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Minkä medioiden käyttöä on lisännyt koronan aikana

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Minkä medioiden käyttöä olet lisännyt koronan aikana?
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Suoratoistopalvelujen käyttö kuten Netflix, HBO, Viaplay tms.

Musiikin kuuntelu (esim. Spotify, YouTube)

Pelaaminen (tietokone, kännykkä, konsolipelti tms.)

Videoiden seuraaminen (esim. YouTube)

Somevaikuttajien seuraaminen (YouTubessa, TikTokissa,…

Televisio-ohjelmien tai netti-tv:n katsominen

Sosiaalisessa mediassa jaettujen uutisten seuraaminen

Sosiaalisessa mediassa jaettujen meemien seuraaminen

Iltapäivälehtien seuraaminen verkossa tai painettuna

Sanomalehtien seuraaminen verkossa tai painettuna

Kirjojen lukeminen ja kuunteleminen (ei koulukirjat)

Radion tai podcastien kuuntelu

Sarjakuvalehtien tai -kirjojen lukeminen

Blogien, keskustelupalstojen seuraaminen

Aikakauslehtien lukeminen

En minkään

En osaa sanoa

Melkein kaikki nuoret sanovat lisänneensä jonkin 
median käyttöä korona-aikana. Eniten on 
lisääntynyt suoratoistopalveluiden ja YouTuben 
katseleminen, musiikin kuunteleminen sekä 
pelaaminen. Myös iltapäivälehtien ja 
sanomalehtien lukeminen joko verkossa tai 
painettuna ovat lisääntyneet jonkin verran.

Painetut sanomalehdet / niiden verkkosivut
(%)

13-14v tytöt 7
15-16v tytöt 15
17-18v tytöt 25
Tytöt 15

13-14v pojat 8
15-16v pojat 13
17-18v pojat 19
Pojat 13

nuorista kertoo lisänneensä sanomalehtien 
seuraamista koronan aikana14%
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Koronan vaikutus uutisten seuraamiseen

Onko korona vaikuttanut jollain tavalla uutisten seuraamiseesi?
Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
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Tytöt

Pojat

13-14 vuotta

15-16 vuotta

17-18 vuotta

Kyllä, 
seuraan 
uutisia 

aiempaa 
enemmän

Ei, seuraan 
uutisia 

tavalliseen 
tapaan

Kyllä, 
seuraan 
uutisia 

aiempaa 
vähemmän

En osaa 
sanoa

42%

45%

8%
4%

Korona on saanut ison osan nuorista seuraamaan uutisia 
aiempaa enemmän. Muita useammin uutisseurantaa ovat 
lisänneet 17-18-vuotiaat tytöt sekä nuoret, joiden arkeen korona 
on vaikuttanut erittäin tai melko paljon.
Pientä osaa nuoria (8%) koronaan paljolti keskittyvä uutisointi ei 
liiemmin kiinnosta, joten koronan myötä he seuraavat uutisia 
aiempaa vähemmän.

nuorista, joiden kaveripiirissä korona on suuri puheenaihe, 
seuraa uutisia aiempaa enemmän57%
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% nuoret 13-14v 15-16v 17-18v

Omilta vanhemmilta tai lähipiiristä 57 61 52 64 58 48

Sosiaalisessa mediassa jaetuista uutisista 51 53 48 45 59 48

Kavereilta 46 50 43 46 49 44

Sosiaalisen median vaikuttajilta 41 40 42 47 42 34

Sanomalehdistä verkossa tai painettuna 36 40 33 24 34 51

Iltapäivälehdistä verkossa tai painettuna 36 39 33 23 39 47

Televisiosta 36 35 36 38 33 36

Opettajilta, koulusta 27 31 22 32 29 19

Sosiaalisessa mediassa jaetuista meemeistä 20 17 22 17 21 21

Viranomaisten nettisivuilta 14 14 14 8 16 18

Radiosta 7 7 7 5 5 10

En etsi tai saa tietoa uutisaiheista 1 1 2 2 1 1

En osaa sanoa 2 1 2 1 1 3

Mistä etsii tai saa tietoa isoista uutisaiheista

korostuu ryhmässä alikorostuu ryhmässä
(tilastollisesti merkitsevä ero)

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517

Omien vanhempien, opettajien sekä 
somevaikuttajien merkitys 
tiedonlähteenä on selvästi suurempi 
nuoremmille vastaajille. Iän karttuessa 
näiden tietolähteiden merkitys pienenee 
samalla, kun lehtien, viranomaisten 
nettisivujen sekä osittain radionkin 
merkitys kasvavat.
Sanoma- ja iltapäivälehtiä käyttävät 
tiedonlähteinä isoissa uutisaiheissa 
etenkin 17-18-vuotiaat tytöt, mutta myös 
samanikäiset pojat.

Jos ajattelet yleisesti isoja uutisaiheita, niin mistä etsit/saat tietoa silloin?
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% nuoret 13-14v 15-16v 17-18v

Omat vanhemmat tai oma lähipiiri 48 49 47 65 49 29

Televisio 40 39 40 38 40 40

Sosiaalisessa mediassa jaetut uutiset 34 35 33 34 36 32

Sanomalehdet verkossa tai painettuna 33 37 30 21 35 45

Iltapäivälehdet verkossa tai painettuna 32 37 27 21 35 41

Kaverit 28 29 28 36 29 21

Viranomaisten nettisivut 23 26 21 13 27 30

Sosiaalisen median vaikuttajat 23 24 22 32 22 15

Opettajat, koulu 18 18 17 27 16 10

Sosiaalisessa mediassa jaetut meemit 13 12 13 15 12 11

Radio 7 4 9 6 7 8

Muu 2 2 3 2 3 3

En kohtaa koronaan liittyvää tietoa 2 1 2 2 2 1

En osaa sanoa 2 1 3 2 2 2

Mistä etsii tai saa tietoa koronasta

korostuu ryhmässä alikorostuu ryhmässä
(tilastollisesti merkitsevä ero)

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Mitkä ovat tärkeimmät tietolähteesi, kun etsit tai saat tietoa koronasta?

Kuten yleensäkin suurten uutisaiheiden 
kohdalla, myös koronaan liittyvän tiedon 
kohdalla nuoremmat vastaajat saavat tai 
etsivät tietoa suhteellisesti enemmän 
omilta vanhemmilta, opettajilta sekä 
somevaikuttajilta. Mitä vanhemmasta 
vastaajasta on kyse, sitä enemmän hän 
käyttää sanoma- ja iltapäivälehtien 
välittämää tietoa sekä hakee tietoa 
viranomaisten nettisivuilta.
Sanoma- ja iltapäivälehtiä käyttävät 
koronatiedon lähteenä etenkin 17-18-
vuotiaat tytöt, mutta myös samanikäiset 
pojat.
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Median antaman tiedon riittävyys

Saan liikaa

Saan riittävästi

Saan liian 
vähän

En osaa 
sanoa

28%

61%

4%
6%

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Saatko mielestäsi riittävästi tietoa koronasta medioista?
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Kuuluuko korona-uutisissa 
riittävästi nuorten ääni ja 
näkemykset

Kuuluu 
riittävästi

Pitäisi kuulua 
enemmän

En osaa 
sanoa

20%

47%

33%

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Kuuluuko korona-uutisissa riittävästi nuorten ääni ja näkemykset?



Minkälaisia koronaan liittyviä uutisia toivoisi
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Miten tilanne voidaan ratkaista
Mistä koronapandemiassa on kyse

Tilanteen vaikutuksista nuorten elämään
Paikallisista uutisista, koronatilanteesta lähiseudulla

Miten koronalta voi suojautua
Päättäjien toimista ja käsitellään niitä myös kriittisesti

Ulkomaanuutisista, joissa kerrotaan tilanteesta muissa maissa
Vinkkejä korona-arkeen

Seurataan hetki hetkeltä koronatilanteen kehittymistä
Huumorilla ja vitseillä höystetyistä koronajutuista
Jutuista, joissa kuuluu nuorten näkemys asiasta

Toivoa antavista jutuista
Vaikutukset perheiden, yritysten, Suomen ja maailman talouteen

Kepeistä ja viihdyttävistä jutuista
Miten voi auttaa apua tarvitsevia tai tukea paikallisia yrityksiä

Jostain muusta
En ole kiinnostunut koronaan liittyvistä uutisista

En osaa sanoa

Kiinnostunut jutuista, joissa kerrotaan...

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Minkälaisista koronaan liittyvistä uutisista olet kiinnostunut?

Nuoret haluavat nähdä nykyisestä tilanteesta 
ulospääsyn, sillä he ovat etenkin kiinnostuneita 
jutuista, joissa kerrotaan, miten tilanne voitaisiin 
ratkaista. 
Moni on myös kiinnostunut uutisjutuista, joissa 
käsitellään perustietoja, kuten mistä 
koronapandemiassa oikein on kyse sekä miten 
tautia vastaan voi suojautua. 
Suosittuja olisivat myös omaan arkeen ja 
elämään liittyvät aiheet: mikä on tilanne omalla 
lähiseudulla, miten tilanne vaikuttaa nuorten 
elämään, sekä vinkkejä mitä tässä uudessa 
korona-arjessa voi tehdä.
Etenkin 17-18-vuotiaat kaipaavat ratkaisu-
keskeistä uutisointia, sekä tilanteen kehittymistä 
ja talousvaikutuksia seuraavia juttuja. He 
kaipaavat myös päättäjien toimien kriittistä 
analyysiä. Nuoremmat vastaajat taas kaipaavat 
myös kepeitä, jopa humoristisia juttuja. 
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Koronasta saadun tiedon luotettavuuden arviointi

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Kuinka helppoa tai vaikeaa sinun on arvioida onko jokin tieto koronasta luotettavaa/totta tai ei?

% 13-14v 15-16v 17-18v

HELPPOA 63 58 58 59 65
Erittäin helppoa 9 11 10 8 12
Melko helppoa 55 46 47 51 53

VAIKEAA 23 30 22 31 27
Melko vaikeaa 21 25 19 29 20
Erittäin vaikeaa 3 5 3 3 6

Melkein kaksi kolmesta nuoresta kokee tiedon luotettavuuden 
arvioinnin olevan itselle ainakin melko helppoa. Tosin nuorimmista 
vastaajista jopa viideosa ei oikein osaa ottaa kantaa siihen, onko 
tiedon luotettavuuden arviointi heille helppoa vai vaikeaa. Iän 
myötä yhä useampi toisaalta kokee lähdekritiikin helpottuvan, 
mutta toisaalta tietojen moninaisuus myös hankaloittaa 
luotettavuuden arviointia. 

nuorista kokee tiedon luotettavuuden arvioinnin helpoksi61%
Erittäin 
helppoa

Melko helppoa

Melko vaikeaa

Erittäin 
vaikeaa

En osaa 
sanoa

10%

50%

23%

4%

13%
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Luotettavimmat lähteet koronan vaikutuksista

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Mistä seuraavista koet saavasi luotettavinta tietoa koronan vaikutuksista yhteiskuntaan ja omaan elämääsi?
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Viranomaisten, poliitikkojen, asiantuntijoiden yms.
tiedotuksista ja tiedotteista

Medioiden (tv, radio, sanoma- ja iltapäivälehdet
yms.) uutislähetyksistä ja ajankohtaisohjelmista

Omilta vanhemmilta tai omalta lähipiiriltä

Opettajilta, koulusta

Some (esim. YouTube, Instagram, TikTok,
Snapchat), sosiaalisen median vaikuttajien yms.

keskusteluista

Kavereilta

Jokin muu lähde tai taho

En osaa sanoa

Viranomais- sekä asiantuntijatahot koetaan 
luotettavimmaksi koronatiedon lähteeksi. 
Käytännössä yhtä suurta luottamusta tunnetaan 
median viestintään koronan vaikutuksista 
yhteiskuntaan ja omaan elämään.  

Painetut sanomalehdet / niiden verkkosivut
(%)

13-14v tytöt 50
15-16v tytöt 54
17-18v tytöt 52
Tytöt 52

13-14v pojat 34
15-16v pojat 45
17-18v pojat 56
Pojat 45

nuorista luottaa medioiden tarjoavan heille 
luotettavinta tietoa koronan vaikutuksista48%
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Koronan vaikutus arkeen

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Kuinka paljon korona on vaikuttanut arkeesi?

Erittäin paljon

Melko paljon

Melko vähän

Ei lainkaan

En osaa 
sanoa

27%

47%

20%

3%2%

% 13-14v 15-16v 17-18v

VAIKUTTANUT 
PALJON 81 69 77 80 68

Erittäin paljon 33 22 30 27 24
Melko paljon 48 47 46 52 44

VÄHÄINEN 
VAIKUTUS 18 29 23 18 29

Melko vähän 17 24 19 16 26
Ei lainkaan 1 5 4 2 3

korostuu ryhmässä alikorostuu ryhmässä
(tilastollisesti merkitsevä ero)

Etenkin tytöt tunnistavat koronan vaikutuksia omaan 
arkeensa. Pojat sanovat useammin elämän kulkevan 
eteenpäin kuten ennenkin. Pääkaupunkiseudulla ja muissa 
kaupungeissa asuvista nuorista vajaa kolmannes kertoo 
koronan vaikuttaneen arkeen erittäin paljon, kun pienillä 
paikkakunnilla asuvista vain joka viides on tätä mieltä. 

nuorista kertoo koronan vaikuttaneen 
omaan arkeen erittäin tai melko paljon75%
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Kuinka suuri puheenaihe korona on omassa kaveri- ja lähipiirissä

Vastaajat: kaikki 13-18-vuotiaat nuoret, N=517
Kuinka suuri puheenaihe korona on omassa kaveri- ja lähipiirissäsi?

Erittäin suuri 
puheenaihe

Melko suuri 
puheenaihe

Melko pieni 
puheenaihe

Erittäin pieni 
puheenaihe

En osaa 
sanoa

8%

54%

28%

7%
3%

% 13-14v 15-16v 17-18v

SUURI 
PUHEENAIHE 69 54 55 59 72

Erittäin suuri 10 6 6 6 11
Melko suuri 60 49 48 53 61

PIENI PUHEENAIHE 29 41 43 38 25
Melko pieni 25 31 36 29 18
Erittäin pieni 4 10 6 8 7

korostuu ryhmässä alikorostuu ryhmässä
(tilastollisesti merkitsevä ero)

Etenkin 17-18-vuotiaat tytöt sanovat koronan olevan erittäin 
tai melko suuri puheenaihe lähi- ja kaveripiirissä. Sen 
sijaan 15-16-vuotiaat pojat sanovat muita useammin 
koronan olevan erittäin pieni puheenaihe. Pääkaupunki-
seudulla asuvat nuoret näkevät koronan suurempana 
puheenaiheena kaveripiirissään kuin muualla asuvat.

nuorista sanoo, että korona on 
suuri puheenaihe kaveripiirissä62%
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