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TUTKIMUS AMMATTI- JA JÄRJESTÖLEHDILLE

PUUMIES 5/2018



Tutkimusajankohta: 15.6.-29.7.2018

Lehti n:o 5 ilmestyi 14.6.2018 

Tutkimusmenetelmä: nettikysely 
- sähköpostikutsut jäsenrekisteriin, jota samalla päivitettiin

2033 kutsua lähti, joista epäkelpoja oli 219

- tukea puumies.fi-verkkosivuilla ja FB:ssä

- linkki myös alueyhdistyksien puheenjohtajille ja sihteereille

Vastaajien määrä: 316, joista 245 oli lukenut 

tutkittavaa lehden numeroa 5/2018

Kaikki vastaajat saatiin s-postikutsujen kautta

vastaus-% oli hyvä: 17,4 %



Puumies-lehden lukuaika

Keskiarvo  38,4 minuuttia, vertailuarvo 35,3 minuuttia
Vertailuarvo tarkoittaa 2015-2017 tutkittujen 10 lehden 

Ammatti- ja järjestölehden keskiarvoa samasta kysymyksestä



Puumies-lehden lukemisen historia



Puumies-lehden lukemisen säännöllisyys



Puumies-lehden lukukertojen määrä

Keskiarvo 2,4 kertaa, vertailuarvo 2,2  kertaa



Puumies-lehden eri alustojen mieluisuus

N=316



Puumies-lehden muut lukijat

Lukijoita on keskim. 1,9 per lehden numero, vertailuarvo 2,2



Puumies-lehden lukijat suhtautuvat myönteisesti 

ammatti- ja järjestölehtiin



Puumies-lehden lukeminen vaikuttaa myönteisesti 

käsityksiin puutuoteteollisuudesta



Puumies-lehti koetaan tärkeäksi



Puumiehen lukijoille Puumies-lehti on tärkeä 

ammattitiedon lähde

N=316



1) Kiinnostavat artikkelit Puumies-

lehdessä

N=316



2) Puumies-lehti jäsenetuna

N=316



Puumies-lehden arviointi



Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä itsellesi YLEISESTI, kun 

luet ammatti- ja järjestölehtien juttuja. Asteikko: 4 = ei 

merkitystä... 10 = erittäin tärkeä



Tutkittavan lehden lukeminen

N=316



Tutkitut jutut



Tutkitut jutut



Puumiehen luetuimmat jutut

N=245Puumiehen 5/2018 juttujen keskimääräinen lukemisprosentti oli 63 %, 

2015-2017 tutkittujen lehtien keskiarvo on 63 %



Juttujen kokonaisarvosanat



Juttujen kyky tukea ostopäätöksiä

2015-2017 vertailuluku 6,8



Tutkittujen juttujen kuvat ja ulkoasu

2015-2017 vertailuluku 8,4



Juttujen tekeminen ammattitaidolla

2015-2017 vertailuluku 8,6



Juttujen antama myönteinen kuva

2015-2017 vertailuluku 8,4



Juttujen kyky tarjota uutta tietoa

2015-2017 vertailuluku 8,2



Juttujen luotettavuus

2015-2017 vertailuluku 8,5



Juttujen selkeys ja ymmärrettävyys

2015-2017 vertailuluku 8,6



Jutut on hyvin kirjoitettu

2015-2017 vertailuluku 8,6



Juttujen hyödyllisyys

2015-2017 vertailuluku 8,5



Juttujen kyky houkutella lukemaan

2015-2017 vertailuluku 8,7



Mainosten tulokset



Tutkitut mainokset
Suomen
Teollisuusmerkintä Konepuristin.com



Tutkitut mainokset

Innomac TKM TTT Finland Oy



Tutkitut mainokset

Euroports



Parhaiten huomatut mainokset

N=244

Vuosina 2015-2017 tutkittujen ammatti- ja järjestölehtien 

mainosten keskimääräinen huomioarvo oli 50 %, tämän 

Puumies-lehden mainosten oli  40 %



Euroports oli paras mainos

N=244



Parhaan mainoksen lukutarkkuus

N=244



Parhaan mainoksen lukutarkkuus



Mitä paras mainos saa tekemään

* =vertailuluvussa ”ystäville tai tuttavilleni”



Vastaajien ikä



Vastaajien sukupuoli



Vastaajien ammatti

N=316



Vastaajien osallistuminen 

hankintapäätöksiin

N=316



Vastaajien asuinalue

N=316


