
takaisin 

Kokemuksia digi-tv:stä 

YLE, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomalaisen television 

digitalisaatio 1996–2007 -tutkimushanke julistavat 

kirjoituskampanjan Kokemuksia digi-tv:stä. Kampanjan tavoite 

on kerätä suomalaisten kokemuksia sekä digi-tv -siirtymästä, 
digi-tv:n käyttöön-otosta että katselukokemuksista. 

Suomi siirtyi televisiossa digiaikaan 31.8.2007. Miten siirtyminen 

on sujunut kohdallasi, perheessäsi, työpaikalla, naapuristossa, 

ystävien keskuudessa…? Täyttyivätkö odotukset vai petyitkö? 

Aukeniko aivan uusi televisiotarjonnan maailma, vai onko 
päällimmäisenä mielessä vain tekniset ongelmat?  

Voit kirjoittaa vapaasti, mutta seuraavassa ohjaavia kysymyksiä 
kirjoittamisen avuksi: 

Millaisia odotuksia sinulla oli digi-tv:stä? Mistä sait tietoa digi-

tv:stä? Miksi hankit digisovittimen? Milloin hankit digisovittimen? 

Miten valmistelit digisovitinostostasi? Kuinka digisovittimen 

asentaminen onnistui? Millaisia olivat ensimmäiset 

käyttökokemukset? Kuinka digi-tv erosi vanhasta analogisesta 

tv:stä? Täyttyivätkö odotuksesi digitv:stä? Millaisia ongelmia 

sinulla on ollut digi-tv:n kanssa? Mitä mieltä olet ollut digitv:n 

ohjelma- ja kanavarjonnasta? Mitä kanavia katsot etupäässä ja 

muuttuivatko television katselu digi-tv:n myötä? Mitä mieltä olet 

digitv:n lisäpalveluista, kuten sähköisestä ohjelmaopas EPG:stä 

ja maksukorttisysteemi Conaxista? Oletko hankkinut tai aikeissa 

hankkia maksu-tv-kanavia? Onko digi-tv vaikuttanut internetin 

käyttöösi? Millaisissa arjen ja kodin tilanteissa käytät tv:tä, 

tietokonetta ja puhelinta – mitä niistä haet ja palvelevatko ne 

toisiaan? Käytätkö tietokonetta television katseluun, joko 

tietokoneen digisovittimen tai tarjolla olevien palvelujen 

(uutispalvelu, YouTube, Areena, Elävä arkisto) kautta? Oletko 

ladannut tai aikeissa ladata tv-ohjelmia ja elokuvia internetistä? 

Oletko käyttänyt tai aikeissa käyttää mobiili-tv:tä ja mitä mieltä 
olet siitä?  

Halutessasi voit liittää mukaan myös valokuvia (digitaalinen tai 

perinteinen valokuva – huom. ei tulosteita). Liitä erilliselle 

paperille perustiedot: kuvauspaikka, -aika, aihe ja kuvaaja. 
Ilmoita, haluatko valokuvat palautettavaksi.  

Lisää kirjoituksesi yhteyteen myös henkilötietosi (nimi, 

syntymävuosi ja ammatti) ja yhteystietosi. Kirjoita yhteystietosi 

jälkeen allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi 

aineisto arkistoidaan nimelläsi tutkimuskäyttöön 

Kansanrunousarkistoon. Mahdollisissa tutkimussitaateissa tai -
viittauksissa henkilötietoja ei paljasteta. Kirjoituksia ei palauteta. 

Lähetä kirjoituksesi postitse tai sähköpostilla viimeistään 
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31.10.2007 osoitteeseen: Sähköpostina: keruu@finlit.fi 

Maapostina: SKS:n kansanrunousarkisto, "Kokemuksia digi-

tv:stä", PL 259, 00171 Helsinki. 

Kirjoittajien kesken arvotaan yhteensä 10 kpl 100 euron 

lahjakortteja.  

Lähetetyt kirjoitukset ja muu materiaali arkistoidaan SKS:n 

kansanrunousarkistoon. Sen jälkeen aineisto koodataan ja 

analysoidaan tutkijoiden toimesta. Kirjoituksia hyödyntävät useat 

tutkijat, tutkimusprojektit ja mediat. Lisäksi aineistot jäävät 

myös tulevaisuuden tutkimusten käyttöön.  

Lisätietoja: 

http://www.finlit.fi/arkistot/keruut.htm 

Kansanrunousarkiston päivystys, puh. 0201 131 240 

 


