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Tiedonkeruu

Tiedonkeruun suoritti IROResearch Oy

Puhelinhaastattelut elo-syyskuussa 2020

2000 vähintään 15-vuotiasta vastaajaa

Edustava otos sukupuolen, iän ja alueen mukaan
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Matkapuhelin/älypuhelin Muut laitteet

Kuinka usein ostatte tai kotitaloudessanne ostetaan 
seuraavaksi lueteltavia uusia laitteita? 
(oma laite)
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8%

48%

31%

10%

Useammin kuin vuosittain

Vuosittain

2-3 vuoden välein

4-5 vuoden välein

Pidemmän ajan kuluttua

On laite, mutta uutta

laitetta ei enää jatkossa

tarvitse hankkia

Ei koskaan, laitetta ei ole

Ei osaa sanoa

Oheislaite mobiililaitteeseen 
(kuulokkeet, laturi)

Vajaa neljännes ostaa vähintään 
vuosittain, reilu neljännes 2-3 
vuoden välein

Tabletti, muu kannettava

Noin 70 % ostaa aikaisintaan 4 
vuoden välein

Televisio tai muu näyttö

Yli 60 % ostaa yli 5 vuoden välein



Matkapuhelin/älypuhelin Muut laitteet

Mikä on ollut pääasiallinen syy seuraavien laitteiden 
hankintaan? Arvioikaa viimeisintä hankintaa...
(Kysytty, jos laite on taloudessa tai on ostettu)
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48%

10%

20%

15%

3% 3%

Aiempi laite hajonnut

Aiemman laitteen

järjestelmään tai
palveluihin ei enää saanut
ohjelmistopäivityksiä
Laitteen ominaisuudet

olivat heikentyneet käytön

myötä

Halusin uuden laitteen tai

lisää ominaisuuksia

Käyttötarve laitteelle on

muuttunut

Aiempaa laitetta ei ollut,

halusin tai tarvitsin uuden

laitteen

Muu syy

Ei osaa sanoa

Oheislaite mobiililaitteeseen

 60 % vaihtanut hajoamisen takia

Tabletti tai muu kannettava

 Kolmannes vaihtoi hajoamisen takia

 Reilu viidennes vaihtoi laitteen 
ominaisuuksien heikentymisen takia

Televisio tai muu näyttö

 Reilu kolmannes oli hajonnut, toinen 
reilu kolmannes halusi uuden laitteen



Matkapuhelin/älypuhelin Muut laitteet

Kun viimeksi hankitte tässä haastattelussa esillä 
olleen laitteen, kierrätittekö vanhan laitteen 
elektroniikkajätteen kierrätyspisteessä?
(Kysytty, jos laite on taloudessa tai on ostettu)
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40%

57%

2%
1%

Kyllä

Ei

Vanhaa laitetta ei ollut

Ei osaa sanoa

Oheislaite mobiililaitteeseen

Vajaa puolet kierrätti

Tabletti tai muu kannettava

43 % kierrätti, 40 % ei

Pöytätietokone

57 % kierrätti, 27 % ei

Televisio tai muu näyttö

67 % kierrätti, 25 % ei



Mikä oli syynä siihen, että ette kierrättänyt laitteita?

Valmiit vastausvaihtoehdot

 En tiedä, missä kierrätyspiste on 
5 %

 Kierrätyspiste on liian kaukana kulkureiteiltäni
3 %

 Laitteen koon takia en saanut sitä kuljetettua kierrätyspisteeseen
1 %

 En tiennyt, että laite tulisi kierrättää tai miten se tulisi kierrättää
4 %

 En ole varma, ovatko laitteessa olevat tietoni turvassa laitetta kierrätettäessä
11 %

 Muu syy 78 %

 Ei osaa sanoa 4 %
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Mikä oli syynä siihen, että ette kierrättänyt laitteita?
-Avointen vastausten karkea luokittelu

Saamattomuus (unohdus, laiskuus, 
kokoaa useampia, koostaa 
museota...) yleisin syy

Myös varalaitteissa osa palautuu 
saamattomuuteen

Perheenjäsenelle tai sukulaiselle 
jatkokäyttöön yleinen kierrätystapa

Tietoturva/tietosuoja ei noussut 
erityisesti esiin

Muissa syissä sekalaisia: laite vielä 
käytössä, ei ollut vanhaa, ”vastustan 
viherpiiperrystä”

43 %

17 %

21 %

2 %

17 %

Saamattomuus

Varalaitteeksi

Sukulaiselle/myyntiin

Tietoturvasyy/tiedostot

talteen

Muu syy
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Kiitos
marja.heinonen@traficom.fi


