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HAASTATTELURUNKO NUORTEN MEDIAMAISEMA  

Suostumukset 

- Ihan aluksi kysyn, että suostutko haastateltavaksi tätä tutkimusta varten (tällöin haastattelu 

äänitetään ja puretaan tekstiksi)? 

-  Annatko suostumuksesi siihen, että haastattelu tallennetaan tekstimuodossamyöhempää 

tutkimuskäyttöä varten Tietoarkistoon? Ennen tallentamista poistetaan nimi- ja paikkatiedot. 

 

1) TAUSTATIEDOT 

Kysyisin aluksi hieman taustatietoja sinusta. 

 

- Minkä ikäinen olet? 

- Opiskeletko tällä hetkellä? Mitä opiskelet? 

- Oletko töissä? Mitä teet työksesi? 

- Kuinka asut? (Puolison kanssa, kämppisten kanssa, yksin?) 

- Kertoisitko hieman perheestäsi? 

 

2) MEDIAN KÄYTTÖ 

Kuten jo aluksi kerroin, tässä haastattelussa olen kiinnostunut mediankäytöstäsi. 

 

- Mitä medioita seuraat? 

(erikseen kysyttävä, jos haastateltava ei erittele itse): 

 

o Mitä sanomalehtiä seuraat? Miten (eli paperilehti vai laite)? Milloin? Kuinka usein? 

o Katsotko televisiota? 

▪ Jos kyllä, mitä seuraat? Millä laitteella? Milloin? Miten usein? 

o Kuunteletko radiota? Seuraatko joitakin radio-ohjelmia? Miten? Miten usein? 

o Luetko blogeja? Mitä blogeja? Kuinka usein? Milloin? 

o Käytätkö sosiaalista mediaa? Mitä? Miten usein? Milloin? 

 

3) MEDIAMAISEMA JA ARKI 

 

- Missä arkipäivän tilanteissa käytät mediaa? 

- Millaisissa tarkoituksissa käytät mediaa? (Rentoutumiseen, uutisten seuraamiseen, 

harrastusten seuraamiseen jne.) 

- Tuotatko itse mediasisältöä? Mikä merkitys tällä sisällöntuottamisella on sinulle? 

- Miten käytät mediaa arkipäivisin?  

- Miten käytät mediaa viikonloppuisin? 

- Millaiseksi kuvailisit median merkitystä arjessasi? 

 

4) HENKILÖKOHTAISET ASENTEET JA NÄKEMYKSET 

 

- Mitä hyötyjä näet median käytössäsi? 

- Mitä haittoja näet median käytössäsi? 

- Haluaisitko muuttaa jotain omissa tavoissasi käyttää mediaa? Entä toisten tavoissa käyttää 

medioita? 

- Mitkä mediat ovat mielestäsi luotettavia? Miksi? 



- Mitä medioita et vastaavasti pidä luotettavina? 

 

5) ELÄMÄNKERRALLISET KYSYMYKSET 

 

- Kuinka median käyttö on muuttunut elämäsi aikana? 

- Millaiset asiat ovat saaneet sinut muuttamaan median käyttöäsi? 

- Mitä medioita käytetään nykyisin lähipiirissäsi? (Perhe/ystävät) 

 

 

6) NUORTEN MEDIAMAISEMA LAAJEMMIN YHTEISKUNNASSA 

 

- Miten mediasta ja mediankäytöstä mielestäsi puhutaan nyky-yhteiskunnassa? 

- (Miten nuorten mediankäytöstä puhutaan nyky-yhteiskunnassa?) 

- Julkisuudessa keskustellaan sosiaalisen median vaikutuksesta kasvokkaiseen 

vuorovaikutukseen. Millaisena koet tämän? 

- Uutisissa puhutaan paljon median aiheuttamista paineista nuorille. Mitä mieltä olet tästä? 

 

 

7) OMAVALINTAINEN TEEMA 

 

 

VIIMEINEN KYSYMYS: Onko jotakin muuta, mitä haluaisit lisätä haastatteluun?  

 

 


