


Maailman suurin media-alan asiantuntijayritys GroupM toteutti 
tutkimuksen kahdeksassatoista eri maassa 13-17 -vuotiaiden 
keskuudessa.

Kysymysten aihepiirejä olivat mm teini-ikäisten asenteet, omaan 
elämään vaikuttavat tekijät, mediakäyttö ja rahankäyttö.

Tutkimuksen vastaukset kerättiin vuodenvaihteessa 2019-2020 
ennen maailmanlaajuisen koronaepidemian puhkeamista.

Tutkimuksen osallistuneet maat olivat Suomi, Saksa, Iso-Britannia, 
Belgia, Itävalta, Italia, Espanja, USA, Kanada, Meksiko, Brasilia, Kiina, 
Hong Kong, Taiwan, Saudi-Arabia, Intia, Arabiemiraatit ja Etelä-
Afrikka. 

Maakohtainen vastaajamäärä oli noin 500, Suomessa 521.

Lisätietoja tutkimuksesta: Kari Tervonen, 
kari.tervonen@groupm.com, 050 4370677



Teinit tuntevat saavansa muodostaa mielipiteensä 
ja tehdä isot elämänpäätöksensä itse ilman 
vanhempien, opettajien tai ympäröivän kulttuurin 
vahvaa ohjausta. 

Suomalaiset nuoret tuntevat suurinta vapautta 
valita itse tuleva ammatti ja koulutus vapaana 
toisten odotuksista, eivätkä he tunne suurempaa 
ulkoista painetta aloittaa seurustelusuhteita 
nuorina. 

Myös suomalaisten kyky kyseenalaistaa median ja 
sosiaalisen median sisältöjä on kansainvälisessä 
vertailussa poikkeuksellisen korkea.  

Pohjoismaita tutkimuksessa ainoana maana 
edustanut Suomi on asenteiltaan lähellä muita 
Länsi-Euroopan maita, mutta erottuu niistäkin 
poikkeuksellisen itsenäisten teini-ikäisten 
kulttuurina. Vanhempien ja opettajien vahvimmin 
ohjaamia kulttuureja ovat esimerkiksi Saudi-
Arabia, Intia ja Kiina.













Maailman onnellisimpien aikuisten maa ei 
ole maailman tyytyväisimpien teinien maa. 
Vapaudesta tehdä omia valintoja 
vapaampana ulkoisista paineista seuraa 
sisäisiä paneita.

Suomalaisten tyytyväisyydessä omaan 
elämäänsä teini-ikä on vaikeampi vaihe 
ennen onnellisempaa nuoren aikuisen 
elämää. Ruuhkavuosien ja keski-iän 
onnellisuuskuopan jälkeen suomalaiset ovat 
kaikkein onnellisimmillaan varhaisessa 
eläkeiässä.

Suomalaisista teineistä 70% on tyytyväinen 
elämäänsä juuri nyt. Luku on olennaisesti 
alempi kuin mitä vastaava kysymys tuottaa 
iäkkäämpien suomalaisten keskuudessa, ja 
keskitasoa tutkimuksessa.



Kaikkineen mediaalisten palveluiden ja pelien 
parissa vietetään aikaa lähes 8 tuntia päivässä, 
yhtä paljon kuin käytetään aikaa nukkumiseen.

Suomalainen teini käyttää sosiaalisen median 
palveluiden parissa aikaa lähes kaksi ja puoli 
tuntia per päivä. Suurin osa käyttää joka päivä 
YouTubea, WhatsAppia, Instagramia, Snapchatia 
ja Spotifyta. Viime vuosien vuoden suurin muutos 
Suomessa on Facebookin nopea putoaminen, ja 
TikTokin kohoaminen kolkuttelemaan edellä 
mainittujen palveluiden kantapäitä. 

Televisio- ja videosisältöjen kulutuksesta kaksi 
kolmasosaa tapahtuu kännykän tai läppärin 
välityksellä, ja suuri osa ajankäytöstä suuntautuu 
YouTubeen tai maksullisiin tv-kanaviin.

Pelien parissa suomalaiset pojat käyttävät aikaa 
lähes kaksi tuntia päivässä, ja tytötkin reilun 
tunnin päivässä. Myös pelaamisessa on vahva 
sosiaalinen juonne ja yhteys pelikavereihin.



Lähes kaikki suomalaisteinit 
käyttävät mobiilinettiä ja 
sosiaalista mediaa päivittäin.

Suomalaisnuorison 
mediankulutuksessa korostuu 
erityisesti musiikin 
suoratoistopalvelujen käyttö.

Suomalaisnuoret myöskin 
postaavat kuvia/videoita someen 
keskimääräistä useammin. 
Tytöistä jopa 63% postaa 
kuvia/videoita päivittäin.

TV:n katselu, radion/ podcastien 
kuuntelu ja blogien/ 
sanomalehtien lukeminen 
alikorostuu selvästi suomalaisilla 
teineillä.



Suomalaisteinit käyttävät 
kaikista tutkituista maista 
selvästi eniten Snapchatia: jopa 
70% suomalaisista teineistä 
käyttää Snapchatia päivittäin, 
kun 18 maan Snapchatin 
keskimääräinen päiväkäyttö on 
36%.

Myös WhatsApp, YouTube, 
Instagram ja Tik Tok korostuvat 
suomalaisten nuorten 
päivittäisessä käytössä.

Suomessa on tutkituista maista 
alhaisin päiväpeitto 
Facebookissa ja Twitterissä.



Suomalaisteinit viettävät aikaa 
älypuhelimen ja sosiaalisen 
median parissa selvästi 
keskimääräistä kauemmin.

Suomessa teinit kuluttavat 
mobiilinettiä päivittäin 2 tuntia 
40 min ja sosiaalisen median 
parissa he viettävät aikaa 2 
tuntia 20 min.

Suomalaisnuoret käyttävät 
tutkituista maista vähiten aikaa 
TV:n katsomiseen (50min/pvä) ja 
sanomalehtien lukemiseen 
(10min/pvä).



Kysyttäessä söisikö loppuikänsä mieluummin 
saman makuista ruokaa joka päivä, kuin olisi 
ilman sosiaalista mediaa, kolme viidestä nuoresta 
valitsisi yhdessä ainoassa ruokalajissa 
pitäytymisen.

Puhelin päihittää herkuttelun, mutta jää 
kakkoseksi muotivaatteille. Kaikkialla maailmassa 
vaatteet ovat teini-ikäisten kulutuspäätösten 
ykkösjuttu. Teini-ikäisten keskuudessa muoti on 
moninkertaisesti tärkeämpi asia kuin aikuisille. 
Vaatteiden merkitys on osa ystäväkeskeistä 
elämäntapaa, ja vaatevalinnoilla viestitään ennen 
kaikkea omalle ystäväpiirille ja muille saman 
ikäisille.

Vaikka Suomea ei edes pidetä erityisen 
vaatemuotikeskeisenä kulttuurina, meillä teinien 
kymmenestä itselle tärkeimmästä brändistä peräti 
yhdeksän on vaate- ja kenkäbrändejä. 

Adidas tai Nike on jokaisessa tutkitussa 18 maassa 
teini-ikäisten ykkösbrändi.



Kansainväliselle top10-listalle yltää 4 vaate- ja kenkämerkkiä: Nike 
(1.), Adidas (2.), Puma (6.) ja Vans (8.).

Suomen listanelonen Vans on suosiossa varsinkin 13-14-vuotiaiden 
tyttöjen keskuudessa.

Kansainväliseltä brändilistalta löytyy vaate- ja kenkämerkkien 
lisäksi teknologiabrändejä (Apple, Samsung, PlayStation, Google), 
verkkokauppajätti Amazon ja Coca-Cola. 

Kotimaisia merkkituotteita suomalaisten teinien kärkipäähän ei 
kapua ensimmäistäkään, Listan ulkopuolelle jääneiden 
suomalaisbrändien kärjessä ovat mm. Lumene ja Fazer.



Jokaisen 18 tutkitun maan kärkeen teinien tärkeimpänä brändinä nousee joko Nike tai Adidas. Nike on selvästi suosituin brändi teinien 
keskuudessa maailmanlaajuisesti. Suomi on kuitenkin yksi  maista, joiden suosituimmaksi brändiksi vastattiin Adidas - peräti kaksinkertaisella 
erolla Nikeen. Brändien suosio korostuu erityisesti   13-14-vuotiaissa pojissa.

Adidaksen ja Niken lisäksi kolmen kärkeen ei yllä yhdessäkään tutkitussa maassa mikään muu merkki kuin Apple ja Samsung. Näistä kahdesta 
vain Apple yltää listan toiselle sijalle, mutta sekin vain neljässä maassa. Kolmen kärkeen Apple sijoittuu yhdessätoista maassa, kun taas Samsung 
pääsee samoille sijoille seitsemässä. Suomessa Apple on sijalla kolme ja Samsung vasta sijalla kahdeksan. Suomessa Applen tuntevat omakseen 
erityisesti 15-17-vuotiaat tytöt.



Valtaosa suomalaista teineistä 
käyttää kuukausittain rahaa 
karkkeihin ja juomiin sekä 
ruokaan käydessään ulkona 
ystäviensä kanssa.

41% ostaa omalla rahalla 
kuukausittain vaatteita (57% 
tytöistä), 30% ostaa 
kosmetiikkaa/ meikkejä (57% 
tytöistä) ja 25% ostaa asusteita 
(38% tytöistä).

Matkustamiseen ja 
elokuvateattereissa käyntiin 
käyttää rahaa kuukausittain 
noin neljäsosa teineistä.



Mobiilimaksaminen on jo arkipäivää Kiinassa, jossa 80% teineistä käyttää 
mobiilimaksua viikottain. Tutkimuksen 18 maan keskiarvo on 33%.

Suomalaisista käyttää mobiililompakkoa 
(esim. Apple Pay, Google Pay) viikottain.

Eniten omasta velkaantumisesta ollaan huolissaan Brasiliassa (58%). 
Tutkimuksen 18 maan keskiarvo on 42%.

on huolissaan siitä, että velkaantuisi 
tulevaisuudessa.

Idolien vaikutus on korkeimmillaan Kiinassa: 66% kiinalaisita teineistä ostaisi 
suosikkinsa mainostamia tuotteita. Tutkimuksen 18 maan keskiarvo on 42%.

ostaisi todennäköisesti tuotteen, jota hänen 
ihailemansa julkisuuden henkilö mainostaa.



Teini-ikäisenä ihminen on kaikkein ystäväkeskeisimmillään, ja tämä ohjaa lähes kaikkea arjen toimintaansa. 
Ystäväpiirin kanssa ajan viettämisen intensiteetti alkaa pienenemään opiskeluista työelämään siirtymisen 
kohdalla, ja pienenee sitä mukaa kun oma tai kaverien elämä alkaa siirtyä lapsiperhevaiheeseen.

Sosiaalisen median asema nuorten keskuudessa ei johdu ainoastaan nuorten yleisestä taipumuksesta ottaa 
ensimmäisenä käyttöön uusia digitaalisia palveluita ja tuotteita, vaan asiaan vaikuttaa mitä suurimmassa 
määrin myös elämänvaiheen kaverikeskeisyys.

Kokemuksen jakaminen ystävien kanssa on usein tärkeämpää kuin itse tekeminen.




