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Taustatietoja tutkimuksesta 

Tutkimuksen	  tavoi4eet	  ja	  kohderyhmä	  

Tutkimuksen	  tavoi4eena	  on	  selvi4ää	  Aromi-‐lehden	  lukemista	  ja	  lukijoiden	  suhde4a	  lehteen	  sekä	  
kerätä	  <etoa	  Aromi-‐lehden	  mainonnan	  toimivuudesta	  ja	  tehosta.	  	  

Tutkimusmenetelmä	  

Tutkimusmenetelmänä	  käyte?in	  kirjekyselyä.	  Tiedonkeruu	  toteute?in	  lehden	  ilmestymisen	  
jälkeen	  viikoilla	  20-‐24.	  Otantalähteenä	  käyte?in	  Aromi-‐lehden	  <laajarekisteriä	  ja	  kysely	  
lähete?in	  1450	  <laajalle.	  	  Noin	  viikon	  kulu4ua	  kyselylomakkeen	  lähetyksestä	  lähete?in	  
vastaajille	  muistutuskor?.	  Vastauksia	  palautui	  12.6.	  mennessä	  238	  kpl	  eli	  vastausprosen<ksi	  
muodostui	  16%.	  

Tutkimuksen	  eri	  vaiheiden	  (suunni4elu/<edonkeruu/analysoin<)	  laadunhallinta	  nouda4aa	  SFS-‐
ISO	  20252:2013	  laatustandardia.	  

	  

	  

Lisä*etoja:	  
Tietoykkönen	  Oy/Rauno	  Svahn	  



Aineiston rakenne (1/2) 



Aineiston rakenne (2/2) 



Tutkimustulokset lyhyesti (1/2) 

Lähes	  kaikki	  vastaajat	  (98%)	  muis<vat	  saaneensa	  Aromi-‐lehden	  5/2015	  ja	  96%	  oli	  vähintään	  
selaillut	  lehteä.	  Joka	  kolmas	  (33%)	  oli	  lukenut	  Aromi-‐lehden	  5/2015	  kokonaan.	  Valtaosa	  
vastaajista	  (88%)	  oli	  lukenut	  kaikki	  Aromi-‐lehden	  neljästä	  viimeksi	  ilmestyneestä	  numerosta.	  
Aromi-‐lehden	  lukemiseen	  käytetään	  aikaa	  keskimäärin	  56,6	  minuu?a	  (5/2013:	  52,0	  min)	  ja	  lehteä	  
lukee	  keskimäärin	  2,6	  henkilöä	  (5/2013:	  2,9	  henkilöä).	  Vastaajat	  ovat	  olleet	  Aromi-‐lehden	  lukijoita	  
keskimäärin	  7,6	  vuo4a	  (5/2013:	  7,0	  vuo4a).	  Lähes	  puolet	  lukijoista	  (46%)	  säily4ää	  Aromi-‐lehden	  
kaikki	  numerot.	  

Tyytyväisyys	  Aromi-‐lehden	  sisältöön,	  ulkoasuun	  ja	  kuvitukseen	  on	  pysynyt	  lähes	  ennallaan	  
aiempiin	  vuosiin	  verra4una.	  Ulkoasuun	  on	  tyytyväisiä	  95%,	  kuvitukseen	  92%	  ja	  sisältöön	  88%	  
vastaajista.	  Lukijat	  myös	  suhtautuvat	  Aromi-‐lehteen	  varsin	  posi<ivises<	  –	  94%	  vastaajista	  kertoo	  
mm.	  e4ä	  lehdessä	  on	  kiinnostavia,	  omaa	  amma?a	  käsi4eleviä	  ju4uja	  ja	  94%	  kokee	  lehden	  
sisällön	  olevan	  ajankohtainen.	  

Aromi-‐lehteä	  hyödynnetään	  vahvas<	  omassa	  työssä	  –	  kolme	  neljästä	  (73%)	  kertoo	  hyödyntävänsä	  
Aromi-‐lehden	  <etoja	  työssään.	  Hyödyllisenä	  <etolähteenä	  Aromi-‐lehteä	  pitää	  83%	  vastaajista.	  
Aromi	  –lehteä	  lukee	  säännöllises<	  88%	  ja	  sitä	  tärkeimpänä	  <etolähteenään	  pitää	  24%	  vastaajista.	  
Yleisimmin	  amma<llista	  <etoa	  haetaan	  alan	  lehdistä	  (83%),	  interne<stä	  (76%)	  ja	  alan	  messuilta/	  
tapahtumista	  (76%).	  



Tutkimustulokset lyhyesti (2/2) 

Aromi-‐lehden	  ko<sivuilla	  on	  viimeisen	  6	  kuukauden	  aikana	  vieraillut	  22%	  vastaajista.	  Ko<sivuilla	  
vierailleet	  antavat	  uudistetuille	  ko<sivuille	  arvosanan	  3,79	  asteikolla	  1-‐5,	  jossa	  1=	  eri4äin	  huono	  
ja	  5=	  eri4äin	  hyvä.	  Kolmella	  vastaajalla	  viidestä	  (61%)	  on	  käytössään	  sähköinen	  lukulaite	  ja	  kaksi	  
viidestä	  (41%)	  <etää,	  e4ä	  Aromi-‐lehteä	  voi	  lukea	  myös	  sähköisenä	  versiona.	  	  Leh<luukun	  
sähköisestä	  arkistosta	  <esi	  13%	  vastaajista.	  Sosiaalisen	  median	  yhteisöistä	  lukijoiden	  keskuudessa	  
käytetyin	  on	  Facebook	  (46%	  käy4ää	  ak<ivises<,	  19%	  seuraa).	  Aromi-‐lehden	  faniryhmään	  kuuluu	  
7%	  vastaajista.	  Kaikkien	  tutki4ujen	  sosiaalisten	  medioiden	  käy4ö	  ja	  seuraaminen	  on	  selväs<	  
kasvanut	  vuodesta	  2013.	  

Yleises<	  o4aen	  Aromi-‐lehdessä	  olevan	  resep<ikan	  määrä	  koetaan	  sopivaksi	  (79%).	  Noin	  joka	  
viides	  (18%)	  kokee,	  e4ä	  resep<ikkaa	  on	  liian	  vähän.	  Palveluhakemistoon	  on	  tutustunut	  61%	  
vastaajista	  ja	  heistä	  yli	  puolet	  (54%)	  käy4ää	  Palveluhakemistoa	  oman	  työnsä	  apuvälineenä.	  
Aromi-‐lehden	  seinäkalenterin	  on	  o4anut	  itselleen	  käy4öön	  62%	  ja	  antanut	  jollekin	  toiselle	  
käy4öön	  16%	  vastaajista.	  PRO-‐kilpailun	  tunne4uus	  on	  noussut	  vuodesta	  2013	  –	  nyt	  PRO-‐kilpailun	  
kertoi	  tuntevansa	  93%	  vastaajista	  (2013:	  81%).	  Myös	  palkinnon	  arvostus	  alalla	  on	  noussut	  hieman	  
vuodesta	  2013.	  

	  



AROMI-‐LEHDEN	  LUKEMINEN	  
	  

•  Aromi-‐lehden	  numero	  5/2015	  ilmestyi	  juuri.	  Muista4eko,	  tuliko	  teille	  Aromi-‐leh<	  äske4äin?	  
•  Missä	  määrin	  lui4e	  tai	  tutustui4e	  Aromi-‐lehteen	  nro	  5/2015	  silloin	  kun	  leh<	  tuli?	  

•  Kuinka	  kauan	  aikaa	  yleensä	  käytä4e	  tai	  arvioi4e	  käy4ävänne	  Aromi-‐lehden	  lukemiseen,	  kun	  kaikki	  
lukukerrat	  lasketaan	  yhteen?	  

•  Kuinka	  moni	  henkilö	  kaiken	  kaikkiaan,	  Te	  mukaan	  lukien,	  yleensä	  lukee	  saamaanne	  Aromi-‐lehteä?	  
•  Kuinka	  kauan	  ole4e	  ollut	  Aromi-‐lehden	  lukija?	  

•  Kuinka	  monta	  lehden	  neljästä	  (4)	  viimeksi	  ilmestyneestä	  numerosta	  ole4e	  lukenut	  tai	  selaillut?	  
(=painote4u	  lukijapei4o)	  

•  Miten	  yleensä	  säilytä4e	  Aromi-‐lehteä?	  























TYYTYVÄISYYS	  AROMI-‐LEHTEEN	  
	  

•  Miten	  tyytyväinen	  ole4e	  Aromi-‐lehden	  sisältöön,	  ulkoasuun	  ja	  kuvitukseen?	  
•  Alla	  on	  joukko	  väi4ämiä	  Aromi-‐lehdestä.	  Ympyröikää	  jokaisen	  väi4ämän	  kohdalla,	  kuinka	  samaa	  tai	  eri	  

mieltä	  ole4e.	  











AROMI-‐LEHDEN	  HYÖDYLLISYYS	  
LUKIJALLE	  

	  
•  Hyödynnä4ekö	  Aromi-‐lehden	  <etoja	  työssänne?	  

•  Miten	  hyödyllisenä	  <etolähteenä	  pidä4e	  Aromi-‐lehteä	  itsenne	  kannalta?	  







RESEPTIIKKA	  AROMI-‐LEHDESSÄ	  
	  

•  Millaisen	  koe4e	  Aromi-‐lehdessä	  olevan	  resep<ikan	  määrän?	  





PALVELUHAKEMISTO	  JA	  
SEINÄKALENTERI	  

	  
•  Jokaisessa	  Aromi-‐lehdessä	  on	  yhtenä	  osana	  lehden	  lopussa	  Palveluhakemisto	  –osio.	  Ole4eko	  tutustunut	  

Palveluhakemisto	  -‐osioon?	  
•  Jos	  kyllä:	  Käytä4ekö	  Palveluhakemistoa	  oman	  työnne	  apuvälineenä?	  

•  Aromi-‐lehden	  joulukuun	  numerossa	  on	  useina	  vuosina	  ollut	  mukana	  seinäkalenteri.	  Ole4eko	  o4anut	  
kalenterin	  käy4öön?	  









SÄHKÖISTEN	  PALVELUJEN	  KÄYTTÖ	  
	  

•  Ole4eko	  vieraillut	  Aromi-‐lehden	  ko<sivuilla	  (aromileh<.fi)	  viimeisen	  6	  kuukauden	  aikana?	  
•  Jos	  kyllä:	  Millaisen	  arvosanan	  antaisi4e	  Aromi-‐lehden	  uudistetuille	  ko<sivuille?	  

•  Onko	  käytössänne	  sähköinen	  lukulaite	  iPad	  tai	  muu	  vastaava?	  
•  Tiedä4ekö,	  e4ä	  painetun	  lehden	  lisäksi	  Aromi-‐lehteä	  voi	  lukea	  myös	  sähköisenä	  versiona?	  

•  Jos	  kyllä:	  Aromin	  näköisleh<	  on	  lada4avissa	  Leh<luukku.fi	  –sivustolta.	  Ole4eko	  käynyt	  rekisteröitymässä	  
Leh<luukussa?	  

•  Jos	  kyllä:	  Ole4eko	  joskus	  lukenut	  Aromin	  näköislehteä	  Leh<luukussa?	  
•  Tiedä4ekö,	  e4ä	  Leh<luukussa	  on	  Aromi-‐lehden	  <laajien	  käytössä	  veloitukse4a	  sähköinen	  arkisto,	  joka	  

sisältää	  vuodelta	  2012	  as<	  Aromi-‐lehdet?	  
•  Jos	  kyllä:	  Käytä4ekö	  Leh<luukussa	  olevaa	  sähköistä	  Aromi-‐lehden	  arkistoa?	  

•  Mitä	  sosiaalisen	  median	  yhteisöjä	  käytä4e	  tai	  seuraa4e?	  
•  Aromi-‐lehdellä	  on	  Facebookissa	  oma	  faniryhmä.	  Kuulu4eko	  Aromi-‐lehden	  faniryhmään?	  

























SÄÄNNÖLLISESTI	  LUETUT	  LEHDET	  JA	  
TÄRKEIMMÄT	  TIETOLÄHTEET	  

	  
•  Mitä	  seuraavista	  lehdistä	  lue4e	  säännöllises<?	  

•  Entä	  mikä	  näistä	  lehdistä	  on	  Teille	  tärkein	  <etolähde?	  
•  Mistä	  <etolähteestä	  hae4e	  amma<llista	  <etoa?	  









PRO-‐KILPAILUN	  TUNNETTUUS	  JA	  
ARVOSTUS	  

	  
•  PRO-‐tunnustuspalkinnot	  jae?in	  helmikuussa	  13.	  kerran.	  Tunne4eko	  PRO-‐kilpailun?	  

•  Jos	  kyllä:	  Miten	  arvoste4u	  PRO-‐palkinto	  mielestänne	  on	  alalla?	  







AROMI-‐LEHDEN	  KEHITTÄMINEN	  
	  



Lukijoiden mielipiteitä Aromi-lehdestä tutkittiin viisiportaisella asteikolla 1-5, jossa 1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa 
mieltä.  Kun tarkastellaan mielipiteitä lehdestä ja toisaalta sitä kuinka hyödylliseksi lukijat lehden kokevat, saadaan selville 
mitkä osatekijät vaikuttavat eniten lukijan kokemaan lehdestä saatuun hyötyyn. Osatekijöiden tärkeyttä on tutkittu 
korrelaatioanalyysilla, jonka avulla selviää kuinka suuri vaikutus kullakin osa-alueella on koettuun hyötyyn. Analyysin 
perusteella voidaan määritellä lehden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Eri väittämät on luokiteltu taulukoihin alla olevien 
kriteerien mukaisesti: 

ENSISIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET VAHVUUDET 

 
osatekijä vaikuttaa lehden hyödyllisyyteen ja osatekijään 

ollaan keskimääräistä tyytymättömämpiä 
 

näihin tekijöihin panostaminen parantaisi lehdestä koettua 
hyötyä 

 

 
osatekijä vaikuttaa lehden hyödyllisyyteen ja osatekijään 

ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä  
  

näissä asioissa olemme hyviä - 
myös lukijoiden mielestä 

 

TOISSIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET RESURSSITEKIJÄT 

 
osatekijä ei vaikuta lehden hyödyllisyyteen voimakkaasti,  

mutta osatekijään ollaan keskimääräistä  
tyytymättömämpiä  

 
näitä voisi kehittää - 

ei kuitenkaan prioriteettijärjestyksessä 
ensimmäisenä   

 
osatekijä ei vaikuta lehden hyödyllisyyteen voimakkaasti, 
mutta osatekijään ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä  

 
asiat hyvin näin - 

kannattaa jatkaa kuten nytkin 
  

HUOM! nämä ovat usein ns. välttämättömyystekijöitä,  
joihin lukijasuhde perustuu  



ENSISIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET VAHVUUDET 

§  Hyödynnän lehdestä saamiani ideoita työssä 
 

 

§  Lehdessä on kiinnostavia, omaa ammattia käsitteleviä 
juttuja 

§  Lehti on sisällöltään monipuolinen 
§  Lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia 

 

TOISSIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET RESURSSITEKIJÄT 

 
§  Lehdessä käsitellään sellaisia asioita, joita ei voi 

lukea muualta 
§  Lehdessä olevat ilmoitukset esittelevät sellaisia 

tuotteita tai palveluja, joista olen kiinnostunut 
§  Lehdessä olevista ilmoituksista saa hyödyllistä 

tietoa 
 
 

 
§  Lehden sisältö on ajankohtainen 
§  Lehti seuraa hyvin alan kehitystä 

Aromi-lehden kehittäminen 



	  
	  

Tutkimusrapor?	  on	  tarkoite4u	  yksinomaan	  toimeksiantajan	  käy4öön.	  Tutkimuksen	  tuloksia	  voi	  esitellä	  ja	  
kertoa	  omille	  asiakasyrityksille.	  Rapor?a	  tai	  osia	  siitä	  ei	  saa	  kuitenkaan	  edelleen	  luovu4aa,	  kopioida	  tai	  julkaista	  

ilman	  Tietoykkönen	  Oy:n	  lupaa.	  Markkinoinnissa	  ja	  mainonnassa	  voidaan	  mainita	  toimeksiantajan	  luvut	  ja	  
sijoitus	  vertailussa.	  Muiden	  yritysten	  lukuja	  tai	  sijoituksia	  ei	  ole	  lupa	  julkaista	  nimeltä	  maini4una.	  

Muutoin	  toimeksiantaja	  voi	  käy4ää	  tutkimustuloksia	  soveltuvin	  osin	  omassa	  toiminnassaan	  ja	  
markkinoin<vies<nnässään	  siltä	  osin	  kuin	  se	  ei	  ole	  ris<riidassa	  markkinoin)-‐	  ja	  yhteiskuntatutkimuksen	  

kansainvälisten	  perussääntöjen*	  kanssa.	  	  

*) ICC/ESOMAR, International Code of Marketing and Social Research Practice 1994  


