, kuinka paljon rahaa nuoret ovat valmiita käyttämään kyseiseen tuotteeseen. Nuor-

ten rahankäytöstä olevia kartoituksia markkinoinnin käkökulmasta ei juurikaan löydy. 
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