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Raportin käy! äjälle

Tämä tutkimus on osa Chydenius-Instituutin verkostoyliopiston kehi! ä-
mishanke! a, jonka rahoi! aja on Euroopan unioni. Raportin tarkoituksena 
on Keski-Pohjanmaan alueella asuvien kansalaisten tietoyhteiskuntaval-
miuksien ja aikuisopiskelutarpeiden kartoi! aminen.

Verkostoyliopistohankkeen yhtenä johtolankana on ollut maakuntaan jal-
kautuminen. Tätä ajatusta silmällä pitäen tarvitsemme ajankohtaista tietoa 
kansalaisten valmiuksista sekä resursseista. Tarve on ilmeinen, koska val-
takunnan tasolla tilastointi ei ole tavoi! anut maakuntaa rii! ävällä tark-
kuudella. Viestintäteknologiaa ja internetin käy! öä koskevista tilastoista 
on niin ikään tullut kauppatavaraa, jolloin tiedon saatavuus riippuu paljon 
tarvitsĳ an maksukyvystä. 

Tämä tutkimus on pyri! y julkistamaan mahdollisimman pian tilastotulos-
teiden valmistumisen jälkeen. Tiedot kerä! iin postikyselynä helmi-maa-
liskuussa 2002. Raportin kantavana fi losofi ana on toimia nasevana tilasto-
vihkona kirjoituspöydän kulmalla.

Raportin sisältö koostuu pääasiassa lukuisista kaavioista, joten tilaa tul-
kinnoille on jäte! y nimenomaan lukĳ alle. Tilastojen lopullinen muoto 
riippuu tarkastelunäkökulmasta. Numerot tapaavat herätä eloon vasta 
niihin liite! yjen selityksien ja tulkintojen kau! a. Toivo! avasti tässä tutki-
muksessa esitetyt numerot tarjoavat lukuisia näkökulmia ja keskustelun-
aiheita hyödy! äen mahdollisimman useita tahoja.

Kiitokset verkostoyliopiston verkkotiimille sekä erityiset kiitokset käsi-
kirjoitusta kommentoineille tutkĳ a Olli Rosenqvistille ja projektipäällikkö 
Jukka Mäelle.

Kokkolassa 19.5.2002,
kesän korvalla

Ilkka Luoto
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Aluksi

Tieto- ja viestintäteknologian käy! ö on vähitellen luonut ympärillensä 
uu! a kul! uuria ja osaamista. Ei liene liioiteltua sanoa, e! ä alalla on jo 
perinteitä ja historiaa. Ensimmäiset puheenvuorot ”mikroelektroniikkaan 
perustuvan uuden tietotekniikan” yhteiskunnallisista vaikutuksista esitet-
tiin jo 1970-luvun loppupuolella. Keskustelua on käyty pitkään ja hartaasti 
ilman, e! ä perusteemat uuden teknologian yhteiskuntaan ja kansalaisiin 
ulo! uvista vaikutuksista olisivat juuri muu! uneet. Kor! einen kumppa-
neineen (1986, 10) kuvaa tutulta vaiku! avaa tilanne! a 1980-luvulta yhteis-
kuntatieteilĳ än näkökulmasta.

”Tällä tavoin on syntynyt se tilanne, jossa me nyt olemme. Mikro-
elektroniikkaan perustuva uusi tietotekniikka on levinnyt ja levi-
ämässä ällisty! ävää vauhtia joka puolelle. Julkinen keskustelu on 
täynnä erilaisia väi! eitä tapahtumassa olevista suurista rakenteel-
lisista muutoksista ja niiden inhimillisistä ja sosiaalisista seurauk-
sista.” 

Uusi teknologia on aina puhu! anut kansalaisia ja tulee aina puhu! amaan. 
Tietokoneet ja -verkot on yhä useammin osa! u nähdä hyödyllisinä työka-
luina. Tänään myös oppimisen välineinä.

Samaan aikaan kun keskustelu ope! ajan ja oppilaan roolien muutoksesta 
tietoyhteiskunnassa on vasta käynnistymässä, toteutuneet mahdollisuu-
det ja käytänteet ovat osoi! aneet voimansa. Kuka tahansa rii! ävät perus-
valmiudet, tietokoneen ja verkkoyhteyden omaava voi hankkia hyvin 
monenlaista tietoa itsenäisesti. Tieto on tullut kaikkien ulo! uville. Se ei 
kuitenkaan ole sama asia kuin tiedon soveltaminen ja tiedon käy! äminen. 
Laaja yhteiskunnallinen keskustelu oppimisen fi losofi sista reunaehdoista 
tuntuu hukkuvan liian usein alan amma! ilaisten keskuudessa oppimis-
alustojen toimintojen pohtimiseen tai verkkokurssien graafi seen tuo! eis-
tamiseen.

Valite! ava tosiasia on, e! ä kansalaiset ovat jo kahdessa kerroksessa tieto- 
ja viestintäteknologian käy! ötaitojen sekä lai! eiden saatavuuden suh-
teen. Käsitystä vahvistavat myös tämän raportin tulokset. Viestintätekno-
logian käytön lisääntyminen tiedon hankinnassa ja opetuksessa kasva! aa 
eriarvoisuu! a kiihtyvällä tahdilla. Aikuiskoulutuksen perinteiset kohde-
ryhmät sekä tietokoneiden käytön hallitsevat ovat yleensä aidan vihreäm-
mältä puolelta. Tämä kehitys tulisi katkaista.
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Verkostoyliopisto

Chydenius-Instituutin toiminta-alueella on alkanut vuoden 2001 aikana 
verkostoyliopistohanke, jolla edistetään yliopiston läsnäoloa maakun-
nassa, parannetaan opetuksen ja asiantuntemuksen käyte! ävyy! ä sekä 
helpotetaan koulutuspalveluiden saatavuu! a tietoverkkojen välityksellä.

Vuoden 2005 visiossa kuvataan verkostoyliopiston toimintamalli, joka 
perustuu vahvaan paikalliseen (alueelliseen) osaamissolmuun, jolla on 
hyvät yhteydet niin kansallisen kuin kansainvälisenkin tason toimĳ oihin. 
Toimintamallissa Chydenius-Instituu! i toimii maakunnan yliopistoyk-
sikkönä, joka omaa hyvän Keski-Pohjanmaan alueen tuntemuksen sekä 
uusimman viestintäteknologian käytön. Näiden avulla pystytään yhdis-
tämään niin paikallisia kuin ylipaikallisiakin asiantuntĳ aresursseja ja 
sitä kau! a luomaan ihmisiä lähempänä olevaa yliopistoa, joka jalkautuu 
ympäröivälle alueelle.

”Chydenius-Instituu! i on monipuolinen aikuisten verkostoyliopisto. 
Koulutus- ja tutkimuspalvelut tarjoavat jokaiselle mahdollisuuksia 
elinikäiseen oppimiseen ja ovat ajan ja paikan suhteen joustavia.  
Chydenius-Instituutilla on yhteyksiä lähialueen toimĳ oihin sekä yli-
opistoihin ja oppilaitoksiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 
Nämä yhteydet mahdollistavat toimivien ja tarkoituksenmukaisten 
palvelujen tarjoamisen ja ajankohtaisen tiedon saatavuuden Chy-
denius-Instituutin toiminta-alueella. Visio toteutetaan vuoden 2001 
aikana aloitetun verkostoyliopistohankkeen avulla.” (Verkostoyli-
opisto 2001).

Tutkimuksen tarkoitus

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Keski-Pohjanmaan alueella asuvien 
kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia, erityisesti keskitytään kansalais-
ten valmiuksiin hyödyntää viestintäteknologiaa välineenä elinikäisessä 
oppimisessa. Lisäksi etsitään maakunnasta nousevia signaaleja oppilai-
toksien toiminnan kehi! ämisen näkökulmasta. Lähestymistapa on tilas-
tollinen ja esitystapa kuvite! u tilastovihko, jota voidaan käy! ää esi-
selvityksenä jatkotutkimukselle, mu! a myös käsikirjana suunniteltaessa 
aikuiskoulutuspalveluja.

Yksi! äisten kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia ei ole aikaisemmin 
tutki! u Keski-Pohjanmaalla. Sen sĳ aan yritysten tietotekniikan käy! öä 
on tutki! u kolmeen eri o! eeseen: kahdesti Pohjanmaan kauppakamarin 
(Huuhka 1996; 1999) sekä yhden kerran Bic-Botnian toimeksiannosta 
(Luoto 1999). Lisäksi alueellisten organisaatioiden (mm. oppilaitosten) 
tieto- ja viestintäteknologian käy! övalmiuksia on selvite! y vuonna 2000 
Chydenius-Instituutin sisäiseen käy! öön tarkoitetussa tutkimuksessa 
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(Luoto 2001). Niin ikään keskipohjalaisten kul! uuritoimĳ oiden valmiudet 
ja tarpeet tieto- ja viestintäteknologian käy! öön selvite! iin Ilmosen (2002) 
tutkimuksessa.

Tutkimusalue

Tutkimuksen aluerajaus nouda! aa virallista valtioneuvoston vahvistamaa 
Kaustisen ja Kokkolan seutukunnista muodostuvaa Keski-Pohjanmaa-
maakuntaa, joka tunnetaan myös nk. suppeana Keski-Pohjanmaana.

Kar! a 1. Tutkimusalue on nk. virallinen (suppea) Keski-Pohjanmaa pitäen sisäl-
lään 10 kuntaa ja kaksi kaupunkia.
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Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto kerä! iin postikyselynä talvella 2002 helmi- ja maalis-
kuun välisenä aikana. Strukturoitu kyselylomake saatesanoineen oheistet-
tuna valmiiksi maksetulla palautuskuorella lähete! iin 800:lle kansalaisille 
kirjeitse. Ne kansalaiset, jotka eivät vastanneet kuukauden sisällä kyse-
lyyn saivat postitse uuden pyynnön osallistua tutkimukseen. Vastausmo-
tivaation koho! amiseksi kyselyyn osallistuneiden kesken arvo! iin ris-
teily sekä muutamia pienempiä palkintoja. Palautusprosen! i muodostui 
ennuste! ua korkeammaksi ollen peräti 68 % (541 vastaajaa).

Kansalaiset poimi! iin väestörekisterikeskuksen tietokannasta osite! una 
satunnaisotantana, joka kiintiöitiin kahdeksi 400 henkilön osi! eeksi: toinen 
Kokkolan alueelta ja toinen muusta maakunnasta. Osi! eet ovat populaa-
tioltaan samansuuruisia ja siten itsepunnitsevia. Otokseen poimitut hen-
kilöt olivat iältään 15-74-vuotiaita. Mukaan valikoituneille ruotsia äidin-
kielenään puhuville lähete! iin ruotsinkieliset lomakkeet. Ruotsinkielisten 
osuus otoksesta oli 9 %. Naisten osuus aineistossa on 44 %.

Kerä! y otos edustaa hyvin Keski-Pohjanmaan väestöä. Ikäjakauman suh-
teen yli 64 vuotiaita valikoitui aineistoon 17 % kun väestön osuus alueella 
on 19 %. Muiden ikäryhmien osalta hei! oa ei ole. Kuitenkin naisten osuus 
on jäännyt otoksessa 6 prosen! iyksikköä todellista alhaisemmaksi. Tämä 
johtuu pääasiassa lomakkeen palautusvaiheessa tapahtuneessa lievästä 
valikoitumisesta, sillä naiset ovat olleet vähemmän kiinnostuneita tieto-
tekniikasta. Ruotsinkielisten osuus otoksessa vastaa iden! isesti alueen 
tilanne! a.

Matkapuhelin

Vuoden 1999 tehdyssä kyselyssä 73 % Suomen kansalaisista oli omassa 
käytössä matkapuhelin (Nurmela ym. 2000, 13). Kuten kaaviosta 1 voi-
daan nähdä, matkapuhelin on eri! äin yleinen kommunikaatioväline. Käy-
tännössä sellainen on joka taloudessa.
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Kaavio 1. Matkapuhelin löytyy lähes joka taloudesta. Vanhimmassa ikäryhmässä 
yli neljänneksellä ei kuitenkaan ole käytössä henkilökohtaista puhelinta.

Puhumisen ohella matkapuhelinta käytetään ahkerasti tekstiviestien luke-
miseen ja lähe! ämiseen. Keskipohjalaisista käy! äjistä 77 % ilmoi! i myös 
tekstiviestikäytön ja 27 % käy! ää puhelinta henkilökohtaisena toimistona. 
WAP ei ole lyönyt edelleenkään itseään läpi, vaikka WAP-ominaisuuksilla 
varustetut puhelimet ovat yleisiä ja palvelujakin on saatavana. Sähköpos-
tikäytössä matkapuhelin on harvojen herkkua, sillä vain alle 2 % käy! ä-
jistä ilmoi! i näin tekevänsä.

Tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan ihmiset eivät ole 
erityisen innokkaita käy! ämään monimutkaisia tai kalliita palveluita kän-
nykän kokoisessa lai! eessa. Tekstiviestien suosio perustuu käytön yksin-
kertaisuuteen ja joustavuuteen. Uusien teknologioiden ja palveluiden 
tulee tarjota rii! ävästi lisäarvoa käy! äjilleen menestyäkseen. GPRS-verk-
kotekniikka on jo käytössä mahdollistaen yli 100 kb:n yhteydet sekun-
nissa. Seuraava suurempi matkapuhelinuudistus on nk. kolmannen suku-
polven matkaviestinverkko eli UMTS. Puhelinlai! eita on lupailtu mark-
kinoille syksyllä 2002. Ennakkotietojen mukaan UMTS kykenee parhaim-
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millaan 2 mb:n nopeuteen sekunnissa, mikä rii! ää hyvin liikkuvan kuvan 
väli! ämiseen.

Kaavio 2. Matkapuhelinta käytetään puhumiseen ja tekstiviestien lukemiseen ja 
lähe! ämiseen.

Muu-vaihtoehdossa kännykkää ilmoite! iin käyte! ävän mm. herätyskel-
lona, laskukoneena, pelikoneena, säätietojen vastaano! oon sekä pankkipal-
veluiden käy! öön. Joillakin tekstiviestipalveluilla on onnistu! u synny! ä-
mään aitoa lisäarvoa kulu! ajille, kuten vesilläliikkujien merisäätekstiviesti-
palvelulla.

Kaavio 3. Kokkolan ja muun maakunnan välillä on noin 10 % kuilu. Kaupunkilai-
set käy! ävät matkapuhelinta ahkerammin.
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Sukupuolten välisessä tarkastelussa miehillä matkapuhelin on käytössä 
90 % :lla ja naisilla 81 %:lla. 

Tietokone

Vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksessa 39 %:lla suomalaisista kotitalouk-
sista oli tietokone (Nurmela ym. 2000, 11). Tilastokeskuksen kulu! ajaba-
rometrin mukaan vuoden 2002 helmikuussa 56 %:ssa kotitalouksista on 
tietokone (Kangassalo 2002, 8). Luku on lähes sama kuin nyt Keski-Poh-
janmaalla samaan aikaan tehdyn kyselyn tulos. Tietokone onkin saavu! a-
nut yleisen kodinkoneen aseman kotitalouksissa.

Kaavio 4. Tietokone on yleinen kodinkone. Kolikon kääntöpuoli kuitenkin kertoo, 
e! ä 40 % talouksista on ilman tietokone! a.

Kaavio 5. Tietokone on yllä! äen yleisempi ympäröivässä maakunnassa kuin 
Kokkolan kaupungissa.
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Pohdintoja herä! ää, e! ä tietokone on yleisempi ympäröivässä maakun-
nassa kuin Kokkolassa. Ero on suhteellisen selvä 10 prosen! iyksikköä. 
Myös internet-yhteys on ’provinssissa’ 7 prosen! iyksikköä Kokkolan kau-
punkia yleisempi. Tietokoneen käy! ötaidoissa ei sen sĳ aan alueiden 
välillä ollut mitään eroja. 

Koko tutkimusalueen väestöstä 78 % käy! ää enemmän tai vähemmän 
säännöllisesti tietokone! a, 22 % ei käytä ollenkaan. 

Havainto tukee käsitystä, e! ä tietokoneesta ja ne! iyhteydestä on tullut 
suhteellisesti arvokkaampi työkalu harvaan asutuille ja kauempana pal-
veluista sĳ aitseville alueille. Näy! ää siltä, e! ä nyt ollaan tilanteessa, jossa 
tietoverkkojen merkitys aluekehityksessä saa konkree! isia muotoja. Toi-
saalta ei sovi unohtaa, e! ä esimerkiksi Kaustisen seutukunnassa on asian 
eteen tehty melko paljon töitä usean vuoden ajan.

Taulukko 1. Ylempien toimihenkilöiden kotitalouksissa tietokone on 34 prosent-
tiyksikköä yleisempi kuin työntekĳ ätalouksissa.
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Kaavio 6. Tietokone! a käytetään kotona ja työpaikoilla.

Tutkimusalueella tietokoneen yleisin käy! öpaikka on koti. Muu vaihtoeh-
dossa pankki, lisäksi ne! ikahvila ja työvoimatoimisto maini! iin.

Tietokoneen käy! ötaito

Lomakkeessa tietokoneen käy! ötaitoa mita! iin vastaajien omaan arvioon 
perustuen. Asteikko oli yhdestä seitsemään, jossa 1=olematon, 2=huono, 
3=väl! ävä, 4=keskinkertainen, 5=kohtalainen, 6=hyvä ja 7=erinomainen. 
Koko aineiston keskiarvo on väl! ävä (3,3).  Sukupuolien välillä ei havaita 
minkäänlaista eroa. Kokkolan ja maakunnan välillä käy! ötaidoissa ei ole 
eroja. Sen sĳ aan sosioekonomisen aseman ja iän mukaisissa ryhmissä erot 
ovat tilastollisesti eri! äin merkitseviä.
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Kaavio 7. Tietokoneen käy! ötaidossa on suuria eroja eri väestöryhmien välillä. 
Johtopäätös on, e! ä tietoteknologia valikoi käy! äjänsä.

Kaavio 8. Ikä on ratkaiseva tekĳ ä mita! aessa käy! äjien keskimääräistä omaan 
arvioon perustuvaan tietokoneen käy! ötaitoa.

Verkkoyhteys

Vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksessa 21 %:ssa kotitalouksista oli jonkin-
lainen verkkoyhteys (Nurmela ym. 2000, 11). Taloustutkimuksen (7.5.2002) 
mukaan 28 % suomalaisista käy! ää internetiä kotoa viiko! ain ja 21 % työ-
paikalta viiko! ain. Keski-Pohjanmaalla 38 %:ssa kotitalouksista on pääsy 
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internetiin. Lukuisissa vastauslomakkeissa tosin ilmeni, e! ä ne! iyhteyk-
siä käy! i joku nuorempi perheenjäsen, joten internet ei väl! ämä! ä ole 
koko perheen yhteinen projekti. 

Kaavio 9. Internetiin pääsy on 38 % kaikista kotitalouksista tutkimusalueella. 
Niissä talouksissa, joissa on tietokone 69 %:lla on verkkoyhteys.

Modeemi on edelleen yleisin (29 %), yhteysmuoto. ADSL-yhtey! ä mark-
kinoidaan voimakkaasti, mu! a hinta lienee vielä kynnyskysymys useille 
kulu! ajille. ISDN- ja ADSL-yhteydet haukkaavat lähes samansuuruisen 5 
%:n kokoisen siivun yhteysmuodoista. Huomion arvoista on , e! ä vaikka 
verkkoyhteys on alle puolella talouksista, koko tutkimusalueen väestöstä 
73 % käy! ää enemmän tai vähemmän säännöllisesti internetiä, 27 % ei 
käytä ollenkaan.

Tutkimusajankohdan aikoihin (helmi-maaliskuussa 2002) Taloustutkimus 
Oy (8.5.2002) estimoi internet-lii! ymän olevan vajaalla 36 %:lla suoma-
laisista kotitalouksista, mikä on siis kaksi prosen! iyksikköä vähemmän 
kuin Keski-Pohjanmaalla. Pääkaupunkiseudulla lii! ymiä arvioitiin olevan 
45-48 %:ssa kotitalouksia vastaavan luvun ollessa Itä-Suomen ja Lapin lää-
neissä 25-26 %:ssa.

Tarkasteltaessa tilanne! a aluetasolla asetelma on mielenkiintoinen – kuten 
edellä jo tode! iin myös tietokoneiden yhteydessä – Kokkolassa pääsy 
internetiin on 38 %:lla talouksista kun vastaava luku muualla maakun-
nassa on 44 %. Tietokoneiden ja internet-yhteyden yleisyys yhdessä tuke-
vat ajatusta viestinnän näkökulmasta, jossa haja-asutusalueella tietoko-
neesta on tullut kaupunkiin verra! una suhteellisesti tärkeämpi työkalu.
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Kaavio 10. Internetin pääasiallinen hyödyntäminen on tiedon etsiminen, sähkö-
postin käy! ö sekä viihdekäy! ö.

Eniten mainintoja osui kategoriaan ”etsii tietoa ja lukee uutisia”  ja  lähes 
yhtä paljon sai mainintoja sähköpostin käy! ö. Internetiä käytetään siis 
tiedon hakuun ja sitä kau! a myös jatkuvaan itsensä kehi! ämiseen. Viih-
dekäy! ö on myös yleistä. Toisaalta viihdekäytön ja nk. vakavan käytön 
eroa on vaikea yksiseli! eisesti määritellä. Tiedon ’karnevalisoitumisen’ 
ja vapaan levite! ävyyden myötä internetin käy! äjältä edellytetään hyvää 
tiedon suoda! amis- ja suhteu! amiskykyä. Toisaalta nk. päämäärätön 
verkkosurff ailukin pitää sisällään jatkuvaa laten! ia oppimista erilaisten 
vaiku! eiden kau! a.

Muu vaihtoehdossa pankkiasioiden hoito tai laskujen maksu maini! iin 35 
kertaa. Pankkipalvelut ovat edelleen internet-palveluiden kulmakivi val-
taväestön keskuudessa. Lisäksi maini! iin loma- ja majoitusvaraukset sekä 
työpaikan ja koulutuksen etsiminen. 
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Kaavio 11. Internetin käy! öpaikat vaihtelevat myös käy! ötarpeen mukaan.

Internetiä käytetään enimmäkseen kotona ja työpaikalla. Kotona käy! ö 
on luonteeltaan yksityisempää kuin julkisissa tiloissa. Koska internet pitää 
sisällään lähes koko inhimillisen elämän kirjon, niin hyvässä kuin pahassa, 
sosiaalinen kontrolli määri! elee kuinka internetiä käytetään erilaisissa 
tiloissa ja tilanteissa. Yhä useammin tietoverkkojen käy! äjät ovat tiedos-
taneet ’näkymä! ömän silmän’, joka saa! aa tarkkailla tietoverkoissa vaik-
kapa työntekĳ än sähköpostiliikenne! ä.

Verra! aessa absoluu! isia mainintojen lukumääriä tietokoneen käy! öpaik-
koihin, voidaan havaita, e! ä koti- ja työpaikkakäytössä korostuu nimen-
omaan yleensä tietokoneen käy! ö kun taas kirjastossa, tu! ujen luona ja 
opiskelupaikalla erityisesti internetin käy! ö.

Internetin käy! ötaito

Lomakkeessa internetin käy! ötaitoa mita! iin vastaajien omaan arvioon 
perustuen. Asteikko oli yhdestä seitsemään, jossa 1=olematon, 2=huono, 
3=väl! ävä, 4=keskinkertainen, 5=kohtalainen, 6=hyvä ja 7=erinomainen. 
Koko aineiston keskiarvo on väl! ävä (3,1), mikä on myös aavistuksen 
verran huonompi kuin tietokoneen käy! ötaito. Sukupuolten välillä ei 
havaita minkäänlaista eroa. Kokkolan ja maakunnan välillä käy! ötai-
doissa ei ole eroja. Sosioekonomisen aseman ja iän mukaisissa ryhmissä 
erot ovat tilastollisesti eri! äin merkitseviä.
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Kaavio 12. Työ! ömät, muu -ryhmä arvioi olevansa yri! äjiä, työntekĳ öitä ja eläke-
läisiä etevämpiä internetin käy! äjinä.

Kaavio 13. Asteikolla 1-7 nuorin ikäryhmä arvioi itsensä keskinkertaista parem-
maksi internetin käy! äjäksi.

Sähköposti

Sähköposti on saavu! anut yleisesti tunnetun aseman viestintävälineenä. 
Sitä käytetään yhtä lailla viihtymiseen kuin työntekoon. Aivan kuten mui-
denkin viestivälineiden kohdalla, käy! äjän henkilökohtaiset mieltymyk-
set ratkaisevat paljon, kuinka tehokkaasti tai teho! omasti väline! ä käyte-
tään. 



19

Kyselyn perusteella 44 % keskipohjalaisista on teoriassa tavoite! avissa 
sähköpostitse. Ikäryhmässä 15-35-vuotiaat henkilökohtainen sähköposti-
osoite on peräti 63 %:lla. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole, sillä usein 
yksi! äisiä sähköpostiosoi! eita on mahdoton löytää, elleivät ne ole julki-
sesti esillä intenetissä tai esimerkiksi puhelinlue! eloissa, mikä on yksityis-
henkilöillä harvinaista.

Kaavio 14. Sähköposti on nuorimmalle väestöryhmälle tu! u väline. Keskimmäi-
sessä, 36-55-vuotiaiden ryhmässä puolet omistaa henkilökohtaisen sähköposti-
osoi! een, vanhimmassa ryhmässä vain 15 %.

Miesten ja naisten välinen ero on hiuksenhieno, miehillä henkilökohtai-
nen sähköpostiosoite 2 prosen! iyksikköä yleisempi kuin naisilla.
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Taulukko 2. Eläkeläisistä alle 10 % omistaa henkilökohtaisen sähköpostiosoit-
teen. Ylemmillä toimihenkilöillä vastaava luku on 89 %.

Aikuisopiskelu

Vuoteen 2015 mennessä työvoimasta liki puolet on siirtymässä eläkkeelle 
tai muuten työvoiman ulkopuolelle. Tätä taustaa vasten elinikäisellä oppi-
miselle, koulutustason nostolla sekä uusin tehtäviin oppimisella tulee ole-
maan ratkaiseva vaikutus kansalaisten elämän laatuun ja elintasoon.

Opetusministeriön selvityksen mukaan neljännes väestöstä on viimeisen 
vuoden aikana harkinnut opiskelun aloi! amista. Eniten kiinnostusta on 
15-35-vuotiaiden ryhmässä ja vähiten 56-74-vuotiaiden ryhmässä. Kan-
sainvälisessä vertailussa suomalaiset pärjäävät hyvin, sillä 57 % väestöryh-
mässä 25-64-vuotiaat on osallistunut organisoituun koulutukseen edeltä-
neen vuoden aikana (Heinonen 2002, 7).

Kuva! ua taustaa vasten aikuiskoulutuksella on siis yhä kasvava kysyntä. 
Laatu ja räätälöitävyys ovat niitä ero! avia tekĳ öitä, joilla koulutukseen 
hakeutuminen ratkaistaan.
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Kaavio 15. Keski-Pohjanmaan väestöstä 16 % opiskelee parhaillaan ja 25 % on 
harkinnut opiskelun aloi! amista viimeisen vuoden aikana.

Naiset ovat jonkin verran miehiä innokkaammin harkinneet opintojen 
aloi! amista, sillä heistä 28 % on harkinnut kun vastaava luku on miehillä 
22 %.
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Kaavio 16. Tuen tarve opintojen suunni! elussa on yksilöllistä. Hyvä koulutusjär-
jestelmä sekä itsenäisen puurtamisen kul! uurinen tausta ovat hyviä lähtökohtia 
itseohjautuvaan opiskeluun.

Tuen tarve opintojen suunni! elussa ei ole suuri. Hieman enemmän epä-
varmuu! a (ks. ”ei osaa sanoa” -vastauksien osuus) esiintyy vanhemmissa 
ikäryhmissä. Toisaalta suhteellisen suuri eos-vastauksien osuus viesti! ää, 
e! ä asiaa ei ole osa! u liioin pohtia. Kokonaisuutena kysely osoi! aa, e! ä 
suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaisilla on hyvät eväät itseohjautu-
vaan opintojen suunni! eluun ja sitä kau! a itsenäiseen opiskeluun. Kou-
lutustaso on korkea.

Vaikka lähtökohdat ovat hyviä, itseohjautuvuus ei kuitenkaan ole helppo  
tapa opinto-onneen. Mikäli oppimistarpeet, päämäärät, sopivat kontaktit, 
materiaalin etsintä sekä oman oppimisen arvioiminen jää oppilaan har-
teille, tarvitaan melko hyviä opiskelutaitoja, joihin tulee erikseen harjaan-
tua. Tämä on selkeästi valikoitumista ja sitä kau! a eriarvoistumista aihe-
u! ava tekĳ ä.
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Kaavio 17. Arki-illat sovelutuvat hyvin aikuisopiskeluun.

Koulutuksen toivotaan olevan nykyisin mahdollisimman joustavaa ajan 
ja paikan suhteen. Toinen tekĳ ä on räätälöitävyys, mikä on juuri yrityk-
sille ollut tärkein tekĳ ä jo vuosia (ks. Luoto 1999, 45). Nyt sama suuntaus 
näy! äisi tulevan myös henkilökohtaisiin opintoihin. Koulutukseen osal-
listuvat asiakkaat arvostavat joustavuu! a ja henkilökohtaisesti räätälöi-
tyjä kursseja sekä opintokokonaisuuksia.

Kyselyn perusteella suosituimmat ajankohdat ovat ”vapaasti vali! avat 
ajat” sekä ”arki-illat”. Vapaavalintaiset ajat ovat käytännössä mahdollisia 
sellaisessa verkko-opetuksessa, jossa opiskelĳ a voi itsenäisesti suori! aa 
opintoja esimerkiksi verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu halutaan 
usein lii! ää nimenomaan ammatilliseen kehi! ymiseen tai pätevöitymi-
seen, jolloin on luonnollista, e! ä opiskelu tapahtuu arkisin.
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Kaavio 18. Työ! ömien ohella myös alemmat toimihenkilöt kokevat opintojen 
kustannukset ongelmaksi.

Työ- ja perhe-elämän kiireisyys koe! iin henkilökohtaisen saama! omuu-
den ohella suurimmiksi esteiksi opiskelulle koko aineistossa. Eläkeläisillä 
korostui henkilökohtainen saama! omuus, työ! ömillä ja alemmilla toimi-
henkilöillä opintojen kustannukset ja yri! äjillä työelämän kiireisyys.

Muu-vaihtoehdossa yleisimmäksi syyksi ilmoite! iin vastaajan ikä, mai-
nintoja peräti 26. Seuraavaksi yleisin opiskelun este oli vastaajan terveys. 
Muita syitä olivat mm. yleinen kiinnostuksen puute, vuorotyö ja huono 
taloudellinen tilanne.
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Kaavio 19. Yli puolet vastaajista ei näe verkko-opiskelua vaihtoehtona ja neljän-
nes ei osaa sanoa.

Vastauslomakkeessa kysymys muotoiltiin avoimeksi yleiseksi kiinnostuk-
seksi verkko-opetukseen: ”Onko teillä kiinnostusta osallistua internetin 
avulla tapahtuvaan etäopiskeluun eli nk. verkko-opiskeluun?” Kiinnostu-
neita oli vähemmän kuin neljännes kaikista vastaajista. Yksi seli! ävä tekĳ ä 
on, e! ä aihe! a ei yleisesti tunneta, mikä näkyykin eos-vastausten suurena 
määränä (25 %). Yli puolet vastaajista kuitenkin ilmoi! aa yksiseli! eisesti, 
e! ä kiinnostusta ei ole. Tämän perusteella verkko-opetusta ei ole syytä 
mieltää tasapuolisesti koko kansan oppimismahdollisuudeksi. 

Sukupuolien välillä on selvä ero: miehistä 19 % voisi osallistua verkko-
opetukseen, naisista 26 %.

Ylemmistä toimihenkilöistä melkein puolet (48 %) osoi! aa kiinnostusta, 
alemmista toimihenkilöistä kolmannes (33 %), yri! äjistä neljännes (25 %), 
opiskelĳ oista 24 %, työ! ömät ja muut ryhmästä 23 %, työntekĳ öistä 20 % 
ja eläkeläisistä ainoastaan 3 %. Näin ollen potentiaalisen verkko-opiskeli-
jan todennäköinen profi ili on korkeasti koulute! u nainen, luultavasti ope-
tustehtävissä tai opetukseen lii! yvissä tehtävissä toimiva henkilö.
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Opintomuodot

Kaavio 20. Amma! iin lii! yvä täydennyskoulutus kiinnostaa kansalaisia itsensä 
kehi! ämisen lisäksi.

Eniten kansalaisia kiinnostaa kurssimuotoinen itsensä kehi! äminen, eten-
kin vanhimmassa ikäryhmässä. Amma! iin lii! yvällä täydennyskoulutuk-
sella näy! ää olevan vankka kysyntä nuoremmissa ikäryhmissä. Nuorin 
ikäryhmä on kiinnostunut amma! itutkinnosta sekä tutkintoon johtavasta 
yliopistokoulutuksesta. 
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Kaavio 21. Alemmat toimihenkilöt ovat suhteellisesti innokkain ryhmä suori! a-
maan yliopistoarvosanan.

Suuntautuneisuus eri opintomuotoihin sosioekonomisen luokan mukaan 
jakautuu siten, e! ä yritykset ovat eniten kiinnostuneita erityisesti heille 
suunnatusta koulutuksesta (yrityksille ja yhteisöille suunna! u koulutus), 
ylemmät toimihenkilöt amma! iin lii! yvästä täydennyskoulutuksesta, 
alemmat toimihenkilöt tasapuolisesti kurssimuotoisesta itsensä kehi! ä-
misestä sekä amma! iin lii! yvästä täydennyskoulutuksesta, samoin työn-
tekĳ ät. Eläkeläiset ovat lähes ainoastaan kiinnostuneita kurssimuotoi-
sesta itsensä kehi! ämisestä, siinä missä työ! ömät kaipaavat ammatillista 
täydennyskoulutusta.
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Opintoaiheet

Kaavio 22.  Kielet, tietokoneet ja -verkot sekä perheopinnot ovat kolmen kärki. 
Opetus ja kasvatus on jaetulla sĳ alla viisi yhdessä terveystieteiden kanssa. Maa- 
ja metsätalous (sĳ alla 8) pitää myös hyvin pintansa Keski-Pohjanmaalla.

Kyselyssä vastaajilla oli mahdollisuus valita 18 eri oppiaihe! a sekä ”ei 
mikään” tai ”muu” vaihtoehto. Kolmen kärki mainintojen lukumäärässä 
on kielet, tietokoneet ja -verkot sekä perhe. Tietokonealan suosio on jatkuu 
kansalaisten keskuudessa, samoin kansainvälistyvä ilmapiiri pitää kielten 
opiskelun suosion korkealla. Perheeseen lii! yvät opinnot ovat nousseet 
yllä! ävänkin korkealle. Vanhimmassa ikäryhmässä on suhteellisen suuri 
kiinnostus musiikkiin, yhteiskuntaan ja historiaan sekä uskontoon. 
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Kaavio 23. Työntekĳ ät ovat suhteellisesti eniten tietokoneista ja -verkoista innos-
tunut ryhmä.

Aineiston sisäänsyö! övaiheessa maanviljelĳ ät jae! iin kahteen ryhmään: 
niihin, jotka ilmoi! ivat olevansa yri! äjiä ja ei-yri! äjiin, joista yri! äjiksi 
ilmo! autuvat kooda! iin sosioekonomisessa luoki! elussa yri! äjiksi ja 
loput työntekĳ öiksi. Tämä näkyy kaaviossa maa- ja metsätalouden melko 
suurena osuutena yri! äjien kiinnostuksen kohteena. Toki muutenkin alu-
eella on suhteellisesti enemmän kiinnostusta nk. luontoamma! eja koh-
taan kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa.

Opetus ja kasvatus sekä tietokoneet ja -verkot kiinnostavat ylempiä toi-
mihenkilöitä, kielet tasapuolisesti kaikkia. Huomion arvoista on, e! ä työt-
tömät eivät vaikuta yhtä kiinnostuneilta tietokoneista ja -verkoista kuin 
muut ryhmät. Työllistymisen kannalta tietoyhteiskunnan perustaidot ovat 
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olennaisia. Toisaalta työ! ömät arvioivat oman tietokoneen ja internetin 
käy! ötaitonsa paremmiksi kuin yri! äjät ja työntekĳ ät. Kysymys lienee 
sellaisten alojen rakenteellisesta työ! ömyydestä, joissa tietokoneet eivät 
näy! ele keskeistä roolia. Ehkä koneet ovat tulleet muuten tutuiksi työlli-
syyskursseilla, kirjastoissa ja työnhakuprosesseissa.

Chydenius-Instituutin tunne! uus

Vastaajista 16 % oli osallistunut Chydenius-Instituutissa järjeste! yyn ope-
tukseen. 

Satunnaisesti Chydenius-Instituutin verkkopalvelussa oli vastaajista vie-
raillut 8 %, kerran kuussa tai useammin 1 %. Serveriltä saatavista web-
tilastoista nähdään, e! ä Chydenius-Instituutin verkkopalvelussa vierail-
tiin huhtikuussa 2002 yhteensä 9998 kertaa, joista yksi! äisiä koneita 5125.

Toiminnasta kaivataan selvästi lisää tietoa, koska 12 % vastaajista antoi 
sähköpostiosoi! eensa ja suostumuksen tiedo! amiseen sekä peräti 40 % 
vastaajista antoi luvan tiedo! amiseen tavallisella postilla. Ts. yli puolet 
keskipohjalaisista haluaa lisätietoa Chydenius-Instituutin toiminnasta. 
Lukua voi tulkita positiivisena viestinä – kiinnostusta on – mu! a myös 
signaalina siitä, e! ä toiminnasta ei ole tiedote! u rii! ävän tehokkaasti.

Kaavio 24. Keskipohjalaisista 76 % on kuullut tai tuntee Chydenius-Instituutin 
toimintaa, 23 % ei tunne ollenkaan.

Vaikka 16 % vastaajista on jossakin vaiheessa osallistunut Chydenius-Ins-
tituutissa anne! avaan opetukseen, vain 4 % ilmoi! i tuntevansa toiminnan 
hyvin tai melko hyvin. Lieneekö kysymys keskipohjalaisesta vaatima! o-
muudesta tai si! en Instituutin monikasvoisesta imagosta. Kuitenkin 27 
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% ilmoi! i tuntevansa toimintaa jonkin verran, 45 % oli kuullut, mu! a ei 
tunne toimintaa ja 23 % ei tunne ollenkaan.

Tutkimusaineisto tiivistäen

Matkapuhelin on 86 %:lla keskipohjalaisista ja sitä käytetään puhumiseen 
sekä tekstiviestien lähe! ämiseen ja vastaano! amiseen. WAP- ja sähköpos-
tiominaisuuksien käy! ö on vähäistä.

Tietokone ja internet-yhteys on yleisempi ympäröivässä maakunnassa 
kuin Kokkolan kaupungissa. 52 %:lla Kokkolassa ja 62 %:lla muualla 
maakunnassa on tietokone. Koko tutkimusalueen väestöstä 78 % käy! ää 
enemmän tai vähemmän säännöllisesti tietokone! a, 22 % ei ollenkaan. 
Vastaajan sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna tietokone on 
yleisin ylempien toimihenkilöiden talouksissa (89 %). Tietokoneen käy! ö-
taidossa on selviä eroja riippuen vastaajan sosioekonomisesta asemasta. 

Keski-Pohjanmaalla verkkoyhteys on 38 %:ssa kotitalouksista. Kokkolassa 
37 %:ssa ja muussa maakunnassa 44 %:ssa kotitalouksista. Koko maan 
tasolla verkkoyhteys on 36 %:ssa ja pääkaupunkiseudulla verkkoyhteys 
on 45 %:ssa kotitalouksista.

Koko tutkimusalueen väestöstä 73 % käy! ää enemmän tai vähemmän 
säännöllisesti internetiä, 27 % ei ollenkaan. Nurmelan ja Parjon (2002, 
6) loppuvuodesta 2001 toteutetussa tutkimuksessa 59 % kansalaisista on 
käy! änyt internetiä viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Vaikka 
kysymyksen muotoilu poikkeaa nyt Keski-Pohjanmaalla tehdyssä kyse-
lyssä, näy! ää internetin käy! ö olevan hyvällä mallilla verra! una koko 
maan tilanteeseen.

Tutkimusalueen väestöstä 44 %:lla on oma sähköpostiosoite. Marras-
kuussa 2001 tehdyn haasta! elututkimuksen perusteella joka toisella 15-74 
vuotiaalla suomalaisella on oma sähköpostiosoite (Nurmela & Parjo 2002, 
6). Tässä Keski-Pohjanmaalla ollaan hivenen koko maan keskiarvoa jäl-
jessä.

Opiskeluvalmiuksia ja haluja mi! aavien kysymysten valossa 16 % väes-
töstä Keski-Pohjanmaalla opiskelee parhaillaan ja 25 % on harkinnut opis-
kelun aloi! amista viimeisen vuoden aikana. Tukea mahdollisiin opintoi-
hin kokee tarvitsevansa 18 % väestöstä. Suosituimmat opiskeluajankohdat 
ovat vapaasti vali! avat ajat ja arki-illat. Suurimmat opiskelun esteet ovat 
työelämän kiireisyys, perhe-elämän kiireisyys ja opintojen kustannukset.

Ylemmistä toimihenkilöistä noin puolet (48 %) osoi! aa kiinnostusta, alem-
mista toimihenkilöistä kolmannes (33 %), yri! äjistä neljännes (25 %), opis-
kelĳ oista 24 %, työ! ömät ja muut ryhmästä 23 %, työntekĳ öistä 20 % ja 
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eläkeläisistä ainoastaan 3 %. Miehistä 19 % voisi osallistua verkko-opetuk-
seen, naisista 26 %.

Opintomuodoista suosituimmat ovat kurssimuotoinen itsensä kehi! ämi-
nen, amma! iin lii! yvä täydennyskoulutus ja amma! itutkinto. Suosituim-
mat opintoaiheet ovat kielet, tietokoneet ja -verkot sekä perheopinnot.

Lopuksi

Verkostoyliopistotoiminnan kehi! ämisen kannalta alueen kansalaisia kos-
kevan ajankohtaisen tiedon merkitys korostuu. Viestintäteknologiaan liit-
tyvät arvostukset, valmiudet ja käy! ötavat muu! uvat nopeasti. Myös 
aikuisväestön koulutustarpeet muu! uvat entistä nopeammin. Luultavasti 
tämä rapor! i saakin seuraajansa piakkoin. Verkostoyliopistohankkeessa 
onkin alustavasti ideoitu alueellisen teknologia- ja koulutusbarometrin 
perustamista, jonka pui! eissa tilastoitaisiin keskeisiä tunnuslukuja vuo-
si! ain.

Tutkimustulokset vahvistavat käsitystä, e! ä kansalaiset ovat tällä hetkellä 
eriarvoisia tieto- ja viestintäteknologian käy! ötaitojen sekä lai! eiden saa-
tavuuden suhteen. Yhteiskunta on muu! unut nopeatempoisemmaksi ja 
työtehtävät lii! yvät yhä useammin informaation tuo! amiseen, jakeluun 
tai muokkaamiseen. Muutos on ajan kuva. Tätä kau! a koulutusorganisaa-
tioiden tulee kehi! ää koulutustarjontaansa jatkuvasti. Haasteena on, e! ä 
alueen voimavarat voidaan valjastaa mukaan kehitykseen jakama! a väes-
töä kahteen kerrokseen.

Edelleen nyt saatujen tulosten valossa tulevaisuus näy! ää hyvältä. Maa-
kunta on pysynyt muun maan kehityksen tahdissa – ellei aavistuksen 
edellä – jos tasoituksena otetaan huomioon teollisuus- ja maataloustyö-
paikkojen suhteellisen suuri osuus työllisestä väestöstä.
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