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Tiivistelmä 

 

Tutkielmani tarkastelee lukiolaisten sosiaalisen median käyttöä visuaalisen materiaalin 

tuottajina ja toisten tuottaman materiaalin tarkastelijoina. Se tuo esiin lukiolaisten eniten 

käyttämät sosiaalisen median muodot sekä sosiaaliseen median käyttöön liittyvät 

ominaispiirteet. Kyseessä on laadullinen tutkielma, joka hyödyntää etnografista 

lähestymistapaa. Kolmiosainen tutkimusaineistoni koostuu lukiolaisilta kerätyistä 

neljästäkymmenestä kyselylomakevastauksesta, kolmesta parihaastattelusta sekä 

haastateltujen lukiolaisten sosiaaliseen mediaan tuottamasta kuvamateriaalista. 

Haastatteluaineistot syventävät kyselylomakevastauksista saatuja määrällisiä tuloksia. 

Haastattelut on analysoitu teemoittelun avulla.  

 

Tutkielman perusteella lukiolaisten eniten käyttämiä sosiaalisen median muotoja ovat 

Snapchat, Instagram ja YouTube. Toiminnassa korostuu toisten tuottaman materiaalin 

tarkastelu, mutta myös materiaalin tuottaminen on yleistä.  Sosiaaliseen mediaan tuotetaan 

kuvia ja niiden merkitys on lukiolaisille suuri. Sosiaalisen median käytön ominaispiirteiksi 

nousivat kuvat osana taiteistumisen ilmiötä, toiminnan kokonaisvaltaisuus, kuvat 

merkityksenantajina, sosiaalisesti rakentuvat kuvat ja kuvat identiteetin muodostajina sekä 

kuvat osana viestintää. Sosiaaliseen mediaan tuotetut kuvat olivat useimmiten omakuvia, 

kaverikuvia, kuvia arjen yksityiskohdista tai visuaalisesti mielenkiintoisista hetkistä. 

Toimiminen sosiaalisessa mediassa oli haastateltujen lukiolaisten yleisintä visuaalista 

toimintaa.  

 

Tutkielmani tuo esiin nuorten omaa visuaalista kulttuuria ja avaa heidän rooliaan visuaalisen 

materiaalin tuottajina ja tarkastelijoina sosiaalisessa mediassa. Lisäksi se hahmottelee 

mediakasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen yhteyttä sekä taidekasvatuksen kolmen tilan 

käsitteitä. Ymmärrän nuorten sosiaalisessa mediassa toimimisen osaksi taidekasvatuksen 

toista tilaa. 
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In my pro gradu thesis I studied Upper Secondary School students as visual material 

producers and observers of social media. This thesis brings up the most used social media 

channels among the students, their role as a visual material producers and observers and the 

characteristics of their use of social media. This is a qualitative research which also uses 

quantitative research methods. The data consists of 40 answers from a semi-structured 

questionnaire, three pair interviews of the students and photos that the students had produced 

for social media. Interviews deepen the information gotten from the questionnaire.  

 

Most used social media channels among Upper Secondary School students are Snapchat, 

Instagram and YouTube. In most often students view visual material that others have 

produced but they also produce material themselves. Students produce usually photos and 

they play big role in the students’ life. Photos are selfpotraits, photos with friends or details 

of their everyday life. Photos in social media work as identity builders, descriptions of life 

in visual form, part of communication and they are often built up in a social context. This 

thesis brings up young people’s own visual culture, the connection between art education 

and media education and the three sites for visual culture pedagogy.  
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1 JOHDANTO 

 

2010-luvulla median, internetin ja erityisesti sosiaalisen median käyttö on kasvanut 

valtavasti. Marjo Räsäsen mukaan visuaalisuus on tärkeässä roolissa nykykulttuurissamme 

ja kuvat ovat keskeinen osa kommunikointiamme ja merkityksenantojamme (2015, 105). 

Visuaalinen kulttuuri on jokapäiväistä ja läpitunkevaa (Mustola, Kärjä, Böök & Mykkänen 

2015, 11). Tähän ovat syynä erilaisten kuvantuotantoteknologioiden määrän kasvu ja eri 

medioiden lomittuminen (Seppänen 2005, 22).   Nykymedian voidaan sanoa olevan kuvien 

valtavirtaa ja on mahdotonta kuvitella esimerkiksi uutista, lehtijuttua tai mainosta ilman 

kuvaa.  

 

Myös ihmisten suhde kuviin ja kuvallisuuteen on aiempaa toiminnallisempaa. Tuotamme 

itse visuaalista materiaalia enemmän kuin koskaan aiemmin, sillä lähes jokainen meistä 

kantaa mukanaan älylaitetta eikä valokuvien ja videoiden ottaminen ja jakaminen muille ole 

koskaan ollut yhtä helppoa ja yleistä kuin nykypäivänä. (Mustola ym. 2015, 11; Hietala & 

Pentikäinen 2007, 60; Seppänen 2005, 22–23.) Sosiaalisen median myötä itse tuotetun 

materiaalin jakaminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Omaehtoisen visuaalisen materiaalin 

tuottaminen erilaisille kuva- ja videosivustoille on suosittua erityisesti nuorten keskuudessa. 

Sosiaalisessa mediassa jakamillamme kuvilla ja videoilla avaamme paloja omasta 

henkilökohtaisesta elämästämme ja rakennamme samalla kuvaa itsestämme. Kuvista ja 

kuvallisuudesta on muodostunut itseilmaisun väline, joka liittyy vahvasti identiteetin 

rakentumiseen (Hietala & Pentikäinen 2007, 60; Seppänen 2005, 23). Näen visuaalisen 

materiaalin tuottamisen sosiaaliseen mediaan osaksi taiteistumisen ilmiötä. 

 

Sosiaalisen median voidaan sanoa olevan nuorten mediaa, sillä valtaosa sen käyttäjistä on 

nuoria. Tämä käy ilmi esimerkiksi Tilastokeskuksen vuosittaisista Väestön tieto- ja 

viestintätekniikan käytön tutkimuksista. Älypuhelimet kädessään nuoret tuottavat sosiaalisen 

mediaan suuren määrän materiaalia joka päivä. Instagramin ja YouTuben kaltaiset 

sosiaalisen median sivustot täyttyvät kuvista ja videoista, jotka yhdellä klikkauksella 

leviävät käyttäjiltä ja sivustoilta toisille. Nuoret elävät keskellä kuvia ja videoita toimien 

aktiivisina median viestien tuottajina, vastaanottajina ja välittäjinä.  

 



  

6 
 

Pro gradu-tutkielmassani tarkastelen lukiolaisia sosiaalisen median visuaalisen materiaalin 

tuottajina ja tarkastelijoina. Tutkimuskysymykseni on, mitkä seikat nousevat lukiolaisten 

sosiaalisen median käytön ominaispiirteiksi? Lisäksi olen kiinnostunut siitä, mitä sosiaalisen 

median muotoja lukiolaiset käyttävät, minkälainen on heidän roolinsa visuaalisen 

materiaalin tuottajina ja tarkastelijoina sosiaalisessa mediassa ja millaista materiaalia he itse 

sosiaaliseen mediaan tuottavat ja miksi. Tutkielmani avaa nuorten omaa visuaalista 

kulttuuria sosiaalisessa mediassa ja linkittää sen osaksi taidekasvatuksen oppimisen toista 

tilaa. 

 

Yksi sosiaalisen mediaan tuotetun materiaalin kiinnostavimmista puolista liittyy materiaalin 

jakamiseen. Nuoret tuottavat vapaa-ajallaan visuaalista materiaalia ja tuovat sen muiden 

käyttäjien nähtäviksi. He odottavat kuville ja videoilleen tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja 

ja tuottavat sitten taas uutta visuaalista materiaalia. Sosiaaliseen mediaan tuotettu materiaali 

on usein hyvin henkilökohtaisia, mutta se halutaan kuitenkin jakaa suurelle yleisölle. Näen 

tässä yhteyden taiteen tekemiseen ja taiteen ominaispiirteisiin.  Kynnys oman materiaalin 

tuottamiseen ja muille näyttämiseen sosiaalisessa mediassa on matala, kun taas esimerkiksi 

koulun kuvataidetunneilla tuotetun materiaalin esitteleminen koetaan usein hankalaksi. 

Opetusharjoittelussani olen huomannut, että oppilaat eivät aina tahdo töitään esille, niistä 

puhuminen koetaan hankalaksi ja arviointitilanteet pelottaviksi. 

 

Tutkielmani on laadullinen tutkielma, jonka esitutkimus hyödyntää määrällisen tutkimuksen 

piirteitä. Tutkimusnäkökulmani on etnografinen. Kolmesta parihaastattelusta koostuva 

laadullinen tutkimusaineisto täydentää neljänkymmenen kyselylomakkeen määrällistä 

aineistoa ja antaa tutkimusaiheesta syvempää tietoa. Haastattelujen yhteydessä 

tarkastelimme haastateltujen sosiaaliseen mediaan tuottamaa kuvamateriaalia. Tutkielmani 

keskittyy nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaan omaehtoiseen visuaaliseen toimintaan. Se avaa 

opiskelijoiden omaa visuaalista kulttuuria ja kokemusmaailmaa. Lisäksi tutkielma tuo esiin 

mediakasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen yhteyden sekä taidekasvatuksen kolmen tilan 

käsitteet. 

 

Sosiaalista mediaa on aiemmin tutkittu ainoastaan käsitteellisestä tai puhtaasti määrällisestä 

näkökulmasta. Esimerkiksi nuorten median käyttöön liittyvät tutkimukset ovat useimmiten 

määrällisiä tutkimuksia. Mediakasvatukselliset tutkimukset puolestaan liittyvät yleensä 

opettajien valmiuksiin opettaa mediakasvatusta, koulujen resursseihin sekä erilaisten 
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laitteiden käyttöön ja hallintaan. Helsingin yliopiston ja Pelastakaa lapset Ry:n LATU- 

hankkeen Lapset mediatuottajina – tutkimusprojektissa (2013) tutkittiin 8 - 11 -vuotiaiden 

lasten kännykänkäyttöä videokuvaamisen näkökulmasta. Helsingin yliopiston Cicero 

Learning- verkostoon tekemä tutkimus Facebook ja YouTube – ne ovat meidän juttu (2011) 

on puolestaan kvantitatiivinen tutkimus nuorten Internetin käytöstä. 

 

Mustolan, Mykkäsen, Böökin ja Kärjän mukaan nykyinen visuaalinen tutkimus keskittyy 

pitkälti institutionaalisen oppimisen konteksteihin, vaikka lasten ja nuorten vapaa-ajan 

visuaalisuus esimerkiksi Instagram-tileineen tarjoaa laajat mahdollisuudet visuaalisen 

todellisuuden tutkimiseen tieteen keinoin (2015, 18). Tutkielmani tarkastelee lukiolaisten 

sosiaalisen median käyttöä, visuaalisen materiaalin tuottamista ja tarkastelemista laadullisen 

tutkimuksen näkökulmasta. Tutkielmani keskeisintä lähdekirjallisuutta ovat Marjo Räsäsen 

teokset Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus (2008) ja Visuaalisen kulttuurin 

monilukukirja (2015) sekä Reijo Kupiaisen ja Sara Sintosen Medialukutaidot, osallisuus ja 

mediakasvatus (2009). 

 

Avaan tutkielmani toisessa luvussa median ja sosiaalisen median käsitteitä. Kolmannessa 

luvussa käsittelen mediakasvatusta ja uudenlaisia mediataitoja, mediakasvatusta ja 

kuvataidetta perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa sekä 

opetussuunnitelmauudistuksia. Luvussa neljä avaan taiteistumisen ja arjen visualisoinnin 

käsitteitä. Luvussa viisi keskityn kokonaisvaltaisen oppimisen sekä kuvataideopetuksen 

kolmen tilan tarkasteluun. Luvussa kuusi tarkennan tutkimusmenetelmää, 

aineistonkeruutilanteita sekä analysoin kyselylomakeaineiston. Luvussa seitsemän siirryn 

haastatteluaineistojen analysointiin. Tutkielman lopuksi kokoan yhteen saadut tulokset, 

arvioin tutkielman luotettavuutta sekä mahdollista jatkotutkimusta.  

 

Tutkielmani keskeisiä käsitteitä ovat: media, sosiaalinen media, lukiolainen, 

kuvataideopetus, mediakasvatus, omaehtoinen visuaalinen tuottaminen. 

 

 

 

 

 

 



  

8 
 

2 MEDIA JA SOSIAALINEN MEDIA 

 

Media-termi tulee latinasta ja sillä tarkoitetaan tapaa ilmaista ja sitä vuorovaikutuksellista 

kontekstia, jossa kyseinen ilmaisu on tuotettu. Media sanalla viitataan myös 

joukkoviestimiin. Media välittää tietoa ja toteuttaa sananvapautta. Sähköiset mediat ovat 

laajentaneet perinteisen median kenttää ja tuoneet sinne uusia muotoja. Median käsite 

jaetaan yleisesti perinteiseen ja uuteen mediaan. Perinteisen median alle kuuluvat 

printtimedia eli lehdet, kirjat ja muut painetut julkaisut sekä televisio, elokuvat ja radiot. 

Uudella medialla taas tarkoitetaan Internetiä. (Mustonen 2001, 8; Kotilainen 1999, 31–32.) 

Uuden median jatkumoksi on 2000-luvulla syntynyt Web 2.0-käsite, joka mahdollisti myös 

sosiaalisen median syntymisen (Suominen 2013, 15; Lietsala & Sirkkunen 2008, 17–18). 

 

Sosiaalisessa mediassa käyttäjien rooli on keskeisessä asemassa joko materiaalia itse 

tuottaen tai sitä arvioiden, kommentoiden ja jakaen. Käyttäjien rooli on muuttunut ja myös 

nuorista on tullut median sisältöjen vastaanottajien lisäksi sisällön tuottajia. Uuden roolin 

myötä nuorten tulee ymmärtää median eettiset ulottuvuudet ja toimintanormit. Heidän on 

myös osattava arvioida omaa toimintaansa molemmissa rooleissa. (Niemi 2012, 31–32; 

Mustonen 2012, 53.) 

 

2010-luvulla median, Internetin ja erityisesti sosiaalisen median käyttö on kasvanut 

valtavasti. Tilastokeskuksen vuosittaiset tutkimukset paljastavat selkeän kasvun vuosittain 

lähes kaikilla tieto- ja viestintätekniikan käytön osa-alueilla. Tilastokeskuksen vuoden 2014 

tutkimuksen mukaan suomalaisista Internetiä oli viimeisen kolmen kuukauden aikana 

käyttänyt 86 % koko väestöstä (Tilastokeskus 2014, 1).  

 

Elämme visuaalisessa maailmassa, jossa yhä suurempi osa informaatiosta tulee tekstin 

ohella visuaalisessa muodossa. Reijo Kupiainen ja Sara Sintonen viittaavat teoksessaan 

Medialukutaidot, osallisuus ja mediakasvatus mediatutkija Gunther Kressiin, jonka mukaan 

visuaalisuus tulee syrjäyttämään perinteisen kirjallisen kommunikoinnin (2009, 19). 

Seppäsen mukaan kulttuurin kuvallistuminen on osa medioitumisen käsitettä. 

Medioitumisella hän viittaa visuaalisen kulttuurin muutokseen, jossa yhä useammat ihmisten 

kokemukset ovat erilaisten medioiden välittämiä. (Seppänen 2005, 92.) Median 

multimodaalisuus eli erilaisten symbolijärjestelemien ja ilmaisutapojen yhdistyminen 
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samassa esityksessä kuten esimerkiksi mainoksissa, on hyvin yleistä nykypäivänä (Mustola 

ym. 2015, 14; Seppänen 2005, 90).  

 

Kupiainen ja Sintonen määrittelevät nykyajan digitaalisen kulttuurin ajaksi, jota 

määrittelevät vahvasti osallistuminen, jakaminen ja yhteisöllisyys. Digitaalisen ajan 

kulttuuria nimitetään myös osallisuuden kulttuuriksi (participatory culture), jossa kynnys 

omakohtaiseen visuaaliseen tuottamiseen on matala ja yhteisöllisyys korostuu. (Kupiainen 

& Sintonen 2009, 14.) Nämä ovat kaikki myös sosiaaliseen mediaan liittyviä piirteitä. 

Tuottamalla kuvia ja muuta visuaalista materiaalia muokkaamme kuvaa todellisuudesta, 

jolloin visuaalisessa kulttuurissa eläminen vaatii uudenlaisten lukemisen tapojen hallintaa 

(Hyvärinen & Särkelä 2015, 159). Muuttuneen median äärellä mediataitojemme on 

kehityttävä, sillä perinteiset medialukutaidot eivät enää riitä. 

 

2010-luvulla sosiaalisesta mediasta on muodostunut kattokäsite, jonka alle kuuluvat lukuisat 

verkkopalvelut, joiden käyttäjät kommunikoivat ja jakavat sisältöä keskenään (Suominen 

2013, 15). Sosiaalisen median yhteydessä käytetään usein termiä yhteisöpalvelu, jonka alle 

lähes kaikki sosiaalisen median muodot kuuluvat. Yhteisöpalveluilla tarkoitetaan sellaisia 

sivustoja, joihin käyttäjät luovat oman käyttäjätilin ja lisäävät muita henkilöitä 

yhteystietoihinsa ja jakavat tuottamaansa materiaalia heille. (Lietsala & Sirkkunen 2008, 

20.) Esimerkki tällaisesta yhteisöpalvelusta on Facebook. Sosiaalinen media on jatkuvassa 

muutos- ja kehitystilassa ja sen tulevaisuutta on melko mahdotonta ennustaa (Suominen 

2013, 17; Mäntymäki 2012, 19).  

 

Sosiaalinen media saa materiaalinsa käyttäjiltä itseltään eli käyttäjät toimivat tuottajina 

(Niemi 2012, 31; Lietsala & Sirkkunen 2008, 19). Sisältöä syntyy myös kun materiaalia 

jaetaan sivustoilta toisille (Lietsala & Sirkkunen 2008, 13). Käyttäjän rooli on siis aiempaa 

aktiivisempi (Suominen 2013, 15; Mäntymäki 2012, 24). Sosiaalisen median 

peruskäsitteeksi nousevat vuorovaikutuksellisuus ja tuotetun materiaalin jakaminen. 

Sosiaalista mediaa kuvataan myös esimerkiksi termeillä käyttäjälähtöinen, 

henkilökohtainen, sosiaalinen, vapaaehtoinen, reaaliaikainen, välineellinen ja yhteisöllinen 

(Erkkola 2009, 23). 

 

Jaakko Suomisen mukaan sosiaalinen media pohjautuu muutamiin suosituimpiin 

sivustoihin, joka perustuvat materiaalin jakamiseen sekä verkostojen ja yhteisöjen 
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muodostamiseen (2013, 17). Nykyään myös sosiaalisesta mediasta sinänsä irralliset sivustot, 

kuten esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien verkkoversiot, saavat osansa sosiaalisesta 

mediasta, kun niiden materiaalia jaetaan ja suositellaan erilaisissa yhteisöpalvelimissa. 

Tämän lisäksi näillä sivustoilla on usein omat keskustelupalstansa, jotka ovat myös osa 

sosiaalista mediaa (Suominen 2013, 16). 

 

Sosiaalinen media on käsitteenä monitahoinen ja siihen liittyy useita ristiriitaisuuksia. Sitä 

pidetään hyvin omakohtaisena, mutta toisaalta myös yhteisöllisenä ja avoimena. Tällainen 

omaehtoinen visuaalinen tuottaminen on tapa käsitellä tunteita ja ajatuksia, mutta myös 

keino herättää mielenkiintoa ja uteliaisuutta. Materiaalin tuottaminen sosiaaliseen mediaan 

on myös kokemusten jakamista ja yhteisöllisyyttä. (Niinistö & Sintonen 2007, 26.)  

 

2.1 Sosiaalisen median muodot 

 

Sosiaalista mediaa on määritelty ja kategorisoitu muutamin eri tavoin. Lietsala ja Sirkkunen  

ovat muodostaneet sosiaaliselle medialle kuusi alakategoriaa päätoimintojen mukaan, joiden 

alle sosiaalisen median eri sivustot kuuluvat. Kategoriat voivat myös limittyä, sillä osa 

sivustoista hyödyntää useita eri toimintoja. (Lietsala & Sirkkunen 2007, 14.) Esimerkiksi 

Facebookissa käyttäjällä on mahdollisuus sekä sisällön tuottamiseen ja julkaisemiseen, 

sisällön jakamiseen ja sosiaaliseen yhteydenpitoon. Lisäksi eri sivustoilla tuotettua 

materiaalia on mahdollista jakaa toisilla sivustoilla, jolloin esimerkiksi YouTube-videoita 

voidaan jakaa Facebookissa. Lietsalan ja Sirkkusen sosiaalisen median kuusi alakategoriaa 

ovat:  

 

1. Sisällön tuottaminen ja julkaiseminen  

2. Sisällön jakaminen  

3. Sosiaalinen yhteydenpito   

4. Yhteistuotannot   

5. Virtuaalimaailmat   

6. Liitännäiset 

 

Sisällön tuottamiseen ja julkaisemisen alakategoriaan Lietsala ja Sirkkunen listaavat blogit 

ja vblogit eli videoblogit. Sisällön jakamiseen puolestaan kuvapalvelu Flickrin ja 
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videosivusto YouTuben. Sosiaalinen yhteydenpito käsittää Lietsalan ja Sirkkusen jaottelussa 

Facebookin, Myspacen ja IRC-gallerian. Yhteistuotannoilla he viittaavat esimerkiksi 

Wikipediaan ja virtuaalimaailmoilla Second Lifen ja Habbo Hotellin kaltaisiin sivustoihin. 

Liitännäiset toimivat yhdessä olemassa olevien sosiaalisen median sivustojen kanssa ja 

tuovat esiin esimerkiksi käyttäjän iTunesissa kuunteleman musiikin Facebookissa. (Lietsala 

& Sirkkunen 2008, 29–55.)  

 

Lietsalan ja Sirkkusen jaottelun esimerkit kaipaavat hieman päivitystä ja lisään sisällön 

tuottamisen ja julkaisemisen alakategoriaan Twitterin ja Instagramin, sisällön jakamisen 

alakategoriaan Tumblr- ja Vimeo-sivustot sekä sosiaalisen yhteydenpidon kategoriaan 

WhatsAppin ja Snapchatin. MySpace-, IRC-galleria- ja Habbo Hotel-sivustot eivät 

myöskään ole ajankohtaisia esimerkkejä 2010-luvun sosiaalisen median muodoista, joten 

jätän ne pois omasta tutkielmastani. Sosiaalinen media kehittyy vauhdilla ja vanhat sivustot 

menettävät suosiotaan uusimpien tieltä. Viime vuosina sosiaalisen median muodoista 

suosiotaan ovat erityisesti kasvattaneet Instagram ja Snapchat. 

 

Tutkielmassani olen kiinnostunut nuorten sosiaalisen median käytöstä sisällön tuottamisen, 

julkaisemisen ja jakamisen näkökulmasta. Tästä syystä keskityn tutkielmassani tarkemmin 

Lietsalan ja Sirkkusen jaottelun kahteen ensimmäiseen kategoriaan. Kyselylomakkeeseeni 

valikoituneet sosiaalisen median sivustot ovat edellä mainittujen kategorioiden 

esimerkkisivustoja ja tästä syystä esimerkiksi pikaviestisovellus Whatsapp jäi kyselyni 

ulkopuolelle. Kyseinen sovellus keskittyy ainoastaan käyttäjien väliseen yhteydenpitoon, 

kun taas esimerkiksi Snapchatissä käyttäjällä on pikaviestien lähettämisen ohella 

mahdollista ladata visuaalista materiaalia laajemman käyttäjäkunnan nähtäväksi.  

 

Sosiaalista mediaa ja sen toimintoja tutkineet Kietzmann, Hermkens ja McCarthy (2011) 

jaottelevat sosiaalisen media eri muotoja puolestaan osatekijöiden avulla. He erittelevät 

sosiaalisen median eri muodoille seitsemän toiminnallista osatekijää, jotka painottuvat eri 

sivustoilla eri tavoin. Näitä osatekijöitä ovat: identiteetti, keskustelut, jakaminen, läsnäolo, 

suhteet, maine ja ryhmät. (Kietzmann, Hermkems & McCarthy 2011, 243.) Seuraavaksi 

avaan Kietzmannin ym. seitsemän osatekijän käsitteitä: 
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Identiteetti:  

Sosiaalisessa mediassa käyttäjät jakavat henkilötietojaan, kun nimensä, ikänsä ja 

sukupuolensa. Useat sivustot perustuvat henkilökohtaisen käyttäjätilin luomiseen, jolloin 

perustietojen jakaminen on välttämätöntä. Sosiaalisessa mediassa on mahdollista esiintyä 

myös keksityllä käyttäjänimellä ja esimerkiksi blogia voidaan kirjoittaa henkilöllisyyttä 

paljastamatta. Henkilötietojen lisäksi identiteetti rakentuu sosiaalisessa mediassa 

jakamamme materiaalin, esimerkiksi kuvien ja tekstien avulla. Sosiaalisessa mediassa 

voimme henkilökohtaisen tason lisäksi brändätä itseämme ammatillisesti ja luoda kuvaa 

omasta osaamisestamme. Tämä on tyypillistä esimerkiksi visuaalisten alojen osaajille, kuten 

valokuvaajille, jotka esittelevät valokuviaan sosiaalisessa mediassa. (Kietzmann ym. 2011, 

243–244.) 

 

Myös Anu Mustonen (2012) kirjoittaa identiteetin rakentumisesta sosiaalisessa mediassa: 

hänen mukaansa identiteettityö edellyttää sosiaalista peilaamista ja vertailua, johon 

sosiaalinen media tarjoaa useita väyliä. Sosiaalisessa mediassa käyttäjillä on mahdollisuus 

itseilmaisun, rajojen hakemiseen ja itsensä vertailuun ja peilaamiseen suhteessa muihin. 

Sosiaalisen median kautta saamme palautetta, huomiota ja hyväksyntää, joita erityisesti 

nuoret kaipaavat. (Mustonen 2012, 59.) Identiteetillä viitataan ihmisen käsitykseen itsestään 

ja minuudestaan (Matikainen 2008, 82).  Sosiaalisessa mediassa toimimisen yhteydessä 

voidaan puhua myös itsensä esittämisestä, sillä teksteillä ja kuvilla luomme kuvaa eli 

esitämme itseämme.  Tällöin verkko pitäisi ymmärtää uutena identiteettityön paikkana, jossa 

muodostamme identiteettiämme. Myös nimettömänä esiintyminen on osa identiteetin 

rakentamista, eikä kyse ole keksitystä minuudesta. (Matikainen 2008, 92.)  

 

Keskustelut:  

Nimensä mukaisesti sosiaalinen media on sosiaalista ja keskustelut sekä vuorovaikutus ovat 

keskiössä kaikissa sen muodoissa. Sosiaalisuus ja keskustelut ilmenevät erilaisina eri 

sivustoilla. Pari- tai ryhmäkeskustelut pikaviestimissä, keskustelua herättävät tilapäivitykset 

Facebookissa, lyhyet kirjoitukset eli twiitit Twitterissa tai pidemmät kirjoitukset blogeissa 

tuottavat kaikki erilaista vuorovaikutusta. Lisäksi keskustelut voivat olla yksityisiä 

käyttäjien välillä tai kaikille avoimia. (Kietzmann ym. 2011, 244.) 
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Jakaminen:  

Jakamisella viitataan erilaisten sisältöjen välittämiseen toisille käyttäjille.  Sosiaalisessa 

mediassa yksilöitä yhdistää jaetut objektit, kuten tekstit, kuvat, videot, äänet, linkit ja 

sijainnit. Materiaalin jakaminen luo siis myös sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. (Kietzmann 

ym. 2011, 245.) Esimerkiksi kuvien jakamiseen keskittyvässä Instagramissa käyttäjät 

jakavat julkisella tai yksityisellä käyttäjätilillään ottamiaan kuvia, joita toisilla käyttäjillä on 

mahdollista kommentoida tai tykätä.  

 

Läsnäolo:  

Useissa sosiaalisen median eri muodoissa käyttäjillä on mahdollisuus tarkastella ovatko 

muut käyttäjät paikalla sovelluksessa yhtä aikaa. Myös tämä luo yhteisöllisyyttä. Lisäksi 

useissa sovelluksissa käyttäjät voivat tekstien ja kuvien lisäksi jakaa muille käyttäjille sen 

hetkisen sijaintinsa. (Kietzmann ym. 2011, 246.) Näin ollen esimerkiksi Facebookissa 

käyttäjä voi lisätä tilapäivityksen yhteyteen olinpaikkansa.  

 

Suhteet:  

Sosiaalisessa mediassa käyttäjät verkostoituvat ja luovat vuorovaikutussuhteita muiden 

käyttäjien kanssa. Useilla sivustoilla käyttäjillä on mahdollisuus lisätä toisia käyttäjiä omille 

yhteystietolistoilleen. Suhteiden tasot vaihtelevat eri sivustojen välillä: toisilla sivustoilla 

suhteet ovat hyvinkin henkilökohtaisia ja toisilla taas etäisempiä tai virallisempia. 

(Kietzmann ym. 2011, 246.) 

 

Maine:  

Käyttäjän maine rakentuu useista tekijöistä eri sivustoilla. YouTubessa ladatun videon arvoa 

määrittelee se, kuinka monta kertaa videota on katsottu. Facebookissa puolestaan 

tilapäivityksien ja kuvien keräämät tykkäykset. Myös esimerkiksi Twitterissä ja 

Instagramissa käyttäjän seuraajien määrä rakentaa osaltaan käyttäjän asemaa. Käyttäjän 

suosiosta kertoo se, kuinka moni henkilö pitää tämän tuottamaa materiaalia kiinnostavana ja 

seuraamisen arvoisena. Toisaalta kyseiset luvut saattavat kertoa vain henkilön suosiosta, 

eivätkä välttämättä siitä kuinka moni todella lukee tai katsoo käyttäjän tuottamaa 

materiaalia. (Kietzmann ym. 2011, 247.) 

 



  

14 
 

2.2 Katsaus sosiaalisen median historiaan 

 

Ensimmäiset sosiaalisen mediaan liittyvät sivustot julkaistiin vuonna 2003. Ne olivat siis 

olemassa jo ennen sosiaalisen median käsitteen syntymistä, sillä termi sosiaalinen media 

vakiintui käyttöön vasta vuonna 2007, jolloin termi Web 2.0 väistyi taustalle. 

Englanninkielisen termin social media katsotaan syntyneen vuonna 2005, jolloin termi oli 

Suomessa vielä tuntematon. Tuolloin käytössä ollutta Web 2.0- termiä pidetään 

asiantuntijaterminä, joka ei juuri avautunut tavallisille käyttäjille. (Östman 2013, 67–68.) 

Ensimmäisiä sosiaalisen mediaan lukeutuvia sivustoja blogien ohella olivat erilaiset peli- ja 

virtuaalimaailmat, kuten esimerkiksi Habbo Hotel, IRC-galleria ja Skype. (Suominen 2013, 

29, 32.)  

 

Videoihin keskittyvä sivusto YouTube lanseerattiin vuonna 2005 ja samana vuonna sivuston 

kautta videoita katseltiin ympäri maailmaa jo kahdeksan miljoonaa kertaa päivässä. Sivusto 

nosti kommentointijärjestelmällään sisällönjakopalvelujen sosiaaliset puolet uusiin 

ulottuvuuksiin ja sitä kautta sosiaalisen median yhteisöllisyys sai uuden merkityksen.  

(Östman 2013, 84–87.) Voidaan sanoa, että YouTube mullisti kerralla tavallisten verkon 

käyttäjien mahdollisuudet oman videomateriaalin jakamiseen (Multisilta 2012, 73; 

Kietzmann ym. 2011, 245 ). Suomessa YouTuben suosiota on selitetty median muutoksella, 

uudella osallistumisenkulttuurilla ja mahdollisuudella omaehtoiseen sisällöntuotantoon. 

Palvelussa jaetaan esimerkiksi huumori- ja taidonnäytevideoita, uutispätkiä ja tavallisten 

ihmisten kuvaamia videoita.  (Suominen 2013, 89; Kietzmann ym. 2011, 245.) Vuosien 

varrella YouTubelle on kehitetty useita kilpailevia videosivustoja vaihtelevalla 

menestyksellä, joista yksi on Vimeo. Vuonna 2015 YouTube on kuitenkin jo vakiintunut 

käsite videosivustoista puhuttaessa. (Multisilta 2012, 74.) 

 

Vuotta 2007 pidetään sosiaalisen median vakiintumisen vuotena ja silloin käyttäjäkunta 

laajeni pienistä ryhmistä laajemmalle osalle väestöä. Tätä aiemmin myös suomalaiset 

käyttivät Internetiä pääosin satunnaisen verkkosivujen ja sähköpostiin selailuun. Vuonna 

2007 yhteisöpalvelu Facebook levisi Pohjoismaihin Suomi mukanaan ja sen suosio räjähti. 

Sivuston suosion nopea kasvu perustui käyttäjien voimaan, sillä tieto palvelusta levisi ennen 

kaikkea käyttäjiltä toisille. Facebook nousi pian muiden sosiaalisen median sivustojen 

joukosta sen kattokäsitteeksi ja esikuvaksi, johon muita sivustoja alettiin verrata. 

Facebookiin liittyivät Suomessa ensin nuoret ja nuoret aikuiset ja myöhemmin vanhemmat 
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ikäluokat. (Saarikoski 2013, 60; Suominen 2013, 128–132.) Sosiaalisen median eri sivustot 

ovat alusta asti olleet erityisesti nuorten suosiossa. 

 

Vuosina 2008 ja 2009 sosiaalinen media sai uusia sovelluksia ja sivustoja, mutta mikään 

niistä ei noussut YouTuben tai Facebookin kaltaiseen suurmenestykseen. Esimerkiksi 

lyhyiden tekstipäivitysten eli twiittien jakamiseen keskittyvä, mikroblogiksikin kutsuttu, 

Twitter lanseerattiin vuonna 2006 ja Suomeen se rantautui vuonna 2011. Vuosina 2008–

2009 aiemmin läpimurtonsa tehneet suursivustot jatkoivat kasvuaan ja kilpailu sivustojen 

välillä kävi kovana. Tuolloin esimerkiksi MySpace-sivuston suosio alkoi hiipua. Vuotta 

2008 pidetään sosiaalisen median lopullisena läpimurtovuotena, jolloin se arkipäiväistyi ja 

tuli sähköpostin ja Internetin selaamisen rinnalle osaksi käyttäjien arkea. Sosiaalisen median 

läpimurrossa kuluttajan, tuottajan ja käyttäjän rooli yhdistyivät. (Saarikoski 2013, 146, 156, 

162.) 

 

Vuonna 2010 julkaistiin yhdysvaltalainen älypuhelinsovellus ja sosiaalisen median palvelu 

Instagram, joka keräsi 10 miljoonaa käyttäjää vuodessa. Kyseisestä kuvapalvelusta tuli 

hetkessä yksi sosiaalisen median suosituimmista sivustoista.  Sivusto perustuu digikuvien 

ottamiseen, käsittelemiseen ja jakamiseen toisille käyttäjille. Sovelluksessa pääasiassa 

neliönmuotoisia valokuvia käsitellään erilaisten valmiiden suodattimien avulla, jolloin ne 

saadaan näyttämään esimerkiksi Polaroid- tai filmikuvilta. (Suominen 2013, 250–251.) 

Sovelluksessa voidaan jakaa myös enintään 15 sekunnin mittaisia videoita. 

 

Yksi sosiaalisen median uusimmista sovelluksista on yhdysvaltalainen Snapchat, joka 

profiloituu omien nettisivujensa mukaan nuorille 13–34-vuotiaille käyttäjille. Sovellus 

perustuu kuvien ja korkeintaan kymmenen sekunnin mittaisten videoiden jakamiseen. 

Tuotettu materiaali voidaan lähettää suoraan toiselle käyttäjälle pikaviestisovelluksen tapaan 

tai jakaa laajemman käyttäjäjoukon nähtäväksi. Muista sosiaalisen median muodoista 

poiketen tuotettu materiaali ei tallennu sovellukseen vaan se poistuu viimeistään 

vuorokauden kuluttua materiaalin lataamisesta. Suoraan toiselle käyttäjälle lähetetyt viestit, 

kuvat ja videot häviävät heti vastaanottajan katsottua ne. Materiaalia ei siis voida tarkastella 

myöhemmin uudestaan. Sovellus on levinnyt ympäri maailmaa ennätysvauhtia ja sen kautta 

katsotaan yli viisi miljardia videota päivittäin. (Snapchat-internetsivut 2015). 
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Twitterin omistama Periscope alkoi levitä Suomessa syksyllä 2015 tätä tutkielmaa 

tehdessäni. Sovellus mahdollistaa suorien videolähetysten lähettämisen älypuhelimen avulla 

ympäri maailmaa. Nuoret toimivat sosiaalisen median etujoukoissa ja ovat löytäneet 

tämänkin sovelluksen ensimmäisinä. Helsingin Sanomien artikkelin mukaan valtaosa 

sovelluksen käyttäjistä Suomessa on teinejä (HS 27.11.2015). 

 

2.3 Sosiaalinen media nuorten mediana 

 

Sosiaalinen media on nykyään osa lähes jokaisen suomalaisen arkea, joten voimme sanoa 

elävämme vahvaa sosiaalisen median aikakautta. Tällä hetkellä maassamme elää 

diginatiivien sukupolvi, joka on syntynyt ja kasvanut sähköisten viestimien ja median 

keskellä.  (Suominen 2013, 11; Mäntymäki 2012, 12.) Internetin käyttö vaihtelee 

ikäluokittain: nuorilla korostuu verkon sosiaalisuus ja vanhemmat ovat tieto-orientoituneita 

tietoa hakien ja uutisia lukien. Vanhemmille netti on päänsääntöisesti väline, kun taas 

nuorille se on tärkeä osa elämää, paikka jossa vietetään aikaa ja eletään. (Matikainen 2011, 

20, 26.) Sosiaalinen media on integroitunut osaksi nuorten elämää, siitä on tullut fyysisen 

elinympäristön ja todellisuuden jatke (Mäntymäki 2012, 20). Visuaalisella kulttuurilla on 

suuri rooli nuorten elämismaailmassa, oman visuaalisen materiaalin kuten valokuvien ja 

videoiden tuottaminen ja jakaminen ovat osa useimpien nuorten arkea (Hyvärinen & Särkelä 

2015, 159). Nuoret käyttävät uutta teknologiaa, kuten älypuhelimia ja tabletteja, sekä 

sosiaalista mediaa pääasiassa vapaa-ajallaan (Mäntymäki 2012, 23). 

 

Sosiaalinen media elää ja kehittyy vauhdilla ja nuoret ovat ensimmäisinä mukana sen uusissa 

muodoissa, sovelluksissa ja palvelimissa. Itse melko aktiivisena sosiaalisen median 

käyttäjänä törmäsin esimerkiksi Snapchat-sovellukseen vasta keväällä 2015 ja huomasin sen 

käytön yleistyneen esimerkiksi suosittujen suomalaisbloggaajien joukossa kesällä 2015. 

Haastattelujeni perusteella nuoret olivat löytäneet kyseisen sovelluksen jo vuotta aiemmin. 

Lisäksi vain muutama viikko aineiston keräämiseni jälkeen sosiaalisen median Periscope-

sivusto alkoi levitä nuorten joukossa. Kyseistä sivustoa kukaan ei ollut tuonut esiin 

kyselylomakevastauksissaan vain muutama viikko aiemmin.  

 

Tilastokeskuksen vuoden 2014 Väestön tieto- ja viestintätekniikan käytön tutkimuksen 

mukaan jotakin yhteisöpalvelua seurasi päivittäin 93 % 16–24-vuotiaista, kun esimerkiksi 
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45–54-vuotiaista jotakin yhteisöpalvelua seurasi 46 %. Tutkimuksen mukaan 

yhteisöpalvelut ovat erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten suosiossa ja he ovat aktiivisimpia 

käyttäjiä. 16–24-vuotiaat ovat ahkerimpia yhteisöpalveluiden käyttäjiä, sillä 43 % heistä 

seuraa yhteisöpalveluja useita kertoja päivässä. (Tilastokeskus 2014, 16–17.)  

 

Tilastokeskus on tutkimuksissaan keskittynyt laajemmin sosiaalisen median tarkasteluun 

vuosina 2010 ja 2014, joten tällä aikavälillä tapahtuneiden muutosten tarkastelu on helppoa. 

Tutkimuksen mukaan oman materiaalin tuottaminen on kasvanut neljässä vuodessa paljon. 

Esimerkiksi omien tekstien, kuvien tai muun materiaalin laittamisessa Internetiin muiden 

nähtäville kasvua on tapahtunut kaikissa ikäryhmissä yhteensä 20 %, sillä vuonna 2010 koko 

väestöstä omaa materiaalia oli Internetiin laittanut 18 % ja vuonna 2014 38 %. 

(Tilastokeskus 2014, 14.) 

 

16–34-vuotiaista omaa materiaalia Internettiin oli ladannut vuonna 2010 28 % ja neljä vuotta 

myöhemmin 56 % (Tilastokeskus 2014, 15). Oman materiaalin julkaisun suosion kasvulle 

Tilastokeskus määrittelee muun muassa yhteisöpalvelujen kasvaneen suosion sekä 

älylaitteiden yleistymisen. (Tilastokeskus 2014, 14.)  Kyseisen tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että nuoret tuottavat materiaalia internettiin ja sosiaaliseen mediaan. Erot 

ikäryhmien aktiivisuudessa sosiaalisen median käytössä ovat tasoittuneet aikavälillä 2010–

2014, eli sosiaalisen median käyttö kaikilla osa-alueilla on yleistynyt myös vanhemmalla 

väestöllä, mutta aktiivisimmat käyttäjät ovat edelleen nuoria. Kyseisen tutkimuksen mukaan 

nuoret ovat myös aktiivisimpia materiaalin tuottajia. (Tilastokeskus 2010, 1, 13.) Sosiaalinen 

media yhteisöpalveluineen on siis nuorten mediaa.  
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3 MEDIAKASVATUS JA UUDENLAISET MEDIATAIDOT 

 

Tutkimukseni liittyy koulukontekstiin, vaikka tutkimusaineistoni käsittelee lukiolaisten 

sosiaalisen median käyttöä ja visuaalisen materiaalin tuottamista vapaa-ajalla. Lapsuus ja 

nuoruus ovat osa kasvatuksellista kontekstia ja visuaalisen ilmaisun kysymykset ovat 

taidekasvatuksellisia (Mustola ym. 2015, 18). Pohdinta kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin 

opettamisesta on jatkuvasti esillä ja mediakasvatuksen roolia ja paikkaa opetuksessa 

pohditaan valtakunnallisesti. Sosiaalista mediaa ja nuoria tutkiessa on väistämätöntä 

tarkastella aihetta myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Niemen (2012) mukaan koulun 

tehtävä on kasvatuksellinen ja tavoitteena on, että yksilöille muodostuu kyky vastuulliseen 

toimintaan niin yksilöitä kuin yhteisönkin jäseninä. Koulun ja opettajien tulee ohjata 

oppilaita toimimaan vastuullisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jolloin niiden 

erityistehtävänä on mediataitojen kehittäminen. (Niemi 2012, 31–32.) Mediakasvatuksen 

sisällöt kuuluvat perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa aihekokonaisuuksien 

lisäksi erityisesti kuvataiteen opetuksen alle.  

 

Vuonna 2011 Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekivät päätöksen tukea 

oppilaitosten mediakasvatuksen suunnittelua ja kehittämistä. Päätöksen myötä syntyi 

mediakasvatuksen toimintaohjelma Lapset ja nuoret mediaosallistujina, joka tarjoaa 

opettajille menetelmiä mediakasvatuksen opettamiseen, taustateoriaa ja opetusmateriaalia. 

Toimintaohjelman mukaan mediakasvatus tukee lasten ja nuorten osallistumista ja vahvistaa 

koulujen yhteisöllisyyttä. Sen mukaan mediakasvatuksen on tapahduttava laaja-alaisesti 

kaikessa opetus- ja kasvatustyössä. (OPH 2011, 5.) 

 

Toimintaohjelma korostaa osallistamista ja osallistumista tukevaa mediakasvatusta, joka 

antaa oppilaille mahdollisuuden itseilmaisuun ja muiden näkemysten ymmärtämiseen. 

Osallistuva mediakasvatus lähtee liikkeelle oppilaan kokemusmaailmasta ja arjesta 

nousevista kysymyksistä. Se korostaa oppijan omia lähtökohtia, sisältöjen tuottamista, 

yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista. Tällaisen osallistumiseen tukevan 

mediakasvatuksen tulisi olla osa kaikkea opetustyötä, sillä osallisuuden tunne on tärkeä niin 

lapsille, nuorille kuin aikuisillekin (OPH 2011, 5-7.)  

 

Mediakasvatus on moniulotteinen käsite, joka muovautuu ja hakee muotoaan jatkuvasti. Se 

saa merkityksensä ihmisten puheissa sekä esimerkiksi opettajien ja kasvattajien 
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keskusteluissa. Sitä ei siis voida määritellä yksiselitteisesti. (Kupiainen & Sintonen 2009, 5.) 

Kupiainen ja Sintonen määrittelevät mediakasvatuksen ”kasvatukseksi ja opiksi mediasta 

median parissa” (2009, 15). Mediakasvatuksen avulla pyritään kasvattamaan tulevaisuuden 

mediaosaajia ja toimijoita. Mediakasvatuksen tarkoituksena nähdään yleisesti 

medialukutaitojen opettaminen ja oppiminen (Sintonen 2012, 64; Kotilainen 1999, 34.) 

Medialukutaidoilla tarkoitetaan median kuvien, viestien ja merkitysten vastaanottamiseen, 

osallisuuteen, vuorovaikutuksellisuuteen sekä omaehtoiseen tuottamiseen liittyviä taitoja 

(Kupiainen & Sintonen 2009, 15). 2010-luvun mediakasvatuksen lähtökohdiksi nousee 

sosiaalinen media ja digitaalinen kulttuuri (Sintonen 2012, 64). 

Medialukutaitojen sijaan nykyään puhutaan mediataidoista, joka terminä viittaa median 

viestien vastaanottamisen, siis perinteisen lukemisen, lisäksi median käytön ja soveltamisen 

taitojen osaamiseen. Mediataito on terminä laajempi ja osuvampi, sillä se ei medialukutaidon 

tavoin viittaa vain kirjoitettuun kieleen ja tekstien hallintaan.  (Herkman 2008, 48, 72–73.) 

Perinteisen tekstin lisäksi nykyään on osattava tarkastella erilaisia kuvia, ääntä, videoita ja 

niiden yhdistelmiä. Tällainen laaja-alainen tekstikäsitys ymmärretään myös 

monilukutaitoina, joka nousee keskiöön perusopetuksen ja lukion uusissa, syksyllä 2016 

käyttöön tulevissa, opetussuunnitelmissa (Matikainen 2008, 121; OPH 2014, 22; OPH 2015, 

34).  

Ajan saatossa mediakasvatus on kulkenut käsi kädessä teknologiakehityksen kanssa ja on 

keskittynyt selkeästi erilaisten uusien laitteiden hallintaan. 1970-lukua määrittelivät televisio 

ja massamediat, 1980-luvulla koulut saivat ensimmäiset videolaiteet ja 1990-luvuilla 

tietokoneet. (Kupiainen & Sintonen 2009, 11, 27.) Omien kouluaikojeni ainoina 

mediakatsauksina 2000-luvulla voidaan pitää valtakunnallisia sanomalehtipäiviä.  2010-

luvulla kuitenkin lähes jokaisen oppilaan ja opettajan taskusta löytyy älypuhelin, luokista 

tietokoneen lisäksi tabletti ja liitutaulun on useimmiten korvannut älytaulu, jolloin myös 

opetuksen on siirryttävä eteenpäin. 

Laajan ja monisyisen aihealueen vuoksi ei ole yhtä tapaa tai opetusmuotoa 

mediakasvatuksen opettamiseen kouluissa. Emme myöskään enää ole riippuvaisia vain 

yhdestä medialaitteesta, joten opettajien on koottava ja kehitettävä omanlaisensa tapa opettaa 

mediakasvatusta. Tämä onkin yksi mediakasvatuksen haasteista. Toisena haasteena pidetään 

oppilaiden ja opettajan välistä teknologista kuilua: opettajien vasta opetellessa uusia median 
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muotoja ja laitteita, oppilaat hallitsevat ne jo lähes kokonaan (Herkman 2007, 70). He ovat 

syntyneet digitaalisen aikaan ja älylaitteet sovelluksineen ovat heille arkipäivää.  

 

Taalaksen, Taarnasen ja Pöyhösen (2011) mukaan nykypäivänä sosiaalisen median 

hyödyntäminen opetuskäytössä on vähäistä ja vanhanaikaista eikä sen mahdollistamaa 

lisäarvoa erilaisten oppijoiden, oppimistilanteiden ja eri oppiaineiden näkökulmasta 

ymmärretä, vaikka nuorten vapaa-ajan mediakäytön yhdistäminen koulutyöhön voisi tukea 

tavoitteellista oppimista (2011, 67). Nykypäivän lapset ja nuoret ovat taitavia teknologisilta 

taidoiltaan, mutta esimerkiksi teknologian ja median hyödyntäminen opiskelussa ja mediaan 

liittyviä eettisiä kysymyksiä tulisi opettaa ja tarkastella koulussa. On syytä erottaa toisistaan 

mediataidot ja median käyttötaidot ja huomata, etteivät käyttötaidot automaattisesti kehity 

mediataidoiksi (Matikainen 2008, 121). Mediakasvatuksen opetuksen tulisi siis siirtyä 

erilaisten laitteiden hallinnasta sisältöjen ja merkitysten tarkasteluun.  

 

Suoranta ja Ylä-Kotola (2000) jakavat mediakasvatuksen oheisen taulukon (TAULUKKO 

1) mukaan mediapedagogiikkaan ja mediadidaktiikkaan. Näistä ensimmäinen jakautuu 

kolmeen kategoriaan, joita ovat: informaaliset oppimisympäristöt, mediaoppi sekä 

mediakritiikki. Yleisesti mediapedagogiikalla tarkoitetaan niitä kasvatusfilosofia 

näkökulmia, jotka ohjaavat opettajan työtä aiheen parissa. Mediadidaktiikalla puolestaan 

viitataan niihin käytännön ratkaisuihin, joita opettaja arjessaan käyttää. Nämä pohjautuvat 

opettajan omaan mediapedagogiseen ajatteluun. (2000, 12–15.) 
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TAULUKKO 1. Mediakasvatuksen osa-alueet (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 13) 

Mediakasvatus 

 

Mediapedagogiikka Mediadidaktiikka 

 

Informaali oppiminen 

 

Mediakritiikki 
 

Mediaoppi 

 Media opetuksen kohteena ja 

media välineenä opetuksessa 

 Mediatuotanto 

 Mediaretoriikka 

 

 Opetuksen suunnittelu 

 Opetusmuodot 

 Median käyttö eri oppiaineissa 

 

 

Informaalisilla oppimisympäristöillä viitataan koulun ulkopuolella tapahtuvaan 

kasvatukseen ja oppimiseen, lasten ja nuorten kulttuuriin sekä yhteiskunnan kulttuurisiin ja 

sosiaalisiin ilmiöihin, joista opettajan on oltava tietoinen. Näiden tunteminen auttaa 

opettajaa suuntaamaan opetustaan oppilaiden kokemusmaailmasta lähteväksi ja näin ollen 

mielenkiintoiseksi. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 12–13; Luukkainen 2012, 40; 

Hoechsmann & Poyntz 2012, 16.) Tutkimukseni tuo esiin juuri tämän kaltaista tietoa nuorten 

omasta kulttuurista ja on siksi erittäin relevantti kuvataidekasvatuksen kentällä.  

 

Mediaoppi toisena mediapedagogiikan osana jakautuu kolmeen osa-alueeseen. 

Ensimmäiseksi on kyse koulun eri oppiaineiden suhteesta mediaan: media voi olla joko 

opetuksen kohteena tai välineenä. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 13.) Toinen osa-alue on 

mediatuotanto, joka keskittyy mediaesitysten rakentumiseen erilaisten valintojen ja 

prosessien kautta. Tarkastellaan esimerkiksi sitä millaisia uutisia päivän sanomalehteen on 

valittu ja miksi. Mediatuotantoon kuuluvat myös mediateknologiset kysymykset, erilaisten 

ohjelmistojen ja sovellusten tarkastelu sekä laitteiden merkityksen pohdinta. Kolmas osa-

alue, mediaretoriikka viittaa erilaisiin kerronnan, lukemisen ja vastaanottamisen tapoihin, 

valintoihin ja tyyleihin. Mediaretoriikka lähestyy mediaa ilmaisun kautta: tarkastellaan, 
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minkälaisilla lauseilla tuotetta mainostetaan lehdessä tai mihin seikkoihin uutisankkurin 

uskottavuus perustuu. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 14.)  

 

Mediakritiikki kolmantena mediapedagogiikan osa-alueena opettaa tarkastelemaan median 

kuvia ja tekstejä kriittisesti, auttaa löytämään piilotettuja merkityksiä ja viestejä. (Suoranta 

& Ylä-Kotola 2000, 14–15; Niemi 2012, 31.) Mediadidaktiikalla tarkoitetaan erityisesti 

mediakasvatuksen pedagogisia ulottuvuuksia ja käytännön valintoja opetustyössä.  Se 

paneutuu esimerkiksi opetusmuotoihin ja – tapoihin: toimitaanko luokassa yksin vai 

ryhmissä, jakautuuko opetus projekteihin vai tuntisuunnitelmiin. 

 

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan monilukutaidon 

käsitteestä, joka viittaa laaja-alaiseen tekstikäsitykseen (OPH 2014, 22). Lukutaidoilla ei siis 

nykyään ole enää relevanttia viitata vain erilaisten tekstien omaksumiseen, vaan laajemmin 

myös kuvien ja intertekstuaalisten sekä multimodaalisten viittauksien ymmärtämiseen, joita 

nykymedia on täynnä. Monilukutaito lähestyy erilaisia lukemisen taitoja mediataitokäsitettä 

laajemmassa mittakaavassa, sillä siihen sisältyy kaikki ihmisten väliseen kommunikointiin 

liittyvä viestintä (Räsänen 2015, 106). Mediataitoinen yksilö ymmärtää ja hyödyntää 

mediakulttuurin ilmiöitä laajasti, syvällisesti, yhteisöllisesti ja eettisesti. Mediataidot 

muuttuvat ja kehittyvät kokoajan, niiden oppiminen nähdään jatkumona ja osana elinikäistä 

oppimista. (Kupiainen & Sintonen 2009, 15, 21, 31.) 

Nykyisen osallisuuden kulttuurin myötä perinteisten mediataitojen rinnalle nousee yhä 

vahvemmin osallistavien, yhteisöllisten ja luovien taitojen osaaminen (Kupiainen & 

Sintonen 2009, 14). Valtaosa nuorista on mukana sosiaalisessa mediassa joko jakaen paloja 

elämästään tai seuraten muita, jolloin uudentyyppisten mediataitojen osaaminen on erityisen 

tärkeää (Mäntymäki 2012, 23). 2010-luvun mediakasvatuksen lähtökohdiksi nouseekin 

sosiaalinen media ja digitaalinen kulttuuri. Omaehtoisuus ja osallisuus nähdään myös 

oppimisen ja opetuksen keskeisinä käsitteinä (Sintonen 2012, 64; Sinko 2012, 5).  Tämän 

päivän media yhdistää ja osallistaa, ja sen vuoksi nämä median piirteet tulee ottaa huomioon 

opetuksessa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa (Opetushallitus 2009, 6). Digitaalisen 

ajan mediakasvatus on myös tavoitekeskeistä kasvatusta, jonka pääpiirteiksi nousevat 

vuorovaikutus ja osallisuus sekä yhteiskunnallisesti että kulttuurisesti (Sintonen & 

Kupiainen 2009, 15). 
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3.1 Mediakasvatus ja kuvataide perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

 

Kyselylomakkeeseeni ja parihaastatteluihin osallistuneet nuoret olivat lukion ensimmäisen, 

toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoita. Osa heistä oli siis edellisenä keväänä 

siirtynyt perusopetuksessa lukioon ja he kaikki olivat suorittaneet opintonsa peruskoulussa 

ja lukiossa nykyisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Käytössä oleva perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet on vuodelta 2004 ja lukion opetussuunnitelman perusteet 

vuodelta 2003. On oleellista aluksi tarkastella näiden opetussuunnitelmien sisältöä 

mediakasvatuksen ja kuvataideopetuksen näkökulmista ja siirtyä sen jälkeen 

opetussuunnitelmauudistuksiin.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mediakasvatus on sisällytetty kaikkea 

opetusta koskeviin yhteisiin ainekokonaisuuksiin, eikä mediakasvatus ole oma oppiaineensa 

kouluissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa opetus määritellään joko 

ainejakoiseksi tai eheytetyksi. Eheyttävä opetus perustuu ilmiöpohjaisuuteen, jolloin 

opetettavaa aihetta tarkastellaan useista näkökulmista yli oppiainerajojen. 

Opetussuunnitelma listaa seitsemän eheyttävää aihekokonaisuutta, jotka sisältöineen ja 

tavoitteineen sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Näistä seitsemästä aihekokonaisuudesta media 

on nostettu omaksi aihekokonaisuudekseen Viestintä ja mediataito ja lisäksi se huomioidaan 

aihekokonaisuudessa Ihminen ja teknologia. (OPH 2004, 38–39, 43.) 

 

Viestintä- ja mediataidot aihekokonaisuuden päämääräksi on nostettu ilmaisu- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittäminen, median aseman edistäminen, median merkityksen 

ymmärtäminen sekä mediataitojen kehittäminen. Aihekokonaisuus painottaa 

viestintätaitojen osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä ulottuvuutta sekä 

mediataitojen hallintaa niin vastaanottajan kuin tuottajankin roolissa. (OPH 2004, 39.) 

Aihekokonaisuuden opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä korostuvat itseilmaisu, viestinnän 

erittely ja tulkinta, tiedonhankinta ja hankitun tiedon hyödyntäminen, median 

monimuotoisuus, mediakriittisyys, omien viestien tuottaminen ja välittäminen, median 

viestien ja viestinnän keinojen hyödyntäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä 

välineiden ja laitteiden käyttö (OPH 2004, 39–40). 

 

Aihekokonaisuuden Ihminen ja teknologia päämääräksi nousee erityisesti ihmisen ja 

teknologian suhteen sekä teknologian merkityksen ymmärtäminen. Aihekokonaisuuden 
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mukaan perusopetuksen on tarjottava perustietoa teknologiasta, opastaa sen välineiden ja 

laitteiden käytössä sekä ohjattava teknologiaan liittyvissä eettisissä ja moraalisissa 

kysymyksissä. (OPH 2004, 42.)  

 

Sosiaalista mediaa ei ole suoraan mainittu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, 

mutta siihen liittyvät sisällöt nouset opetussuunnitelmasta kuitenkin selvästi esiin. 

Aihekokonaisuus Viestintä ja mediataito korostaa juuri niitä sosiaalisen median käyttöön 

liittyviä taitoja osallistumisesta, vuorovaikutukseen, yhteisöllisyyteen ja ottaa huomioon 

mediataidot niin vastaanottajana kuin tuottajanakin.  

 

Median ja erityisesti sosiaalisen median esittämä materiaali on vahvasti visuaalista: kuvia ja 

videota. Lasten ja nuorten voidaan sanoa elävän kuvien keskellä, jolloin myös heidän itse 

tuottamansa materiaali saa vaikutteita median visuaalisista kuvastoista. Marjo Räsäsen 

(2015) mukaan taide on osallistumista erilaisiin symbolisiin järjestelmiin, eikä sitä voida 

erotella muusta kulttuurista. Taide nähdään yhtenä välineenä kommunikaatioon ja 

merkityksenantoihin. Moninaista kulttuuria edistävän kasvatuksen tavoitteeksi nousee eri 

tiedonaloilla käytettyjen symbolijärjestelmien ymmärtäminen ja niiden lukutaitojen 

opettaminen. Koulun kuvataideopetuksessa kyse on siitä, miten ymmärrämme itsemme ja 

paikkamme maailmassa. (Räsänen 2015, 42.) Linkki mediakasvatuksen ja 

kuvataideopetukseen välillä on siis selkeä. Herkmanin (2007) mukaan mediakasvatuksen 

keskiöön on otettava arkinen mediakulttuuri ja nuorten kokemusmaailma televisioineen, 

kännyköineen ja internetteineen. Näissä kaikissa kuvat ovat keskeisessä asemassa. 

Mediakasvatuksen huomio on suunnattava koko visuaalisen kulttuurin kenttään. (Herkman 

2007, 62.) Nuoret omaksuvat digitaalisen ajan kulttuuria pääosin omaehtoisesti vapaa-

ajallaan koulun ulkopuolella, jolloin informaalisten oppimisympäristöjen merkitys korostuu.   

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan keskeistä peruskoulun 

kuvataideopetuksessa on ymmärtää kaikkia visuaalisen kulttuurin muotoja eli taidetta, 

mediaa ja ympäristöä. Aihepiirit tulisi kytkeä oppilaille merkityksellisiin kokemuksiin. 

(OPH 2004, 236.) Kuvataiteen opetussuunnitelmassa media ja oppilaiden oma 

kokemusmaailma on siis huomioitu. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet jakautuu oppiainekohtaisesti vuosiluokkiin 1-

4 sekä 5-9. Keskityn tarkastelemaan kuvataiteen opetussuunnitelmaa ainoastaan 
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vuosiluokkien 5-9 kohdalta, sillä tutkimusaineistoni on kerätty lukiolaisilta, jotka ovat 

muutaman vuoden sisällä siirtyneet lukioon yläkoulusta. Vuosiluokkien 5 - 9 

kuvataideopetus painottaa kuvaa ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallista ilmaisua sekä 

mediateknologista osaamista. Kuvataiteen opetuksen tavoitteiden mukaan vuosiluokilla 5 -

9 oppilas oppii kuvataiteen ja kuvaviestinnäin ilmaisumuotoja, kuvallisen viestinnän ja 

vaikuttamisen keinoja sekä erilaisia tekniikoita, työvälineitä ja materiaaleja osana omaa 

ilmaisuaan (OPH 2004, 238). Tavoitteet korostavat siis kuvataiteen lisäksi myös muun 

kuvaviestinnän ominaispiirteiden hallintaa ja niiden hyödyntämistä oppilaan omassa 

ilmaisussa myös mediassa.  

 

Vuosiluokkien 5 - 9 kuvataideopetuksen keskeiset sisällöt on jaettu neljään osa-alueeseen, 

joista yksi on Media ja kuvasisältö. Kyseisen osa-alueen sisältöjä ovat: kuvan 

käyttötarkoitukset mediassa, median rakenteellinen ja sisällöllinen analyysi, valokuvaus tai 

video- ja digitaalinen kuvaus, kuvitus, sarjakuva ja liikkuvakuva, graafinen suunnittelu, 

mainonta sekä elokuvat ja televisio-ohjelmat. (OPH 2004, 239.) Osa-alue huomioi kuvan 

erilaiset käyttötavat mediassa sekä median analysoinnin rakenteellisesti ja sisällöllisesti, 

mutta ei huomio esimerkiksi oman materiaalin tuottamista. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antaa päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 

kahdeksan. Tässä laajassa kriteeristössä median osaamisalueet on huomioitu muutamissa 

kohdissa. Kriteereiden mukaan päättöarvosanan kahdeksan saava oppilas osaa esimerkiksi: 

kuvallisen median kuvan rakentamisen keinoja, materiaaleja ja tekniikoita, tarkastella ja 

tulkita viestinnän kuvia sekä kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteet. (OPH 2004, 

239–240.) Peruskoulun päättäessään valinnaisen kuvataiteen valinneen oppilaan tulisi siis 

hallita useita mediakasvatuksellisia sisältöjä. 

 

3.2 Mediakasvatus ja kuvataide lukion opetussuunnitelmassa 

 

Tällä hetkellä käytössä olevan lukion opetussuunnitelman perusteet ovat vuodelta 2003. 

Opetussuunnitelman opetuksen yleiset tavoitteet nostavat esiin tieto- ja viestintätekniikan 

monipuoliset käyttötaidot. Lisäksi tavoitteet korostavat ongelmaratkaisutaitoja, oma-

aloitteisuutta sekä taitoa toimia erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Lisäksi painotetaan 

yhteisöllisen opiskelun kautta tapahtuvaa kehitystä yhteistyö-, vuorovaikutus ja 
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viestintätaidoissa. (OPH 2003, 24.) Näen näissä kaikissa tavoitteissa yhteyden sosiaalisen 

median hallintaan, vaikka sosiaalista mediaa ei ole terminä opetussuunnitelmissa mainittu.   

  

Viestintä- ja mediaosaaminen on huomioitu myös lukion aihekokonaisuuksissa, jotka ovat 

kaikkia oppiaineita koskevia opetusta eheyttäviä kokonaisuuksia. Opetuksen lisäksi nämä 

aihekokonaisuudet otetaan huomioon lukion koko toimintakulttuurissa. Valtakunnallisesti 

kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat: Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, 

Hyvinvointi ja turvallisuus, Kestävä kehitys, Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, 

Teknologia ja yhteiskunta sekä Viestintä- ja mediaosaaminen, joista on oleellista tarkastella 

tarkemmin vain viimeisintä. (OPH 2003, 24–25.) 

 

Kaikille aihekokonaisuuksille on määritelty erillisten tavoitteiden lisäksi myös yhteiset 

tavoitteet, joista tärkeimmäksi nousee mielestäni opiskelijan kyky havainnoida ja analysoida 

nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä (OPH 2003, 24). Media sosiaalisine medioineen on 

ehdottomaksi yksi tämän päivänä merkityksellisimmistä ilmiöistä ja toimintaympäristöistä, 

ja siksi lukiokoulutuksen tulisikin tarjota välineitä sen käsittelemiseen.  

 

Aihekokonaisuuden Viestintä- ja mediaosaaminen tavoitteissa huomioidaan monipuolisesti 

mediataidot. Aihekokonaisuuden myötä opiskelija pitäisi osata esimerkiksi tulkita ja 

vastaanottaa erilaisia viestejä, tarkastella mediaa kriittisesti ja eettisesti sekä ottaa vastuuta 

sisällöntuottamisesta ja median käytöstä, tuottaa mediasisältöä ilmaisullisesti monipuolisesti 

ja käyttää mediaa sekä välineenä että oppimisympäristönä. Aihekokonaisuuden avulla 

opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksia ja roolia useissa ympäristöissä. Tavoitteet 

ottavat huomioon median roolin niin henkilökohtaisella kuin yleismaailmallisellakin tasolla 

esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen, mutta myös minäkuvan muokkaajana. (OPH 

2003, 29.) 

 

Lukiossa mediakasvatus on ”verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja 

yhteiskunnallisten taitojen sekä opiskelutaitojen kehittämistä” (OPH 2003, 29). 

Mediaosaaminen nähdään lukiossa sekä taitojen että tietojen oppimisena, mutta myös 

opiskelun kohteena ja välineenä. Lukion mediakasvatus korostaa monivälineellisyyttä, 

visuaalisuutta ja oppimista aidoissa oppimisympäristöissä. (OPH 2003, 29.) Ymmärrän 

informaaliset oppimisympäristöt osaksi aitoja oppimisympäristöjä, jolloin lukion 

opetussuunnitelma ottaa huomion oppimiseen myös kouluympäristön ulkopuolella.  
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Lukio-opetuksen pitäisi siis jo nyt, ainakin opetussuunnitelman perusteella, ohjata 

opiskelijoita osaaviksi mediataitajiksi, mutta se toteutuvatko nämä tavoitteet käytännössä on 

varmasti hyvin koulukohtaista. On myös huomioitava, että valta-osa nuorten median 

käytöstä tapahtuu heidän vapaa-ajallaan ja on alkanut jo paljon ennen lukioon siirtymistä. 

On opetuksen laadusta riippuvaista, näkevätkö nuoret koulussa opetettujen mediataitojen 

yhteyden omaan arkitoimintaansa.  

Lukiossa opiskelijoiden on mahdollisuus valita joko kaksi pakollista kuvataiteen kurssia ja 

yksi musiikin kurssi tai yksi kuvataiteen kurssi ja kaksi musiikin kurssia. Mikäli opiskelija 

ei valitse vapaaehtoisia syventäviä kursseja lukiossa, on hänellä vain joko yksi tai kaksi 

kurssia kuvataidetta koko lukioaikana. Pakollisten kurssien lisäksi opetussuunnitelmassa 

valtakunnallisia syventäviä kuvataiteen kursseja on kolme: Media ja kuvien viestit, Taiteen 

kuvista omiin kuviin ja Nykytaiteen työpaja (OPH 2003, 201–202). Media on siis huomioitu 

yhdellä vapaavalintaisella kurssilla. Kuvataidelukiot tarjoavat laajemman kurssivalikoiman 

opiskelijoilleen.  

 

Lukion kuvataideopetuksen kautta opiskelija oppii ”tulkitsemaan, arvostamaan ja 

arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on 

kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden 

merkityksistä” (OPH 2003, 202). Kuvataiteen lisäksi opetus huomioi siis koko visuaalisen 

kulttuurin ja sen ilmiöt.  

 

Opiskelijan omista lähtökohdista nousevat työskentely tuo onnistumisen kokemuksia, 

opettaa nauttimaan taiteesta ja omien mielenkiinnonkohteiden ilmaisemiseen. 

Kuvataideopetus kehittää opiskelijan luovuutta, ajattelua ja mielikuvitusta. Opiskelija oppii 

tarkastelemaan ja perustelemaan arvovalintojaan omassa elämässään, kuvataiteissa, 

mediassa ja erilaisissa kulttuuriympäristöissä niin esteettisestä kuin eettisestäkin 

näkökulmasta. Opetuksen tärkeimpänä tavoitteena on taiteen merkityksen ymmärtäminen 

osana omaa elämää ja yhteiskuntaa. (OPH 2003, 202.) 

 

Kuvataiteen opetuksen kaikille kursseille yhteisiä sisältöjä ovat kuvailmaisu ja kuvallinen 

ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, median visuaaliset tekstit sekä 

arkkitehtuuri, muotoilu ja ympäristösuunnittelu. Media on siis nostettu omaksi sisällökseen 
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hieman harhaanjohtavalla median visuaaliset tekstit- nimikkeellä. Sisältökokonaisuuden 

nimi kuitenkin tarkentuu opetuksen tavoitteissa, joiden mukaan kuvataiteen opetuksen 

myötä opiskelija hahmottaa mediakulttuurin vaikutusta yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella 

tasolla, oppii mediatuotantoa eli sisällön suunnittelua, tuottamista ja arviointia sekä 

mediateknologian hyödyntämistä omassa työskentelyssä (OPH 2003, 202). Median roolin 

ymmärtäminen tulee ilmi myös tavoitteessa, jonka mukaan kuvataideopetuksen kautta 

opiskelija tunnistaa, ymmärtää ja arvottaa kuvataiteen lisäksi myös muuta visuaalista 

kulttuuria niin omassa elämässään kuin laajemminkin yhteiskunnassa. (OPH 2003, 202). 

 

Media ja kuvien viestit- kurssin tavoitteina on, että opiskelija oppii tulkitsemaan median 

välittämän materiaalin suhdetta todellisuuteen, kuvailmaisun keinoja mediassa, 

hyödyntämään erilaisia kuvia ja tekniikoita oman ilmaisun tukena erilaisissa 

viestintäympäristöissä sekä analysoimaan ja kehittämään omaa suhdettaan mediaan.  

Keskeisiksi sisällöiksi nousevat monipuolisesti median kuvat kuvajournalismista 

tietokonepelien kuvamateriaaliin, graafinen suunnittelu, mediakritiikki, median valokuvat, 

elokuva ja video sekä eri tuotemerkkien sisältämä visuaalisuus. (OPH 2003, 204.) 

 

Tällä hetkellä käytössä olevan opetussuunnitelman perusteet ei huomioi sosiaalista mediaa 

suoranaisesti ollenkaan. Kyseisen opetussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön vuonna 

2003, jolloin sosiaalinen media ei ollut vielä ilmiö. Voidaan siis sanoa, että 

opetussuunnitelmat eivät pysy nykyisen kehityksen mukana, vaan opetuksen sisällöt ja 

tavoitteet tulevat perässä. Opetuksen päivittäminen ennen uuden opetussuunnitelman 

käyttöönottoa jää siis opettajien vastuulle. Mikäli opetuksen sisällöt ja tavoitteet päivittyvät 

vasta uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman myötä on opetus auttamattomasti 

kehityksestä jäljessä ja vanhentunutta. Tällöin opetus ja oppiminen eivät ole myöskään 

opiskelijoille mielekästä. 

 

3.3 Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmauudistukset  

 

Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. 

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma korostaa laaja-alaista oppimista ja oppijan aktiivista 

toimijuutta (OPH 2014, 17, 20). Aiemmat kaikkea opetusta koskevat aihekokonaisuudet 
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ovat muuttuneet osaamiskokonaisuuksiksi. Uudet osaamiskokonaisuudet vastaavat pitkälti 

vanhoja aihekokonaisuuksia, vaikka termit ovat osittain muuttuneet.  

 

Perusopetuksen aiemman Viestintä ja mediataidot- aihekokonaisuuden on korvannut 

Monilukutaito-osaamiskokonaisuus. Termillä monilukutaito viitataan monipuolisiin 

lukemisen taitoihin ja erilaisiin ilmaisumuotoihin: sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, 

numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla 

esitettyyn tietoon. Tekstit voivat esiintyä niin kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, 

audiovisuaalisessa kuin digitaalisessakin muodossa. (OPH 2014, 22.) Monilukutaito ottaa 

siis mediataitojen tavoin huomioon erilaiset viestimisen tavat. Mediataitojen keskittyessä 

nimensä mukaisesti median viestin omaksumiseen, monilukutaidoilla viitataan myös median 

ulkopuolella esiintyvän materiaalin tarkasteluun.  

 

Uusi opetussuunnitelman perusteet porrastaa aiempia vuosiluokkakokonaisuuksia 1-4 ja 5-

9 entisestään jakaen opetussuunnitelman vuosiluokille 1-2, 3-6 sekä 7-9. Kaikille luokka-

asteille yhteiset osaamiskokonaisuudet tarkentuvat vielä jokaiselle 

vuosiluokkakokonaisuudelle. Tutkielmani kannalta on oleellista tarkastella vain viimeisintä 

vuosiluokkajakoa lyhyesti.  

 

Vuosiluokkien 7-9 osaamiskokonaisuuksien tarkennuksissa media on huomioitu monin eri 

tavoin. Osaamiskokonaisuus Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu ottaa 

huomioon esimerkiksi mediaympäristön analysoinnin ja sen vaikutusten arvioinnin. Lisäksi 

osaamiskokonaisuudessa oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia taiteen, kulttuurin ja 

kulttuuriperinnön kokemiseen, tulkintaan ja merkitysten ymmärtämiseen. 

Osaamiskokonaisuus korostaa vuorovaikutusta ja erilaisia yhteistöitä myös koulun 

ulkopuolisten tahojen kanssa. Osaamiskokonaisuus rohkaisee oppilaita monipuoliseen 

itseilmaisuun vaikuttamiseen ja luovaan esimerkiksi taiteen keinoin. Oppilaita ohjataan 

ottamaan huomioon esteettisyys toiminnassaan ja nauttimaan esteettisyyden eri muodoista. 

(OPH 2014, 282.) 

 

Monilukutaito-osaamiskokonaisuus korostaa tekstin moninaisuutta ja muuttuneita 

ominaispiirteitä. Tiedon tuottamista, välittämistä ja tulkintaa harjoitellaan eri oppiaineille 

tyypillisillä tavoilla, mutta myös yhteistyössä eri oppiaineiden välillä. Osaamiskokonaisuus 

kannustaa osallistumiseen, vaikuttamiseen sekä monipuoliseen viestintään niin mediassa, 
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omassa elinympäristössä kuin koko yhteiskunnassakin. Osaamiskokonaisuus huomioi 

erikseen kuvalukutaidon ja medialukutaidot, joita syvennetään esimerkiksi erilaisten 

kuvatulkinnan menetelmien avulla ja työskentelyllä eri medioiden parissa. (OPH 2014, 283.)  

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen osaamiskokonaisuus ohjaa oppilaita oma-

aloitteisuuteen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä. Se jakautuu neljään osa-

alueeseen, joiden avulla oppilaat oppivat käytännön taitoja ja tuottamista, toimimaan 

vastuullisesti ja turvallisesti, tutkivaa ja luovaa työskentelyä sekä vuorovaikutustaitoja ja 

verkostoitumista. Osaamiskokonaisuus huomioi erilaisten laitteiden ja ohjelmistojen 

hallinnan, erilaisten digitaalisten tuotosten tuottamisen, organisoinnin ja jakamisen sekä 

yhteisölliset palvelut, erilaiset viestintäkanavat ja ohjelmoinnin. Opetus korostaa oppijan 

omaa aktiivisuutta, luovuutta ja vuorovaikusta. (OPH 2014, 284.)  

 

Kuvataideopetus vuosiluokilla 7-9 ohjaa oppilaita tulkitsemaan ja ilmaisemaan todellisuutta 

taiteen avulla. Oppilaiden suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuurin 

pyritään syventämään. Kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla tuetaan identiteetin rakentumista, 

kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä. Opetus ottaa huomioon erilaiset visuaaliset 

ympäristöt sekä tieto- ja viestintäteknologian verkkoympäristöineen, joissa toimitaan 

luovalla, kriittisellä ja vastuullisella tavalla. Opetuksen perustana on oppilaiden oma 

kokemusmaailma: opetuksen sisällöt muodostuvat oppilaiden omien ja heille uusien 

kuvakulttuurien välille. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan opetuksen sisältöjen ja 

työskentelymenetelmien valintaan. Kuvataiteen avulla opitaan ymmärtämään taiteen, 

visuaalisen kulttuurin ja ympäristön ajankohtaisia ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita. (OPH 

2014, 426.) 

 

Lukion uusi opetussuunnitelma perustuu laaja-alaiseen yleissivistykseen ja 

oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen tapahtuu opiskelijan oman aktiivisen, tavoitteellisen ja 

itseohjautuvan toiminnan seurauksena. Oppimisprosessissa opiskelija rakentaa uutta tietoa 

suhteessa omaan aiempaan osaamisensa, tulkitsemalla, arvioimalla ja analysoimalla uutta ja 

monimuotoista informaatiota. Lukio-opiskelu yhdistää opiskeltavat tiedot ja taidot 

opiskelijoiden omiin kokemukseen sekä ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöihin.  

(OPH 2015, 12, 14.)  
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Kaikelle opetukselle yhteisten aihekokonaisuuksien tavoitteena on nykypäivän ilmiöiden 

tarkastelu ja havainnointi yli oppiainerajojen. Osaamiskokonaisuuksista Kulttuurien 

tuntemus ja kansainvälisyys korostaa oppijan oman kokemusmaailmaa, Monilukutaidot ja 

media oppijan käsitystä eri medioista ja medialukutaidoista ja Teknologia ja yhteiskunta 

esimerkiksi ihmisen ja teknologian suhdetta. (OPH 2015, 35–39.) 

 

Lukion kuvataideopetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen ja muiden 

visuaalisen kulttuurin ilmiöiden merkityksen omassa elämässään ja osana yhteiskuntaa 

(OPH 2015, 236). Tavoitteeksi nousee myös monilukutaidon, medialukutaitojen ja 

ympäristölukutaitojen kehittäminen. Pohjan oppimiselle kuvataiteessa muodostavat 

opiskelijoiden omat kokemukset, mielikuvituksen käyttö, luova ajattelu ja tavoitteellinen 

työskentely. Kuvataideopetuksessa todellisuutta tutkitaan tuottamalla ja tulkitsemalla kuvia. 

Opetuksen keskiöön nousevat taidemaailman ohella nuorten omat ja ympäristön 

kuvakulttuurit, joiden välille pyritään luomaan yhteys. Teknologia ja media nähdään 

oppimisympäristönä, mutta myös välineenä kuvalliseen tuottamiseen. 

Kuvataideopetuksessa paneudutaan ajankohtaisiin ilmiöihin, toimintamalleihin ja 

osallistumisen keinoihin visuaalisen kulttuurin kentällä. (OPH 2015, 236.)  

 

Kuvataiteen valtakunnallinen kurssi 3 on uudessa opetussuunnitelmassa nimeltään 

Osallisena mediassa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan tutkimalla 

median yhteyksiä taiteeseen, omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön. Tarkastelee 

mediakulttuureja kulttuurisesti moninaisesti ja kestävän kehityksen näkökulmasta. 

Hyödyntää mediaa kuvallisen tuottamisen lähtökohtana ja osallistuu erilaisiin 

mediaympäristöihin. Huomioi mediakulttuurien merkityksiä niin henkilökohtaisella kuin 

yhteiskunnallisellakin tasolla. Ymmärtää visuaalisuuden roolin osana mediaviestintää, -

ympäristöjä ja – esityksiä. Kurssin keskeiset sisällöt ovat mediakulttuurit identiteetin 

muodostajina ja kulttuuriperinnön uudistajina, media kuvallisen tuottamisen lähtökohtana, 

median käsitteet, kuvatyypit ja kuvastot, median tulkinta sekä median ajankohtaiset ilmiöt. 

(OPH 2015, 216.) Mediaa tarkastellaan siis monipuolisesti yhden kokonaisen kurssin verran, 

mutta kyseessä on syventävä ja vapaaehtoinen kurssi.  Lisäksi on huomioitava, että jokainen 

opettaja rakentaa kurssin opetussuunnitelman pohjalta, mutta kuitenkin omista 

lähtökohdistaan käsin.  
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Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat huomioivat median ja sosiaalisen 

median ilmiöt aiempaa laaja-alaisemmin ja monipuolisemmin. Tämä tulee esiin sekä 

kaikkea opetusta koskevissa osaamiskokonaisuuksissa että kuvataiteen kurssisisällöissä. 

Sosiaalinen media ei terminä nouse esiin, mutta siihen liittyvät aihealueet on huomioitu 

laajasti useista näkökulmista. Osaamiskokonaisuudet nostavat esiin erilaiset 

mediaympäristöt, osallistumisen, vaikuttamisen ja viestinnän mediassa, monipuoliset 

mediataidot aina laitteiden hallinnasta sisältöjen tuottamiseen ja vastuulliseen toimintaan 

asti. Oppijan oman kokemusmaailman huomioiminen oppimisen lähtökohtana korostuu ja 

media nähdään sekä oppimisen välineenä että tilana.  
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4 TAITEISTUMINEN JA ARJEN VISUALISOINTI 

 

Kulttuurielämän muutos ja visuaalisen kulttuurin laajentuminen ovat kuroneet yhteen kuilua 

korkeataiteen, populaarikulttuurin ja arjen kulttuurin välillä. Korkeakulttuurin arvojen 

nähdään nykyään kuuluvan kaikille kulttuurin osa-aluille. Puhutaan taiteistumisen 

käsitteestä, jonka mukaan taidetta ei nähdä autonomisena, muusta kulttuurista erillisenä 

ilmiönä, vaan osana kaikkea kulttuuria. Taiteistumisen yhteydessä puhutaan myös 

estetisoitumisen käsitteestä.  Molemmilla käsitteillä viitataan esteettisten 

arviointiperusteiden käyttöön sellaisissa yhteyksissä, joissa niitä ei ole aiemmin käytetty. 

(Räsänen 2015, 121, 124; Naukkarinen 2005, 10, 15; Määttänen 2005, 49.) Taiteen 

ilmaisukeinoja ja tekniikoita hyödynnetään nykyään kaikessa visuaalisessa kulttuurissa 

mainoksista virtuaaliestetiikkaan (Haapala & Pulliainen 1998, 114).  Lisäksi nuorten 

käytössä omista kiinnostuksen kohteista ja arvoista lähtevä visuaalinen kieli on osa 

kommunikaatiota (Erkkilä 2015, 199). Taiteistumisen ilmiön seurauksena aiemmin muuksi 

kuin taiteeksi ymmärretyt asiat muuttuvat ”taiteeksi, taiteenkaltaiseksi tai 

taidevaikutteiseksi” (Naukkarinen 2005, 18). Taiteistuminen on tuonut eri taiteen aloja 

lähemmäs toisiaan ja laajentanut taiteen kenttää. Esimerkiksi kuvataidetta ei eroteta muista 

visuaalisen kulttuurin tuotteista, vaan sitä pidetään samanarvoisena muiden visuaalisen 

kulttuurin tuotteiden kanssa (Räsänen 2015, 124).  

 

Taiteistuminen nostaa esiin taiteen ja arjen välisen yhteyden (Määttänen 2005, 49; Räsänen 

2015, 124). Arkielämämme on osa visuaalista kulttuuria, sillä se käsittää vuorovaikutuksen 

niin esineiden, materiaalien, prosessien kuin ihmistenkin välillä. Jokaisella meillä on arjen 

estetiikkaamme ja voimme lähestyä kaikkia arkemme asioita estetiikan näkökulmasta. Arjen 

toimintamme sisältävät esteettisiä valintoja, joita teemme myös tiedostamatta. Internetin 

kuvamaailma on osa arjen estetiikkaa. (Räsänen 2015, 122, 138.) Tätä kautta ymmärrän 

sosiaaliseen mediaan tuotetun visuaalisen materiaalin osana arjen estetisointia ja 

visualisointia.  

 

Myös postmoderni taidekäsitys painottaa taiteen jatkuvaa vuorovaikutusta muun kulttuurin 

kanssa, jolloin molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa ja taiteistuminen on väistämätöntä. 

Taide ei ole yhteiskunnasta ja muusta kulttuurista erillistä ja riippumatonta. (Naukkarinen 

2005, 10–14.) Postmoderni taidekäsitys painottaa vastaanottajan roolia. Sen mukaan taide ei 

toimi vain yhden todellisuuden kuvaajana, vaan avaa näkökulmia erilaisiin maailmoihin. 
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Taide on todellisuuden representaatio, joka muotoutuu vastaanottajan taustan ja 

kokemusmaailman mukaan. Se rakentaa siltoja tekijän ja vastaanottajan välille huomioiden 

molempien kulttuurit. (Räsänen 2015, 124.) 

 

Avoin taidekäsitys, arjen visuaalisten kokemusten samanarvoisuus populäärikulttuurin ja 

korkeataiteen rinnalla ovat osa pragmatistista estetiikka. Pragmatistiseen filosofiaan 

pohjautuvan mallin mukaan esteettinen kokemus on osa kaikkea kulttuuria. Ajattelutapa 

pyrkii laajentamaan taiteen käsitettä. (Räsänen 2015, 134.) Pragmatistisen filosofian 

taustalla on arjen tarkastelu filosofian kautta. Suuntaus liittää korkeataiteen esteettiset ja 

taiteelliset tavoitteet osaksi populäärikulttuuria. Ero korkeataiteen ja populäärikulttuurin 

välillä on kyseenalaistettu. Lisäksi populäärikulttuurin nähdään koskettavan länsimaisia 

ihmisiä taidetta enemmän. (Haapala & Pulliainen 1998, 144.) 

 

Arto Haapala ja Ukri Pulliainen (1998) viittaavat kirjassaan Taide ja kauneus – Johdatus 

estetiikkaan uuspragmatismin filosofi Richard Rortyn käsitteeseen esteettistä elämästä, 

jonka mukaan yksilön identiteetin rakentuminen on esteettinen projekti. Osa esteettistä 

elämää on oman kokemusmaailmamme rikastuttaminen ja laajentaminen uusien asioiden 

näkemisen avulla. Rakennamme identiteettiämme kertomuksena tai kertomuksina. (Haapala 

& Pulliainen 1998, 144–145.) He viittaavat myös Shustermanin ajatukseen, jossa esteettinen 

periaate ja itseyden rakentumisen tulee tapahtua yhteisön arvojen ja normien mukaan. 

Tällöin minuutemme rakentuu tasapainoisesti ja meillä on mahdollisuus tyydyttävään 

elämään. (Haapala & Pulliainen 1998, 146.)  

 

Koko visuaalista kulttuuria painottavassa taidekasvatuksessa populäärikulttuuri nähdään 

osana nuorten identiteetin rakentumista. Televisio, internet, älypuhelimet ja tabletit ovat 

tiivis osa nuorten elämää ja niihin liittyvä visuaalinen kulttuuri on tärkeässä roolissa nuorten 

kehityksessä ja identiteetin rakentumisessa. (Räsänen 2015, 138.) Toimiminen sosiaalisessa 

mediassa ja sinne oman materiaalin tuottaminen rakentaa käyttäjän persoonaa, minäkuvaa ja 

itseilmaisua. Sisällön tuottamisen ohella sisällön jakaminen rakentaa kuvaa itsestämme. 

(Multisilta, 2012, 75; Wuorisalo 2010, 96.) Rantalan (2001) mukaan suuri osa nykypäivän 

kasvatuksesta tapahtuu instituutioiden ulkopuolella, esimerkiksi sähköisissä 

oppimisympäristöissä ja viestimisjärjestelmissä, jolloin viihde- ja informaatioteknologia 

kännyköineen ja verkkomaailmoineen muokkaa nuorten käsityksiä todellisuudesta (Rantala 

2001, 22–23). 
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Nuoret tuottavat älypuhelimillaan visuaalista materiaalia, kuvia ja videoita. Hyvärinen ja 

Särkelä (2015) tarkastelevat artikkelissaan valokuvaamisen ja nuorten itsensä ottamien 

valokuvien tarjoamia mahdollisuuksia kouluopetukselle. Artikkeli perustuu kirjoittajien 

vuonna 2013 pitämään lukion kehitysmaantieteen kurssiin, jossa opiskelijoiden tuli 

valokuvata eriarvoisuuden ilmentymistä omassa arkiympäristössään, tulkita ottamiaan 

valokuvia ja kirjoittaa valokuvaamisen prosessista. Arkiympäristössä valokuvaaminen tuo 

esiin sen moniulotteisen tiedonrakentamisen ja sen, että oppiminen ei ole vain kouluun 

sidottua. Ympäristön ohella valokuvatessa on mahdollista tarkastella ympäristön lisäksi 

itseään ja omaa kokemustaan.  (Hyvärinen & Särkelä 2015, 159, 166). Omaehtoinen 

valokuvaaminen on siis kokonaisvaltaista oppimista, jossa oppimista tapahtuu usealla 

sektorilla.  

 

Myös Kristiina Kumpulainen, Anna Mikkola ja Saara Salmi (2015) ovat tarkastelleet lasten 

valokuvausta visuaalisena menetelmänä. Artikkelissaan Osallistava visuaalinen tutkimus ja 

lapsen äänen tavoittaminen he viittaavat tekemäänsä tutkimukseen, jossa esikoululaiset 

valokuvasivat päiväkotiympäristönsä positiivisia hetkiä ja asioita. Kirjoittajien mukaan 

valokuvat eivät ole suoria todellisuuden kuvaksia ja representaatioita, vaan ne antavat 

mahdollisuuden merkitysten luomiseen toisten kanssa. Valokuvaaminen osallistavana 

toimintana teki lapsista aktiivisia toimijoita ja antoi heille mahdollisuuden omien valintojen 

tekemiseen. Visuaalisesta dokumentoinnista tuli osa lasten omaa toimintaa ja kokemista. 

(Kumpulainen ym. 2015, 143–144.) 

 

Päivi Granön mukaan valokuvaan rajattu maailma on aina valittu. Valokuva-arkistojen kuvat 

ovat kuvaajan tulkintoja elämästä, otoksia, joita elämästä halutaan esittää ja muistaa. 

Valokuvat ovat kuvaajan kertomuksia elämästä. (Granö 2012, 68.) Visuaalisen materiaalin 

säilyttäminen ja sen myöhempi tarkastelu vaikuttaa nuoren muistamisella tuotettuun 

tulkintaan omasta elämästä (Granö 2006, 19). Nykypäivänä vanhat valokuva-arkistot ja – 

albumit ovat pitkälti korvautuneet sosiaalisen median kuvakokoelmina. Instagrammin ja 

Snapchatin kaltaisissa paikoissa erityisesti nuoret tuovat esiin paloja elämästään ja luovat 

kuvaa itsestään. Vaikka kuvien tuottamisen muoto ja tapa ovat muuttuneet, halutaan tuotettu 

materiaali yhä säilyttää ja jakaa muille. Valtaosassa sosiaalisen median muodoista materiaali 

tallentuu ja sitä voidaan tarkastella myös myöhemmin. Snapchat on tästä poikkeus, sillä 

sinne tuotettu materiaali katoaa viimeistään vuorokauden kuluttua lataamisesta.  
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5 KOKONAISVALTAINEN OPPIMINEN JA TAIDEKASVATUKSEN KOLME TILAA  

 

Kokonaisvaltaisen oppimisen malli painottaa oppilaslähtöisyyttä ja oppilaan omia 

kokemuksia opetuksen pohjalla. Mallissa tieto rakentuu yhteyksien ja yhteisöllisyyden 

kautta, jolloin opetus huomioi eri tiedonalat, näkökulmat ja erilaiset persoonallisuudet. 

Kokonaisvaltainen oppiminen on saanut vaikutteita niin humanismista kuin kriittisestä 

pedagogiastakin. Kriittisen pedagogian mukaan tieto rakentuu sosiaalisesti ja 

maailmankuvamme saa vaikutteita käymästämme vuorovaikutuksesta. Kokemuksemme 

todellisuudesta ja sen pohjalta muokkautuvat symbolit kytkeytyvät kieleen, kulttuuriin, 

paikkaan ja aikaan. (Räsänen 2015, 34–35.)  

 

Kokonaisvaltaisen oppimisen mukaan myös identiteetti nähdään kulttuurisesti ja 

sosiaalisesti rakentuneena, jolloin minuuden ja toiseuden tarkastelusta muodostuu 

kasvatuksen ydin. Oppilaan oma kokemismaailma on kokonaisvaltaisen oppimisen perusta. 

Kokonaisvaltaisessa oppimisessa on ennen kaikkea kyse laaja-alaisesta tiedonkäsityksestä, 

jolloin taide ja tiede ymmärretään samanarvoisina tutkimisen ja esittämisen väylinä. 

Räsänen puhuu taiteesta tietona, jolloin taidetta, taitoa ja tietoa ei nähdä toisistaan irrallisina. 

Kokonaisvaltainen oppimiskäsitys pohjautuu moniaistisuuteen ja esittämisen tapojen 

multimodaalisuuteen. Oppimisprosessit ja – ympäristöt ymmärretään kokonaisvaltaisina 

eikä muusta elämästä erillisinä.  (Räsänen 2015, 36–38.)  

 

Kuvataide tulisi ymmärtää osana koko koulun kasvatuksellisia tavoitteita, eikä muista 

oppiaineista erillisenä ja autonomisena oppiaineena, joka palvelee vain omia tarpeitaan. 

Kuvataideopetus on tiedon rakentamista, laajentamista ja muuttamista osaksi oppijan omaa 

elämää. Se ei siis ole vain yksittäisten tietojen, ilmaisullisten ja teknisten taitojen 

kartuttamista. Nykyään oppiaine kuvataide ymmärretäänkin useimmiten visuaalisen 

kulttuurin opiskeluna ja osana integroitua opetusta. Taiteen kautta tarkastelemme 

identiteettiämme niin taiteen tekijöinä, vastaanottajina kuin erilaisten ryhmien jäseninä. 

Taiteen avulla tuotettu tieto on tietoa meistä yksilöinä ja osana sosiaalisia rakenteita. 

(Räsänen 2008, 72, 77.) Taiteellinen toiminta niin tekemisen kuin tulkinnankin 

näkökulmista laajentaa ymmärrystämme ja auttaa näkemään asioita uudella tavalla.  

 

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa kokonaisvaltainen oppiminen näkyy kaikelle 

opetukselle yhteisissä aihekokonaisuuksissa. Perusopetuksen ja lukion 
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opetussuunnitelmauudistukset painottavat laaja-alaista oppimista aiempaa enemmän. Tämä 

tulee esiin niin opetuksen tavoitteissa, oppimiskäsityksessä kuin kaikelle opetukselle 

yhteisissä osaamiskokonaisuuksissakin. Laaja-alaisuus konkretisoituu esimerkiksi lukion 

opinto-ohjauksen uusissa syventävissä teemaopinnoissa, jotka painottavat 

monitieteellisyyttä ja oppimista yli oppiainerajojen (LOPS 2015, 243–244). 

 

Räsäsen integroivan taideopetuksen malli pohjautuu kokonaisvaltaiseen oppimiseen, 

oppiaineiden väliseen integraatioon sekä oppilaan oman kokemusmaailman huomioimiseen. 

Malli on Räsäsen tekemä synteesi useista taidekasvatusmalleista. (Räsänen 2008, 98, 102.) 

Integroivan taideopetuksen mallissa tiedolla on neljä toisiaan täydentävää ulottuvuutta, jotka 

tuovat esiin erilaisia taidekäsityksiä ja tietämisen tapoja ja ovat siten osa kokonaisvaltaista 

oppimista. Mallissa tietäminen voi pohjautua havainnoille, tunteille, kuvallisen 

käsitejärjestelmän muodoille tai kulttuurisille symboleille. Ympäristön havainnointi 

syventää oppijan kokemusta ympäröivästä maailmasta, tunteiden korostaminen tietämisessä 

puolestaan auttaa oppijaa löytämään oman paikkansa. Muotoja tutkimalla muodostetaan 

sanoille vaihtoehtoisia käsitteitä sisäisen ja ulkoisen todellisuuden esittämiseen. 

Kulttuurisen tietämisen näkökulmasta kuvataide nähdään erilaisten symbolijärjestelmien 

tuntemisena niin eri taiteen kuin eri kulttuureidenkin piiristä.  Taiteellisessa toiminnassa 

näistä erilaisista lähtökohdista syntyvä oppijan oma kokemustieto yhdistyy kulttuurisesti ja 

sosiaalisesti rakentuneeseen tietoon ja ilmenee kuvallisina tuotoksina. (Räsänen 2015, 39, 

42; Räsänen 2010, 54–56).  

 

Malli pohjautuu kognitiivisen oppimiskäsitykseen ja ajatukseen taiteista tietämisenä. 

Taidetiedon erityispiirre on tiedon toiminnallisuudessa, sillä tieto kehittyy ja tulee näkyväksi 

toiminnassa aistihavaintojen muuttuessa esimerkiksi kuvalliseksi ajatteluksi ja toiminnaksi. 

Taiteellinen tietäminen on aktiivinen tietämisen prosessi. Taidetietoon sisältyy teosten 

tuottamisen lisäksi kyky tulkita muiden tuottamaa materiaalia kuten esimerkiksi kuvia. 

(Räsänen 2015, 40–41.) 

 

Integroivan taideoppimisen yhteydessä Räsänen nostaa esiin kuvallisen käsitteellistämisen, 

jolla hän viittaa visuaalisiin elementteihin merkityksenantajina. Hän pitää kuvien tekemistä 

todellisuuden tutkimisena ja osana kokonaistavaltaista tietämistä. (2008, 99.) Taiteen 

tehtävänä on tuoda esiin yksilölliset, kulttuuriset ja sosiaaliset todellisuudet. Taidekasvatus 

antaa tilaa pienille kertomuksille, joita myös postmoderni taidekäsitys korostaa. (Räsänen 
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2008, 96–102.) Yksilön aistihavainnot saavat muotonsa sanoina ja kuvina kaikessa 

visuaalisessa toiminnassa, eivät pelkästään kuvataiteissa. Nykypäivänä nuorilla kuvien 

tekeminen tapahtuu hyvin pitkälti sosiaalisessa mediassa, jolloin itse tuotettu visuaalinen 

materiaali on juuri tällaista yksilöllisen, kulttuurisen ja sosiaalisen todellisuuden kuvaamista, 

todellisuuden tutkimista ja kokonaisvaltaista tietämistä.  

 

Yhdistän kokonaisvaltaisen oppimisen ja ajatuksen taiteista tietona Brent Wilsonin (2003) 

taidekasvatuksen kolmen tilan käsitteisiin, joihin myös Räsänen viittaa. Mallissa 

taidekasvatuksella on kolme tilaa: ensimmäinen tila muodostuu perinteisestä 

luokkahuoneopiskelusta, toinen lasten ja nuoreten koulun ulkopuolisesta visuaalisesta 

toiminnasta ja kolmas näiden kahden yhdistelmästä. Taidekasvatuksen kolmannessa tilassa 

oppiminen on kokonaisvaltaisinta. Taidekasvatus ensimmäisessä tilassa on opettajajohtoista, 

sillä opettaja päättää yleensä tuntien rakenteen ja tehtävät. Toiminta toisessa tilassa on 

omaehtoista ja oppijan omasta mielenkiinnosta lähtöistä. Sen keskiössä ovat nuorten arjen 

visuaaliset ilmiöt. Brent antaa tästä esimerkiksi nuorten manga-lehtien teon Japanissa ja 

Taiwanissa, jossa nuoret tyypillisesti kokoontuvat omasta halustaan tekemään 

korkeatasoisia sarjakuvalehtiä. Taidekasvatuksen kolmas tila tavoittelee yhteyttä 

muodollisen oppimisen ja lasten ja nuorten omaehtoisen visuaalisen toiminnan välille. 

(Räsänen 2015, 142; Wilson 2003, 114–118.) Se yhdistää opiskelijoiden omat visuaalisen 

kulttuurin ilmiöt koulun taideopetukseen.  Kolmas tila harjaannuttaa opiskelijoita omasta 

elämästä lähtöisin olevien tuotosten ja tulkintojen yhdistämiseen opetustilanteisiin. (Wilson 

2003, 121.) Taideopetuksen kolmannen tilan muodostaminen ja kokonaisvaltaisen 

oppimisen mahdollistaminen vaatii opettajalta toisen taidekasvatuksen eri tilojen tuntemista. 

Näen nuorten sosiaalisessa mediassa toimimisen osaksi tällaista taidekasvatuksen toista 

tilaa, jolloin ilmiön tunteminen on kuvataideopettajalle ensiarvoisen tärkeää. 

 

Koulujen kuvataideopetuksen sisällöt ja tekoprosessit nousevat harvoin oppilaiden omasta 

kokemusmaailmasta, vaikka digitaalisen kulttuuriin monimuotoisuus voisi tarjota uusia 

muotoja esimerkiksi oppilaan identiteetin kehittymiseen suhteessa taiteen tekemiseen 

(Sintonen 2009, 64–65). Nuorten vapaa-ajallaan sosiaaliseen mediaan tuottamat kuvat ja 

videot tulevat suoraan heidän omasta arjestaan ja elämästään ja siksi olenkin kiinnostunut 

tämän ilmiön tutkimisesta. Sosiaalinen media mahdollistaisi myös kuvataidetunneilla 

syntyneiden teosten laajemman esittämisen, sillä nykyään teokset jäävät usein vain pienen 

joukon nähtäville ja tarkasteltaviksi (Sintonen 2009, 64–65). Wuorisalon mukaan sosiaalisen 
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median avulla opitaan yhteistyöllä tiedon tuottamista ja jakamista, oppilaslähtöisyyttä 

opetuksessa ja syvennetään oppimiskokemusta (2010, 94–95). 
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6 TUTKIELMAN TOTEUTTAMINEN JA TUTKIMUSAINEISTOT 

 

Tutkielmani on etnografinen laadullinen tutkimus, joka selvittää lukiolaisten sosiaalisen 

median käytön ominaispiirteitä, heidän rooliaan visuaalisen materiaalin tuottajina ja 

tarkastelijoina sosiaalisessa mediassa sekä millaista materiaalia lukiolaiset sosiaaliseen 

mediaan tuottavat. Etnografinen tutkimustraditio on tiedon tuottamisen tapa, joka perustuu 

osallistumiseen, erilaisiin tutkimusaineistoihin sekä tutkimusaineiston ja teorian 

vuoropuheluun. Etnografista tutkimusotetta hyödynnetään, kun halutaan mahdollisimman 

tuoda esiin mahdollisimman laaja ja kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta aiheesta. (Rastas 

2011, 64–65.) Kokonaisvaltaisessa etnografiassa tutkimusaineisto voi koostua erilaisista 

aineistoista, joita on mahdollista lukea ristiin. Etnografisen tutkimuksen osana on 

havainnoiva kenttätyö, jonka aikana konkreettinen tutkimusaineisto kerätään. 

Tutkimusaineisto on aina suhteessa kenttään, jossa se on kerätty. (Huttunen 2011, 39–40, 

58.) Keräsin tutkimusaineistoni eräästä Rovaniemen lukiosta suorittaessani viimeistä 

opetusharjoitteluani loka-marraskuussa 2015. Havainnoin lukiolaisia oman opetukseni 

ohessa, seuratessani toisten harjoittelijoiden pitämiä oppitunteja sekä lukiolaisia osana 

muuta koulun arkea. 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kolmesta osasta: 40 kyselylomakevastauksesta, kolmesta 

parihaastattelusta sekä haastattelujen yhteydessä tarkastellusta haastateltujen lukiolaisten 

sosiaaliseen mediaan tuottamasta kuvamateriaalista. Opetusharjoittelun aikana tekemäni 

havainnot lukiolaisten sosiaalisen median käytöstä toimivat tutkimusaineistoni tukena. 

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä voidaan käyttää joko vaihtoehtoisesti, 

rinnakkain tai yhdistellen tutkimusongelman mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). 

Tutkimusaineistossani kyselylomake toimii aihetta kartoittavana aineistona ja haastattelut 

antavat syvempää tietoa. Kyselylomakkeen avulla voidaan hahmotella tutkittavaa ilmiötä ja 

monipuolistaa saatua kuvaa haastatteluilla (Eskola 2008, 69). 

  

Tutkielmani on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkielma, joka hyödyntää kvantitatiivisisen 

eli määrällisen tutkielman piirteitä. Tutkielmassani kyselylomakevastaukset antavat 

määrällistä ja haastattelut laadullista tietoa. Erilaisten aineistojen yhdistelmistä käytetään 

termiä aineistotriangulaatio. Erilaisten tutkimusaineistojen lisäksi on mahdollista yhdistellä 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä eli hyödyntää 
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menetelmätriangulaatiota. (Eskola 1998, 69–72.) Tässä tutkielmassa hyödynnän 

kvantitatiivisen tutkimuksen tilastollista otetta analysoidessani kyselylomakevastauksia.  

 

Kyselylomakkeeseen (LIITE 2) vastasi yhteensä 40 opiskelijaa. Kyselyyn vastanneet 

lukiolaiset olivat iältään 16–19-vuotiaita. Kaikista neljästäkymmenestä kyselyyn 

vastanneista 16-vuotiaita oli 7, 17-vuotiaita 3, 18-vuotiaita 25 ja 19-vuotiaita 1. Ikänsä jätti 

ilmoittamatta neljä henkilöä. Kyselyyn vastasi 29 tyttöä ja 11 poikaa. Keräsin aineiston 

yhteensä kolmelta kuvataiteen kurssilta, joista yhden opettajana toimin itse. Olin paikalla 

aina, kun opiskelijat vastasivat kyselyyn. Tästä on hyötyä, sillä tutkijan ollessa paikalla 

aineistonkeruutilaisuudessa, voi hän tarkentaa lomakkeen kysymyksiä tai vastata vastaajilla 

nouseviin kysymyksiin (Valli 2010, 108). 

 

Kyselyyn osallistuneet alaikäiset opiskelijat vastasivat kyselyyn huoltajiensa 

suostumuksella. Keräsin luvat erillisellä lupalomakkeella (LIITE 1) opiskelijoiden 

huoltajilta. Kyselyyn vastaaminen oli opiskelijoille vapaaehtoista, mutta valtaosa jokaiselta 

kolmelta kurssilta vastasi kyselyyn. Ennen kyselylomakkeen jakamista kerroin opiskelijoille 

tutkimuksestani ja painotin vastausten anonyymiä käsittelyä.  

 

6.1 Kyselylomake 

 

Kyselylomakkeen (LIITE 2) alussa kysyttiin vastaajan nimitietoja, ikää ja sukupuolta. 

Tällaisia kysymyksiä nimitetään taustakysymyksiksi. Ne toimivat selittävinä muuttujina, 

jolloin tutkittavaa ominaisuutta voidaan tarkastella suhteessa niihin. Taustakysymysten 

perusteella voidaan siis tarkastella esimerkiksi sukupuolen vaikutusta vastauksiin. (Valli 

2010, 104.) Olin kiinnostunut myös sukupuolten välisiä eroja vastauksissa, mutta 

kyselylomakkeessani nimitietoja kysyttiin siksi, että minulla oli mahdollisuus pyytä 

lomakevastausten joukosta opiskelijoita haastateltavikseni. Kerroin tämän selkeästi 

opiskelijoille. 

 

Ohjeistin opiskelijoita yhteisesti ennen kyselyyn vastaamista, sillä lomake sisälsi hieman 

erityyppisiä kysymyksiä. Mikäli opiskelija vastasi kyselyyn eri aikaan kuin muu ryhmä, 

esimerkiksi myöhästymisen tai poissaolon vuoksi, ohjeistin häntä henkilökohtaisesti. 
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Yhdelläkään kurssilla opiskelijoilla ei herännyt lisäkysymyksiä ja kyselyyn vastaaminen 

sujui jokaisessa ryhmässä ongelmitta.  

 

Kyselylomakkeessani oli yhteensä seitsemän kohtaa, joista kaksi ensimmäistä oli taulukoita. 

Vallin (2010) mukaan kyselylomakkeen pituus tulee miettiä tarkasti, jotta vastaaja jaksaa 

keskittyä kaikkiin kysymyksiin. Myös kysymysten muotoiluun tulee kiinnittää erityistä 

huomiota: niiden tulee olla yksiselitteisiä, jotta ei synny väärinymmärryksiä. Kysymykset 

eivät myöskään saa olla muodoltaan johdattelevia. (Valli 2010, 104–105.) 

Kyselylomakkeeni oli kaksisivuinen ja se sisälsi hieman erityyppisiä kysymyksiä. 

Kysymykset olivat selkeitä ja yksiselitteisiä. Havainnointini mukaan niihin vastaaminen oli 

opiskelijoille vaivatonta eikä kyselylomakkeen vastaaminen tuottanut heille minkäänlaisia 

ongelmia.   

 

Kyselylomakkeeni tarkoituksena oli kartoittaa ennen kaikkea mitä sosiaalisen median 

muotoja lukiolaiset pääsääntöisesti käyttävät. Siksi sijoitin tähän aiheeseen liittyvät 

kysymyksen lomakkeen alkuun. Lomakkeen kaksi ensimmäistä kysymystä olivat taulukoita, 

joissa opiskelijan tuli merkitä käyttämänsä sosiaalisen median muodot ja sopivat 

ajanmääreet. Taulukossa esitetyt sosiaalisen median muodot olivat: Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter, Tumblr, Vimeo, YouTube, Flickr, Blogi ja jokin muu. Opiskelijalla oli 

siis mahdollisuus lisätä taulukkoon sellainen käytössä oleva sivusto, jota lomakkeessa ei 

ollut valmiina. Vain kaksi vastaajaa lisäsi taulukkoon jonkin muun sivuston, joten olin 

valikoinut kyselylomakkeeseen nuorten käyttämiä sivustoja. Taulukossa annetut 

ajanmääreet olivat: useita kertoja päivässä, kerran päivässä, muutamia kertoja viikossa, 

kerran viikossa, joka toinen viikko, kerran kuussa, muutaman kerran vuodessa ja en koskaan.  

 

Ensimmäisessä taulukossa opiskelijan tuli rastittaa mihin sosiaalisen median eri muotoihin 

tämä on itse tuottanut materiaalia (tekstiä, kuvia, videoita tai jotain muuta materiaalia) ja 

kuinka usein. Toisessa taulukossa opiskelija puolestaan vastasi siihen, mitä sosiaalisen 

median muotoja hän on tarkastellut, eli muiden tuottamaa materiaalia, ja kuinka usein. 

Taulukot olivat kaikista kyselylomakkeen seitsemästä kysymyksistä haastavimmat, joten 

myös tästä syystä sijoitin ne heti kyselylomakkeen alkuun.  

 

Kolmannessa kohdassa oli kolme alakysymystä, joissa opiskelijan tuli valita annetuista 

vaihtoehdoista sopivimmat vaihtoehdot. Kysymykset käsittelivät sosiaaliseen median 
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tuotettua materiaalia, laitteita sosiaalisen median käyttöön ja sosiaalisen median 

käyttötarkoitusta. Tutkimukseni kannalta myös nämä kysymykset olivat tärkeässä roolissa, 

joten sijoitin ne heti seuraavaksi. Neljännessä kohdassa kysyttiin opiskelijan suosikkia 

sosiaalisen median eri muodoista. Tähän kysymykseen pyydettiin myös perustelu. 

Kysymykset 5-7 olivat rasti ruutuun-kysymyksiä, joissa opiskelijan tuli valita toinen 

annetuista kahdesta vaihtoehdosta. 

 

Yhteenvedon tekemiseksi olen lajitellut, luokitellut ja taulukoinut lukiolaisten vastaukset 

sukupuolen perusteella. Tämän lajittelun avulla olen pystynyt laskemaan määrälliset 

vastaukset sekä prosenttiluvut kuhunkin kysymykseen. Olen laskenut vastauksista 

prosenttiluvut, vaikka tutkimusotantani on neljälläkymmenellä vastauksella melko pieni. 

Havainnollistan tutkimustuloksia analyysissani vastaajien määrällä ja prosenttiluvulla. 

Kyselylomakeaineistoni oli riittävä, sillä 40 vastausta tuottivat saturaatiopisteen eikä 

suurempi vastausmäärä olisi tuottanut uutta tietoa.  

 

6.2 Kyselylomakevastausten analysointi 

 

Esitutkimukseni kyselylomakevastausten perusteella lukiolaisten eniten käyttämiä 

sosiaalisen median sivustoja ovat Snapchat, Instagram sekä YouTube. Nämä sivustot 

perustuvat kaikki visuaalisen materiaalin tuottamiseen, käsittelemiseen ja jakamiseen. 

Kaikkia kolmea sivustoa voidaan käyttää myös yhteydenpitoon. Lukiolaiset tuottavat itse 

materiaalia eniten Snapchattiin ja Instagramiin ja tarkastelevat toisten tuottamaa materiaalia 

useimmiten YouTubesta, Instagramista ja Snapchatista. Vastaajat ovat aktiivisia sosiaalisen 

median käyttäjiä, mutta tarkastelevat toisten tuottamaa materiaalia useammin kuin tuottavat 

materiaalia itse. Jokainen vastaaja käytti sosiaalista mediaa älypuhelimellaan ja 27 vastaajaa 

eli 67,5 % vastaajista valitsi älypuhelimen pääasialliseksi laitteeksi sosiaalisen median 

käytössään. Sosiaalinen media on siis jatkuvasti lukiolaisten ulottuvilla.  

 

Kuvien tuottamisella, jakamisella ja katsomisella on iso rooli lukiolaisten elämässä. Kuvat 

ja kuvallisuus nousivat selkeästi esiin kyselylomakevastauksista. Lomakkeen kolmannessa 

kohdassa kysyttiin mitä materiaalia vastajaa tuottaa sosiaaliseen mediaan ja vaihtoehdoiksi 

annettiin tekstiä, kuvia, videoita tai jotakin muuta. Vastaaja sai valita vaihtoehdoista useita, 

mutta hänen tuli alleviivata vaihtoehto, jota hän tuotti eniten. Kuvien tuottaminen nousi 
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vastauksista esiin selkeästi. Pääasiassa kuvia sosiaaliseen mediaan tuotti 31 vastaajaa eli 77,5 

% kaikista vastaajista. Sosiaaliseen mediaan tuotettiin myös tekstiä ja videoita, mutta vain 

yksittäiset vastasivat tuottavansa näitä vaihtoehtoja eniten. 

 

Kuvien tuottaminen tuli esille myös sivustoista, joihin vastaajat tuottivat itse materiaalia. 

Lomakevastausten perusteella lukiolaisten rooli visuaalisen materiaalin tuottajina 

sosiaalisessa mediassa oli aktiivinen. Kaikista neljästäkymmenestä vastaajasta 26 eli 65 % 

tuotti materiaalia johonkin sosiaaliseen median muotoon useita kertoja päivässä. Materiaalin 

tuottaminen keskittyi pääasiassa kahteen sivustoon: Snapchattiin ja Instagramiin. Kuvien 

tuottamisen lisäksi nämä sovellukset mahdollistavat myös lyhyiden videoiden tuottamisen 

ja jakamisen, mutta kyselylomakevastausten perusteella niiden tuottaminen ei ole yhtä 

yleistä kuin kuvien tuottaminen, sillä vain yksi vastaaja tuotti sosiaaliseen mediaan 

pääasiassa videoita. Videoita kuitenkin myös tuotetaan, sillä 10 vastajaa eli 25 % kaikista 

vastaajista vastasi tuottavansa sosiaaliseen mediaan myös videoita.  

 

Yleisimmäksi sivustoksi nousi Snapchat, johon tuotti materiaalia useita kertoja päivässä 22 

vastajaa eli 55 % kaikista vastaajista. Snapchatin lisäksi useita kertoja päivässä materiaalia 

tuotti yksi vastaaja Tumblriin ja yksi Twitteriin. Snapchat oli siis sivusto, johon valtaosaa 

vastaajista tuotti materiaalia useimmiten. Toiseksi eniten materiaalia tuotettiin Instagramiin, 

johon materiaalia tuotti muutamia kertoja viikossa 10 vastaajaa eli 25 % kaikista vastaajista. 

Kaikki nämä vastaajat olivat tyttöjä, joten 34 % kaikista 29:stä kyselyyn vastanneista tytöistä 

tuotti materiaalia Instagramiin muutamia kertoja viikossa. Vastausten perusteella Instagram 

on erityisesti tyttöjen suosima sovellus, sillä joka toinen viikko tai tätä useammin materiaalia 

kyseiseen sovellukseen tuottaneet vastaajat olivat tyttöjä. Neljä tyttöä eli 14 % kaikista 

tytöistä ei koskaan tuottanut materiaalia Instagramiin. Pojat tuottivat materiaalia kyseiseen 

sovellukseen harvemmin: kolme poikaa tuotti materiaalia kerran kuukaudessa, kaksi 

muutaman kerran vuodessa ja loput kuusi eli 55 % kaikista pojista eivät koskaan olleet 

tuottaneet materiaalia Instagramiin. 

 

Vastausten perusteella kuvien ja videoiden voidaan sanoa syrjäyttäneen tekstin lukiolaisten 

sosiaalisen median käytössä. Sen lisäksi, että lukiolaiset tuottivat itse pääasiassa kuvia, he 

myös tarkastelivat toisten tuottamaa materiaalia pääsääntöisesti kuviin ja videoihin 

keskittyviltä sivustoilta. Useita kertoja päivässä materiaalia tarkasteltiin seuraavilta 

sivustoilta: Youtube, Instagram, Snapchat, Facebook, Tumblr sekä Twitter. Näistä kuviin ja 
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videoihin pääsääntöisesti keskittyviä ovat YouTube, Instagram ja Snapchat. Nykypäivänä 

myös Facebookissa kuvilla ja videoilla on tärkeä rooli. Käyttäjät lisäävät tilapäivityksiinsä 

useimmiten kuvan tai jakavat omalla aikajanallaan kuva- tai videomateriaalia muilta 

sivustoilta. Esimerkkinä tällaisesta materiaalista ovat media- ja mainoskuviin perustuvat 

meemit, joita jaetaan Facebookissa paljon. Kuvien merkitys korostuu myös blogisivusto 

Tumblrissa ja Twitterissä. Tumblr on kuvapohjainen sivusto, jossa käyttäjät voivat luoda 

oman blogin tai seurata muiden blogeja. Blogit järjestäytyvät sivustolla kuvallisella 

luettelolla ja useimmat Tumblr-blogit rakentuvat kuvien varaan. Kuvat ovat siis usein tekstiä 

tärkeämmässä roolissa. Twitterissä puolestaan on lyhyiden kirjoitusten eli twiittien lisäksi 

mahdollista jakaa kuvamateriaalia toisille käyttäjille.     

 

Facebookiin materiaalia tuotettiin selvästi Snapchattia ja Instagramia harvemmin. Kerran 

kuussa materiaalia Facebookkin tuotti 8 vastaajaa eli 20 % kaikista vastaajista. Muutaman 

kerran vuodessa vaihtoehdon valitsi 19 vastaajaa eli 47,5 % kaikista vastaajista. Materiaalia 

Facebookiin ei koskaan tuottanut 7 vastaajaa eli 17,5 % ja yksi vastaaja jätti kokonaan 

vastaamatta tähän kohtaan.  

 

Materiaalin tuottamisen sijaan Facebook osoittautui sivustoksi, jonka kautta tarkastellaan 

toisten tuottamaa materiaalia. 22 vastajaa eli 55 % kaikista vastaajista tarkasteli toisten 

tuottamaan materiaalia kyseisellä sivustolla useita kertoja päivässä. Vastaajista 5 oli poikia 

ja 17 tyttöjä. Materiaalin tarkastelu Facebookissa oli yleistä siis molemmilla sukupuolilla. 

Kerran päivässä toisten tuottamaa materiaali tarkasteli puolestaan 20 % kaikista vastaajista. 

Kaikki vastaajat olivat joskus tarkastelleet toisten tuottamaa materiaalia Facebookissa, sillä 

kukaan vastaajista ei valinnut ”en koskaan”-kohtaa. Yksi vastaajista jätti kyseisen kohdan 

tyhjäksi.  

 

Selkeästi suosituimmaksi sivustoksi toisten tuottaman materiaalin tarkastelussa nousi 

videosivusto YouTube. Sivustolta tarkasteli materiaalia useita kertoja päivässä 30 eli 75 % 

kaikista vastaajista. Vastaajista 22 oli tyttöjä ja 8 poikia. 76 % kaikista kyselyyn 

osallistuneista tytöistä ja 73 % kaikista pojista tarkasteli siis materiaalia YouTube-sivustolta 

useita kertoja päivässä. Videoiden tarkastelu YouTube-sivustolla oli siis lähes yhtä suosittua 

tyttöjen ja poikien keskuudessa. Materiaalin tuottaminen YouTubeen oli kuitenkin 

harvinaista: 28 vastaajaa eli 70 % kaikista vastaajista ei ollut koskaan tuottanut materiaalia 
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ja 17,5 % puolestaan kerran vuodessa. Vain kolme yksittäistä opiskelijaa tuotti materiaalia 

tätä useammin.  

 

YouTube nousi erityisesti poikien suosikkisi sosiaalisessa mediassa. Kyselylomakkeen 

neljännessä kohdassa kysyttiin vastaajien suosikkia sosiaalisen median eri muodoista. 

Kyseiseen kohtaa pyydettiin myös perustelu. YouTuben valitsi suosikikseen 8 vastaajaa eli 

20 % kaikista vastaajista. Kahta lukuun ottamatta kaikki YouTuben suosikikseen valinneet 

olivat poikia.  Yli puolet eli 54 % kaikista kyselyyn vastanneista pojista valitsi kyseisen 

videosivuston suosikikseen. Pojat pitivät sivustoa hyvänä ajanviettopaikkana. Sivuston 

videoita kuvailtiin viihdyttäviksi ja hupaisiksi. 

 

Sitä on mukava katsoa, Aina kun on tylsää  

(poika 18 vuotta) 

 

Tyttöjen suosikki oli puolestaan Instagram. Sen valitsi suosikikseen 15 eli 37,5 % kaikista 

vastaajista. 52 % kaikista tytöistä valitsi siis kyseisen sivuston suosikikseen, sillä kaikki 15 

vastajaa olivat tyttöjä. Valintaa perusteltiin sovelluksen helppokäyttöisyydellä, 

monipuolisella sisällöllä, mahdollisuudella seurata kavereiden elämää ja inspiraation 

saamisella. Myös kuvantuottaminen, kuvallisuus ja mahdollisuus luovuuteen nousivat esiin 

perusteluissa. Perusteluissaan 10 vastaaja viittasi sivuston kautta toisten tuottamien kuvien 

tarkastelemiseen ja neljä puolestaan suoraan kuvien tuottamiseen. Yksi vastaajista nosti 

perusteluksi myös sen, että kyseinen sovellus ei sisällä mainoksia.  

 

Kuvien tuottaminen, muokkaaminen ja inspiraation lähde ovat suurimmat syyt. 

(tyttö 18 vuotta) 

 

Toisten tuottaman materiaalin tarkastelu oli toiseksi suosituinta Instagramissa. Sen kautta 

toisten tuottamaa materiaalia tarkasteli useita kertoja päivässä 26 vastajaa eli 65 % kaikista 

vastaajista. Vastaajista neljä oli poikia ja 22 tyttöä. Myös tarkastelun kannalta Instagram on 

siis selvästi tyttöjen suosiossa. Valtaosa vastaajista tarkasteli materiaalia Instagramissa 

useita kertoja päivässä.  Harvemmin kuin useita kertoja päivässä materiaalia kyseisessä 

sovelluksessa tarkastelivat vain yksittäiset vastaajat. 7 kaikista vastaajista eli 17,5 % ei 

koskaan tarkastellut muiden tuottamaa materiaalia kyseissä sovelluksessa. Näistä 

seitsemästä neljä oli poikia ja kolme tyttöjä. Kyselylomakkeen perusteella Instagramin 
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käytön voidaan lukiolaisilla sanoa olevan siis joko todella yleistä ja useita kertoja päivässä 

toistuvaa tai sitten sovellusta ei käytetä ollenkaan. Satunnainen käyttö osoittautui 

harvinaiseksi. 

 

Vaikka lukiolaiset tuottavat hieman useammin materiaalia Snapchattiin kuin Instagramiin, 

valitsi sen suosikikseen vain kuusi vastajaa eli 15 % kaikista vastaajista. Snapchatin suosio 

tuli esiin kyselylomakkeen kahden ensimmäisen kysymyksen eli materiaalin tuottamiseen ja 

toisten tuottaman materiaalin tarkasteluun liittyvissä kysymyksissä. Sovellukseen tuotti 

materiaalia useita kertoja päivässä 22 vastajaa 55 % kaikista vastaajista ja toisten tuottamaa 

materiaalia sovelluksessa tarkasteli useita kertoja päivässä 25 vastajaa eli 62,5 % kaikista 

vastaajista. Suosikiksi valintaa perusteltiin yksityisyydellä, rajatulla katsojajoukolla ja 

huolettomuudella. Perusteluissa mainittiin myös ajanvietto, sovelluksen monipuolisuus ja 

mahdollisuus yhteydenpitoon. 

 

Monipuolinen palvelu, jolla voi pitää yhteyttä ja napata nopean hetken arjesta 

ilman, että se on ikuisesti esillä. Screenshotistakin ilmoitetaan 

(tyttö 18 vuotta) 

 

Materiaalin tarkastelu Snapchatissa oli suosittua sekä tyttöjen että poikien keskuudessa. 

Materiaalia tarkasteli siellä useita kertoja päivässä siis yhteensä 25 vastajaa. Näistä 

vastaajista 20 oli tyttöjä eli 69 % kaikista tytöistä ja 45 % kaikista pojista eli 5 poikaa vietti 

toisten tuottaman materiaalin äärellä aikaa useaan otteeseen päivän aikana. Materiaalin 

tarkastelu Snapchatissa vastasi yleisyydellään Instagramin käyttöä, sillä se oli joko useita 

kertoja päivässä tapahtuvaa tai sitten sovellusta ei käytetty lainkaan. 8 eli 20 % vastaajista 

ei ollut koskaan tarkastellut toisten tuottamaa materiaalia kyseisessä sovelluksessa. 

Harvemmin kuin useita kertoja päivässä materiaalia tarkastelivat vain yksittäiset vastaajat.  

 

Twitteriin tuotettua materiaalia tarkasteli useita kertoja päivässä 7 vastaajaa 17,5 % kaikista 

vastaajista. Näistä seitsemästä vastaajasta viisi oli tyttöjä. 42,5 % kaikista vastaajista ei 

kuitenkaan koskaan tarkastellut toisten tuottamaa materiaalia Twitterissä, joten sivuston 

käyttö ei ole kovin yleistä lukiolaisten keskuudessa.  Materiaalin tuottaminen Twitteriin oli 

hyvin satunnaista: vain yksittäiset vastaajat tuottivat materiaalia sivustolle kerran kuussa tai 

tätä useammin. 15 % vastaajista tuotti materiaalia muutaman kerran vuodessa ja 65 % ei 

ollut koskaan tuottanut materiaalia Twitteriin. 
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Tumblr-sivustolla toisten tuottamaa materiaalia tarkasteli useita kertoja päivässä myös 7 

vastaajaa eli 17,5 % kaikista vastaajista. Kaikki vastaajat olivat tyttöjä ja blogisivusto 

osoittautuikin tyttöjen suosimaksi. Kaikki sivuston kautta materiaalia kerran kuussa tai 

useammin tarkastelleet vastaajat olivat tyttöjä. Myös itse joskus materiaalia kyseiselle 

sivustolle tuottaneista vastaajista kaikki olivat tyttöjä.  Kuitenkin vain yksittäiset vastaajat 

tuottivat sivustolle joskus itse materiaalia. Pojat eivät tuottaneet sinne itse materiaalia 

koskaan ja vain kolme vastasi tarkastelevansa siellä toisten tuottamaa materiaalia muutamia 

kertoja vuodessa. Kahdeksan poikaa yhdestätoista ja 14 tyttöä 29:stä ei ollut koskaan 

tarkastellut materiaalia sivustolla.  

 

Kyselomakkeesta ei noussut ilmi myöskään muita blogisivustoja. Blogien suosion voidaan 

siis nähdä laantuneen uudempien sosiaalisen median muotojen myötä. Lukiolaisten 

sosiaalisen median käytössä painottuvat selkeästi helpot ja nopeat tavat materiaalin 

tuottamiseen ja tarkastelemiseen. Instagramin ja Snapchatin kaltaisissa sovelluksissa 

muutamalla napin painalluksella käyttäjän eteen avautuu laaja ja monipuolinen kuvavirta, 

josta mieleisten kuvien lähempi tarkastelu on vaivatonta. Myös oman materiaalin 

tuottaminen on vaivatonta. 

 

6.3 Parihaastattelut 

 

Neljänkymmenen kyselylomakevastauksen perusteella valikoin haastateltavakseni kuusi 

opiskelijaa. Toteutin haastattelut parihaastatteluina, sillä halusin haastattelutilanteiden 

muodostuvan keskustelutilanteiden kaltaisiksi. Ensimmäisen parin valitsin 

haastateltavakseni, koska heidän lomakevastauksensa osoittivat heidän olevan aktiivisia 

sosiaalisen median käyttäjiä. Toisen parin kyselylomakevastaukset edustivat puolestaan 

melko tyypillisiä tyttöjen lomakevastauksia. Kolmas pari toi aineistooni toisen sukupuolen 

eli poikien näkökulman. Toteutin haastattelut kuvataidetuntien aikana koulun ruokalassa. 

Opetin itse harjoittelun aikana kahta haastattelemaani paria. Nauhoitin kaikki haastattelut ja 

ne olivat kestoltaan 40 minuuttia, 21 minuuttia ja 8 minuuttia.  

 

Haastattelujen kestot olivat selvästi riippuvaisia haastateltavieni mielenkiinnosta tutkittavaa 

aihetta kohtaan. Tytöt, joita haastattelin ensimmäiseksi, olivat aktiivisia ja innostuneita 
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sosiaalisen median käyttäjiä. Heidän haastattelunsa kesti 40 minuuttia, sillä he olivat 

puheliaita ja kokivat haastattelutilanteen selvästi mielekkääksi. Tutkimusaiheeni kiinnosti 

heitä ja aiheesta puhuminen oli heille helppoa ja vaivatonta. Ensimmäinen haastattelu 

muodostui keskustelutilanteenkaltaiseksi, sillä tytöt juttelivat haastattelussa paljon myös 

keskenään. He osoittautuivat hyviksi ystäviksi, mikä varmasti vaikutti haastattelun 

etenemiseen.  

 

Toisena haastateltavani olleet tytöt olivat myös ystäviä keskenään, mutta he olivat selvästi 

ensimmäistä paria vähäsanaisempia. Haastattelusta ei muodostunut yhtä keskustelevaa kuin 

ensimmäisestä, vaikka tytöt kommentoivatkin toistensa ajatuksia jonkin verran. 

Haastattelutilanne oli mielestäni kuitenkin luonteva ja avoin. Heidän haastattelunsa kesti 21 

minuuttia. Viimeisenä haastattelin kahta poikaa, jotka tunsivat toisensa, mutta eivät olleet 

läheisiä ystäviä. Pojat vastasivat esittämiini kysymyksiin vuorotellen eivätkä juuri 

keskustelleet keskenään. Tämä haastattelu oli luonteeltaan eniten haastattelutilanteen 

kaltainen, jolloin minä haastattelijana esitin kysymykset ja pojat vastasivat niihin 

itsenäisesti.  

 

Haastatteluni olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita (LIITE 3). Teemahaastattelussa 

aihealueet on valmiiksi suunniteltu, mutta niiden laajuus ja järjestys voivat vaihdella 

haastatteluiden välillä. Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään 

samat kysymykset, joihin haastateltavat vastaavat ilman annettuja vastausvaihtoehtoja. 

(Eskola & Suoranta 1998, 87.)  

 

Kaikissa kolmessa haastattelussa kysymykset etenivät materiaalin tuottamisesta materiaalin 

tarkastelua koskeviin kysymyksiin. Kahdessa ensimmäisessä haastattelussa tarkastelimme 

lopuksi haastateltavien sosiaaliseen mediaan tuottamaan materiaalia tarkemmin. Näissä 

molemmissa haastatteluissa tarkastelimme tyttöjen Instagramiin tuottamaa materiaalia, sillä 

se oli kyselylomakevastausten perusteella heidän suosikkinsa tai yksi eniten käyttämistä 

sosiaalisen median muodoista.  Kolmannen haastattelun haastateltavat pojat olivat 

materiaalin tuottamisessa sosiaaliseen mediaan muita pareja passiivisempia, joten heidän 

kohdallaan tuotetun materiaalin tarkastelu jäi pois. Pojat tuottivat materiaalia ainoastaan 

Snapchattiin, jossa tuotetun materiaalin tarkastelu jälkeenpäin on aikasidonnaista, sillä 

tuotettu materiaali häviää sovelluksesta viimeistään vuorokauden kuluttua sen lataamisesta. 
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Pyysin haastateltaviltani luvat heidän tuottamiensa kuvien tallentamiseen omaan 

älypuhelimeeni kuvankaappauksella, jotta voisin tarkastella niitä myös myöhemmin. 

Kerroin liittäväni kuvat mahdollisesti myös tutkielmani liitteisiin, mikäli tulisin viittamaan 

analyysissani suoraan näihin kuviin. Lisäksi kerroin haastateltavilleni poistavani kuvista 

heidän käyttäjänimensä anonymiteetin takaamiseksi. Kaikki haastateltavani antoivat 

suostumuksensa tähän.  

 

Tutkimusaineistoa myöhemmin tarkastellessani aloin kyseenalaistamaan kyseisten kuvien 

esittämisen tutkielmassani. Mustolan ym. (2015) mukaan eettisen kysymykset nousevat 

esiin erityisesti valo-, elo- ja videokuvia tarkastellessa henkilöiden tunnistettavuuden 

suhteen. Tämä koskee erityisesti sosiaalisessa mediassa tuotettuja aineistoja. Yksityisyyden 

turvaamiseksi kuvia tulisi usein rajata tai manipuloida, jolloin osa tärkeästä visuaalisesta 

informaatiosta katoaisi. (Mustola ym. 2015, 17; Wiles, Prosser, Bagnoli, Clark, Davies, 

Holland & Renodl 2008, 21–22.) Myös Jaana Erkkilä (2015) nostaa esiin eettiset ongelmat 

lasten ja nuorten omaehtoisesti tuotettujen visuaalisten materiaalien käyttämisestä 

tutkimustarkoituksiin. Hänen mukaansa ongelma muodostuu siitä, että materiaali on tuotettu 

aiemmin vailla käsitystä sen mahdollista päätymistä tutkimusaineistoksi myöhemmin. 

(Erkkilä 2015, 201.) Tutkimukseni kannalta haastatteluissa keskiöön nousi haastateltavien 

tapa puhua kuvista, ei niinkään tuotetut kuvat. Näistä syistä päätin jättää kuvaesimerkit 

tutkielmani ulkopuolelle ja kertoa niistä vain sanallisesti.  

 

Litteroin jokaisen haastattelun, luokittelin ja teemoittelin niistä esiin nousseet teemat 

erikseen ja tein niistä yhteenvedon. Etnografisissa tutkimuksissa haastatteluaineistojen 

merkitykset avataan usein teoreettisen käsitteiden avulla (Huttunen 2011, 48). 

Haastattelujeni pohjalta lukiolaisten sosiaalisen median käytön ominaispiirteiksi nousivat 

toiminnan kokonaisvaltaisuus, kuvat ja kuvallisuus osana taiteistumisen ilmiötä, kuvat 

merkityksenantajina, sosiaalisesti rakentuvat kuvat ja kuvat identiteetin muodostajina sekä 

kuvat osana viestintää. Haastattelujen kautta ymmärrän nuorten sosiaalisessa mediassa 

toimimisen taidekasvatuksen toiseksi tilaksi. 

 

Tutkielmaani olen muuttanut haastateltavieni nimet. Kutsun analyysissäni ensimmäisen 

parin tyttöjä nimillä Juuli ja Helmi, toisen parin tyttöjä nimillä Alma ja Peppi sekä viimeisen 

parin poikia nimillä Joona ja Mitja. Iältään Juuli, Helmi, Joona ja Mitja olivat 18-vuotiaita, 

Alma ja Peppi puolestaan 16-vuotiaita. 
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7 LUKIOLAISTEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖN OMINAISPIIRTEET 

 

Haastatellut nuoret sekä tuottivat itse että tarkastelivat toisten tuottamaa materiaalia 

sosiaalisessa mediassa useita kertoja päivässä. Tämä kertoo heidän omasta 

mielenkiinnostaan kuvia ja kuvallisuutta kohtaan sekä sosiaalisen median 

kokonaisvaltaisuudesta heidän elämässään. Useiden sosiaalisen median muotojen joukosta 

haastateltavien eniten käyttämät sivustot Snapchat, Instagram ja YouTube nousivat selkeästi 

esiin. Materiaalia tuotettiin pääasiassa kahteen ensimmäiseen ja toisten tuottamaa 

materiaalia tarkasteltiin kaikilta kolmelta sivustolta.  

 

Juuli ja Helmi listasivat tärkeimmiksi sosiaalisen median muodoiksi Instagramin, 

Snapchatin ja Facebookin. Nämä lukeutuivat myös kyselylomakkeen perusteella sivustoihin, 

joihin he tuottivat itse tai jossa he tarkastelivat muiden tuottamaa materiaalia useimmiten. 

Juuli, Helmi ja Peppi nostivat kaikki suosikikseen Instagramin, kun taas Alman suosikki oli 

Twitter. Alma totesi käyttävänsä Twitteriä kuitenkin ainoastaan suosikkiyhtyeensä One 

Directionin ja sen muiden fanien seuraamiseen, ja tuottavansa muuta visuaalista materiaalia 

Instagrammiin. Facebookia tytöt käyttivät pääasiassa toisten tuottaman materiaalin 

tarkasteluun tai esimerkiksi uutisten lukemiseen. Mitjan suosikki oli Snapchat ja Joonan 

YouTube. 

 

Kyselylomakkeen perusteella kaikki kuusi haastateltavaani tuottivat sosiaaliseen mediaan 

pääasiassa kuvia. He latasivat kuvia yleisimmin käyttäjätileilleen Instagramiin ja 

Snapchattiin, jossa kuvia käytettiin myös viestimiseen. Haastattelemani pojat totesivat 

olevansa melko passiivisia materiaalin tuottajia ja heidän toimintansa keskittyi pääasiassa 

toisten tuottaman materiaalin tarkasteluun. He kertoivat tuottavansa itse materiaalia 

useimmiten Snapchattiin. Kaikki haastattelemani tytöt olivat aktiivisia sosiaalisen median 

käyttäjiä sekä materiaalin tuottajina että tarkastelijoina.  

 

7.1 Toiminnan kokonaisvaltaisuus 

 

Sosiaalisella medialla ja erityisesti sinne tuotetuilla ja siellä tarkastelluilla kuvilla oli 

keskeinen rooli kaikkien haastateltujen tyttöjen elämässä. Juuli kertoi haastattelussa 

olevansa aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä ja kuvaili itseään Instagramin 
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käyttäjäkuvauksessaan ”addiktoituneeksi somettajaksi”. Helmi kertoi tuottavansa 

esimerkiksi Snapchattiin materiaalia usein pitkin päivää ja käyttävänsä sosiaalista mediaa 

käytännössä koko ajan. Sosiaalinen media on todella isossa roolissa hänen elämässään: 

 

Mulle sillä ainaki on aika iso rooli silleen, koska se on kuitenki päivittäinen ja 

niinkö koko ajan tavallaan käyttää. Ja niinkö tavallaan tosi iso rooli silleen 

arkielämässä. (Helmi) 

 

Kyselylomakkeen perusteella kaikki haastateltavani tuottivat materiaalia useita kertoja 

päivässä Snapchattiin. Alma tuotti useita kertoja päivässä materiaalia myös Twitteriin. 

Kaikki tytöt tuottivat muutamia kertoja viikossa materiaalia Instagramiin. Mitja vastasi 

kyselylomakkeessa tuottavansa itse materiaalia Instagramiin muutaman kerran vuodessa. 

Joona puolestaan tuotti materiaalia kerran kuussa Facebookkiin ja Instagrammiin sekä 

muutaman kerran vuodessa Twitteriin ja YouTubeen.  

 

Snapchatissa kuvia ja videoita voidaan tuottaa joko kaikkien omien seuraajien nähtäville 

sovelluksen Mystory-ominaisuuteen tai lähettää materiaali viesteinä suoraan toiselle 

käyttäjälle. Mystory-ominaisuuteen ladattu materiaali häviää sovelluksesta vuorokauden 

kuluttua sen lataamisesta. Suoraan toiselle käyttäjälle lähetyt viestin puolestaan muutaman 

sekunnin kuluttua viestin avaamisesta. Snapchat poikkeaa käyttöominaisuuksiltaan siis 

esimerkiksi Instagramista, josta ladattu materiaali ei häviä ellei käyttäjä sitä itse poista. 

Instagramissa materiaalin tarkastelu jälkeenpäin on mahdollista, mutta Snapchatissa ei. 

 

Haastateltujen tyttöjen mukaan Snapchattiin päätyivät vähemmän harkitut kuvat ja videot. 

Helmi kertoi tuottavansa sovelluksessa materiaalia pääasiassa kaikkien seuraajiensa 

nähtäväksi Mystory-ominaisuuteen. Hänen seuraajapiirinsä Snapchatissa oli huomattavasti 

Instagramia suppeampi, jolloin kynnys vähemmän esteettisen materiaalin jakamiseen oli 

matala.  

 

- - mulla on niinkö tosi vähän kavereita tavallaan siellä, niin silloin se menee 

enemmän sinne mystorypuolelle, koska sinne voi laittaa mitä tahansa tyhmää 

ko ne on just semmosia ihmisiä, mulla ei oo siellä yhtään ihmistä, jonka eteen 

mie en tavallaan voi niitä kuvia laittaa. (Helmi) 
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Haastattelemieni tyttöjen oli vaikea eritellä syitä kuvien lataamisen sosiaaliseen mediaan tai 

pohtia sosiaalisen median ja kuvien merkitystä. Kuvista, kuvallisuudesta, omien kuvien 

tuottamisesta ja jakamisesta on selvästi tullut niin keskeinen osa tyttöjen elämää, että syitä 

toimintaan on vaikea löytää. Toimiminen sosiaalisessa mediassa on osa kaikkien vastaajien 

arkea ja Mäntymäkeen viitaten sosiaalisesta mediasta on todella tullut heille todellisuuden 

ja oman elinympäristön laajentuma (2012, 20). Älypuhelimen avulla sosiaalinen media on 

jatkuvasti läsnä, jolloin materiaalin tuottaminen ja tarkasteleminen on mahdollista missä ja 

milloin vain. Havainnointi koulun arjessa tukee kokonaisvaltaisuuden ajatusta, sillä 

oppituntien alkua odotellessa tai jopa oppituntien aikana erityisesti tytöt kuvasivat itseään 

melko vapautuneesti sosiaaliseen mediaan. Omakuvien eli selfieiden ottaminen sosiaaliseen 

mediaan oli heille luontaista ja helppoa. Havainnointini mukaan pojilla puolestaan korostui 

sosiaalinen media osana viestintää ja kommunikaatioita. 

 

Sosiaalisen median kokonaisvaltaisuus tulee esille myös muiden tuottaman visuaalisen 

materiaalin tarkastelusta. Toisten tuottaman materiaalin tarkastelu oli hyvin yleistä kaikilla 

kuudella haastateltavallani. Juuli ja Helmi kertoivat molemmat selaavan sosiaalista mediaa 

enemmän kuin tuottavan itse materiaalia. Juuli eritteli tarkastelemisen ja tuottamisen 

riippuvan omista kuvistaan tai omasta fiiliksestään.  

 

No, no ainaki mulla se riippuu vähän siitä että…riippuu millaisia kuvia tai 

minkälainen fiilis on, mut sitte varmaan sitä selaa enemmän. (Juuli) 

 

Juuli totesi selaavansa Instagramia, Facebookia ja Snapchattia aina tylsinä hetkinä ja myös 

muiden puheista kävi ilmi sosiaalisen median merkitys ajanvietteenä. Helmi totesi selkeästi 

olevansa kiinnostunut muiden kuvista. Almalle sosiaalinen media mahdollisti kuvien 

näkemisen esimerkiksi toiselta puolelta maailmaa. Mitja ja Joona tarkastelivat sosiaalisessa 

mediassa esimerkiksi omiin harrastuksiinsa liittyviä kuvia ja videoita. Juuli ja Helmi 

kertoivat usein käyttävänsä Instagramin hakukenttää ajanvietteenä. Hakukentästä on 

mahdollista tarkastella kuvia, joista muut käyttäjät ovat tykänneet.  

 

- - jos on niinkö tylsää niin sitte vaan selailen ja kiva tavallaan nähä ihmisten 

elämää ja silleen et miät ne niinku tavallaan tekee - - (Helmi) 
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Helmi kertoi myös usein selaavansa käyttäjästä toiseen mielenkiintoisen kuvien perässä 

käyden läpi useiden käyttäjien kuvia. Eniten hän kertoi katsovansa pukeutumiseen ja 

kauneuteen liittyviä kuvia ja videoita. Myös Juulin huomion kiinnittivät onnistuneet 

asukokonaisuuskuvat sekä meikkaus- ja hiustenlaittovideot. Juuli kertoi saavansa ideoita 

erityisen kauniiden henkilöiden kuvista.  

 

Tytöt eivät haastattelun mukaan ota suoria vaikutteita toisilta käyttäjiltä, vaikka toisten 

kuvien ja videoiden tarkastelu olikin hyvin yleistä. Haastattelussa Juuli ja Helmi selasivat 

omia Instagram-kuviaan läpi eivätkä nähneet niissä tarkastelemiensa kuvien vaikutteita. 

Toisilta käyttäjiltä he totesivat saavansa ideoita mahdollisiin kuva-aiheisiin tai esimerkiksi 

omaan pukeutumiseen.  

 

Vastaanottajan rooli korostuu postmodernissa taidekäsityksessä: taide avaa katsojalle 

ikkunoita erilaisiin maailmoihin. Yhtä ainutta todellisuutta ei ole olemassa, vaan se rakentuu 

suhteessa tekijän ja vastaanottajan taustoihin ja elämismaailmoihin. Taide on silta tekijän ja 

vastaanottajan välillä. (Räsänen 2005, 124.) Postmodernin taidekäsityksen, pragmatistisen 

estetiikan ja taiteistumisen käsitteen kautta ymmärrän itse visuaalisen kulttuurin laajana 

kenttänä, joka ei tee selvää eroa eri taiteen lajien välille. Näen sosiaalisen median osana 

visuaalista kulttuuria. Selaamalla sosiaalisen median kuvia ja videoita käyttäjiltä ympäri 

maailmaa, nuoret avaavat ovia toisiin maailmoihin. 

 

7.2 Sosiaalisen median kuvat osana taiteistumisen ilmiötä 

 

Haastatteluista saamani käsityksen mukaan toisten tuottaman materiaalin tarkastelu tapahtuu 

haastatelluilla tytöillä lähes automaattisesti ja huomaamatta, sillä älypuhelinten avulla 

materiaalin tarkastelu on mahdollista missä ja milloin vain. Omien kuvien lataaminen 

Instagramiin on tytöille puolestaan hyvin tietoista ja harkittua. Kuvia ei ladata 

sattumanvaraisesti, vaan ne käyvät läpi tarkan seulan. Alma ja Peppi kertoivat pohtivansa 

Instagramiin lataamiensa kuvien visuaalisuutta käytännössä koko ajan. Kysyessäni minkä 

verran tytöt miettivät esimerkiksi kuvan sommittelua, vastasi Alma nauraen, että 24/7 eli 

vuorokauden ympäri. Toiminen sosiaalisessa mediassa on siis kokonaisvaltaista. Myös 

Pepille kuvien ulkomuoto oli tärkeää ja hän totesi miettivänsä jatkuvasti, minkälaisen 

Instagram-feedin eli kuvakokoelman hän itselleen haluaa. Tytöt toivat selvästi esille, että 
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Instagramiin ladattujen kuvien on sovittava yhteen. Kuvista tulee muodostua yhtenäinen 

kokonaisuus, minkä vuoksi yksittäisten kuvien lataamista ja niiden ulkoasua mietitään 

tarkkaan.  

 

Visuaalisen kokonaisuuden pohtiminen omalla Instagram-käyttäjätilillä on osa 

taiteistumisen ilmiöitä. Esteettiset perusteet on otettu käyttöön uudessa ympäristössä, 

paikassa, jossa niitä ei ole aiemmin käytetty. Tyttöjen arkiympäristö on muuttunut 

taidevaikutteiseksi, sillä sitä tarkastellaan visuaalisesta näkökulmasta. Oman elämän 

tallentaminen kuvin, kuvan tekeminen ja kuvankäsittely ovat visuaalista toimintaa, jonka 

lopputulokset ovat osa koko visuaalista kulttuuria. Taiteistuminen laajentaa taiteen kenttää 

ja tuo sen eri osa-alueita lähemmäs toisinaan (Räsänen 2005, 124).  Näen kuvien tuottamisen 

sosiaaliseen mediaan taiteen tekemisen kaltaiseksi toiminnaksi, jossa omat visuaaliset 

ajatukset halutaan tuoda esiin. Sosiaaliseen mediaan tuotetut kuvat ovat usein 

henkilökohtaisia, mutta ne halutaan jakaa laajalle yleisölle. Niinistön ja Sintosen mukaan 

omaehtoisen visuaalisen tuottamisen kautta sosiaalisessa mediassa käsitellään omia 

ajatuksia ja tunteita, mutta pyritään myös mielenkiinnon herättämiseen (2007, 26). 

Instagramissa omille kuville haetaan vaikutteita ja ideoita toisilta käyttäjiltä, sillä 

nykytaiteen tavoin sosiaalisessa mediassa on lupa lainata ja ottaa ideoita toisilta.  

 

Omista ja toisten kuvista Instagramissa myös puhutaan ja niitä arvioidaan estetiikan 

käsitteillä. Tyttöjen puheesta nousi usein esiin ”kivan kuvan”-käsite: Juuli eritteli 

lataamiansa kuvatyyppejä omakuviin, kavereiden kanssa otettuihin kuviin, 

asukokonaisuuskuviin ja kuviin millä ei periaatteessa oo mittään tarkotusta, et se on vaan 

näyttäny kivalta ja sitte laittanu sen sinne niin. Instagramiin ladatulla kuvalla siis ei siis 

välttämättä tarvitse olla suurta merkitystä tai sisältöä, vaan riittää jos kuva miellyttää silmää 

ja on visuaalisesti onnistunut. Nuoret tarkastelevat omaa arkielämää esteettisestä 

näkökulmasta, jolloin visuaalisesti mielenkiintoiset hetket tallennetaan ja jaetaan muille 

käyttäjille sosiaalisessa mediassa.  

 

Peppi kertoi seuraavansa tuntemattomia henkilöitä, joilla on ”kivoja kuvia” tai ”ihan tosi 

kivoja kuvia”. ”Kiva kuva” toimi tyttöjen puheessa synonyyminä hyvälle kuvalla. Hyvyys 

ja kauneus ovat estetiikan peruskäsitteitä. Kysyessäni hyvän kuvan ominaisuuksia nousivat 

esiin teknisesti onnistuneet kuvat, kuvan värit tai mustavalkoisuus, tietynlainen 

yksinkertaisuus ja huomaamaton kuvankäsittely. Pepin ja Alman puheissa ”kiva kuva” on 
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sellainen, joka erottuu kuvajoukosta. Kuvanottopaikalla tai kuva-aiheella on sinänsä ollut 

heille väliä.  

 

Niin ja sit se on niinku semmoset kivat värit tai voi se olla mustavalkonenki, et 

se on semmonen jotenki siihen kiinnittää niinku vaan huomion, semmonen. Ei 

välttämättä oo ees väliä missä se kuva on otettu. (Alma) 

 

Puhuessamme ladattavien kuvien valinnasta ja kriteereistä nousi molemmissa tyttöjen 

haastatteluissa esiin käsite sadasta kuvasta. Sosiaaliseen mediaan ladattu kuva valitaan aina 

laajasta kuvajoukosta ja yhdestä tilanteesta otettuja kuvia voi olla jopa sata.  

 

Mullaki siis, jos mie aamulla vaikka aattelen, että nyt on hyvä, otan kuvan niin 

mulla saattaa ihan hyvin jäähä joku aamupala, sitte mulla saattaa olla sata 

kuvaa ja kattoa niistä sadasta silleen et mikä on hyvä. (Juuli) 

 

No jos vaikka kaverin kans on kaupungilla ja sitte jos otetaan kuva niin se 

pittää ottaa niin monesti, että saattaa olla niinkö sata kuvaa siellä vaan ja 

niistä valita. (Peppi) 

 

Yhdestä hetkestä yli sadan kuvan ottaminen tuo esiin visuaalisesti onnistuneiden kuvien 

merkityksen ja tavoitteen yhtenäiseen kuvakokonaisuuteen sosiaalisessa mediassa. Ajallinen 

panostus kertoo tyttöjen omasta mielenkiinnosta kuviin ja kuvallisuuteen sekä toiminnan 

kokonaisvaltaisuudesta. Sadan kuvan ottaminen yhdestä hetkestä on osoitus pyrkimyksestä 

mahdollisimman hyvään kuvaan. Kuva omasta elämästä halutaan tallentaa ja tuoda muiden 

nähtäville parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Tytöt käyttävät kuvien ottamiseen paljon aikaa ja ajankohta kuvaamiseen valitaan huolella. 

Prosessi kuvan ottamisesta sen julkaisemiseen vie aikaa, sillä tärkeä osa kuvien lataamista 

Instagramiin on kuvien käsittely, joka tapahtuu tytöillä yleensä sovelluksen omilla 

ominaisuuksilla. Peppi kertoi käyttävänsä joskus myös muita kuvankäsittelysovelluksia 

kuvien muokkaamiseen, mutta pääasiassa kuvien käsittely tapahtui kaikilla tytöillä 

Instagramin avulla. Alman, Pepin ja Helmin kuvat Instagramissa ovat aina käsiteltyjä. Alma 

kertoi käsittelevänsä kaikki Instagram-kuvansa aina mustavalkoisiksi. Juulin Instagram-

tililtä löytyy muutamia muokkaamattomia kuvia, mutta yleensä kaikki ovat käsiteltyjä. 
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Mie just kans just et tuolla näillä instan filttereillä muokkaan, et mulla saattaa 

olla täällä pari sellasta kuvaa missä ei oo mittään filtteriä, mutta yleisesti 

ottaen kaikissa on niinku ainaki vähän jotaki ja joissaki sitte vähän enemmän. 

(Juuli) 

 

Kuvankäsittely on tavoitteellista toimintaa, jonka avulla pyritään mahdollisimman 

onnistuneeseen lopputulokseen. Instagramiin tuotetuista yksittäisistä kuvista kuvista 

halutaan luoda yhtenäinen kokonaisuus. Kuvankäsittely ja sommittelu ovat 

kuvataideopetuksen sisältöjä, joita nuoret harjoittavat itsenäisesti vapaa-ajallaan. Omalla 

aktiivisella toiminnalla nuoret opettelevat kuvankäsittelyn perusteita kuten sommittelua, 

rajaamista ja värien säätämistä älypuhelinsovelluksilla. Taidot kehittyvät tekemällä ja 

muiden kuvia katsomalla.  

 

7.3 Sosiaalisen median kuvat merkityksenantajina 

 

Juulin ja Helmin käyttäjätilit Instagramissa keskittyivät pääasiassa heidän omiin kuviinsa. 

Kysyessäni tytöiltä minkälaisia kuvia heillä on tapana ladata kyseiseen sovellukseen, olivat 

vastaukset selkeitä: eniten omakuvia eli selfieitä, mutta myös kaverikuvia, kuvia 

tapahtumista ja arkisista yksityiskohdista. Alma ei ladannut selfieitä, sillä hän kertoi 

kuvaavansa mieluummin muita ja lataavansa Instagramiin yleisimmin maisemakuvia. Pepin 

tyypillisimmät kuvat olivat selfieitä tai yksityiskohtia arjesta, kuten kuvia kukista tai ruuasta. 

Peppi kertoi hänen Instagram-tilillään olevan myös ”kunnon artsykuva” viitaten taiteelliseen 

kuvaan.  

 

Haastatellut pojat kertoivat lataavansa kuvia Instagramiin vain muutaman kerran vuodessa. 

Joonan kuvat Instagamissa keskittyivät pääosin häneen omiin kuviinsa, kun taas Mitjalta 

löytyi esimerkiksi kaveri- ja esinekuvia.  Haastattelusta kävi ilmi poikien suhtautuminen 

tuotetun materiaalin käyttöoikeuksiin ja turvallisuuskysymyksiin sosiaalisessa mediassa. He 

totesivat pohtivansa melko paljon esimerkiksi sitä kuinka laajan käyttäjäjoukon nähtäville 

materiaali päätyy Instagramissa. Tästä syystä he tuottivat Instagramia useammin materiaalia 

Snapchattiin, jossa materiaalin luvataan häviävän viimeistään 24 tuntia materiaalin 

lataamisen jälkeen. Snapchatin Mystory-ominaisuuteen muiden käyttäjien nähtäville 
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päätyivät molemmilla pojilla useimmiten jollakin tavalla arjesta poikkeavat kuvat. Joona 

kertoi käyttävänsä sovellusta myös kaveripiirin sisäisten juttujen jakamiseen suoraan 

kavereille, jolloin kuvat toimivat viestiminä. 

 

- -  yleensä jostain esineestä tai maisemasta tai harvemmin itestä, mutta - - jos ne 

menee mystoryyn ne on jotaki mikä ei oo arkista, jos vaikka saan jotain uutta 

tavaraa tai jotain niin esimerkiksi silloin (Mitja) 

 

Haastattelemani nuoret tuottavat kuvia sosiaaliseen mediaan, ja tässä tapauksessa 

Instagramiin ja Snapchattiin, kuviksi. Kuvat toimivat oman elämän kuvauksina, 

todellisuuden representaatioina, jotka rakentuvat osittain sosiaalisesti yhdessä muiden 

kanssa. Sosiaalisen median kuviin tallentuvat nuorten omakuvat, kaverikuvat sekä arjen 

yksityiskohdat. Haastatellut pojat korostivat kuvaavansa arjen yllättäviä tapahtumia. 

Räsäsen mukaan kuvien tekeminen on todellisuuden tutkimista ja kokonaisvaltaista 

tietämistä (2008, 99).   

 

7.4 Sosiaalisesti rakentuvat kuvat ja kuvat identiteetin muodostajina 

 

Haastateltujen tyttöjen yhteisö Instagramissa on laaja, sillä haastatteluhetkellä Juulilla on 

651 seuraajaa, Helmillä 490, Pepillä 171 ja Almalla 439. He myös itse seuraavat useita satoja 

henkilöitä Instagramissa. Sen lisäksi, että tyttöjen yhteisö sosiaalisessa mediassa on laaja, eli 

heidän tuottamiaan kuvia tarkastelee ja kommentoi suuri joukko käyttäjiä, kuvat myös usein 

rakentuvat yhdessä toisten kanssa. Kumpulaisen ym. totesivat edellä valokuvien antavan 

mahdollisuuden merkitysten luomiseen toisten kanssa (2015, 143). Niinistö ja Sintonen 

puolestaan kokivat materiaalin tuottamisen sosiaalisen mediaan yhteisöllisenä toimintana ja 

kokemusten jakamisena (2007, 26). Haastateltujen tyttöjen käyttäjätileiltä löytyy kuvia, 

joissa he esiintyvät yhdessä kavereiden kanssa, jolloin kuvaustilanne on ollut sosiaalinen ja 

jokainen kuvassa esiintyvä henkilö on saanut vaikuttaa kuvan muodostumiseen.  

 

Kuvat rakentuvat kuvanottohetkellä, mutta myös sosiaalisena toimintana kuvan julkaisun 

jälkeen. Kuvia katsellaan ja kavereiden kuvia kommentoidaan sosiaalisessa mediassa 

jälkeenpäin. Visuaalisen materiaalin säilyttäminen ja sen tarkastelu myöhemmin vaikuttaa 

Granön mukaan nuoren tulkintaan omasta elämästä (2000, 45). Haastateltavillani 
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kaverikuvat ja kuvat yhteisistä tapahtumista rakentavat muistoja: Helmin ja Juulin 

haastattelussa kuvat, jotka tytöt olivat ottaneet tai julkaisseet yhdessä, saivat aikaan eniten 

keskustelua. Tällaiset kuvat olivat tytöille erityisen merkityksellisiä ja tärkeitä. Ne herättivät 

positiivisia ajatuksia ja hyvää mieltä myös jälkeenpäin.  

 

Et nää ei vältti soo niin hienoja kuvia mun mielestä, mutta niistä tulee 

semmoset muistot tavallaan tai siis - - tai semmoset, että muistaks ko me 

otetettiin tota kuvaa ja me otettiin sata tommosta kuvaa ja toinen hyppäs veteen 

ja teki kaikkea. (Helmi) 

 

Pyytäessäni tyttöjä valitsemaan heidän suosikkikuvansa valitsivat Helmi, Juuli ja Peppi 

kaikki kuvan, johon liittyi jokin sosiaalinen tapahtuma. Haastatteluita kävi selvästi ilmi, että 

yhdessä kavereiden kanssa otetut kuvat tai kuvat, jotka liittyivät johonkin erityiseen 

tilanteeseen, olivat tyttöjen suosikkeja. Jos kuvanottohetki tai tapahtuma, josta kuva oli 

otettu, oli ollut tytöille tärkeä, oli myös siitä otettu kuva merkityksellinen. Helmin oli vaikea 

valita suosikkikuvaansa, sillä useisiin hänen kuviinsa liittyi hyviä muistoja ja useat kuvat 

tuntuivat olevan hänelle tärkeitä. Tyttöjen mukaan kuvien arvottaminen tai pistäminen 

parhaimmuusjärjestykseen oli vaikeaa, koska kuvat olivat tarkoitukseltaan erilaisia. 

 

No ko tässäki on just hankalaa, että ku on näin paljon näitä selfieitä tai itestä  

kuvia niin, että miten niitä alkaa vertaamaan justiinsa sitte sellasen kuvan 

kanssa, jossa on niinkö kavereita tai tälleen - - (Juuli) 

 

Helmi pohti valintaansa suosikiksi useiden kuvien välillä, mutta päätyi kuvaan, jossa 

tyttöporukka oli yhdessä juhlissa. Tämä kuva toi Helmin mieleen erityisen mukavan illan ja 

lisäksi kuva oli hänen mielestään erittäin onnistunut kaikkien henkilöiden osalta.  

 

Ko tää jotenki silleen pomppaa, koska tuo on ollu semmonen ilta, että kaikki tai 

siis tuo oli niin kiva ko just oli ne synttärit ja niinkö juhlittiin ja… Tai tää on 

jotenki on musta tosi sellanen, joku muu on ottanu tämän meistä ja tämä on 

hyvä kuva!  (Helmi) 

 

Myös Pepin valitsema kuva oli kaverikuva yhteiseltä matkalta ja se toi hänen mieleensä 

mukavia muistoja. Juuli valitsi suosikkikuvansa helposti: kuva oli yksityiskohta 
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kuohuviinilaseista tarjottimella, joiden taustalla näkyi kaupunkimaisema. Kyseinen kuva oli 

tyttöjen yhteisen ystävän syntymäpäiviltä. Kuva oli Juulin mielestä hieno visuaalisesti, mutta 

siihen liittyi myös muistoja, jotka eivät välttämättä välittyneet muille katsojille.  

 

Eihän sitä välttämättä kellekkään muulle välity se tunne mikä tuossa oli, mutta 

silleen niinku että ite ainaki muistan tuon illan tosi kivana. (Juuli) 

 

Yhteisesti rakentuvista todellisuuksista kertoo myös Juulin ja Helmin esiin nostama 

hyväksynnän hakeminen ystäviltä. He kertoivat haastattelussa kysyvänsä lähes aina ennen 

kuvan lataamista Instagramiin siitä mielipidettä toisiltaan ja muilta läheisiltä ystäviltä. He 

käyttävät kuvan ottamiseen, valitsemiseen ja käsittelemiseen paljon aikaa, mutta lähettävät 

sen jälkeen kyseisen kuvan vielä toisilleen esimerkiksi pikaviestisovellus Whatsappissa 

kysyäkseen voiko kuvan lisätä sosiaaliseen mediaan.  

 

- - mutta silloinki pittää tyyliin lähettää kaverille kuva siitä, että voinko mie 

laittaa tämän tänne, että onko tämä ihan kiva - - (Juuli) 

 

- - mulla on monesti semmonen et mie oon tosi epävarma et onko mun silmät 

tässä nyt jotenki tyhmät, ko ite niinkö kokeen sen silleen niin on paljon 

helpompi, et joku muu sitten sanoo, et ei ku näytät ihan normaalilta. - - 

(Helmi) 

 

Sosiaalisesti rakentuvat kuvat sosiaalisessa mediassa linkittyvät kokonaisvaltaisen 

oppimisen käsitykseen identiteetin kulttuurisesta ja sosiaalisesta rakentumisesta. 

Identiteettimme rakentuu yhdessä muiden kanssa, jolloin toisten käsitykset minuudestamme 

vahvistavat omaa käsitystämme. Minuus rakentuu siis suhteessa muihin. Kuvista identiteetin 

rakentajina kertoivat myös Juulin, Helmin ja Pepin suosimat omakuvat Instagramissa.  

 

Mustosen mukaan sosiaalinen media mahdollistaa identiteettityön esimerkiksi vertailun 

avulla. Hän viittaa myös hyväksynnän, huomion ja palautteen saamiseen sosiaalisessa 

mediassa, joka on erityisen tärkeää nuorten identiteetin rakentumisen kannalta. (Mustonen 

2012, 59.) Myös Hietala & Pentikäinen (2007, 60) sekä Seppänen (2005, 23) näkevät kuvat 

ja kuvallisuuden itseilmaisuna, joka on osa identiteetin muodostumista. Haastatellut tytöt 

tuottavat Instagramiin kuvia suurelle käyttäjäjoukolle, kuvat keräävät satoja tykkäyksiä ja 
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saadut kommentit ovat pääsääntöisesti positiivisia. Kuvat saavat siis hyväksyntää, huomiota 

ja palautetta. Näen sosiaalisen median Mustosen tavoin uutena väylänä identiteettityölle, jota 

työstetään kuvia tuottamalla ja tarkastelemalla sekä tykkäysten ja kommenttien kautta.  

 

7.5 Sosiaalisen median kuvat osana viestintää 

 

Oman elämän kuvauksina, merkityksenantajina ja identiteetin rakentamisen ohella kuvat 

toimivat kaikilla kuudella haastatellulla myös kiinteänä osana yhteydenpitoa ja viestintää. 

Kuvilla viestitään, jolloin ne toimivat osana kommunikointia. Joona ja Mitja tuottivat itse 

materiaalia pääsääntöisesti Snapchattiin, jota he käyttivät yhteydenpitoon. Mitja kertoi 

käyttävänsä sovellusta ”vaihtoehtoisena chattina” ja Joona ”kavereiden kanssa niinkö 

juttelemiseen”. Sovelluksessa on mahdollista tuottaa materiaalia avoimesti omille seuraajille 

tai suoraan viesteinä kavereille. Pojat käyttivät molempia ominaisuuksia, mutta viestivät 

enemmän suoraan kavereille. Myös Alma ja Peppi käyttivät sovellusta pääsääntöisesti 

yhteydenpitoon. 

 

Joonalla, Pepillä ja Almalla viestiminen tapahtui sekä kuvin että videoin, Mitjalla puolestaan 

yleensä kuvina, mutta silloin tällöin myös videoilla. Peppi totesi laittavansa kavereille usein 

videoviestejä, koska se on nopea tapa viestiä. Kysyessäni suosivatko pojat viestimisessä 

kuvia vai tekstiä, vastasi Joona kuvan ja tekstin toimivan erilaisessa viestimisessä: 

kuvaviestit Snapchattissä välittävät lyhyitä viestejä ja pitemmät viestit kulkevat 

pikaviestisovellus Whatsappin kautta teksteinä.  

 

Se riippuu paljon on asiaa, että jos on joku niinku pitkä stoori niin sitte 

whatsappi, mutta jos niinkö joku pikkujuttu niin sitte snapchatti. (Joona) 

 

Instagramissa kuville on mahdollista kirjoittaa kuvateksti ja lisätä kuvan alle hakusanoja eli 

hastageja, joiden avulla muut käyttäjät voivat etsiä kuvia. Helmi kertoi korvaansa kuvatekstit 

ja hastagit useimmiten kuvasymboleilla eli emojeilla, jolloin esimerkiksi mustavalkoiset 

kuvan kuvatekstinä hänellä toimivat musta ja valkoinen värilaatikko-emoji. Helmi käyttää 

kuvasymboleita siis myös kuvaamaan lataamiansa kuvia, jolloin ne toimivat kuvateksteinä 

kirjoitetun tekstin sijaan.  
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Kuvat ja videot ovat osittain syrjäyttäneet tekstin viestimisen keinona, mikä kertoo osaltaan 

niiden merkityksestä nuorten arjessa. Nuoret kommunikoivat kuvilla lähettämällä, sillä yhä 

useammin lyhyet viestit lähetetään videoina, kuvina ja kuvasymboleina. Pitemmät viestit 

kirjoitetaan yhä teksteinä. Visuaalisuuden lisäksi kuvilla on siis myös toinen ulottuvuus 

nuorten elämässä. Myös Marjo Räsäsen näkee visuaalisuuden merkityksen nykypäivän 

kommunikoinnissamme ja merkityksenannoissamme (2015, 105). 

 

7.6 Sosiaalinen media taidekasvatuksen toisena tilana 

 

Haastattelut toivat esiin kuvien merkityksen haastateltavilleni. Sosiaaliseen mediaan tuotettu 

visuaalinen materiaalia oli kaikkien haastateltujen keskeisintä visuaalista toimintaa. Mitja, 

Alma ja Peppi kertoivat kuvaavansa silloin tällöin myös digikameralla, mutta muut 

haastateltavat eivät harrastaneet vapaa-ajallaan mitään muuta visuaalista. Mitjalla, Almalla 

ja Pepilläkin digikuvaaminen oli satunnaista. Haastattelussa Peppi totesi kuvien lataamisen 

Instagramiin olevan keino itsensä toteuttamiseen. 

 

Haastatelluilla nuorilla kuvien tekeminen tapahtuu hyvin pitkälti sosiaalisessa mediassa ja 

visuaalista materiaalia tuottamalla nuoret tarkastelevat todellisuuttaan ja rakentavat 

identiteettiään. Näen haastattelemieni nuorten toiminnan sosiaalisessa mediassa esimerkkinä 

Brent Wilsonin taidekasvatuksen toisesta tilasta. Taidekasvatuksen toisen tilan perustana on 

nuorten vapaa-ajan omaehtoinen visuaalinen toiminta. Sosiaalisessa mediassa toisten 

tuottaman materiaalin tarkastelu ja oman materiaalin aktiivinen tuottaminen ovat 

omaehtoista visuaalista toimintaa, joka on lähtöisin nuorten omista mielenkiinnonkohteista. 

Toiminta on myös osa koulun ulkopuolella tapahtuvaa informaalista oppimista. Erityisesti 

haastatellut tytöt panostavat kuvien visuaalisuuteen ja käyttävät aikaa niiden 

käsittelemiseen. Kuvan sommittelu, rajaaminen ja värien säätäminen on tavoitteellista 

toimintaa, jonka kautta tapahtuu oppimista. Ideoita ja vaikutteita omiin kuviin haetaan myös 

toisilta käyttäjiltä, jolloin oppimista tapahtuu myös materiaalia tarkastellessa ja 

vuorovaikutuksellisissa tilanteissa. Nuorten toiminta sosiaalisessa mediassa on myös 

kokonaisvaltaista ja taiteellista tietämistä. Räsäseen viitaten taiteellinen tietäminen, 

taidetieto, on aktiivinen tietämisenprosessi, jossa tieto tulee näkyväksi kuvallisessa 

muodossa (2015, 40–41). Tämän lisäksi nuorten sosiaaliseen mediaan tuottamat visuaaliset 
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kuvakokonaisuudet ovat postmodernin taidekäsityksen korostamia pieniä kertomuksia: 

paloja ja tarinoita nuorten omasta maailmasta. 
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8 TUTKIELMAN TULOKSET 

 

Tutkielmani avulla pyrin saamaan selville lukiolaisten sosiaalisen median käytön 

ominaispiirteet, suosituimmat sosiaalisen median muodot lukiolaisten keskuudessa ja heidän 

roolinsa visuaalisen materiaalin tuottajina ja tarkastelijoina sosiaalisessa mediassa. Lisäksi 

olin kiinnostunut siitä millaista materiaalia lukiolaiset itse tuottavat sosiaaliseen mediaan ja 

miksi.  Kolmiosaisen tutkimusaineistoni avulla sain vastaukset kaikkiin 

tutkimuskysymyksiini.  

 

Tutkielmani perusteella suosituimpia sosiaalisen median sivustoja ja sovelluksia lukiolaisten 

keskuudessa olivat Snapchat, Instagram ja YouTube, joista ensimmäiseen tuotettiin ja sen 

kautta tarkasteltiin toisten tuottamaa materiaalia useita kertoja päivässä. 

Kyselylomakevastausten ja haastattelujeni mukaan lukiolaiset toimivat sosiaalisessa 

mediassa aktiivisesti sekä visuaalista materiaalia itse tuottaen ja toisten tuottamaa 

materiaalia tarkastellen. Valtaosalla kyselyyn vastanneista toimiminen painottui toisten 

tuottaman materiaalin tarkasteluun, mutta materiaalin tuottaminen oli myös melko yleistä. 

Nuoret tuottivat sosiaaliseen mediaan pääasiassa kuvia ja ne olivat keskeisessä roolissa 

haastateltujen lukiolaisten elämässä. 

 

Haastateltujen lukiolaisten sosiaalisen median käytön ominaispiirteiksi nousivat toiminnan 

kokonaisvaltaisuus, sosiaalisen median kuvat osana taiteistumisen ilmiötä, kuvat 

merkityksenantajina, kuvat identiteetin rakentajina ja osana kommunikaatiota.  

Haastattelujen kautta ymmärrän sosiaalisen median taidekasvatuksen oppimisen toisena 

tilana. Sosiaaliseen mediaan tuotetut kuvat rakentuivat usein sosiaalisesti ja osana 

vuorovaikutuksellista toimintaa. Sosiaaliseen mediaan tuotetut kuvat olivat useimmiten 

omakuvia, kaverikuvia, kuvia arjen yksityiskohdista tai visuaalisesti mielenkiintosista 

ilmiöistä.  

  

Haastatellut tytöt totesivat käyttävänsä sosiaalista mediaa lähes koko ajan joko visuaalista 

materiaalia tarkastelemalla, tuottamalla tai aihetta pohtien. Toimiminen sosiaalisessa 

mediassa oli siis hyvin kokonaisvaltaista. Nuorten kokemusmaailma ja identiteetti rakentuu 

ja tulee esiin sosiaaliseen mediaan tuotettuina kuvina. Toimiminen sosiaalisessa mediassa 

on osa identiteettityötä, sillä omakuvat ja kuvat omasta arjesta luovat kuvaa itsestä. Toisten 

tuottaman materiaalin tarkastelulla on osa identiteetin muodostumisessa, sillä sitä kautta 
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tehdään eroa itsen ja muiden välille, avataan ovia toisiin todellisuuksiin ja haetaan vaikutteita 

omaan elämään. Kuvat sosiaaliseen mediaan rakentuvat osittain sosiaalisesti kavereiden 

kanssa kuvaushetkellä, mutta myös jälkeenpäin tarkasteltuina sekä saatujen tykkäysten ja 

kommenttien kautta. Tytöille merkityksellisimmiksi kuviksi nousivat yhdessä kavereiden 

kanssa tuotetut kuvat, jotka toivat mieleen positiivisia mielleyhtymiä ja muistoja. 

Instagramissa kuvat tuotettiin usean sadan seuraajan nähtäväksi, mikä kertoo sosiaalisen 

piirin laajuudesta.   

 

Haastatelluilla pojilla toiminnassa korostui toisten tuottaman materiaalin tarkastelu ja kuvien 

merkitys osana kommunikaatiota ja viestintää. Sosiaalisen median muodoista tuottamisen 

näkökulmasta pojat suosivat Snapchattia, jota he käyttivät pääasiassa kuvaviestien ja 

videoiden lähettämiseen suoraan kavereilleen tai uusien ilmiöiden jakamiseen laajemmalle 

käyttäjäjoukolle. Oman materiaalin tuottamisen sijaan pojat olivat aktiivisia materiaalin 

tarkastelijoita Instagramissa ja YouTubessa, joissa heitä kiinnosti esimerkiksi omiin 

harrastuksiin liittyvä visuaalinen materiaali. Pojat olivat tyttöjä tarkempia yksityisyyteen 

liittyvässä seikoissa, eivätkä halunneet luovuttaa tuottamansa materiaalin käyttöoikeuksia 

sovelluksille. Tästä syystä he olivat myös melko passiivisia materiaalin tuottajia. 

Toiminnassaan pojat siis ottivat huomioon sosiaalisen mediaan käyttöön liittyviä 

turvallisuuskysymyksiä.  

 

Toimiminen sosiaalisessa mediassa oli haastateltujen nuorten lähes ainutta visuaalista 

toimintaa. Haastatelluilla tytöillä keskeinen osa kuvien lataamista Instagramiin oli kuvien 

käsittely ja sommittelu. Oman käyttäjätilin visuaalisesti yhtenäisen kokonaisuuden tavoittelu 

oli tärkeää heille kaikille. Visuaalisesti täydellisen kuvan tavoittelusta ja kuvien 

merkityksestä kertoi mahdollisuus jopa sadan kuvan ottamiseen yhdestä tilanteesta. Tyttöjen 

arkiympäristö on sosiaalisessa mediassa toimimisen kautta muuttunut taidevaikutteiseksi, 

sillä omaa elinympäristöä tutkitaan ja arvioidaan estetiikan käsitteillä. Hahmotan sosiaalisen 

median visuaalisuuden osaksi taiteistumisen ilmiötä.  

 

Toimiminen sosiaalisesta mediassa on lukiolaisilla osittain hyvin tiedostettua ja osittain 

hyvin tiedostamatonta. Toisten tuottaman materiaalin tarkastelu tapahtui spontaanisti lähes 

milloin vain, kun taas omien kuvien tuottaminen erityisesti Instagramiin oli haastatelluilla 

tytöillä hyvin harkittua ja tietoista toimintaa. He valitsevat kuvanottotilanteen tarkasti, 

poimivat ladattavan kuvan aina laajasta kuvajoukosta, käsittelevät kuvan ja lopulta 
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varmistavat kuvan julkaisemisen vielä läheiseltä ystävältä. Snapchattiin puolestaan päätyvät 

harkitsemattomammat ja käsittelemättömämmät kuvat sekä niin sanotut huumorikuvat, sillä 

kuvat häviävät sovelluksesta viimeistään vuorokauden sisällä kuvien lataamisesta.  

 

Haastattelut osoittivat lukiolaisten jo osittain hallitsevan useita niitä mediakasvatuksellisia 

sisältöjä, joihin perus- ja lukio-opetus pyrkivät. He osaavat käyttää useita sosiaalisen median 

muotoja ja käsitellä kuvia, tuottaa itse visuaalista materiaalia, tarkastella multimodaalisia 

kokonaisuuksia ja käyttää kuvia viestimiseen. He olivat tietoisia sosiaalisen median monista 

ulottuvuuksista ja tiedostivat esimerkiksi, että sovelluksiin ladatut kuvat voivat jäädä sinne 

pysyvästi. Erityisesti haastatellut pojat suhtautuivat kriittisesti materiaalin jakamiseen 

sosiaalisessa mediassa ja tunnistivat mahdolliset epäkohdat. Haastatellut lukiolaiset 

asennoituivat sosiaaliseen mediaan kuitenkin avoimen innokkaasti ja näkivät sen tuovan 

enemmän mahdollisuuksia kuin vaaroja. Tässä suhteessa vanhemmalla sukupolvella onkin 

opittavaa nuorilta.  

 

Tutkielmani tuo konkreettisesti esille lukiolaisten eniten käyttämät sosiaalisen median 

muodot, sosiaalisen median käytön ominaispiirteet, sosiaaliseen mediaan tuotettuja 

kuvatyyppejä sekä kuvien ja kuvallisuuden merkitystä lukiolaisille. Se nostaa esiin 

kuvataideopetuksen ja mediakasvatuksen suhteen sekä oppimisen kokonaisvaltaisuuden. 

Tutkielmani avaa sosiaalisen median ilmiötä ja linkittää sen kuvataideopetuksen toisen tilan 

käsitteeseen. Useiden lähteiden ja oman kokemukseni mukaan opetuksen on lähdettävä 

liikkeelle opiskelijoiden omasta kokemusmaailmasta, jotta opetuksesta ja oppimisesta tulee 

kokonaisvaltaista ja oppijoille mielekästä.  

 

Tutkielman kautta näen nuorten sosiaalisessa mediassa toimimisen taidekasvatuksen toiseksi 

tilaksi, jonka tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää kuvataideopettajalle. Kokonaisvaltaisen 

oppimisen edellytyksenä on taidekasvatuksen kolmannen tilan muodostaminen. Kolmas tila 

yhdistää taidekasvatuksen ensimmäisen tilan eli muodollisen kouluopetuksen nuorten 

omaehtoiseen visuaaliseen toimintaan eli taidekasvatuksen toisen tilaan. Tuntemalla nuorten 

omaa visuaalista kulttuuria ja vapaa-ajan omaehtoista visuaalista toimintaa, opettaja kykenee 

taidekasvatuksen kolmannen muodostamiseen.  

 

Tutkimustulokseni ovat erityisen tärkeitä kuvataideopetuksen kannalta, mutta valideja myös 

koko kouluyhteisöille. Perus- ja lukio-opetuksen kuvataiteen uudet opetussuunnitelmat 
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korostavat oppijalähtöisyyttä ja oppijan oman kuvamaailman huomioimista opetuksen 

lähtökohtana. Sosiaalinen media on kiinteä osa nykynuorten elämää ja heidän 

visuaalisuuttaan, eikä sen roolia voida sivuuttaa. Näen koulun kuvataideopetuksen 

mahdollisuutena niin mediakasvatuksellisten kuin kokonaisvaltaisenkin oppimisen 

toteuttamiseen. Opiskelijoiden oman visuaalisen maailman tunteminen tuo formaalin 

opetuksen lähemmäs informaalia ja mahdollistaa syvemmän oppimisen. Sosiaalinen media 

nuorten tuottamine kuvine ja videoineen tarjoaa laajat mahdollisuudet useiden ilmiöiden 

tarkasteluun yli oppiainerajojen. Perusopetuksen ja lukion uudet opetussuunnitelmat 

korostavat myös monilukutaidon merkitystä, jolloin opetuksessa sosiaalista mediaa ei voida 

jättää huomioimatta. Sosiaalinen media on täynnä multimodaalisia viittauksia: kuvien, 

tekstien ja videoiden yhdistelmiä, joiden hallinta on osa monilukutaitoa.   
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9 TUTKIELMAN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTIA 

 

Laadullisen tutkimuksen arviointi perustuu tutkimusprosessin ja itse tutkijan luotettavuuden 

tarkasteluun. Tutkija nähdään tutkimuksen keskeisimpänä tutkimusvälineenä. (Eskola & 

Suoranta 1998, 212.) Tutkielmassani olen tuonut avoimesti esiin tutkielmani toteutukseen ja 

aineistoni keräämiseen liittyvät seikat sekä perustellut tutkimusainestooni liittyvät valinnat. 

Tutkielmastani käy esiin myös tutkijanpositioni suhteessa tutkittavaan aiheeseen ja oma 

roolini suhteessa tutkielmaan osallistuneisiin lukiolaisiin. 

 

Tutkielman luotettavuutta mitataan myös reliaabeliuden ja validiuden käsitteillä. 

Tutkimuksen reliaabeliudella viitataan tutkimuksen toistettavuuteen. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 226.) Tutkielmani oli mahdollista toisintaa kokonaisuudessaan sekä 

kyselylomakkeen että haastattelujen osalta, mikä lisää tutkielmani luotettavuutta.  

 

Tutkimuksen validiudella puolestaan tarkoitetaan tutkimusmenetelmien kykyä mitata 

haluttua asiaa. Eli tuottivatko esimerkiksi kyselylomakkeen kysymykset oikean suuntaiset 

vastaukset niin että vastaajat ovat ymmärtäneet tutkijan laatimat kysymykset oikein 

(Hirsjärvi ym. 2007, 226–227). Pidän kyselylomakevastauksista saamaani aineistoa 

luotettavana, sillä jokainen vastaaja vastasi kyselyyn huolellisesti ja itsenäisesti. Kyselyyn 

vastaaminen ei tuottanut vastaajille minkäänlaisia ongelmia eikä minun tarvinnut hylätä 

yhtäkään kyselylomakevastausta. Laatimani kysymykset olivat yksiselitteisiä ja koin 

kyselylomakkeeni kokonaisuudessaan onnistuneeksi.   

 

Tutkielman validius tulee ilmi myös tutkimusprosessin avaamisessa ja avoimessa 

selonteossa tutkimuksen etenemisestä. Esimerkiksi haastattelutilanteet tulee kertoa 

totuudenmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 227.) Olen selostanut tutkimusprosessini 

aineistonkeruutilanteineen selkeästi kyselylomakkeen ja haastatteluiden osalta luvuissa 6.1 

ja 7.1. 

 

Tutkimusmenetelmien yhdistämistä eli triangulaatiota pidetään yhtenä tutkielman 

luotettavuuden mittarina (Hirsjärvi ym. 2007, 228; Eskola & Suoranta 1998, 215). 

Tutkielmani aineisto muodostui kolmesta osasta: neljästäkymmenestä 

kyselylomakevastauksesta, kolmesta parihaastattelusta sekä haastattelujen yhteydessä 

tarkastellusta lukiolaisten sosiaaliseen mediaan tuottamasta kuvamateriaalista. Aineistot 
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eivät olleet ristiriidassa keskenään vaan tuottivat samansuuntaiset tulokset, haastattelujen 

syventäessä kyselylomakevastauksista saatuja tietoja. 

 

Kyselylomakeotanta oli neljälläkymmenellä vastauksella pienehkö, mutta varsin riittävä 

tutkielmaani varten. Otanta toi esiin aineiston kyllääntymisen eli saturaatiopisteen, jonka 

vuoksi en usko että laajempi vastausmäärä olisi tuottanut aineistoon uutta tietoa. 

Kyselylomakevastaukset toivat selkeästi vastauksen sille asettamaani tutkimuskysymykseen 

eli sen, mitä sosiaalisen median muotoja lukiolaiset käyttävät. Lisäksi 

kyselylomakevastauksista selvisi, että lukiolaiset tuottavat sosiaaliseen mediaan pääasiassa 

kuvia.  

 

Kyselyssä kysyttiin vastaajien nimitietoja, mutta kerroin vastaajille kyselyn aluksi selkeästi 

tarvitsevani nimitiedot vain, jotta voisin pyytää muutamia vastaajia haastateltavakseni. 

Tutkielmaani suunnitellessani aikomuksenani oli liittää lukiolaisten sosiaaliseen mediaan 

tuottamat kuvat tutkielmani liitteisiin. Haastatteluaineistojani analysoidessani päädyin 

kuitenkin jättämään nämä aiemmin sosiaaliseen mediaan tuotetut kuvat pois liitteistä, sillä 

haastateltavieni identiteetin säilyttämisen vuoksi minun olisi pitänyt käsitellä kuvia, jolloin 

osa kuvien informaatiosta olisi kadonnut. Viittaan analyysissani kuviin kirjallisesti. Lisäksi 

koin, että haastattelujen pääasiallinen anti oli käymissämme keskusteluissa ja 

haastateltavieni tavassa puhua tuottamistaan kuvista. 
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10 POHDINTA 

 

Sosiaalinen media ilmiöineen on jatkuvassa muutoksessa ja vanhat sivustot ja sovellukset 

väistyvät nopealla tahdilla uusien tieltä. Vaikka kehityksen myötä lukiolaisten eniten 

käyttämät sosiaalisen media sivustot voivat pian olla jo jotakin aivan muuta kuin tässä 

tutkielmassa esiin nousseet sivustot ja sovellukset, en näe tässä ongelmaa. Sivustojen ja 

sovellusten muuttuessa ja kehittyessä visuaalisuus kuvineen ja videoineen tulee varmasti 

olemaan kiinteä osa niitä myös tulevaisuudessa. Uskon siis visuaalisuuden roolin kasvavan 

jatkossa entisestään. Nykyisen kehityksen kautta koen sosiaalisen median ja toiminnan 

kokonaisvaltaisuuden nousevan yhä keskeisemmäksi osaksi nuorten arkea ja sitä kautta 

myös kuvien merkitys tulee kasvamaan entisestään. Kuvat ja videot ovat jo nyt osittain 

syrjäyttäneet tekstin sosiaalisessa mediassa, enkä usko tämän kehityksen pysähtyvän. Tämä 

kehitys tekee kuvataideopetuksesta yhä merkityksellisempää ja sen ymmärtäminen nostaa 

oppiaineen arvostusta. 

 

Tutkimusaineistojeni ollessa melko pieniä, ei niistä saatuja tuloksia voida täysin yleistää. 

Tutkimustulokset antavat kuvan vain pienehkön lukiolaisjoukon sosiaalisen median 

käytöstä, mutta tutkielmassani esiin nousevat tulokset kuvaavat uskoakseni melko hyvin 

lukiolaisten tämän hetkistä sosiaalisen median käyttöä myös yleisellä tasolla. Tutkielmani 

antaa kuitenkin varsin selkeän kuvan tutkielmaan osallistuneiden lukiolaisten sosiaalisen 

median käytöstä tutkimuksen tekohetkellä. Ilmiön jatkuvan kehityksen vuoksi osa 

tutkimustuloksista tulee varmasti osittain vanhentumaan melko nopeastikin. Tämä on 

kuitenkin osa tutkittavan ilmiön luonnetta ja tiedostin asian jo tutkielmaa aloittaessani. 

 

Pidän tutkielmaani kokonaisuudessaan onnistuneena ja tiedän sen antaneen minulle tulevana 

kuvataideopettajana paljon. Tutkimusaihettani ei ole aiemmin tutkittu, joten tutkielmani 

antaa uutta tietoa yhdestä nykypäivän suurimmista ilmiöstä.  Nuorten omaa visuaalista 

kulttuuria tuntemalla kykenen tulevaisuudessa rakentamaan siltoja taidekasvatuksen eri 

tilojen välille ja voin opetuksessani pyrkiä taidekasvatuksen kolmannen tilan 

muodostamiseen, jolloin oppiminen on kokonaisvaltaista ja oppijoille mielekästä.  

 

Tutkittavan ilmiön jatkuvan kehityksen kautta näen mahdollisuudet jatkotutkimukseen ja 

aiheen toisenlaiseen lähestymistapaan. Sosiaalinen media kuva- ja videosisältöineen 

tarjoaisi mahdollisuudet aiemmin tuotetun aineiston hyödyntämiseen esimerkiksi osana 
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opetuskokeilua tai opiskelijoiden mediataitojen mittaamiseen suhteessa 

opetussuunnitelmiin. Nuorten vapaa-ajalla tuottamaa visuaalista materiaalia tutkimalla 

voitaisiin tarkastella hallitsevatko opiskelijat jo niitä mediakasvatuksellisia sisältöjä, joita 

opetussuunnitelmat korostavat.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Aineistonkeruulupa opiskelijoiden vanhemmille 

 

Hei! 

Opiskelen Lapin yliopistossa kuvataidekasvatusta ja suoritan opetusharjoittelua (koulun nimi) 

lukiossa. Kerään harjoittelun aikana tutkimusaineiston Pro gradu-tutkielmaani, jossa tutkin nuorten 

vapaa-ajallaan sosiaaliseen mediaan tuottamaa visuaalista materiaalia.  

 

Tutkimusaineisto kerätään kartoituskyselyllä sekä haastatteluilla. Haastattelujen yhteydessä 

tarkastelemme opiskelijoiden sosiaaliseen mediaan tuottamaa visuaalista materiaalia. Kaikkia 

kyselyyn vastanneita ei haastatella. Tutkimukseen osallistuminen on opiskelijoille vapaaehtoista eikä 

tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyys tule esille lopullisessa tutkimuksessa.  

 

Alaikäisten nuorten tutkimukseen osallistumiseen vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. 

Allekirjoittamalla alla olevan suostumuksen annatte luvan alaikäisen nuoren osallistumisen 

tutkimukseen sekä aineiston käyttämiseen tutkimuksessa.  

 

Lisäkysymyksissä voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse: ijuntura@ulapland.fi 

 

Ystävällisin terveisin, 

Ilona Juntura 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Annan luvan alaikäisen nuoren__________________________________________(nimi) osallistua 

tutkimukseen. 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

____________________________________   

 

____________________________________ 

 

Päiväys 

____.____. 2015 

 

 



  

 

 

LIITE 2 Kyselylomake 

 

Etunimi:   Ikä: 

Sukunimi:   Olen alle 18-vuotias ja minulla on          

huoltajan lupa vastata tähän kyselyyn: 

(Nimitiedot jäävät vain tutkijan tietoon) 

1. Mihin seuraaviin sosiaalisen median muotoihin olet itse tuottanut materiaalia (tekstiä, 

kuvia, videoita tai jotakin muuta) ja kuinka usein? Rastita. 

 

 

2. Mitä seuraavista sosiaalisen median muodoista olet tarkastellut (muiden tuottamaa 

materiaalia: tekstiä, kuvia, videoita tai jotain muuta) ja kuinka usein? Rastita. 

 

 Useita 

kertoja 

päivässä 

Kerran 

päivässä 

Muutamia 

kertoja 

viikossa 

Kerran 

viikossa 

Joka 

toinen 

viikko 

Kerran 

kuussa 

Muutaman 

kerran 

vuodessa 

En 

koskaan 

Facebook         

Instagram         

Snapchat         

Twitter         

Tumblr         

Vimeo         

YouTube         

Flickr         

Blogi         

Jokin 

muu, 

mikä? 
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Muutami
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n kerran 
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Facebook         

Instagra

m 

        

Snapchat         

Twitter         

Tumblr         

Vimeo         

YouTube         

Flickr         

Blogi         

Jokin 

muu, 

mikä? 

 

        



  

 

3. Rastita sopivimmat vaihtoehdot (voit valita useita). Alleviivaa lisäksi 

ykkösvaihtoehtosi! 

 

A) Tuotan itse sosiaalisen mediaan: 

tekstiä____ 

kuvia____  

videoita____ 

jotakin muuta, mitä?_________ 

 

B) Käytän sosiaalista mediaa: 

älypuhelimella____  

tabletilla____ 

kannettavalla tietokoneella____                                  

pöytätietokoneella___  

jollakin muulla laitteella, millä?____ 

 

C) Käytän sosiaalista mediaa: 

sisällön tuottamiseen____ 

toisten tuottaman materiaalin tarkasteluun____ 

yhteydenpitoon____ 

 

4. Suosikkini sosiaalisen median muodoista (Facebook, Instagram, Twitter jne.) 

on_______________, miksi? Perustele vastauksesi: 

 

 

5. Minulla on opintoihin liittymätön blogi: 

A) kyllä____   

B) ei___ 

 

6. Mikäli sinulla on profiili Instagrammissa, onko tilisi: 

A) julkinen____ 

B) yksityinen____ 

 

7. Minulla on oma YouTube-kanava: 

A) kyllä____ 

B) ei____     Kiitos vastauksistasi! 

 



  

 

 

LIITE 3 Haastattelurunko 

 

 Minkälainen sosiaalisen median käyttäjä olet? Mitä sosiaalinen media merkitsee sinulle? 

 

Materiaalin tuottaminen:  

1. Lomakevastauksen perusteella suosikkisi sosiaalisen mediamuodoista on: _____ Miksi? 

Miksi lataat kuvia kyseiseen sovellukseen?  

2. Käyttäjätilisi on julkinen, miksi näin? 

3. Erittele minkälaisia kuvia tililläsi on?  

4. Minkälaisia kuvia lataat yleisimmin? Minkälainen on tyypillinen (instagram)kuvasi? 

5. Millä perusteella olet valinnut kuvat? Käytätkö valitsemiseen paljon aikaa? Minkä verran 

mietit esimerkiksi kuvan sommittelua? 

6. Mietitkö tarkkaan minkälaisia kuvia lataat esille? Minkälaista kuvaa et lataisi? 

7. Minkä verran käsittelet lataamisia kuvia? Kuinka tärkeää kuvien käsittely on sinulle?  

8. Harrastatko jotakin muuta visuaalista? 

 

Seuraajat ja materiaalin tarkasteleminen:  

1. Ketkä sinua seuraavat Instagrammissa? Miksi uskot käyttäjien seuraavan sinua? Onko 

seuraajia mielestäni paljon, vähän, normaali määrä? Onko seuraajien määrällä itsellesi 

merkitystä? Osaatko sanoa mistä seuraajat ovat tulleet?  

 

2. Mikä on kuvatekstien ja hastagien merkitys? Millainen on tyypillinen hastagisi? Toimivatko 

hastagit apuna seuraajien hankkimiseen?  

 

3. Ketä itse seuraat? 

Minkälaiset käyttäjät/kuvat kiinnittävät huomiosi? 

Minkälaisia käyttäjiä alat itse seuraamaan?  

Vaikuttavatko muiden kuvat omiin kuviisi, saatko vaikutteita muilta käyttäjiltä? 

 

Tuotetun materiaalin tarkastelu haastattelussa:  

1. Valitse suosikkikuvasi: 

 Mitä kuvassa on? 

 Miksi tämä kuva on suosikkisi? 

 Onko kuvassa hastageja? Mitä ne ovat? 

 

2. Kerro kuvasta, josta pidät vähiten? 

 Mitä kuvassa on? 

 Miksi et pidä siitä? 

 

3. Mikä kuvista on sinulle tyypillisin? 

 Mitä kuvassa on?  

 Minkälaisia kuvia sinulla on tapana ladata? 


