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Taustatietoja tutkimuksesta
Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi-lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä tietoa Aromi-lehden 
mainonnan toimivuudesta ja tehosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat Aromin tilaajat ja näytenumeron saaneet.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusaineisto kerättiin monikanavaisesti kirjekyselyn ja web-kyselyn yhdistelmällä ja otantamenetelmänä käytettiin 
kiintiöityä satunnaisotantaa. Kirjekyselyssä aineisto toimitettiin vastaajille viikon sisällä tutkimusnumeron (15.5.2019) 
ilmestymisestä. Kirjekysely lähetetiin 2000 asiakkaalle. Vastaaminen tapahtui joko palauttamalla kysymyslomake tai 
vastaamalla saatekirjeessä mainitussa web-osoitteessa. Lisäksi Aromin sähköpostirekisterissä oleville asiakkaille lähetetään 
vastauspyyntö sähköpostikyselyyn. Vastauspyyntöjä lähetettiin yhteensä 4115 kappaletta. 

Määräaikaan mennessä vastauksia saatiin yhteensä 348 kappaletta, joista kirjeitse tuli 195 vastausta ja internetin välityksellä 
153 vastausta. Kirjekyselyn vastausprosentiksi tuli 9.8 % ja internet-kyselyn 3,7 %. Koko tutkimuksen vastausprosentiksi 
muodostui 5,7 %.

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 
laatustandardia.

Lisätietoja:

Tietoykkönen Oy/Rauno Svahn
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Tutkimustulokset lyhyesti (1/2)
• Vastaajista 91 prosenttia muisti saaneensa Aromi-lehden 5/2019. Vastanneista joka kolmas (32 %) oli lukenut lehden 

kokonaan, joka viides (20 %) luki lehdestä yli puolet ja joka neljäs (24 %) luki lehdestä muutaman kiinnostavan artikkelin.

• Valtaosa vastaajista (70 %) oli lukenut kaikki Aromi-lehden neljästä viimeksi ilmestyneestä numerosta. Aromi-lehden 
lukemiseen käytetään aikaa keskimäärin 55,1 minuuttia (5/2017: myös 55,1 min) ja lehteä lukee keskimäärin 3,2 henkilöä 
(5/2017: 2,5 henkilöä). Vastaajat ovat olleet Aromi-lehden lukijoita keskimäärin 8,6 vuotta (5/2017: 6,5 vuotta). Noin kaksi 
vastaajaa viidestä (37 %) säilyttää Aromi-lehden kaikki numerot.

• Tyytyväisyys Aromi-lehden sisältöön, ulkoasuun ja kuvitukseen on pysynyt lähes ennallaan aiempiin vuosiin verrattuna. Ulkoasuun 
on tyytyväisiä 92 %, kuvitukseen 89 % ja sisältöön 86 % vastaajista. Lukijat suhtautuvat Aromi-lehteen varsin positiivisesti – 93 % 
vastaajista kertoo mm. että lehdessä on kiinnostavia, omaa ammattia käsitteleviä juttuja ja 88 % kokee lehden sisällön olevan
ajankohtainen. Vastaajista 88 prosenttia arvioi lehden seuraavan hyvin alan kehitystä ja 87 prosentin mukaan lehden artikkelit ovat 
mielenkiintoisia. Aromi-lehden tuotekuvassa korostuu myönteisimmin luotettavuus (85 %). Lehti miellettiin myös hyväksi 
uutiskanavaksi (76 %) ja edelläkävijäksi (73 %).

• Aromi-lehteä hyödynnetään vahvasti omassa työssä – neljä viidestä (79 %) kertoo hyödyntävänsä Aromi-lehden tietoja työssään. 
Hyödyllisenä tietolähteenä Aromi-lehteä pitää 79 prosenttia vastaajista. Vastaajista 80 prosenttia lukee Armoni-lehteä 
säännöllisesti ja 37 prosenttia pitää sitä tärkeimpänä tietolähteenään. Yleisimmin ammatillista tietoa haetaan alan lehdistä (76 %), 
internetistä (74 %) ja alan messuilta/ tapahtumista (70 %).

• Mieluisimpina juttuina ja aihealueina mainittiin ajankohtaiset jutut (77 %), ravintolajutut (67 %) sekä reseptit (63 %).
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Tutkimustulokset lyhyesti (2/2)
• Aromi-lehden kotisivuilla on viimeisen 6 kuukauden aikana vieraillut 29 prosenttia vastaajista. Kotisivuilla vierailleet antavat

kotisivuille arvosanan 3,86 asteikolla 1-5, jossa 1= erittäin huono ja 5= erittäin hyvä. Vastaajista 12 prosenttia lukee yleensä
verkossa olevaa Aromin näköislehteä. Yleisimmin näköislehteä luetaan pöytätietokoneella. Vastaajista 36 prosenttia lukee Aromin 
uutiskirjeitä, 20 prosenttia seuraa Aromia Facebookissa ja 17 prosenttia seuraa Aromin verkkosivuja. Aromin Instagramia seuraa 6
prosenttia vastanneista.

• Sosiaalisen median yhteisöistä lukijoiden keskuudessa käytetyin on Facebook (49 % käyttää aktiivisesti, 23 % seuraa). Aromi-lehden 
faniryhmään kuuluu 10 % vastaajista.

• Palveluhakemistoon on tutustunut 49 % vastaajista ja puolet tutustuneista (50 %) käyttää Palveluhakemistoa oman työnsä 
apuvälineenä. Vastaajista 57 prosenttia on ottanut Aromi-lehden seinäkalenterin itselleen käyttöön ja 12 prosenttia on antanut 
seinäkalenterin käyttöön jollekin toiselle.

• Aromi-lehden suosittelua mitattiin asteikolla 1-10. Vastaajista 11 prosenttia antoi arvosanan 1-6 (=arvostelija), 40 prosenttia antoi 
arvosanan 7-8 (=neutraali) ja 49 prosenttia arvioi lehden suosittelua arvosanoin 9-10 (=suosittelija). Lehden suositteluindeksiksi 
tuli 38. Indeksi lasketaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosanat 9-10) prosenttiosuudesta arvostelijoiden (arvosanat 1-6) 
prosenttiosuus.

• Vastaajista neljä viidestä (84 %) oli tyytyväinen Aromi-lehden ilmestymistiheyteen.
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AROMI-LEHDEN LUKEMINEN
Aromin nro 5/2019 ilmestyi juuri. Kuinka tarkasti luitte tämän Aromin numeron?

Kuinka kauan aikaa yleensä käytätte tai arvioitte käyttävänne Aromi-lehden lukemiseen, kun kaikki lukukerrat lasketaan yhteen?
Kuinka moni henkilö kaiken kaikkiaan, Te mukaan lukien, yleensä lukee saamaanne Aromi-lehteä?

Kuinka kauan olette ollut Aromi-lehden lukija?
Kuinka monta lehden neljästä (4) viimeksi ilmestyneestä numerosta olette lukenut tai selaillut? (= lukijapeitto)

Miten yleensä säilytätte Aromi-lehteä?
Mikä on suhteenne Aromi-lehteen?
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TYYTYVÄISYYS AROMI- LEHTEEN
/AROMI-LEHDEN TUOTEKUVA

Miten tyytyväinen olette Aromi-lehden sisältöön, ulkoasuun ja kuvitukseen?
Alla on joukko väittämiä Aromi-lehdestä. Ympyröikää jokaisen väittämän kohdalla, kuinka samaa tai eri mieltä olette.
Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestänne sopivat Aromille? Ympyröikää mielipidettänne vastaava numero.

Aromi-lehti ilmestyy nykyisin kuusi kertaa vuodessa. Onko ilmestymistiheys mielestäsi sopiva?
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AROMI-LEHDEN SUOSITTELU
Suositteluindeksi:

”Suosittelisitko Aromi-lehteä tuttavallenne tai kollegallenne?
Arvioi asteikolla 1-10, jossa 1 = täysin varmasti en suosittelisi ja 10 = täysin varmasti suosittelisin.”

Vastaajien antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti:
Arvosana 1-6 = Arvostelijat
Arvosana 7-8 = Neutraalit

Arvosana 9-10 = Suosittelijat

Suositteluindeksi lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta.
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AROMI-LEHDEN HYÖDYLLISYYS LUKIJALLE
Hyödynnättekö Aromi-lehden tietoja työssänne?

Miten hyödyllisenä tietolähteenä pidätte Aromi-lehteä itsenne kannalta?
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PALVELUHAKEMISTO JA SEINÄKALENTERI
Jokaisessa Aromi-lehdessä on yhtenä osana lehden lopussa Palveluhakemisto –osio. Oletteko tutustunut Palveluhakemisto -osioon?

Jos kyllä: Käytättekö Palveluhakemistoa oman työnne apuvälineenä?
Aromi-lehden joulukuun numerossa on useina vuosina ollut mukana seinäkalenteri. Oletteko ottanut kalenterin käyttöön?
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SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖ
Oletteko vieraillut Aromi-lehden kotisivuilla (aromilehti.fi) viimeisen 6 kuukauden aikana?

Jos kyllä: Millaisen arvosanan antaisitte Aromi-lehden uudistetuille kotisivuille?
Luetteko yleensä verkossa olevaa Aromin näköislehteä?

Jos Kyllä: Millä päätelaitteilla luette näköislehteä?
Missä seuraavissa kanavissa seuraatte Aromi-lehteä?

Mitä sosiaalisen median yhteisöjä käytätte tai seuraatte?
Aromi-lehdellä on Facebookissa oma faniryhmä. Kuulutteko Aromi-lehden faniryhmään?
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SÄÄNNÖLLISESTI LUETUT LEHDET, TÄRKEIMMÄT 
TIETOLÄHTEET JA AROMIN MIELUISIMMAT 

AIHEALUEET
Mitä seuraavista lehdistä luette säännöllisesti?

Entä mikä näistä lehdistä on Teille tärkein tietolähde?
Mistä tietolähteestä haette ammatillista tietoa?

Mitä seuraavan tyyppisistä jutuista ja aiheista lukisitte mieluiten Aromista?
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AROMI-LEHDEN KEHITTÄMINEN
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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 olevat ilmoitukset esittelevät sellaisia 

tuotteita tai palveluja, joista olen kiinnostunut

§ Lehdessä on kiinnostavia, omaa ammattia käsitteleviä 
juttuja

§ Lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia

TOISSIJAISET KEHITTÄMISKOHTEET RESURSSITEKIJÄT

§ Lehdessä käsitellään sellaisia asioita, joita ei voi 
lukea muualta

§ Lehdessä olevista ilmoituksista saa hyödyllistä 
tietoa

§ Lehdessä on sopivasti reseptiikkaa

§ Lehden sisältö on ajankohtainen
§ Lehti seuraa hyvin alan kehitystä
§ Lehti on sisällöltään monipuolinen

Aromi-lehden kehittäminen



Tutkimuksen liitteet

Saat avattua tutkimuksen liitetiedostot klikkaamalla alla olevia kuvakkeita.



Tutkimusraportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Tutkimuksen tuloksia voi esitellä ja kertoa 
omille asiakasyrityksille. Raporttia tai osia siitä ei saa kuitenkaan edelleen luovuttaa, 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 mainittuna.

Muutoin toimeksiantaja voi käyttää tutkimustuloksia soveltuvin osin omassa toiminnassaan ja 
markkinointiviestinnässään siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa markkinointi- ja yhteiskuntatutkimuksen 

kansainvälisten perussääntöjen* kanssa. 

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


