


Kyselyn taustat 

0 Tutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti helmikuussa 2014 
kyselyn kansanedustajille koskien kännykän käyttöä 
istuntosalissa 
0 Lähtökohtana kansalaisilta tullut kritiikki kännykän 

käyttämisestä eduskunnan istuntojen aikana 

0 Lisäksi tiedusteltiin mielipiteitä koskien uutta 
puhemiesneuvoston antamaa suositusta 
→ Tarpeetonta kännykän käyttöä tulisi välttää istuntosalissa 

0 Vastaajat (200 kansanedustajaa) kutsuttiin kyselyyn 
sähköpostitse 

0 Vastaajia 44 

0 Vastausprosentti 22 % 
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Mitä mieltä olet uudesta suosituksesta koskien kännykän 
käyttöä istuntosalissa? (N=44) 

(Suosituksen mukaan tulisi välttää tarpeetonta kännykän käyttöä salissa.) 

61% 

34% 

5% 

Kannatan

Vastustan

En osaa sanoa
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Perustelut puolesta ja vastaan 
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0 Suosituksen puolesta 

0 Kännykän räplääminen ei 
kuulu istuntosaliin 

0 Salissa pitäisi keskittyä vain 
kuuntelemaan ja puhumaan 

0 Tekstiviestien lukeminen 
sopivaa, puhelimeen 
puhuminen ei 

0 Ei ehdotonta kieltoa, mutta 
tarpeeton käyttö lopetettava 

0 Suositusta vastaan 

0 Viestien lukeminen kännykällä ei 
häiritse ketään 

0 Kännykkä keskeinen työväline 

0 Eduskunnan tulisi suosia 
mobiililaitteita ja nykypäivää 

0 Kansanedustajan työhön kuuluu 
mm. sähköpostien lukeminen, 
yhteydenpito ja tiedonhankinta 

0 Omaa puheenvuoroa odottaessa on 
hyvää aikaa vastata kansalaisilta 
tulleisiin viesteihin 

0 Ajat muuttuvat, niin myös työtavat 

 



91% 

9% 

Kyllä

En
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57% 

38% 

5% 

Kannatan Vastustan En osaa sanoa

Kännykän käyttösuosituksen 
kannattaminen/vastustaminen; 

älypuhelinten omistajat 

Omistatko älypuhelimen? 
(N=44) 

(Internet-yhteys, graafinen käyttöliittymä, 
monipuolinen sovellusvalikoima)  



Käytitkö kännykkää istuntosalissa ennen suosituksen 
asettamista? (N=44) 

80% 

20% 

Kyllä

En
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Mihin käytit kännykkää istuntosalissa? (N=35) 

80% 

80% 

26% 

26% 

20% 

Tekstiviestittely

Sähköpostin tarkistaminen/lähettäminen

Jokin muu, mikä: *

Internet yleisesti

Sosiaalinen media
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* Kalenteri, tiedonhankinta, uutisten lukeminen, faktojen tarkistaminen 



Aiotko noudattaa uutta suositusta kännykän käytöstä? 
(N=44) 

55% 

30% 

16% 

Kyllä

En osaa sanoa

En
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Tulisiko mielestäsi myös kokeilukäytössä olevien iPad -
tablettien käyttäminen kieltää istuntosalissa? (N=44) 

Ei 
91% 

En osaa 
sanoa 

5% 
Kyllä 
5% 
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• Kuuluvat salityöskentelyyn 
• Käteviä tiedonhakuun, puheita pitäessä 

ja paperittomuuteen pyrkiessä 
• iPadien käyttöä tulisi kehittää, ei 

rajoittaa 
• Kännykän ja Ipadin käytön voi tehdä 

myös tyylikkäästi ja kohteliaasti 
• Ipadien käytön osalta tulisi antaa myös 

selkeät suositukset ja rajoitukset 
• Salissa on säilytettävä arvokkuus, mutta 

myös työt on tehtävä 
• Olisi väärin ”mennä taaksepäin” ja 

luopua hyvin alkaneesta 
paperittomuudesta 



Lisätietoja:  

Q-Tutkimus / Jonna Kirjavainen 

p. 040 727 3811 

info@q-tutkimus.fi 

 

 

 

 

http://www.q-tutkimus.fi 
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