
Mobiilikäyttötutkimus: Vanhemmat vaihtavat lastensa puhelimet uuteen useammin kuin omansa – jouluna monia odottaa uusi
puhelin

Tuoreen Mobiilikäyttötutkimuksen mukaan suurin osa 7‒16-vuotiaista lapsista ja nuorista pitää itseään hyvänä tai erinomaisena älypuhelimen
käyttäjänä. Näistä milleniaaleista moni kertoo auttavansa vanhempia enemmän puhelimen käytössä kuin toisinpäin. Heille älypuhelin on
itsestäänselvyys, jonka pitää olla ajan tasalla. Monet vanhemmat vaihtavatkin jälkikasvunsa puhelimen uuteen useammin kuin omansa.

Tele Finlandin Mobiilikäyttötutkimuksen mukaan 7‒16-vuotiaista lapsista ja nuorista kolmannes otti tuntumaa älypuhelimeen jo esikouluikäisenä tai
nuorempana, tosin aikuisten avustamana. Suurimmalla osalla käytön opettelu ajoittui 7 vuoden ikään, jolloin moni sai myös oman puhelimen.

Kun 2000-luvulla syntyneet ovat opetelleet älypuhelimen käyttöä jo varsin varhain, niin puhelinta pidetään itsestäänselvyytenä. Tutkimukseen osallistuneista
7‒16-vuotiasta milleniaaleista lähes 90 prosenttia kertoo osaavansa käyttää hyvin tai erinomaisesti älypuhelintaan. Tutkimuksen mukaan suurin osa
lapsista ja vanhemmista auttavat toisiaan puhelimen käytössä, mutta eri asioissa.

‒ Lapsista tosin melkein neljä kymmenestä totesi auttavansa vanhempiaan enemmän kuin toisinpäin. Vanhemmista vastaavasti neljännes taas uskoo, että
he auttavat lapsiaan enemmän puhelimen käytössä. Moni vanhempi huomaa, että melko nopeasti tilanne muuttuu, koska lapset käyttävät
ennakkoluulottomasti puhelimen uudempiakin ominaisuuksia, toteaa digitaalisten palveluiden kehityksestä vastaava Jani Engberg Tele Finlandilta.

Lasten puhelimet vaihtoon aikuisten puhelimia nopeammin

Tele Finlandin Mobiilikäyttötutkimuksessa kysyttiin sekä vanhemmilta että heidän lapsiltaan, kuinka usein älypuhelin pitäisi uusia vanhentuneena.
Kolmannes vanhemmista näki oman puhelimensa vaihdon olevan ajankohtainen kolmen vuoden välein ja neljännes taas neljän vuoden välein tai harvemmin.

‒ Tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että lasten puhelimen vaihdon tarve nähdään herkemmin kuin vanhempien omien. Jopa 40 prosenttia vanhemmista
arvioi, että jälkikasvulle puhelimen uusiminen on ajankohtaista vähintäänkin kahden vuoden välein. Monet lapset näkivät puhelimen vaihtotarpeen jopa vielä
tiuhempaan, mikä on varmasti ymmärrettävää, jos he eivät itse osallistu puhelimensa hankintakuluihin, toteaa Jani Engberg.

Jälkikasvu voi löytää kuusen alta uuden puhelimen

‒ Vaikka sekä aikuisilla että lapsilla puhelimen rikkoutuminen on merkittävin ja ymmärrettävin syy hankkia uusi puhelin, puhelin vaihtuu herkästi myös
uuteen, jos se alkaa tuntua vanhalta ominaisuuksiltaan. Moni lapsi ja nuori saakin jouluna uuden älypuhelimen, koska puhelimen vaihto ajoitetaan selvästi
lahjakauteen, jatkaa Jani Engberg. 

‒ Tutkimuksen mukaan useinkaan vanhemmat tai heidän lapsensa eivät myöntäneet, että uuden puhelinmallin ulkonäkö tai ominaisuudet houkuttelisivat
uusimaan puhelinta. Moni tuntuukin perustelevan puhelimen vaihdon tarvetta sen huonolla toimivuudella, vaikka mielessä siintäisi jo uusi malli.

Tutkimukseen vastanneet lapset ja nuoret kuvailivat myös älypuhelimessaan ja liittymässään arvostamiansa ominaisuuksia. Toiveena oli mm. nopea netti,
riittävästi muistitilaa, applikaatioiden tarjonnan monipuolisuus, suuri näyttö ja parempi kamera.

Lisätietoja: 
Jani Engberg, puh. 040 738 7877,  jani.engberg@teliacompany.com

Painokelpoinen infograafi: press@republic.fi. 

*Mobiilikäyttötutkimus toteutettiin Tele Finlandin toimeksiannosta Taloustutkimuksella. Tutkimukseen haastateltiin Internet-paneelissa 28.10.–9.11.2016
välisenä aikana 25–65-vuotiaita 7–16-vuotiaiden lasten vanhempia ja lapsia koko Suomesta. Tutkimukseen osallistui 503 vanhempaa ja 503 heidän
lastaan.

Tele Finland haluaa tehdä asiakkaiden elämästä helppoa tarjoamalla edullisia, helppokäyttöisiä ja luotettavia palveluita, jotka auttavat pysymään läheisten
lähellä ja huolehtimaan arjen asioista. Välitämme asiakkaistamme aidosti, ja autamme heitä valitsemaan oikean ratkaisun jokaiseen tarpeeseen.
Haluamme varmistaa asiakkaidemme tyytyväisyyden viimeistä yksityiskohtaa myöten, niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Työllistämme suoraan tai
yhteistyökumppaneiden kautta yli 500 suomalaista osaajaa. Tele Finland on osa Soneraa.


