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TUTKIMUKSELLINEN TAUSTA

• Tietotekniikan käyttöä ja siihen liittyviä muistoja ja 
kokemuksia on tutkittu aiemmin: esim. Jaakko 
Suomisen Koneen kokemus (2003), Petri 
Saarikosken Koneen lumo (2004), Johanna 
Uotisen Merkillinen kone (2005) sekä Virve Peterin 
Mediaksi kotiin (2006)

• Rinnalla myös uudet nettihistoriat: Petri 
Saarikosken, Jaakko Suomisen, Riikka Turtiaisen 
ja Sari Östmanin Funetista Facebookiin –
Internetin kulttuurihistoria (2009) ja Sosiaalisen 
median lyhyt historia (2013) 

• Tietotekniikka Suomessa toisen maailmansodan 
jälkeen: toimijat ja kokemukset -hankkeen (TIESU) 
Milloin kuulit ensimmäistä kertaa tietokoneista? -
kysely ja siitä julkaistu raportti (Aaltonen 2004)



AINEISTON KERUU – KYSELYN AIHE 

• Tarkoituksena oli koota tietokoneen aktiivisilta käyttäjiltä ja 
harrastajilta tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyviä kokemuksia ja 
muistoja (muistot ja nykyhetki)

• Kysymys laadullisesta tutkimuksessa 
• Muistitietoa tutkimalla voidaan lukea, miten ns. tavalliset ihmiset 

rekonstruoivat ja tulkitsevat menneisyyttään nykyisyydestä käsin 
(Korkiakangas 1999; Eskola & Suoranta 1998) 

• Tavoitteena ymmärtää paremmin sitä, miten tietokoneiden 
käyttökulttuurit ja ilmiöt ovat syntyneet ja kehittyneet

• Vertailuaineiston saamista vanhalle TIESU-kyselylle
• Vastaajien suhdetta tietokoneisiin ja niiden käyttöön voidaan 

tarkastella tietotekniikkaminuus -käsitteen avulla. Tarkoittaa yksilön 
omaa tulkintaa omista tietotekniikkataidoistaan ja suhteestaan 
tietokoneeseen. Ovat rakennettuja identiteettikertomuksia (Talja 
2003; Östman 2008)



AINEISTON KERUU
– KYSELYN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

• Kysely koostui 45 kysymyksestä, joista 29 oli avokysymyksiä ja 16 
valinta- ja monivalintakysymyksiä 

• Kyselyn aihealueet: henkilötiedot, ensimmäiset tietokonekokemukset, 
nykyiset tietokoneeni, tietokoneen käyttö ja harrastukset, ja 
konemuistot 

• Aiheen rajaukseen ja kysymysten muotoiluun vaikuttivat hankkeen 
tavoitteet, ryhmän tutkimusintressit, muiden aihetta käsittelevien 
tutkimusten kartoitus sekä kokemukset TIESU -kyselystä 

• Aikataulu: suunnittelu huhti-heinäkuussa 2013, testaus heinäkuussa 
2013 ja aineiston keruu 15.8.–31.10.2013 

• Toteutus: Webropol -kysely- ja tiedonkeruupalvelun avulla 
• Sosiaalisen median voima näkyi tiedotuksessa: vastaajia 1453 

(TIESU:ssa 744, kerättiin vuoden ajan)
• Kyselyn analysointi & raportin kirjoitus: Tiia Naskali (TY, digitaalinen 

kulttuuri) ja Antti Silvast (HY, sosiaalitieteet)



VASTAAJAT

• Vastaajia yhteensä 1453 (naisia 329, miehiä 1119, muut 5) 
• Vrt. Suomen väestön internetin käyttö: viimeisen kolmen 

kuukauden sisällä internetiä on käyttänyt 88 prosenttia 
miehistä ja 83 prosenttia naisista (SVT: Väestön tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö 2013) 

• Vanhin vastaaja 85-vuotias ja nuorin 10 -vuotias, suurin osa 
vastaajista syntynyt 1970-1980-luvuilla (25–39-vuotiaita) 

• Vastaajat korkeasti kouluttautuneita (62,8 % vastaajista) 
• Suurin osa vastaajista (80 %) työelämässä 
• Vastaajia kaikista maakunnista, paitsi Ahvenanmaalta



ENSIMMÄISET KONEKOKEMUKSET: KONEMERKIT

• Vastaajien ensikokemukset koskivat useimmiten 
1980-90-lukujen suosittuja kotitietokoneita, kuten 
Commodore 64:sta, Amiga 500:sta ja erilaisia PC-
yhteensopivia tietokoneita (Saarikoski 2004)

• Toiset mainitsivat tietokoneen vain nimeltä kun taas 
toiset kertoivat koneesta enemmän kuvailemalla muun 
muassa sen teknisiä ominaisuuksia, kokoa, väriä, 
muotoa tai muita ominaisuuksia sekä muistelemalla 
koneen hankintaa, käyttöä tai muita kokemuksia. 
Nämä erilaiset kuvailut tulivat esille myös Johanna 
Uotisen poikien tietokonekokemuksia ja muistoja 
käsittelevissä tutkimuksissa (Uotinen 2005). 



Kuvailu: Se oli vanha "linnunpönttö"-mac joskus 90-luvun 
alussa, jolloin olin alle kouluikäinen. Näyttöpääte ei ollut kovin 
iso, sellainen harmaa mötikkä mustavalkoisella näytöllä. 
Prosessori taisi ollakin aika iso, ja siinä oli diskettisema. Hiiri oli 
kulmikas, pieni ja apple-logolla varustettu. 
(Nainen, syntynyt 1987) 

Tietokoneen käyttö: sellainen, millä pystyi kirjoittamaan ja 
piirtämään mustavalkoisesti. Tulostinpaperi oli melkein kuin 
talouspaperirulla. Sen reunasuikaleita oli kiva repiä. Levykkeet 
olivat isoja kooltaan, hieman nenäliinaa suurempia. (Nainen, 
syntynyt 1983) 

Tekniset tiedot: 66mhz 486, neljän megan RAM-muistilla, CD-
asemalla ja 256 megan kiintolevyllä. (Mies, syntynyt 1985) 



ENSIMMÄISET KONEKOKEMUKSET: HANKINTA

• Tietokoneen hankinnasta vastasi useimmiten perheen isä, äiti 
tai vastaaja itse 

• Isä ei kuitenkaan ole ollut perheen aktiivisin tietokoneen 
käyttäjä, vaan suurin osa vastaajista mainitsi käyttäneensä 
tietokonetta eniten itse 

• Vaikka vastaajat ovat olleet itse aktiivisimpia tietokoneen 
käyttäjiä sukupuolesta huolimatta (miehistä 88% ja naisista 
62%), nousevat muut ydinperheen miesjäsenet (veli ja isä) 
naispuolisten jäsenten (äiti ja sisko) edelle tietokoneen 
käytössä 

• Sukupuolen ja teknologian tutkimus (ks. mm. Oksman 2003, 
Vehviläinen 2005, Suoninen 2003)



ENSIMMÄISET KONEKOKEMUKSET: MOTIIVIT

• Tietokoneen hankintaa perusteltiin 2000-lukua edeltävillä 
vuosikymmenillä eniten hyötytarkoituksilla, kuten työskentelyn, 
opiskelun ja tietotekniikkataitojen opettelulla

• Vastauksissa näkyivät myös tietoyhteiskuntapuheet, mainonta 
sekä vanhempien halu pitää lapset mukana kehityksessä.

• Nuorempien ikäpolvien keskuudessa pelaaminen nousi 
tärkeimmäksi (lähes kaikki olivat aloittaneet tietokoneen käytön 
pelaamiselle)

Tietokone tuli joululahjaksi ollessani 8-vuotias. Kone hankittiin minulle 
ja siskolleni, jotta pysyisimme kehityksessä mukana, tottuisimme 
koneisiin ja niiden ohjelmiin. Lisäksi mukana tuli Basic ohjelmoinnin 
pari opasta, joista varsinkin siskoni oli kiinnostunut. (mies, s. 1975)



TIETOKONEIDEN ENSIMMÄISET
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Ei käyttänyt mihinkään, käyttö vähäistä

Muut

Musiikki

Internet, etäyhteydet, viestintä

Yleinen tutustuminen, kokeilu, kiinnostus

Työ, opiskelu, hyötyohjelmat

Kirjoittaminen, tekstinkäsittely

Piirtäminen, grafiikka, taide

Ohjelmointi, ohjelmalistausten kopioiminen

Pelaaminen

miehet

naiset

muut



Harrastus kaikki
vastaajis

ta miehiä naisia
Pelaaminen 1044 72 % 79 % 21 %
Kirjoittaminen ja blogit 678 47 % 69 % 31 %

Verkkosisältöjen 
tuottaminen 601 41 % 78 % 22 %
Ohjelmointi 551 38 % 92 % 8 %

Konerakentelu ja 
elektroniikka 430 30 % 95 % 5 %

Tietokonegrafiikan 
tekeminen 400 28 % 84 % 16 %
Keräily (pelit, laitteet) 368 25 % 93 % 7 %
Musiikin tekeminen 261 18 % 95 % 5 %
Fanifiktio tai –taide 68 5 % 37 % 63 %

TIETOKONEIDEN NYKYKÄYTTÖ



PELAAMISEN MERKITYS
• Pieniä sukupuolieroja oli edelleen nähtävissä (esimerkiksi 

lajityyppivalintojen suhteen, naisvastaajat pitivät enemmän tarinallisista, 
seikkailua sisältävistä peleistä ja pulmapeleistä, miesvastaajat 
enemmän toiminta- ja urheilupeleistä) (vrt. Pelaajabarometri 2011)

• Sen sijaan ns. ydinpelaajien kohdalla erot hälvenivät kokonaan 
(Courtois ym. 2011).

• Kaiken kaikkiaan aineistossa näkyy strategia-, rooli- ja seikkailupelien 
tärkeä asema suosikkeina

• On mielenkiintoista, että esimerkiksi erilaiset mobiili- ja selainpelit, jotka 
ovat verrattain hyvin saatavilla ja joita luultavasti pelataan paljon, eivät 
kuitenkaan ole jättäneet samaa vaikutusta lajityyppeinä

• Yllätys: Tetris (1986), Doom (1993-) ja Civilization (1991-) edelleen 
suosittuja nimikkeitä muistettujen pelien joukossa (samat pelit sijoitettu 
korkealle myös TIESU-raportissa, v. 2004).

• 1980–1990 lukujen klassikkopelien mainintoja voidaan selittää osittain 
niiden yleisellä tunnettuudella, mediajulkisuudella sekä vastaajan halulla 
osoittaa omaa pelitietämystään (Saarikoski 2004)



Ehkäpä niihin varsinkin nykyään uusiin peleihin uppoutuu niin 
täydellisesti. Joskus aikanaan Super Mario Brosia pelatessa tuntui 
ihan siltä kuin oikeasti oltaisiin prinsessaa pelastamassa. Saatan 
vieläkin pelata tuntikausia putkeen ja unohtaa ulkopuolisen maailman 
täysin.(Nainen, syntynyt 1987.)

Kaipa se oli se, että siinä ohjataan hahmoa itse - kun taas 
vertailukohtana ennen sitä oli vain elokuvia ja tv-ohjelmia, joita ei 
voinut itse hallita. Ja sitten tosiaan se, että siinä voidaan seikkailla 
maailmoissa, jossa todellisuudessa ei voisi ilman sitä mediumia 
seikkailla. (Mies, syntynyt 1983.)

Mahdollisuus päästä tutustumaan pelien luomaan maailmaan. Pelien 
tarina, ongelmien ratkaisu sekä varsinkin pelien alkuaikoina jatkuvasti 
paraneva grafiikka. (Mies, syntynyt 1990)



OHJELMOINTI

• Suosion piikki 1980-luvun ensikokemusten joukossa, 1990-luvun 
jälkeen suosio alkaa hiipua

• BASIC-ohjelmointikieli keräsi eniten mainintoja (tutustuttiin 
ensimmäisenä esimerkiksi koulussa tai kerhossa, lehdistä 
kopioitiin ohjelmointilistauksia)

• 2000-luvulta eteenpäin erikoisosaamisen ja alakulttuurin leima
• Ohjelmointiharrastajien omissa puheenvuoroissa ajatukset 

luovasta ja aktiivisesta ohjelmoinnista asetetaan usein vastakkain 
passiiviseksi koetun pelaamisharrastuksen kanssa (Reunanen & 
Silvast 2009).

• Demoharrastusta (demoscene) on pidetty keskeisenä 
suomalaisen peliohjelmoinnin ”kouluna” (ks. Reunanen 2010). 

Oli mielenkiintoista saada jotain aikaan ja ohjelmointiin liittyi 
paljon ongelmien ratkaisemisia. (mies, s. 1974.)



AISTIMUISTOT

• Hajut, äänet ja unet (vähän tutkittu aihe, ks. Saarikoski 
2011, Suominen 2011)

• Erilaisia aistimuistoja mainitsi 48 % vastaajista
• Hajut & äänet: vastaajien muistot liittyivät pääasiassa 

laitteisiin ja niiden käyttötilanteisiin (73 % maininnoista), 
kuten niiden ominaistuoksuihin ja peruskäyttötilanteisiin, 
laitteiden hajoamiseen tai niiden vikoihin, uusiin laitteisiin 
sekä erilaisiin oheislaitteisiin ja -tuotteisiin, kuten esimerkiksi 
levykkeisiin, pelipaketteihin ja manuaaleihin.

• Uniin liittyvä kysymys oli siitä ongelmallinen, että läheskään 
kaikki eivät muista uniaan, ne voivat unohtua vuosien 
varrella tai niitä voi olla hankala pukea sanoiksi



Blue smoke. Kamalin juttu ikinä. Kertaalleen meni pasmat oikein 
kunnolla sekaisin pidemmäksi aikaa kun monitori pamahti eikä ollut 
varaa hankkia heti uutta. Tuo palavan elektrolyytin tai eristeen tuoksu 
on semmoinen että se tulee säännöllisen epäsäännöllisesti 
painajaisiin, pakokauhun aiheuttajana. (mies, syntynyt 1978)

Lanien haju. :D Joskus vähän yli parikymppisenä keräännyttiin aina 
silloin tällöin kaverin kellariin pelaamaan, ja viikonlopun loppupuolella 
alkoi ilma olla melko sakeana einespizzojen, laiminlyödyn hygienian, 
oluen ja tupakan hajuista. (mies, syntynyt 1980)

Enimmäkseen minulla on ollut Civilization-aiheisia unia, jossa liikun 
kartalla ja selvitän tosielämän ongelmia maailmanpolitiikan ja 
strategian keskellä. Meidän kesämökki oli minun kotimanner josta 
johdin maailmanvalloituksen... Oli hyvä uni. (nainen, syntynyt 1986)



YHTEENVETOA

• Vahvistaa ja täydentää aikaisempaa tutkimustietoa kotimaisen 
tietokonekulttuurin synnystä & kehityksestä

• Tietokonekulttuurin arkipäiväistymisen kyllääntyminen näkyy 
vastauksissa (näkyy lähinnä käyttökulttuurien muokkaantumisena 
ja vakiintumisena)

• Kannettavien tietokoneiden ja muiden mobiililaitteiden merkitys 
kasvanut ja sosiaalinen media syntynyt => ei korostunut 
mitenkään kyselyssä

• Netin käyttö sulautunut täysin tietokoneen käytön osaksi
• Pelaamisen merkitys harrastuksen aktivoijana on edelleen jopa 

vahvistunut
• Tietotekniikan historian tarinallistaminen identiteettikertomusten 

kautta (yllättävän paljon toistuvia piirteitä)
• Lähdekriittinen huomio: kertoo enemmän harrastajien kuin 

tavallisten peruskäyttäjien kokemuksista & muistoista 
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Valmis raportti julkaistaan huhti-toukokuussa


