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Tiivistelmä: 
 
Suhtautuminen lasten vapaa-ajan digikäyttöön on usein aikuislähtöistä ja negatiivissävytteistä 
vanhempien, ensisijaisten kasvattajien taholta. Lapset jäävät toimijoina usein näkymättömiin. 
Tutkimuksessa tarkastelen millaisia 4.-6. -luokkalaisten Pohjois-Suomessa asuvien 10-12 -vuo-
tiaiden lasten omat kulttuuriset digimaailmakertomukset vapaa-ajassa ovat? Laadullinen tutki-
musaineisto koostuu 92:sta eläytymismenetelmäkirjoitelmasta. Pro gradu -työn teoreettis-me-
todologinen perusta on Doreen Masseyn tilan ja paikan teoriassa sekä semioottisen sosiologian 
ajatuksissa. Keskeisiä ovat Masseyn käsitteet kohtaamispaikka ja toimintatila. Ensisijaisia ana-
lyysimenetelmiä ovat teemoittelu ja tyypittely - profilointi. Tuloksia on esitetty vapaa-ajan koh-
taamispaikoista ja tekemisistä rakentuneina toimintatilakarttoina. Tutkimuksessa näen lapset 
aktiivisina toimijoina, vapaa-aikansa parhaina kertojina. 
 
Aineistosta profiloitui vapaa-ajan tekemisten kautta käyttäjätyyppejä. Kertomusten lapset ku-
vattiin aktiivisina, itsenäisinä toimijoina, joille koti lähialueineen oli merkityksellinen. Digime-
dian käyttö laajensi lasten vapaa-ajan toimintatilaa, ja osoitti, että fyysisen ympäristön yhtey-
teen ja rinnalle on muodostunut digitodellisuus, abstrakti ja kokemuksellinen ulottuvuus sosi-
aaliselle toiminnalle, joka kietoutuu perinteiseen todellisuuteen muuttaen ajan ja tilallisuuden 
käsityksiä. Semioottisen sosiologian ajatukset tekivät näkyväksi digitilassa olemisen ja tekemi-
sen yhteyttä. Digioleminen näyttäytyi passiivisen olemisen sijaan aktiivisena tekemisenä, johon 
liitettiin enemmän sallivuutta kuin kieltoja ja ohjeita. Usein digitilaan unohduttiin, jolloin toi-
minnasta saattoi muodostua ajankäytöllisesti ongelma. Ongelmat ilmenivät opettavaisina tari-
noina, digimediasta kirjoittamattomuutena, päähenkilön itsekontrollina, ulkopuolisen kontrol-
loijan lupina, ohjeistuksina ja kieltoina. Tutkimuksessa kontrolli- ja valtasuhdetarkastelut ulotin 
yhteiskunnallisten kasvatusinstituutioiden tasolle. Ilmeni, että tarinoiden kirjoittajat ovat sisäis-
täneet sosiaalistumisprosessissa digikäyttöön liitettyjä yhteiskunnallisten kasvatusinstituutioi-
den sääntöjä ja normeja. 
 
Digitodellisuus on tullut toimintatiloihimme jäädäkseen synnyttäen pelkoja kaiken uuden ta-
paan. Digimaailman mahdollistama rajaton digiulottuvuus voitaisiin kuitenkin oppia näkemään 
kiinteänä, luonnollisena ja merkityksellisenä osana lasten vapaa-ajan toimintatilaa, joka ei pois-
sulje fyysisen toimintatilan merkitystä, eikä lapsen asemaa huolenpitoa, tukea ja ohjaamista 
kaipaavana toimijana. 
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1. JOHDANTO 

 

Tämä on tutkimus lasten vapaa-ajan käytännöistä digimaailmassa - siitä, miten pohjoissuoma-

laiset 10-12 -vuotiaat lapset digitodellisuuden kokevat ja millaisena se heille kulttuurisesti näyt-

täytyy? Alati uusia muotoja saava, teknologian kyllästämä maailma on osa lasten todellisuutta. 

Nykyinen lapsisukupolvi on syntynyt ja kasvanut internetin maailmaan pitäen sitä välttämättö-

mänä itsestäänselvyytenä. Kuitenkin, kuten kaikki uusi ja nopeasti muuttuva, lasten digitoi-

minta ei aina näyttäydy ongelmattomana ja seesteisenä tekemisenä. Lasten vapaa-ajan digitoi-

mintaan liitetään varsin usein negatiivisia ajatuksia etenkin aikuisten, kasvattajien taholta. 

Noppari ym. (2008, 9) viittaavat Valkoseen, Pennoseen & Lahikaiseen (2005) ja Buckingha-

miin (2000) todetessaan, että runsaassa lasten mediankäyttöä koskevassa keskustelussa huo-

mion keskipisteessä ovat usein erilaiset teknologian käyttöön liittyvät uhkakuvat, kuten viihde-

väkivallan vinouttavat vaikutukset, pelaamisen addiktoivuus tai internetin sopimattomat, jopa 

vaaralliset sisällöt. Verkossa liikkuvaa epäilyttävää materiaalia on tarjolla parin klikkauksen 

takana (Haasio & Haasio 2008, 12). Lastensuojelun näkökulmasta pohditaan usein passivoiko 

media lapsia ja etäännyttääkö se heitä normaalista elämästä ja perinteisistä ihmissuhteista (Nop-

pari ym. 2008, 9). Strandell ym. (2012, 13) toteavat esimerkiksi Hutchbyyn & Moran-Ellisiin, 

Leehen ja Proutiin viitaten lasten saaneen pääsyn tiloihin, joita on ollut tapana pitää lapsuutta 

uhkaavina. Digitaaliset mediat ja virtuaaliset maailmat mahdollistavat lapsille uusia sosiaalisen, 

taloudellisen ja poliittisen toiminnan areenoja - samoin myös uudenlaisia lapsuuden hallinnan 

muotoja ja sisältöjä. Noppari ym. (2008, 9) toteavat, että lastensuojelullisen lasten mediakäyttöä 

käsittelevän keskustelun puhujina toimivat yleensä aikuiset lapsia kuulematta. Myös Holloway 

& Valentine (2003, 156) kirjoittavat, että teknologioita tarkastellaan usein aikuisen näkökul-

masta. Teknologioista keskusteltaessa korostetaan niiden kasvatuksellista ja koulutuksellista 

merkitystä, sekä niiden käyttöä rakentavilla ja tuottavilla tavoilla. Tarkastelukulmassa lapsen 

ääni ja tapa käyttää teknologioita jää usein paitsioon.  

Edellisten pelkojen vastakohtana teknologia voidaan nähdä voimavarana globaalissa muuttu-

vassa maailmassa. Suomalainen yhteiskunta ja kouluinstituutio ovat huomioineet teknologian 

merkityksen eri alueilla syksyllä 2016 käyttöön otetussa Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 15). Kouluinstituution 

eräänä tavoitteena on kasvattaa oppijoista ympäröivän maailman muutoksissa selviäviä laaja-

alaisia osaajia. Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen nähdään opetussuunnitelmassa 
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tärkeänä kansalaistaitona sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Perusopetuksessa tulisi huo-

lehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tvt -osaamisen kehittämiseen. Opetus-

suunnitelmassa korostetaan, että tvt:a tulisi hyödyntää suunnitelmallisesti perusopetuksen kai-

killa vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, sekä muussa 

koulutyössä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 20, 23.) 

Edellistä taustaa vasten lasten vapaa-ajan digimediakäyttö näyttäytyy entistä ongelmallisem-

pana. Strandell ym. (2012, 12) toteavat monien lapsuuden tutkijoiden nojautuneen Michel Fou-

cault’n (1980) ajatuksiin siitä, miten erilaiset koulu- ja kasvatusympäristöt osallistuvat lasten 

elämän yksityiskohtaiseen ajalliseen ja tilalliseen määrittelyyn lukujärjestyksiä, arkkitehtuuria 

ja muita arjen aineksia muovaamalla. Teknologiaan liitettyjen yleisten asenteiden, pelkojen ja 

lasten internetin käyttösuositusten (esimerkiksi ruutuajan) sekä kouluinstituution toimintamal-

lien välillä on jonkinmoinen ristiriita – kannustus tvt:n käyttöön koulussa ja kiellot sen rajoit-

tamisesta vapaa-aikana eivät yksinkertaisesti kohtaa. Ammattikasvattajien kouluarjessa koros-

tama ja mahdollistama, mutta myös kontrolloima digitoiminta muuttuu vapaa-aikana arvelutta-

vaksi tekemiseksi, jolloin perheen huoltajien tulisi olla käytetyn ruutuajan suhteen valppaina ja 

rajoittaa digilaitteilla vietettävää aikaa ja sisältöjä. Päivällä sallittu muuttuu illalla rajoitetuksi, 

jopa kielletyksi toiminnaksi. Yhteiskunnan taholta tuleva osittain ristiriitainen informaatiotulva 

koskien digimediaa asettaa lasten ensisijaiset kasvattajat, huoltajat, varsin pulmalliseen tilan-

teeseen. Sallivatko he lapsilleen vapaa-aikana teknologian käyttöä, ja missä määrin, vai luotta-

vatko he erilaisiin teknologian käyttöä rajoittaviin malleihin varjellakseen lapsia digimedian 

turmiollisilta vaikutuksilta? Yhteiskunnallinen normiohjaus ohjannee huoltajia heijastuen hei-

dän kauttaan lapsiin, lasten ajatuksiin ja toimintaan. 

Paitsi, että lapsuuden, vapaa-ajan ja median tutkimus tilallisuuden näkökulmasta on tutkimus-

aiheena mielenkiintoinen, ajankohtainen ja tärkeä jo alati muuttuvan luonteensakin puolesta, se 

näyttäytyy mielekkäänä henkilökohtaista elämääni vasten. Reilut viisitoista vuotta luokanopet-

tajan työtä tehneenä ja kahden peruskouluikäisen lapsen vanhempana olen aitiopaikalta seuran-

nut muutosta lasten digimediatoiminnassa. Valtaosa kouluikäisistä lapsista kantaa älypuhelinta 

koulussa mukana, ja kotona lapsillani on omat digilaitteensa. Olen havainnut kännykän kulke-

van vapaa-ajalla lasten mukana kaikkialla, ja sen rooli on muuttunut perinteisestä yhteydenpi-

dosta median keskukseksi. Ajankäytöllisesti tämä näyttäytyy vanhemman ja kasvattajan näkö-

kulmasta usein ongelmallisena. Digilaitteiden, etenkin kännykän käyttöön, on ollut vaikea olla 

puuttumatta. Myönnän, että suhteeni lasten digimedian käyttöön vapaa-aikana on varsin risti-

riitainen - tämä on varmasti osaltaan suunnannut tutkimusasetelmaa. Tutkielmaa tehdessä olen 

kuitenkin pyrkinyt tietoisesti hyppäämään pois kasvattajan roolista ja jättämään vapaa-aikaan 
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kohdistuvan digikriittisyyteni taka-alalle, ja kääntämään sen uteliaaksi mielenkiinnoksi. Pro 

gradu -työn aineistotarkasteluissa ja -analyysissa olen pyrkinyt olemaan avoin ja objektiivinen 

antaen aineiston puhua puolestaan. Toisaalta olen pitänyt mielessä Kaivolan & Rikkisen (2003, 

12) sanat, että on hyväksyttävä se tosiasia, ettei tutkija lähesty tutkimuskohdettaan tyhjästä, 

vaan hänellä on siitä omaan elämänkokemukseensa perustuvia oletuksia ja käsityksiä.  

Kaikki edellä esitetty on kovin aikuisten määrittämää. Karrikoiden suhtautuminen lasten tek-

nologian käyttöön onkin tällä hetkellä eräänlainen aikuisten temmellyskenttä sen puolesta tai 

sitä vastaan, jossa toimijat, lapset, ovat jääneet alisteiseen asemaan. Aiheesta tarvitaankin lisää 

tutkimusta, eritoten lapsilähtöistä. Tutkielmassa pyrin antamaan aikuisen kertoman sijaan ää-

nen lapsille ja heidän ajatuksilleen. Tarkastelen eläytymismenetelmää käyttäen millaisia 92:n 

4.-6. -luokkalaisen Pohjois-Suomessa asuvan lapsen omat kulttuuriset digimaailmakertomukset 

vapaa-ajassa ovat. Lapset pyrin näkemään Nopparin ym. (2008, 9-10) ajatuksia lainaten aktii-

visina toimijoina, parhaina vapaa-aikansa digimediakäytön informantteina, oman tilansa muok-

kaajina ja rakentajina.  

Pro gradu -työn teoreettis-metodologinen perusta pohjautuu Doreen Masseyn tilan ja paikan 

teoriaan, sekä hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen pohjautuviin semioottisen sosiologian aja-

tuksiin, jotka jäsentävät ja täydentävät pohdintaa tilallisuudesta. Raportissa kuljetan Masseyn 

tilallisuuteen ja paikkaan liittyviä pohdintoja empiriaan lomittuneena läpi tutkimuksen. Mas-

seyn ajatuksia pilkahtelee erityisesti luvussa 5 Kohtaamispaikat ja toimintatilat lasten vapaa-

ajassa. Semioottisesta sosiologiasta johdetut mietinnät mahdollistavat digimedian syvällisem-

män tarkastelun tilallisuuden näkökulmasta, ja ilmenevät etenkin luvussa 6 Digitila tarkastelun 

kohteena. 

Johdannon jälkeen luvussa kaksi taustoitan tutkimusta eri näkökulmista. Aloitan luvun työhön 

läheisesti liittyvien aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden avaamisella aiheina lapsuus ja 

media. Tämän jälkeen esittelen Masseyn tilan ja paikan teoriaa, sekä käsittelen tutkimuksen 

kannalta keskeiset käsitteet kohtaamispaikka ja toimintatila. Luvun lopuksi tarkastelen paikkoja 

ja tilallisuutta liitettynä digimediaan. Kolmannessa luvussa tarkennan tutkimustehtävät, sekä 

avaan työn tutkimuskysymykset. Neljännessä luvussa esittelen aineiston sekä tutkimuksessa 

käyttämäni metodit. Aloitan semioottisen sosiologian esittelyllä ja etenen eläytymismenetel-

män esittelyn kautta aineistoon ja sen analyysiin. Samaisen luvun lopussa pohdin vielä tutki-

muksen luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä.  
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Luvut viisi ja kuusi ovat tutkielman sisältölukuja. Luvussa viisi tarkastelen lapsuuden vapaa-

ajan fyysisiä ja ei-fyysisiä toimintatiloja kohtaamispaikkojen ja tekemisten ilmausten kautta. 

Kertomustyyppien alla kuvailen aineistosta profiloituneita käyttäjätyyppejä. Käyttäjätyypit 

olen työssä ryhmitellyt Fyysisten kertomusten (perinteiset toimijat), Digimedia osana elämää -

kertomusten (yhteydenpitäjät, digikatselijat, yhteydenpitäjä-digikatselijat, digipelaajat, tie-

donetsijät) sekä Digimediapainotteisten -kertomusten (digilaitteella olijat, digiaktiiviset, digi-

hengailijat) alle. Käyttäjätyyppien toimintatiloja havainnollistan toimintatilakartoilla.  

Luvussa kuusi tarkastelen digitilaa omana erityisenä tilanaan. Lasten tarinoissa on mielenkiin-

toisia ilmauksia digilaitteella olosta tai sille menosta. Digitila-ajattelua syvennän siellä olemi-

sen ja digitekemisen tarkasteluilla. Semioottisesta sosiologiasta johdetut ajatukset tuovat poh-

dintaan syvyyttä, ja tekevät näkyväksi digitilassa olemisen ja tekemisen yhteyttä. Ilmausten 

tarkastelut osoittavat, ettei digilaitteella oleminen ole passiivista olemista, vaan pikemminkin 

aktiivista tekemistä. Digitilatarkasteluissa tulee usein esille siellä käytetty aika, sekä tekemisen 

intensiivinen ja mukaansatempaava luonne – kirjoitelmissa digitilaan unohdutaan varsin usein. 

Teksteissä digitilaan unohtuminen on pääsääntöisesti lapsesta lähtevää mukavaa tekemistä, jos-

kin toisinaan liiallinen uppoutuminen tuo mukanaan ongelmia. Tätä ongelmallisuutta pohdin 

samaisessa luvussa kontrollin ja vallan näkökulmasta. Pohdinnoissa huomioin lasten kuvausten 

kautta myös aikuisten suhtautumisen lasten digitoimintaan. Päätäntäluvussa kokoan yhteen 

työn merkittävät tulokset, ja esitän johtopäätöksiä. Tutkielmasta olen pyrkinyt luomaan koko-

naisuuden, jossa aineisto ja teoria käyvät vuoropuhelua.  
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTOITTAMINEN 

 

Buckingham (2003, 6) toteaa lapsuuden olevan historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

muuttuva. Hän jatkaa, että lasten kohtelu on ollut hyvin erilaista eri historiallisina aikoina, eri-

laisissa kulttuureissa ja eri yhteiskuntaryhmissä. Karlssonin (2010, 125) sanoja lainaten tutki-

mus syntyy tiettynä historiallisena hetkenä, jossa vallitsevat senhetkiset yhteiskunnallis-kult-

tuuriset reunaehdot ja arvostukset, jotka paikantuvat tiettyyn kontekstiin. Forsberg & Pösö 

(2001, 196) toteavat, että puhuessamme lapsista ja tietotekniikasta puhe liittyy länsimaisten 

hyvinvointiyhteiskuntien lapsiin. Tutkielman tarkastelukulma on kulttuurinen kiinnittyen his-

toriallisesti tämänhetkisen suomalaisen yhteiskunnan kontekstiin. Lukuun olen valinnut aiheita, 

jotka tutkimuksen kannalta ovat keskeisiä ja merkittäviä eri tavoin.  

Kirjallisuuden kautta pohdin, millaisena lapsuus ja lapsuudentutkimus nykyisin ymmärretään, 

ja mihin tutkijan tulisi kiinnittää niissä huomiota. Tarkastelukulmassa tuon esille myös niitä 

kulttuurisia ja historiallisia taustoja, jotka ovat olleet pohjustamassa nykylapsuutta ja lapsuu-

dentutkimusta. Samalla avaan työn tarkastelukulmaa. Tutkielmassa teknologian rooli on kes-

keinen, joten käsittelen aihetta hieman laajemmin aikaisemman kirjallisuuden pohjalta lasten 

näkökulmasta. Tutkimuksen selkärankana ja punaisena lankana toimii Doreen Masseyn tila- ja 

paikkateoria. Olennaisia ovat myös käsitteet kohtaamispaikka ja toimintatila. Aihealueita olen 

käsitellyt melko laajasti tuodakseni esiin Masseyn teorioinnin kokonaisvaltaisuutta. Masseyn 

ajatuksiin sain sykäyksen Strandellin, Haikkolan ja Kullmanin (2012) toimittamasta teok-

sesta ”Lapsuuden muuttuvat tilat”. Kirjan artikkelit avaavat erinomaisesti lapsuuden, tilan ja 

median välisiä suhteita. Teos ohjasi minut Masseyn pariin, jonka ajatusten kautta loin työlle 

ymmärrystä paikoista ja tiloista – myös median suhteen. Masseyn ajatuksista palasin usein ta-

kaisin juuri Strandellin ym. toimittaman teoksen artikkeleihin pohtiessani kirjoittajien käsityk-

siä tilan ja median välisistä suhteista. Kaivolan & Rikkilän (2003) teos ”Nuoret ympäristössään. 

Lasten ja nuorten kokemusmaailma ja ympäristömielikuvat” tutustutti puolestaan paikkojen nä-

kemiseen perinteisemmästä, enemmän maantieteellisestä näkökulmasta. Luvun lopussa esitte-

len työni kannalta merkittäviä aikaisempia tutkimuksia liittyen paikkoihin, tilaan ja mediaan. 

Luvun kussakin alaluvussa esitän, miten käsittelemäni aiheet liittyvät tutkielmaan. 
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2.1. Lapsuus ja lapsuuden tutkimus 

Pro gradu -tutkielmani kohdejoukko - 10-12 -vuotiaat lapset - määrittää pitkälti työn sijoittu-

misen lapsuudentutkimuksen piiriin. Täten lapsuutta ja sen tutkimista on tarkoituksellista mää-

ritellä hieman perusteellisemmin. Ymmärtääksemme nykylapsuutta ja lapsuustutkimuksen ny-

kysuuntauksia, on ymmärrettävä lapsuuden olevan historiallisesti ja kulttuurisesti muuttuva il-

miö. Alkaen lapsuuden ikämäärittelystä viitoitan modernin lapsuuden merkitysrakenteiden ku-

vailun kautta sitä tapaa, jolla haluan tutkielmassa lapsuutta tarkastella.  

Kaivola & Rikkinen (2003, 35) toteavat Aapolan (1999), Rantamaan (2001) ja Sankarin & Jyr-

kämän (2001) ajatuksiin viitaten, että olemme tottuneet ajattelemaan ikää luonnollisena asiana. 

Ikä on kuitenkin pitkälti kulttuurinen rakennelma, jolla yksilöt ryhmitellään erilaisiin valtasuh-

teisiin toisiinsa nähden. Lämsä (1999) toteaa suomalaisen lapsipolitiikan perustuvan YK:n Lap-

sen oikeuksien sopimukseen, jonka mukaan kaikki alle 18- vuotiaat ovat lapsia ja heillä on 

oikeus erityiseen huolenpitoon ja suojeluun. (Kaivola & Rikkinen 2003, 35.) Kaivola ja Rikki-

nen (2003, 35) toteavat, että siitä kuka on lapsi tai nuori, ei voi antaa yksiselitteistä vastausta. 

Pulkkinen (1977, 1996) jaottelee nuoruusiän sekä biologisen että henkisen kehityksen perus-

teella pari vuotta kestäviin ikävaiheisiin. 11-13 -vuotiaat hän luokittelee esinuoruuteen kuulu-

viksi. Ajattelutavan mukaan lapsina voidaan siis pitää alle 11 -vuotiaita. Lämsän (1999) mie-

lestä sekä lapsuus että nuoruus ikäkausia kuvaavina käsitteinä ovat liukuvia. Ne määräytyvät 

aina tietyssä kulttuurisessa, historiallisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa. (Kaivola & Rik-

kinen 2003, 35-36.) Aarnos (2015, 175) toteaa, että lapsia ja varhaisnuoria tutkittaessa on eri-

tyisen tärkeää sijoittaa tutkimustulokset lapsen kasvukontekstiin. Ermi ym. (2005, 113) toteavat 

lapsuudesta varhaisnuoruuteen siirtymiseen liittyvän lapsen oman aktiivisen toimijuuden mer-

kityksen kasvamisen. Tutkielmassa käytän 10-12 -vuotiaista puhuessani nimitystä lapset tai esi-

nuoret. 

Philippe Ariés (1960) esitti yli puoli vuosisataa sitten väitteen, että lapsuus sellaisena kuin se 

teollistuneissa länsimaissa tunnetaan, on ikään kuin keksitty (Alanen 2001, 174). Hänen (1996) 

mukaansa lapsuus on valistuksen ajoista lähtien asteittain erkaantunut omaksi, aikuisuudesta 

erilliseksi tilakseen (Kullman ym. 2012, 11). Moderni aikuisuuden ja lapsuuden erottelu nojaa 

lineaariseen aikakäsitykseen, jossa eri ikävaiheet seuraavat toisiaan (Ruckenstein 2012, 76). 

Alanen (2009, 14) toteaa, että modernin lapsuuden rakennelman myötä lapsuus ymmärretään 

yksilön kasvun, kehityksen ja yhteiskuntaelämään kasvamisen vaiheeksi. Lasten yhteiskunnal-

linen kokemattomuus nähdään oikeutuksena sille, että lapset voidaan käsittää yhteiskunnan, 

aikuisten suojelun, valvonnan ja kasvatuksen kohteiksi. Alanen jatkaa, että edellä mainituille 
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tahoille lapsuus määrittää velvollisuudet suojella, valvoa, hoitaa ja kasvattaa lasta. Modernin 

maailman sukupolvijärjestys ja lapsuus sen osana on rakentunut yllä kuvailtuja kehityskulkuja 

mukaillen.  

Karlsson (2010, 134) kirjoittaa, että lapsilla on tutkimuksellista ja yhteiskunnallisesti kiinnos-

tavaa tietoa, näkökulmia ja ideoita. Tämän huomioimiseen on herätty varsinkin 2000-luvulla. 

Kallio ym. (2010, 8) toteavat, että monitieteisenä yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen alueena 

lapsuudentutkimus on elänyt viime vuosikymmenet laajentumisen kautta sekä kansainvälisesti 

että kansallisesti. Lähtökohtana lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa on, että tutkija tekee tut-

kimusprosessin jokaisessa vaiheessa valintoja, jotka vaikuttavat lapsen näkökulmien esiin tuo-

miseen. (Karlsson 2010, 125.) Alanen (2009, 19) toteaa lapsuuden historioinnin olevan suuri 

saavutus modernin lapsuuden ymmärtämiselle. Tämä tieto on vahvistanut käsitystä siitä, että 

lapsuutta on tehty ja tehdään jatkuvasti. Tutkimuksella on pystytty osoittamaan lapsuuden ole-

van historiallisesti vaihteleva sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö. Ruckenstein (2012, 81) kirjoit-

taa, että uuden lapsuustutkimuksen näkökulmasta lapsuus ja aikuisuus nähdään muuttuvina ja 

toisiinsa suhteutuvina prosesseina, eikä niille ole olemassa tietynlaista lopputulemaa. Lapsuus 

siihen liittyvine tietoineen näyttäytyykin erilaisten näkökulmien ja asiantuntijuuksien neuvot-

telujen ja kamppailujen kenttänä. 

Vandenbroeckin ja Bouverne-De Bien (2010, 17) mukaan tutkijat ovat viime vuosikymmeninä 

runsaslukuisesti tarkastelleet lasten toimijuutta. Noppari ym. (2008, 9) toteavat esimerkiksi 

Valkoseen ym. (2005), Pennaseen (2006) ja Koivusalo-Kuusivaaraan (2007) viitaten, että 1990-

luvun lopulta lähtien ja etenkin 2000-luvun aikana lapsitutkimuksessa on haluttu antaa sijaa 

lapsille itselleen puhujina, määrittelijöinä ja yhteiskunnallisina toimijoina. Kallio ym. (2010, 

10) pitävätkin lapsuudentutkimuksen keskeisinä ideoina yksiulotteisen lapsuuskäsityksen pur-

kamista ja lasten näkemistä kykenevinä sosiaalisina toimijoina. Lapsuus ei tapahdu tyhjiössä, 

vaan määritellyissä ja eri tavoin haltuun otetuissa tiloissa. Lapset kertovat monin tavoin tuottaen 

tietoa lapsuudesta, jota aikuisilla ei ole. Tieto täydentää, ja jopa muuttaa jatkuvasti rakentuvaa 

kokonaiskuvaa lasten elämästä. (Karlsson 2010, 133.) Tärkeää on myös ymmärtää, ettei ole 

olemassa vain yhtä lapsuutta, vaan monia erilaisia lapsuuksia (Alanen 2009, 19). 

Karlsson (2010, 125) toteaa lasten toimivan vuorovaikutuksessa niin aikuisten kanssa kuin kes-

kenäänkin. Lapset ovat tämän lisäksi jatkuvassa vuoropuhelussa toimintaympäristöjensä 

kanssa. Ympäröivä maailma vaikuttaa lapsiin. Toiminta ei ole kuitenkaan yksisuuntaista, vaan 

lapset ovat myös aktiivisia toimintaympäristöjensä muokkaajia. (Karlsson 2010, 125.) Vanden-
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broeck & Bouverne-De Bie (2010, 17) toteavat, että ajattelutavan muutos on antanut yhteiskun-

nallista näkyvyyttä ja äänen ryhmälle, joka on ollut vuosisatojen ajan hiljennetty ainoastaan 

ikään perustuvan syrjivän luokittelun perusteella. Karlssonin (2010, 133) mukaan lapsia käsit-

televässä tutkimuksessa onkin pitkälti kysymys siitä, osaammeko aidosti kuunnella lapsia ja 

heidän viestejään, sekä siitä, miten osaamme käsitellä saamaamme tietoa. 

Vandenbroeck & Bouverne-De Bie (2010, 18) viittaavat Wynessiin (1999) määritellessään 

lapsi toimijana näkökulmaa. Wynessin mukaan lapsiin liitetään tiettyjä kykyjä ja taitoja, joiden 

perusteella heidät tunnistetaan merkittäviksi osallisiksi erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa. 

Lapsi toimijana näkökulmasta Wyness erottaa kaksi teoreettista lähestymistapaa. Toimijuus 

voidaan määritellä asettamalla lapset heidän omiin konteksteihinsa ja tarkastelemalla vertais-

vuorovaikutusta mikrotasolla, jossa lapset näyttäytyvät Wynessin (1996, 2000) mukaan ”hei-

molapsina” (Tribal Child). Toisessa katsantokannassa lapset asetetaan laajempiin, makrotason 

sosiaalisiin rakenteisiin. Tällöin ollaan kiinnostuneempia siitä, miten lasten toimijuutta syste-

maattisesti kielletään lähestymistavan avatessa toimijuuden käsitettä vallan ja sosiaalisen eriar-

voisuuden teorioiden kautta. Makrotason näkökulmasta lapset näyttäytyvät alempiarvoisena ja 

alistettuna sosiaalisena ryhmänä.  

Vandenbroeckin & Bouverne-De Bien (2010, 18-19) näkemyksen mukaan lapsi toimijana 

makro- ja mikronäkökulmat tulisi yhdistää, jotta lapsuutta voidaan tarkastella paremmin koko-

naisuutena. Vandenbroeck & Bouverne-De Bie toteavat Bourdieun (1984) termein, että lähes-

tymistapa edellyttää objektivistisen ja perspektivistisen, tai subjektivistisen, näkemyksen yh-

distämistä. Objektivistinen näkökulma tarkastelee yhteiskuntaa sosiaalisena rakenteena, jota 

voidaan tarkkailla, mitata ja kartoittaa ulkopuolelta. Näkemyksen ongelma on, että kartta näyt-

täytyy helposti todellisuuden kuvana, jolloin tutkijan konstruoimat rakenteet voidaan esittää 

todellisuutena - toimijoina historiallisten toimijoiden sijaan. Vandenbroeck & Bouverne-De Bie 

toteavat Wacquantin (1992) ja Bourdieun (1984; 2001) ajatuksiin viitaten, että tällaisen reduk-

tionismin välttämiseksi on lisäksi huomioitava sosiaaliseen maailmaan osallistuvien toimijoi-

den näkökulma. Subjektivistinen näkökulma tarkastelee toisen asteen objektiivisuutta ymmär-

täen sosiaalisen todellisuuden jatkuvana ja hauraana toteutumana, jota tuotetaan sosiaalisen 

maailman konstruoimisen prosesseissa. Näkökulma kannustaa tutkimaan sitä, kuinka diskurssit 

tuotetaan käytännöiksi eli tarkastelemaan sekä diskursseja että tekniikoita. (Vandenbroeck & 

Bouverne-De Bie 2010, 18-19.) 
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Tutkielman rakenteessa olen huomioinut lapsi toimijana näkökulman mikro- ja makrotason. 

Mikrotason tarkastelukulma näyttäytyy erityisesti luvussa viisi, jossa käsittelen lasten toimin-

taa, kohtaamispaikkoja ja toimintatiloja. Mikrotasoinen tarkastelu jatkuu luvussa kuusi, mutta 

muuttuu luvun edetessä makrotasoiseksi. Makrotasoinen näkökulma konkretisoituu alaluvussa 

6.3. Digitila ja kontrolli, jossa kiinnostukseni kohdistuu lasten toimijuuden ilmentymiin ja kiel-

tämiseen joko itsekontrollin tai ulkopuolisen kontrollin näkökulmasta. 

2.2. Lapsuus ja media 

Kuten johdannossa kirjoitin, suhteeni lasten teknologian käyttöön ei ole mutkaton. Aihe, joka 

aavistuksen ahdistaa minua, herättää myös mielenkiintoa sitä kohtaan. Tämä ristiriita ohjasi 

tutkimusaiheen valintaa. Mitä enemmän olen lapsuuden mediamaailmaan tutustunut, sitä mer-

kityksellisempänä aihetta pidän. Länsimaisissa yhteiskunnissa lapsuutta ja teknologioita ei yk-

sinkertaisesti voi erottaa toisistaan. Koska tutkielman aiheen ydin kietoutuu keskeisesti lapsuu-

den teknologialaitteiden ja niiden sisältöjen ympärille, teknologian merkitystä nykylapsuudessa 

on syytä avata enemmän. Alaluvussa tarkastelen lisäksi sitä, miten lasten mediankäyttöä on 

tutkittu, ja miten tämä tutkimus viitoittaa työtäni? 

Herkman (2001, 18-19) määrittää, että mediasta on tullut länsimaissa ihmisten elämää läpäisevä 

tekijä sen ollessa läsnä niin arjessa, huvissa, työssä kuin vapaa-ajassakin. Vapaa-ajalla tarkoitan 

Merikiven ym. (2016, 5) ajatuksia lainaten koulun, työn ja muiden instituutioiden ulkopuolella 

tapahtuvaa elämää – myös harrastukset kuuluvat vapaa-aikaan. Työssä keskitytään viikonlopun 

tekemisiin. Herkman puhuu kulttuurin medioitumisesta, jossa on erotettavissa kaksi ulottu-

vuutta - mediateknologian lisääntyminen ja kokemusten muuttuminen mediavälitteisiksi. Herk-

manin mukaan mediavyöry sukupolvesta riippumatta on saanut aikaan sen, että kokemuk-

semme maailmasta ja tapamme hahmottaa ja ymmärtää sitä välittyvät yhä useammin jonkin 

median kautta. Suominen (2009, 8-9) toteaa, että tietoverkosta on tullut osa suomalaisten joka-

päiväistä elämää - internetistä puhutaan ja siellä puhutaan. Hän jatkaa, että käyttäjälle netistä 

onkin tullut välttämättömyys, ja sen käytöstä jossain määrin tiedostamaton rutiini. 

Merikivi ym. (2016, 5) toteavat, että uusien laitteiden, viestinten ja medioiden vyöry on tosiasia. 

He toteavat, että yleensä puheissa korostetaan mediateknologian nopeaa muutosta. Merikiven 

ym. mielestä on kuitenkin syytä korostaa tosiasiaa, että jatkuvan muutoksen vaihetta on kestä-

nyt pitkään - useita vuosikymmeniä laskutavasta riippuen. Merikivi ym. korostavat, että lasten 

ja nuorten mediasuhde ei enää rajoitu yhteen välineeseen tai tekemiseen, vaan verkottunut vies-

tintäympäristö ulottuu koko elämys- ja kokemusmaailmaan. Tapscott (2010, 32, 71) ilmaisee, 
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että nuoret pitävät teknologiaa luonnollisena osana elinympäristöään, ja ovat oppineet sen muun 

toiminnan ohessa. Nettisukupolvi käyttää digitaaliteknologiaa ja sen sosiaalisia verkostoja 

spontaaneilla ja luovilla tavoilla. Ruckenstein (2012, 71) toteaa esimerkiksi Crowen & Brad-

fordin (2006) ajatuksiin viitaten, että merkittävä osa lasten kanssakäymisestä voi tapahtua eri-

laisten teknologioiden välityksellä. Toisaalta lapset ja nuoret näyttäisivät kuitenkin viettävän 

yhä edelleen aikaa kavereiden kanssa yhtä lailla verkossa kuin sen ulkopuolellakin. 

Merikivi ym. (2016, 5) toteavat, että digitalisaation myötä media on arkipäiväistynyt, ja yksit-

täiset laitteet ovat aikaisempaa monikäyttöisempiä sisältäen esimerkiksi internetin, pilvipalve-

lut, mobiiliuden, striimauksen ja erityyppisen online-sisällön. Pelikone, puhelin, tietokone, te-

levisio, kamera ja musiikkisoitin ovat yhdistyneet yhdeksi digilaitteeksi, älypuhelimeksi eli 

kännykäksi. Merikivi ym. (2016, 18, 21, 25) toteavat, että älypuhelin löytyy lähes jokaiselta 

suomalaiselta lapselta ja nuorelta mahdollistaen sen, että he ovat digitaalisten viestien osalta 

tavoitettavissa kaiken aikaa ja kaikkialla. Digilaitteista on tullut osa arkipäivän askareita - niihin 

pistäydytään ja niitä käytetään tilanteen mukaan. Noppari ym. (2008, 12-13) toteavat Kupiai-

seen (2002) viitaten median vaikuttavan nyky-yhteiskunnassa merkittävästi lasten kehitykseen 

ja ollen läsnä heidän elämässään niin voimakkaasti, että voitaneen puhua jopa medialapsuu-

desta. Merikiven ym. (2016, 6) sanoin nykynuoria voitaneenkin pitää uuden teknologian ja sen 

hyödyntämisen ennakkoluulottomina edelläkävijöinä, digipioneereina ja -natiiveina.  

Kuten johdannosta ilmeni, lasten mediatoiminta ei aina näyttäydy ongelmattomana. Bucking-

hamin (2003, 98; 2007, 32) määrittelee, että teknologiakehityksen vaikutukset lapsiin sekä las-

ten ja aikuisten välisiin suhteisiin ovat ilmeiset. Hänen mukaan teknologiakehityksen myötä 

aikuisuuden ja lapsuuden rajat näyttävät hämärtyvän teknologian mahdollistaessa lapsille pää-

syn aiemmin heiltä rajattuihin, jopa kiellettyihin sisältöihin. Lapsilla voi myös olla pääsy sosi-

aalisiin ja kulttuurisiin tiloihin, jotka saattavat olla heidän vanhemmilleen vieraita, jopa saavut-

tamattomia. Buckinghamin sanoin lasten ja aikuisten mediamaailmat erkaantuvat toisistaan jat-

kuvasti. Lapsia onkin yhä vaikeampi suojata kokemuksilta, joiden nähdään olevan heille vahin-

gollisia. Buckingham kirjoittaa netin avanneen lapsille uusia sosiaalisen kanssakäymisen muo-

toja. Lapsia myös kohdellaan enenevässä määrin itsenäisiä ostopäätöksiä tekevinä kuluttajina. 

Valkosen ym. (2005, 55) mukaan runsaasta keskustelusta huolimatta on vähän tutkimuksia, 

joissa lapset toimivat itseään koskevan mediatiedon antajina. Ylönen (2012, 86) toteaa 

Buckinghamiin (2004) ja de Blockiin & Buckinghamiin (2007) viitaten, että sosiologinen lap-

suudentutkimus on kiinnittänyt varsin vähän huomiota lasten mediankäytön, sen sosiaalisten 
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seurausten ja medioituneen lapsuuden tutkimiseen. Koska nykyinen lapsisukupolvi joutuu mu-

kautumaan mediateknologiassa tapahtuviin muutoksiin nopeammin kuin koskaan aiemmin, tar-

vitaan tietoa siitä, millaisen kasvuympäristön mediakulttuuri kehittyvälle lapselle tarjoaa ja mil-

laista lapsuus tietoyhteiskunnassa ylipäätään on. (Valkonen ym. 2005, 55.) 

Merikivi ym. (2016, 25) toteavat esimerkiksi Cooganin & Kankaan (2001) ajatuksiin viitaten, 

että Suomessa nuorten internetinkäyttöä on ehditty tutkia paljon. He jatkavat, että jo vuonna 

1996 Nuorisobarometrissa oli internetiin liittyviä kysymyksiä (Nuorisoasiain neuvottelukunta 

1996). Vuonna 1996 haastatelluista 19 % valitsi tietoverkot mielenkiintoisimmaksi tiedonväli-

tyksen kanavaksi. Vuonna 2000 luku oli 23 prosenttia (Saarela 2000). Tultaessa vuoteen 2002 

internetiä käytti päivittäin kolmasosa nuorista (Tilastokeskus 2011). Vuonna 2006 Sanoma Ma-

gazinen julkaiseman Yippee-tutkimuksen mukaan internetiä käytti päivittäin puolet vastaajista 

(Yippee 2006). Neljä vuotta myöhemmin 76 prosenttia 16-24 -vuotiaista käytti internetiä päi-

vittäin tai useammin (Tilastokeskus 2010). Merikiven ym. mukaan vuonna 2015 käyttäjiä oli 

89 prosenttia (Tilastokeskus 2015). (Merikivi ym. 2016, 25.) 

Merikiven, Myllyniemen & Salasuon toimittamassa teoksessa ”Media hanskassa. Lasten ja 

nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta” tarkastelee Suomessa asuvien 7-29 -

vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikaa pääteemanaan media. (Merikivi ym. 2016, 5, 11.) Tut-

kimuksessa valotetaan internetin arkipäiväisyyttä lasten ja nuorten elämässä, ja keskitytään las-

ten ja nuorten mediankäyttöön liittyviin kokemusmaailmoihin, viestinten käyttötapoihin ja näi-

den yhteyksiin muihin elämänalueisiin. (Merikivi ym. 2016, 7.) Myös harrastamista ja ystä-

vyyssuhteita lähestytään osittain median näkökulmasta (Merikivi ym. 2016, 57). Tutkimuk-

sessa hahmotellaan, mitä medialaitteita ja viestimiä lapsilla on, selvitetään laitteiden käyttöti-

heyttä sekä sitä, mitkä medialaitteista koetaan tärkeimmiksi (Merikivi ym. 2016, 17-18). Tut-

kimuksessa myös kartoitetaan, miten lapset ja nuoret kokevat oman ja muiden mediankäytön, 

ja tuleeko sen käytöstä ristiriitoja aikuisten kanssa. Vanhempiensa kanssa asuvilta vastaajilta 

kysyttiin, onko heillä tapana tehdä yhdessä jotain mediaan liittyvää. (Merikivi ym. 2016, 33-

34, 46, 48.) Teoksen artikkelissa ”Medioitunutta vapaa-aikaa - näkökulmia vuorovaikutukseen 

ja mediaharrastuksiin” Mulari & Vilmilä tarkastelevat medialaitteiden ja käyttötapojen merki-

tystä lasten ja nuorten vapaa-ajassa sekä keskittyvät aikuisten kanssa tapahtuvaan mediaan liit-

tyvään vuorovaikutukseen. (Mulari & Vilmilä, 2016, 125, 128.)  

Merikiven ym. sekä Mularin & Vilmilän tutkimukset lasten ja nuorten vapaa-ajasta kuvaavat 

suomalaisten lasten ja nuorten tämänhetkistä toimintaa digimedian parissa, sekä avaavat liikun-

nan merkitystä harrastustoimintana. Etenkin Merikiven ym. tutkimus on selvityksenomainen, 
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eikä erityisesti syvenny digimediasisältöihin. Molemmat tutkimukset kuitenkin tuovat esiin 

loistavasti Suomessa asuvien lasten median käyttöä laitteiden ja niiden käyttötiheyden näkö-

kulmasta, sekä antavat lisäinformaatiota ja vertailutaustaa peilattuna tutkielmani digimediatoi-

mintaan. 

Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön 2008 julkaisema tutkimus ”Mä oon nyt 

online!” Lasten mediaympäristö muutoksessa” tarkastelee lasten mediaympäristöä toimijuuden 

näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan 56:n Tampereen ja Vesilahden alueelta tulevan 5-

14-vuotiaan lapsen ja nuoren mediakäytön tapoja. Lisäksi pohditaan tutkimusjoukon mediaym-

päristön muuttumista lasten toimiessa oman elämänsä informantteina eli mediasuhdettaan kos-

kevan tiedon antajina, jotka tietävät parhaiten itse, mitä media heille merkitsee. Tutkimusase-

telmassa lähdetään liikkeelle lasten aktiivisesta subjektiudesta lapsen ollessa toimija, eikä vain 

vaikutusten kohde. (Noppari ym., 2008, 5, 9-10.) Kyseisen tutkimuksen näkökulma viitoitti 

merkittävästi tutkimukseni tarkastelukulmaa. Muun muassa Nopparin ym. tutkimuksen innoit-

tamana päädyin työssäni näkemään lapset aktiivisina toimijoina ja oman elämänsä informant-

teina. 

Tutkimuskirjallisuudessa digitoiminnasta ja -laitteista käytetään usein käsitettä media, jolla 

Merikivi ym. (2016, 17) esimerkiksi tarkoittavat niin laitteita (tietokone, televisio, kännykkä, 

kirja) kuin niillä käytettäviä, välitettäviä ja tuotettavia sisältöjä (elokuvat, pelit, sovellukset) 

mukaanlukien internet, verkkopalvelut ja sosiaalinen media. Työssä käytän tutkielman tulok-

sista kirjoittaessani median sijaan joko digimedian käsitettä tai sanoissa digi -alkuliitettä pois-

sulkeakseni kirjojen lukemisen digitarkasteluista.  

2.3. Doreen Masseyn tila- ja paikkateoriasta 

Tutkielmassa Masseyn tila- ja paikkateoria toimii tutkimusteoriana, jonka sisällöistä olen läh-

tenyt liikkeelle, ja tutkimuksen analysoinnin edetessä jälleen palannut löytäen aineiston ana-

lyysin tueksi uusia yhtymäkohtia ja ajatuksia. Masseyn tilan- ja paikan ajatukset, sekä työn 

kannalta keskeiset käsitteet kohtaamispaikka ja toimintatila toimivat työn punaisena lankana 

alusta loppuun. Myös Masseyn ajatukset valtageometriasta nousevat tutkielmassa merkittävään 

asemaan. Näenkin tärkeäksi avata Masseyn käsityksiä tilasta ja paikasta sekä tilallisuuteen kiin-

teästi liittyvistä valtageometrian ajatuksista. 

Massey (2008, 102) nimeää tapamme ymmärtää maantieteellinen maailmamme maantieteel-

liseksi mielikuvitukseksemme, jolla on syvällinen vaikutus tapoihimme toimia tässä maail-

massa. Sen avulla ihmiset ja yhteiskunnat ymmärtävät paikkansa maailmassa, samoin muiden 
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ihmisten ja yhteiskuntien paikan. Massey toteaa, että maailmankuvat vaihtelevat yhteiskunnasta 

ja historiallisesta vaiheesta toiseen ollen sosiaalisia tuotoksia. Sellaisina ne heijastelevat valta-

asemia. Masseyn (2008, 104-105) mukaan on tärkeää olla tietoinen olemassa olevista valtasuh-

teista, jotka sisältyvät käsitteellistystemme tuottamiin vallan ja tiedon järjestelmiin. Massey 

kirjoittaa, että globaalistuminen saattaa vaikuttaa luontojaan tilalliselta aiheelta, muttei tämä 

todellisuudessa pidä paikkaansa. Erot globaalistumisen ajattelemisessa tilallisesti ja ei-tilalli-

sesti ovat huomattavat. Massey (2008, 29) toteaa, että taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset sekä 

sosiaaliset suhteet, joihin kaikkiin sisältyy valtaa ja sisäisiä herruuden ja alistamisen rakenteita, 

ovat levittäytyneet kaikkialle kaikilla mahdollisilla tasoilla.  

Massey (2008, 111-112) esittää selkeimmäksi tilallisuuteen sisältyväksi piirteeksi erillisten, ris-

tiriitaisten tarinoiden ajallisen rinnakkaisnelon. Hän ajattelee, että koska tilallisuuteen kuuluu 

erilaisten ajallisuuksien tuominen kosketuksiin toistensa kanssa, se yllyttää uusia sosiaalisia 

prosesseja synnyttäviin keskinäissuhteisiin. Hänen mielestä tällainen globaalistumisen kuvitte-

lemisen tapa, moderniteetin tarinan tilallistaminen, alkaa tuoda esiin tilallisen ajattelutavan an-

tia yhteiskuntateorialle. Masseyn mukaan lähestymistapa sitoo yhteen tilallisuuden ja ajallisuu-

den, ja pakottaa tarkastelemaan molempia monikossa. 

Massey pohjustaa tilallisuuden näkemystään suhteessa muun muassa Laclaun (1990), Jameso-

nin (1991) ja Lefebvren (1974) ajatuksiin. Laclaun käsitteellistämisen tavassa tila ja aika ase-

tetaan toisiaan vastaan ja vain ajalla on merkitystä - siitä tehdään historiaa. Masseyn mukaan 

näkemys näyttäytyy pysähtyneisyyden valtakuntana, jossa ei ole todellista ajallisuutta, eikä po-

litiikan mahdollisuutta. Hän kyseenalaistaakin luonnehtimistavan monessa mielessä. Postmo-

dernista puhuttaessa ajatus tilallisuudesta on toisenlainen. Jameson (1991) mukaan postmoder-

nia aikaa luonnehtii erityisesti tilallisuuden merkitys. Hänelle tila on kaoottista syvyydettö-

myyttä ja ahdistavaa moninaisuutta. Masseyn mukaan myös Jamesonin määritelmä tilallisesta 

riistää tilalta kaiken merkityksellisen politiikan. (Massey 2008, 35, 39.) 

Massey toteaa, että 1970-luvulla tilan sanottiin rakentuvan sosiaalisista suhteista ja materiaali-

sista yhteiskunnallisista käytänteistä. 1980-luvulla ajatukseen lisättiin, että sosiaalinenkin on 

tilallisesti konstruoitua ja tällä on seurauksensa. Päädyttiin johtopäätökseen, että jos tilallisella 

järjestyksellä on vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja muutoksiin, silloin tila ja tilallisuus 

eivät voi olla pysähtyneisyyden valtakuntaa. Massey määrittelee, että tila ja tilallisuus ovat osa 

historian tuottamista ja näin myös osa politiikkaa. Lefebvre oli jo vuonna 1974 puolustanut 

varsin samanlaista kantaa. Tämä varsin lavea näkemys, jonka mukaan sosiaalinen ja tilallinen 
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ovat erottamattomia, ja sosiaalisen tilallisella muodolla on kausaalista vaikuttavuutta, on nyky-

ään varsinkin maantieteessä ja sosiologiassa hyväksytty yhä laajemmin. (Massey 2008, 40-41.) 

Masseyn mukaan sen havaitseminen, että tilallisuus on sosiaalisesti rakentunutta, johti ihmis-

maantieteessä näkemään, että myös sosiaalinen on tilallisesti rakentunutta. Kaikilla sosiaalisilla 

ilmiöillä, toiminnoilla ja suhteilla on tilallinen muoto ja suhteellinen tilallinen sijainti. Massey 

lähestyy tilaa sosiaalisesti rakentuneena, jatkuvan tuottamisen kohteena olevana ja yhteen ku-

routuneina, dynaamisina sosiaalisten suhteiden rinnakkaiseloina. Massey kirjoittaa, että tilaa 

tuotetaan käytännöissä ja vuorovaikutussuhteissa. Sen luovat yksityiskohtaiset, monimutkaiset 

kytkeytymiset ja irtoamiset, sekä suhteiden verkostot. Massey toteaa, että sosiaalisten suhteiden 

tilallinen levittäytyminen voi olla intiimin paikallista tai laajuudeltaan globaalia - tilallinen ulot-

tuvuus ja muoto myös vaihtelevat eri aikoina. (Massey 2008, 15, 57.) 

Masseyn (2008, 123) mukaan tilallisuutta voidaan ajatella toisistaan erillisten tarinoiden rin-

nakkaisuuden tai yhteiselon alueena, yhteiskunnallisten valtasuhteiden tuotteena. Ajattelutapa 

huomioi sekä tilan sosiaalisen rakentuneisuuden, että sen väistämättömän yhteyden valtaan. 

Massey (2008, 58) korostaa aikaisempaan tuotantoonsa (Massey 1991a) viitaten, että koska tila 

käsitteellistetään sosiaalisista suhteista luoduksi, se on luonnostaan täynnä valtaa ja symbolis-

mia. Tätä tilan aspektia Massey luonnehtii valtageometriaksi. 

Massey toteaa, että tilallisuudella on järjestys, sillä kaikki ilmiöiden tilalliset sijainnit ovat ai-

heutettuja ja ne voidaan periaatteessa selittää. Lisäksi on olemassa tilallisia järjestelmiä, sosi-

aalisten ilmiöiden joukkoja, joissa tilallinen järjestyminen on itsessään osa järjestelmän raken-

tumista. Massey ajattelee, että tilallisuuteen kuuluu sisäsyntyisesti myös kaaoksen elementti, 

jonka hän näkee johtuvan sattumanvaraisista rinnakkain asetteluista ja satunnaisista erottautu-

misista. Massey näkee, että tilallisuuden kaaoksen elementti johtuu tilallisten järjestelyiden 

usein paradoksaalisesta luonteesta, joka on seurausta monien eri kausaliteettien yhtäaikaisesta 

toiminnasta. (Massey 2008, 59.) Massey pohdiskelee, että tilaan myötäsyntyisesti liittyvä kaa-

oksen ja paikaltaan siirtymisen elementti vaikuttaa niihin sosiaalisiin ilmiöihin jotka laskevat 

sille perustan. Hän sanoo, että tilallisella muodolla ”tulemana” on esiin nousevia ominaisuuk-

sia, jotka voivat vaikuttaa tuleviin tapahtumiin. Tilallinen muoto voi muuttaa niiden historioi-

den kulkusuuntaa, jotka ovat sen tuottaneet. Massey korostaa, että tilallisuus on erottamaton 

osa historian tuottamista ja tätä kautta politiikan mahdollisuutta, samoin kuin ajallisuus on osa 

maantiedettä. Massey jatkaa, että toinen tapa on korostaa ajan ja tilan erottamattomuutta, niiden 

yhteistä rakentumista ilmiöiden välisten keskinäissuhteiden kautta - eli aika-tilan avulla ajatte-

lemisen välttämättömyyttä. (Massey 2008, 63-64.) 
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Aika-tilassa ei voi matkustaa taaksepäin. Sen sijaan on mahdollista jälleennäkemisen ja vuoro-

vaikutuksen avulla ottaa toisia kiinni, päivittää tietonsa siitä, mihin heidän historiansa ovat pää-

tyneet. Tärkeää on ymmärtää, että toisillakin on omat tarinansa. Massey toteaa, että mikä voi-

kaan olla sekä paremmin järjestäytynyttä että yhtä kaoottista kuin tila, sattumanvaraisine rin-

nakkaisuuksineen ja tahattomine, odottamattomine osiensa yhteisvaikutuksineen, ilman takeita 

mistään. (Massey 2008, 216, 219.) 

Masseyn tapaan käsittää aika-tilaa on ollut vaikuttamassa modernin ajan käsitys aika-tilasta. 

Ajattelussa aika samaistetaan liikkeeseen ja edistykseen, tila ja paikka taas pysähtyneisyyteen 

ja taantumukseen. Masseyn mukaan tilan luonnehtiminen pysähtyneisyydeksi ja oletus tilan ja 

ajan vastakkainasettelusta ovat riittämättömiä, sillä tila ja aika tuotetaan yhdessä ja ne ovat 

välttämättömiä toistensa olemassaololle. Massey haluaakin nostaa esille vastavuoroisuuden tai 

täydentävyyden ajatuksen - jos aika on muutoksen ulottuvuus, tila on puolestaan moninaisuu-

den ulottuvuus. Seurauksena on, että tila on sosiaalinen ulottuvuus. (Massey 2008, 14.) 

Masseyn mukaan tilasta, paikasta ja postmodernista ajasta kertovissa teksteissä korostetaan 

usein, että elämme prosessissa, jota on kutsuttu aika-tila-tiivistymäksi. Aika-tila-tiivistymä viit-

taa tilassa tapahtuvaan liikkeeseen ja kommunikaatioon sekä sosiaalisten suhteidemme maan-

tieteelliseen laajenemiseen ja tätä koskeviin kokemuksiimme. Tulkinnan mukaan maapalloa 

pyörittävät aika, tila ja raha, jotka saavat meidät kiertämään maailmaa tai pysymään paikoil-

lamme. Masseyn mukaan aika-tila-tiivistymää täytyy eriyttää sosiaalisesti. Hän puhuu aika-tila-

tiivistymän valtageometriasta. Eri sosiaaliset ryhmät ja yksilöt ovat erilaisissa asemissa suh-

teessa virtauksiin, keskinäisiin yhteyksiin ja eriytyneeseen liikkuvuuteen. Joillakin ihmisillä on 

enemmän päätösvaltaa, jotkut saavat aikaan virtauksia ja liikettä, toiset eivät. Osa hyötyy aika-

tila-tiivistymästä, kun taas toiset se kahlitsee paikoilleen. Massey peräänkuuluttaa edistyksel-

listä käsitystä paikasta, jolloin se ymmärrettäisiin ulospäin suuntautuvaksi. (Massey 2008, 17-

21.) 

Massey toteaa, että paikat on perinteisesti totuttu näkemään muista paikoista eroavina. Globa-

lisoitumisen uusi vaihe maailmanlaajuisine kommunikaatioverkkoineen, ajan ja tilan tihenty-

mineen ja muuttoliikkeineen on haastanut käsityksemme paikasta. Massey pohtii, miten käsit-

teellistää paikkaa tänä globaalina aikana? (Massey 2003, 51-52.) 

Massey (2003) pohjustaa käsityksiään paikasta muun muassa David Harveyn (1989), Kevin 

Robinsin (1991), Giddensin (1990), Castellsin (1989) sekä Allen ja Hamnett (1995) ajatuksilla. 
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Harvey (1989) on esittänyt globalisoitumista, sekä ajan ja tilan tiivistymistä koskevassa tutki-

muksessaan, että nykyinen yhä lisääntyvä liikkuvuus ja kansainvälistyminen, sekä niihin liit-

tyvä tunne epävakaasta ja epävarmasta maailmasta paitsi kyseenalaistavat vakiintuneen käsi-

tyksen paikasta, myös saavat meidät kaipaamaan tuttua ja turvallista paikkaa. Harvey kiinnittää 

huomiota erityisesti kapitalististen taloussuhteiden globalisoitumiseen ja sen vaikutuksiin. 

Esille nousee puolustusreaktio, jossa korostetaan paikkaan liittyvää identiteettiä. Harvey pu-

huukin maailmasta, jota pääoma kohtelee yhä enemmän paikattomana. Robins (1991a) on kir-

joittanut ”perinnekeskuksista”, joiden pyrkimys on pelastaa selkeät, kiintopisteensä tunnistavat 

yhtenäiset identiteetit - ”tarjoamalla omaa paikkaa paikattomassa ajassa”. Tässä mielessä me 

tuotamme aktiivisesti paikkoja, niin mielikuvissa kuin materiaalisissa käytännöissä. (Massey 

2003, 53-54, 60.) 

Giddensin (1992, 18) mukaan tilaa ja paikkaa ajatellaan usein toistensa synonyymeinä. Gid-

densin mielestä on kuitenkin tärkeää korostaa käsitteiden välistä eroa ymmärtääksemme tätä 

aikaa. Hän toteaa, että esimodernissa yhteiskunnassa tila ja paikka olivat pitkälti samoja, sillä 

väestön valtaenemmistön kohdalla yhteiskunnallisen elämän tilaulottuvuutta hallitsi läsnäolo, 

paikallinen toiminta ja elämä. Giddens jatkaa, että moderni raastaa tilan ja paikan yhä enemmän 

erilleen toisistaan synnyttämällä suhteita poissaoleviin muihin, joihin meillä ei ole tietyssä pai-

kassa toteutuvaa kasvokkaista kontaktia. 

Massey (2003, 59) toteaa Robinsiin ja Giddensiin viitaten, että 1900-luvun lopulla liikkuminen, 

kanssakäyminen ja vaikuttaminen tilassa ovat laajentuneet voimakkaasti ja aiemmin erillisiksi 

koettujen paikkojen väliset rajat ylitetään nykyisin tiuhaan. Robins ja Giddens toteavatkin, että 

ajatusta paikasta on syytä pohtia uudelleen. Massey kirjoittaa, että Robinsin ja Giddensin mu-

kaan tilan uudenlainen yhteiskunnallinen organisointi kyseenalaistaa perinteisen käsityksemme 

paikasta. Massey (2003, 59) viittaa pohdinnoissaan myös Manuel Castellsiin, joka kirjoittaa 

syntymässä olevasta informaatioon ja sen välitykseen nojaavasta kaupungista ja siitä, että 

olemme todistamassa erilaisten virtojen määrittämän tilan historiallista syntyä, mikä johtaa 

paikkojen kautta määrittyvän tilan ylittämiseen. Castells (1989, 348) korostaa informaatiotek-

nologian joustavuutta ja kykyä muuttaa tilan sosiaalista merkitystä. Harvey, Robins ja Giddens 

korostavat, että paikan konstruointia ja merkitystä koskevien kysymystemme taustalla ovat tie-

tyt kehityskulut. He puhuvat erityisesti sosiaalisten suhteiden kasvaneista etäisyyksistä, ajan ja 

tilan tihentymisestä sekä globalisoitumisesta. (Massey 2003, 57.) Allen & Hamnett (1995) nos-

tavat esiin käsityksen, jonka mukaan sosiaaliset suhteet ovat nykyään niin kurottuneita ja toi-

siinsa kietoutuneita, että sosiaalisessa tilassa on yhä vaikeampi erottaa mitään sellaisia alueita, 

joita voitaisiin kutsua paikoiksi. Silti me yhä ajattelemme ja representoimme paikkoja vanhaan 
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tapaan. Mikäli ajattelemme tilaa kurottuneiksi sosiaalisiksi suhteiksi, meidän on syytä ajatella 

uudestaan sitä, mitä tarkoitamme paikalla. (Massey 2003, 60.) 

Masseyn mukaan meneillään on monien ongelmallisten paikkaa koskevien käsitysten elpymi-

nen. Hän näkee ongelmana oletuksen, että paikoilla olisi yksi olemuksellinen identiteetti tai että 

paikan identiteetti, paikan tuntu, rakennetaan sisäänpäin kääntyneen historian pohjalta. Massey 

toteaa, että on tarpeellista ajatella, millainen on näkemys paikasta, joka sopii yhteen niin glo-

baalin kuin paikallisen ajan, samoin kuin niiden synnyttämien tunteiden ja suhteiden kanssa. 

Paikkaa koskevan näkemyksen pitäisi lisäksi olla käyttökelpoinen poliittisissa kamppailuissa. 

(Massey 2008, 25.) Paikkojen identiteetit ovat osaltaan tulosta pitkästä muualle ulottuvien yh-

teyksien historiasta. (Massey 2003, 69.) 

Massey toteaa, että paikka voidaan käsitteellistää uudelleen, jolloin on tärkeää ymmärtää glo-

baalistumisen ja aika-tilan tiivistymisen ilmiöt sosiaalisten suhteiden tilallisen organisaation 

uusiksi muodoiksi. (Massey 2008, 144.) Masseyn määritelmä paikasta korostaa avoimuutta, 

huokoisuutta ja niiden yhteyksiä muihin paikkoihin (Massey 1995, 67). Massey määrittää, että 

sosiaalinen tila muodostuu toisiinsa niveltyvien ja lukkiutuvien sosiaalisten suhteiden ver-

koista. Tämän tilakäsityksen avulla paikka voidaan ymmärtää tietyllä alueella toistensa kanssa 

vuorovaikutuksessa olevien sosiaalisten suhteiden muodostelmaksi paikan ainutkertaisuuden 

koostuessa osaltaan siinä esiintyvien sosiaalisten suhteiden vuorovaikutusten erityisyydestä, 

osaltaan taas siitä, kuinka tuossa paikassa risteävät sosiaaliset suhteet tuottavat uusia sosiaalisia 

ilmiöitä. (Massey 2008, 144.) Massey tulkitsee käsityksemme paikasta olevan sen yhteiskunnan 

tuotetta, jossa elämme. Hän jatkaa, että tavoissa hahmottaa paikan suhde kulttuuriseen identi-

teettiin on hyvin suuria eroja kulttuurien välillä. Massey huomauttaa, että ihmisillä voi olla 

myös erilaiset käsitykset samasta paikasta - kyseessä eräs puoli siitä, miten maailma sekä konst-

ruoidaan että kuvitellaan. Tarkasteluissaan Massey painottaa paikkojen sosiaalisesti tuotettua 

luonnetta. (Massey 2003, 55-57.) Masseyn (2003, 65) mukaan jokainen paikka on ainutlaatui-

nen sekoitus sosiaalista tilaa jäsentäviä suhteita ja rajat eivät koskaan ole luonnollisia, vaan eräs 

keino organisoida sosiaalista tilaa (Massey 1995,68). 

Masseyn (2003, 72) mukaan paikan erityisyys, identiteetti muodostuu aina tiettyjen sosiaalisten 

vuorovaikutusten samanaikaisesta rinnakkain asettumisesta, sekä tämän kaiken tuottamista vai-

kutuksista. Massey jatkaa, että identiteetit ovat myös lukkoon lyömättömiä, sillä ne sosiaaliset 

suhteet, joista paikat rakentuvat, ovat luonteeltaan dynaamisia ja muokkautuvia, sekä siksi, että 

noiden sosiaalisten suhteiden samanaikainen läsnäolo tuottaa jatkuvasti uusia sosiaalisia vaiku-
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tuksia. Massey lisää, että paikan identiteetti koostuu osaltaan keskinäissuhteista toisten paikko-

jen kanssa. (Massey 2008, 144-145.) Massey (2008, 205) määrittelee, että identiteetit rakentu-

vat keskinäissuhteiden varaan sekä tilallisessa, että ajallisessa mielessä. Identiteettimme on kie-

dottu yhteen menneisyyden tarinoiden kanssa (Hall 1990) ja niitä rakennetaan resursseista, 

jotka olemme perineet (Gilroy 1997). Tämä identiteettien rakentaminen on käynnissä (Gatens 

ja Lloyd) myös nyt. (Massey 2008, 205.) Paikat ovat täynnä sisäisiä konflikteja liittyen niiden 

menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen (Massey 1994, 155). 

Massey täsmentää, ettei mikään edellä sanotusta kiellä paikkaa eikä paikan ainutkertaisuuden 

merkitystä. Hän toteaa aikaisempaan tutkimukseensa (Massey 1984) viitaten, että paikan ainut-

kertaisuudelle on monta lähdettä, ja sen erityisyyttä uusinnetaan jatkuvasti. Laajemmat sosiaa-

liset suhteet, joissa paikat ovat osallisina, ovat maantieteellisesti eriytyneitä. Sosiaalisten suh-

teiden globaalistuminen on yksi maantieteellisesti epätasaisen kehityksen uusintamisen lähde 

ja siten paikan ainutkertaisuuden lähde. Paikalla on erityisyys, sillä kukin paikka on laajempien 

ja paikallisempien sosiaalisten suhteiden erityisen sekoituksen polttopiste. Nämä suhteet ovat 

vuorovaikutuksessa paikan kasautuneen historian kanssa ja saavat tästä vuorovaikutuksesta 

uutta erityisyyttä. Paikan tuntu voidaan rakentaa vain liittämällä paikka toisiin, muualla oleviin 

paikkoihin. Ulospäin suuntautunut paikan tuntu sisältää tietoisuuden paikan yhteyksistä muun 

maailman kanssa ja yhdistää myönteisellä tavalla globaalin ja paikallisen. Edistyksellinen pai-

kan tuntu tunnistaa tämän eikä koe olevansa uhattu. Masseyn mukaan tarvitsemme globaalia 

paikallisuuden tajua. (Massey 2008, 31.) 

2.3.1. Kohtaamispaikka 

Massey (2003, 63) haastaa ymmärtämään tilan ja paikan suhteen uudella tavalla. Tavoitetta 

edustaa Masseyn käsite paikan globaali mieli, sekä Kevin Robinsin ihanne, joka yhdistäisi yh-

teisön ja turvallisuuden senkaltaiseen avoimuuteen, joka innostaisi positiivisessa mielessä vas-

taamaan uusiin haasteisiin. Masseyn mietteissä kyseenalaistetaan ajatus paikasta yhtenäisenä, 

erillisenä ja vakiintuneena. Hänen pohdinnoissaan se pyritään korvaamaan tai täydentämään 

ajatuksella paikasta toimintatilojen kohtaamispaikkana; yhteyksien ja sosiaalisten suhteiden, 

vaikutteiden ja liikkeiden tietynlaisina kietoutumispaikkoina kohtaamisten synnyttäessä uusia 

vaikutuksia. (Massey 1995, 58-59, 62, Massey 2003, 63.) Tämän avoimuudelle perustuvan tul-

kinnan mukaan paikalle ei anna erityisyyttä sen pitkä sisäiseksi nähty historia, vaan sen raken-

tuminen erityisistä sosiaalisten suhteiden kohtaamisista ja kutoutumista yhteen erityisissä, ai-

nutkertaisissa kommunikaatioiden verkostojen risteyskohdissa (Massey 2008, 29). 
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Massey (2008, 123) määrittää, että paikat voidaan kuvitella sosiaalisten suhteiden erityisiksi 

artikulaatioiksi. Niihin kuuluvat kunkin tilan sisäiset ja paikalliset suhteet, sekä niiden ulko-

puolelle ulottuvat monenlaiset kytkennät. Nämä voidaan edelleen kuvitella osaksi monimutkai-

sia ja kerroksisia historioita. Paikka käsitetään avoimeksi, huokoiseksi ja hybridisoituneeksi, 

jossa paikan erityisyys on lähtöisin paikkaan vaikuttaneiden voimien yhdistelmän absoluutti-

sesta erityisyydestä. Massey (1994, 154) pohdiskelee, että paikat tulisi nähdä erityisinä kohtaa-

mispaikkoina sen sijaan, että ajattelisimme niitä rajojen jakamina alueina. Masseyn mukaan 

paikat tulisikin nähdä laajassa mittakaavassa - ei vain esimerkiksi katuina tai alueina. Massey 

toteaa, että paikka on paitsi toisiaan leikkaavien sosiaalisten suhteiden ja toimintatilojen sija, se 

on myös niiden vaikutusten kehys tai näyttämö. Paikan rajat ylittävät suhteet määrittävät osal-

taan paikan luonteen. Jokainen paikka on omanlaisensa sekoitus toimintatiloja ja sosiaalisia 

suhteita ja ryhmiä kunkin yhdistelmän synnyttäessä uusia prosesseja tuoden uuden lisän paikan 

identiteettiin. (Massey 2003, 66-67.) 

2.3.2. Toimintatila 

Toimintatilalla Massey tarkoittaa niiden tilassa toteutuvien yhteyksien, toimintojen ja paikko-

jen verkostoa, jossa tietty toimija operoi. Käsite ei ole selkeärajainen teoreettinen käsite, vaan 

heuristinen apuväline, joka auttaa meitä hahmottamaan yhteiskuntien organisoitumista tilassa, 

sekä avaa näkökulman yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Massey määrittelee, että jokaisella 

meillä yksilöinä ja yhteiskunnan toimijoina on oma yksilöllinen toimintatilamme. Perusmuoto 

muodostuu arkisen elämän paikallisista reiteistä ja paikoista, kuten esimerkiksi kodista, kou-

lusta, työstä ja satunnaisista matkoista lähiympäristöön. Lisäulottuvuuksia siihen tuovat eri-

tyyppiset matkat, kuten ulkomaanmatkat tai viikonloppumatkat kotipaikkakunnan ulkopuo-

lelle. Toimintatilassa olennaista ovat hahmo ja etäisyydet. Massey toteaa, että toimintatilojen 

luonteessa on tapahtunut muutoksia niiden ulottuvuuksien kasvussa ja niiden välisten yhteyk-

sien monimutkaistumisessa. Paikan kannalta rajat ovat avoimempia kuin ennen ja niiden väliset 

yhteydet ovat merkittävästi monimutkaistuneet. (Massey 1995, 55, Massey 2003, 60-62.) 

Koontina voi Lehtosen ym. (2008, 8) sanoin todeta Masseyn ajattelun muuttaneen perustavalla 

tavalla käsityksiä tilasta, paikasta ja ajasta. Lehtonen ym. jatkavat todeten tällä ajattelutavalla 

olevan merkitystä, sillä tapamme ymmärtää tila ja paikka vaikuttavat siihen, kuinka käsitämme 

ja koemme maailman, kehityksen ja globaalistumisen. Pohdinnoillaan Massey haastaa ajattele-

maan tilaa ja paikkaa uudelleen väittämällä sen muodostuvan ajassa ja olevan läpeensä sosiaa-

lista. Lehtonen ym. jatkavat keskeistä Masseyn ajattelussa olevan, että hänen mukaansa tilaa 

tulisi ajatella sosiaalisten suhteiden rakentamana ja yhteiskuntaa puolestaan tulisi tarkastella 
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tilallisesti konstruoituna. Massey näkee tilalliset suhteet sosiaalisten suhteiden ilmauksina, ja 

sosiaalista ja tilallista tulee käsitteellistää yhdessä. (Lehtonen 2008, 8.) 

Henkilökohtaisesti olen mieltynyt Masseyn ajattelun kokonaisvaltaisuuteen. Mielestäni hän on 

onnistunut sisällyttämään teoriointiinsa laaja-alaisuutta, joka on ensiarvoisen tärkeää elämis-

sämme todellisuuksissa ja niiden ymmärtämisessä osana erittäin mutkikasta verkostoa. Mas-

seyn tapa ajatella tilaa ja paikkoja on avoimuudessaan niin kokonaisvaltainen, että sen puitteissa 

on mahdollista tarkastella hyvinkin erilaisia sosiaalisia todellisuuksia, ja muuttaa joskus mus-

tavalkoistakin suhtautumistapaa tarkastella paikkaa ja tilaa. Masseyn tila- ja paikkateoria mah-

dollistaa myös digimediatarkastelut paikkojen ja tilojen näkökulmasta. Tutkielmassa tila- ja 

paikkateorialla onkin erityinen merkitys. Aineiston kertomuksissa toimijat, lapset, kertovat te-

kemisistään ja paikoista, joissa vapaa-ajan toimintaa tapahtuu. Nämä paikat ymmärrän Masseyn 

ajatusten mukaisesti avoimina kohtaamispaikkoina, joista muodostuu erilaisia toimintatiloja. 

Kohtaamispaikat ja toimintatilat konkretisoituvat tutkielmassa käyttäjätyyppejä havainnollista-

vina toimintatilakarttoina. Tutkielmassa korostuvat lasten käytännöt ja vuorovaikutussuhteet 

sekä erilaiset suhteiden verkostot. Tilallisuuden ajatukset sekä pohdinnat valtageometriasta 

nousevat voimakkaammin esille tutkielman loppupuolella tarkastellessani digimediaa tilalli-

suuden näkökulmasta.  

2.4. Lapsuuden paikat, tilat ja media  

Kallio ym. (2010, 9) toteavat Qvortrupiin (2007) viitaten, että uuden sosiologisen lapsuustutki-

muksen lähtökohtana on ollut lapsuuden tilan ja paikan tutkiminen. Lapsuuden tunnistaminen 

ja tunnustaminen perustavanlaatuisena ja pysyvänä osana yhteiskunnan rakenteita, ja siten las-

ten ja lapsuuden yhteiskunnallisen paikan näkyväksi tekeminen on ollut merkityksellinen nä-

kökulman avaus nykyisin moneen suuntaan laajentuneelle lapsuudentutkimukselle. Vaikka tut-

kielmassa tarkastelen paikkoja pääsääntöisesti tilallisuuden näkökulmasta, näen kuitenkin tär-

keänä valottaa perinteisempää, maantieteellistä tapaa ymmärtää lapsuuden fyysisiä paikkoja. 

Perinteisten lapsuuden paikkojen merkitystä kokemusten ja identiteetin luojina ei voi ohittaa. 

Lapsuuden tietyissä fyysisissä paikoissa levännee ideaalinen ajatus muuttumattomuudesta. 

Työssä fyysisellä ympäristöllä tarkoitan toimintatilaa ilman digimediamainintoja. Ei-fyysinen 

ympäristö puolestaan sisältää viittauksia digimediaan.  

Kaivolan & Rikkisen teos ”Nuoret ympäristöissään. Lasten ja nuorten kokemusmaailma ja ym-

päristömielikuvat” avaa lapsuuden paikkoja ja ympäristömielikuvia maantieteellisestä näkökul-

masta. Kaivola & Rikkisen (2003, 11) mielestä se, kuinka ihmiset yksilöinä tai tietyn ryhmän 
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jäseninä mieltävät ympäristönsä, on hyvin merkityksellinen kysymys ihmisen ympäristösuh-

teeseen tai -käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. He toteavat lapsuuden paikkakokemusten kan-

tavan pitkälle aikuisuuteen ja olevan usein myöhemmissä elämänvaiheissa karttuvia kokemuk-

sia merkityksellisempiä (Kaivola & Rikkinen 2003, 25).  

Teoksessa Kaivola & Rikkinen (2003, 165-166) esittelevät Robertsonin 1990 -lopulla aloitta-

maa vapaa-ajan toimintoihin ja paikkakokemuksiin liittyvää tutkimusprojektia kulttuurisesti 

erilaisilta maantieteellisiltä alueilta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia yhteisiä ja paikallisia 

piirteitä lasten ja nuorten vapaa-ajanviettotavoissa ja ympäristömielikuvissa on. Lisäksi tutkit-

tiin niitä merkityksiä, joita lapset antavat elinympäristönsä tiloille ja paikoille, sekä tarkastel-

tiin, onko fyysisen elinympäristön merkitys nuorten vapaa-ajan vietossa ja identiteetin raken-

tumisessa muuttunut. Tutkimuksessa käsiteltiin myös teollistuneiden länsimaiden nuorten ko-

kemuksia tekniikan luomasta virtuaalimaailmasta. 

Lukuvuonna 1998-1999 tehdyn tutkimuksen Suomen projektiosuudesta vastasivat Kaivola & 

Rikkinen. Tutkimuksen kohdejoukkona oli 12-15 –vuotiaat lapset ja nuoret. Kyselyllä kartoi-

tettiin lasten taustatietoja, perhe- ja asuinolosuhteita, elinympäristöä ja harrastuksia. Tutkimuk-

sessa tiedusteltiin oppilaiden mielipaikkaa sekä paikkoja, joissa he kokevat olevansa turvassa, 

peloissaan, yksinäisiä tai onnellisia. (Kaivola & Rikkinen 2003, 166-167.) Vaikka Kaivolan & 

Rikkisen esittelemän tutkimuksen asetelma hyvin toisenlainen omaani verrattuna, antaa se run-

saasti ajattelun aiheita ja tuo hienoista vertailupohjaa työni tuloksille. Kaivolan & Rikkisen tut-

kimuksen tuloksia peilaan lyhykäisesti Pro gradu -tutkielman tuloksiin fyysisen ympäristön 

osalta luvun 5 johtopäätöksissä.  

Strandellin, Haikkolan & Kullmanin (2012) toimittama teos ”Lapsuuden muuttuvat tilat” avaa 

lapsuuden ja tilan välisiä suhteita. Teoksessa tutkijat käsittelevät lasten toimintaa tiloja muut-

tavana ja niitä tuottavana avaten pohdinnoilla tärkeää näkökulmaa lasten vaihteleviin arkisiin 

toimijuuksiin ja kokemuksiin. Lisäksi teos tuo esiin keskeisiä kulttuurisia ja institutionaalisia 

toimintatapoja ja merkityksiä, jotka määrittävät lapsuutta ilmiönä yhdestä historiallisesta het-

kestä ja maantieteellisestä sijainnista toiseen. (Kullman ym. 2012, 11.) Kullman (2012, 12-13) 

toteaa useisiin eri tutkijoihin viitaten (Rasmussen 2004, Aitken 2001, Holloway & Valentine 

2000, Kyttä 2003, Gagen 2004, Raittila 2008, Kallio ym. 2010) lapsuudentutkijoiden pitkään 

osoittaneen, miten lapset jatkuvasti kyseenalaistavat ja järjestelevät uudelleen ympäristöään, 

esimerkiksi rajaamalla siihen erilaisia lasten paikkoja, jotka avaavat heille mahdollisuuden 

muokata tilaa omaehtoiseen toimintaan ja yhdessäoloon. Lapset ovat myös saaneet pääsyn ti-

loihin, joita on ollut tapana pitää lapsuutta uhkaavina. Kullman jatkaa Hutchbyyn & Moran-
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Ellisiin (2001), Leehen (2001) ja Proutiin (2005) viitaten, että digitaaliset mediat ja virtuaaliset 

maailmat mahdollistavat uusia sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen toiminnan areenoja lap-

sille, mutta myös uudenlaisia lapsuuden hallinnan muotoja ja sisältöjä. (Kullman 2012, 13.) 

Strandellin ym. teoksen artikkelit hahmottavat näkemään, miten nykylapsuus harvoin rajautuu 

selkeisiin, hallittaviin tiloihin. Lapset neuvottelevat arkielämästään ja hallitsevat heitä kohtaa-

via uhkia. Toisaalta he myös tilojen kaventuessa rikkovat asetettuja rajoja ja etsivät uusia toi-

mintamahdollisuuksia. (Kulmann ym., 2012, 23.) 

Harriet Strandell tarkastelee artikkelissa ”Liikkuminen ja yhteydenpito paikan tekemisessä. 

Leikkipuisto koululaisten iltapäivätoiminnan näyttämönä” helsinkiläisiin leikkipuistoihin si-

joittuvaa koululaisten iltapäivätoimintaa paikkaan liittyvän teoretisoinnin näkökulmasta. Stran-

dellin mukaan puistot korostavat ajan ja tilan hallinnan sijasta yksilöllisyyttä, valintoja sekä 

lapsen itseohjautuvuutta. Henkilökunta opastaa lapsia läpi päivittäisten toimintojen, mutta tä-

män liikkeen sisään lapset luovat omia paikkojaan. Puistot määrittyvätkin suhteissa muihin 

paikkoihin. Kännykällä lapset koordinoivat ystävyyssuhteitaan ja tuovat toisen elämänalu-

eensa, perheen, puiston tilaan. Fyysisen paikan rajojen yli virtaa eri tahdissa ihmisiä, kontrollin 

keinoja ja sosiaalisia suhteita, jotka kaikki muokkaavat puiston iltapäiväkerhoa paikkana. 

(Kullman ym., 2012, 18-19.) Kännykkä luo laajennetun sosiaalisen tilan, jossa lapsen kaksi 

elämänpiiriä - koti ja kerho - ovat hetken aikaa samanaikaisesti läsnä tilanteen toimijoiden toi-

miessa suhteessa molempiin. (Strandell, 2012, 37.)  

Minna Ruckenstein tarkastelee ”Lapsuuden tilallisia laajentumia. Päiväkodin lelumaailmoista 

verkon yhteisöihin” -artikkelissaan helsinkiläislasten digitaalisten teknologioiden käyttöä ja 

niiden merkitystä lasten sosiaalisille suhteille. Hän seuraa Tamagochi-virtuaalilemmikkejä 

käyttäviä päiväkotilapsia sekä 11-12 -vuotiaiden liikkumista Habbo Hotel -verkkopalvelussa. 

Ruckenstein toteaa, että osallistumalla aktiivisesti virtuaalimaailmoihin ja muovaamalla niitä 

omiin tarkoituksiinsa lapset liudentavat lasten ja aikuisten välisiä eroja. Samalla lapset valmen-

tautuvat yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön, jossa korostetaan joustavuutta, jatkuvaa op-

pimista ja teknologioiden keskeisyyttä sosiaalisille suhteille. (Kullman ym., 2012, 19.) Rucken-

stein tarkastelee taloudellisten toimijoiden luomia osallistavia tiloja, joissa lapset voivat ohittaa 

vanhempien ja ammattikasvattajien ylläpitämän tilallisen ja sosiaalisen järjestyksen (Rucknes-

tein 2012, 79). Ruckenstein (2012, 62) toteaa, että lasten teknologioiden käytön ja taloudellisten 

pyrkimysten väliset yhteydet tuottavat lasten itsenäistä toimijuutta, mutta yhtäaikaisesti lasten 

riippuvuutta aikuisista. Aikuiset määrittävät lasten maailmojen ehtoja, mutta toisaalta lapset 

rakentavat omia teknologiasuhteitaan aikuisista riippumatta. Ruckenstein toteaakin Hollowayn 

& Valentinen (2003, 128) ajatuksin, että teknologiat luovat lapsille mahdollisuuksia laajentaa 
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maailmojaan. Ruckensteinin (2012, 70) tutkimustuloksista ilmenee, että virtuaalilelut laajenta-

vat lapsuutta luomalla edellytyksiä sosiaalisille suhteille ja tilallisille laajentumille. Lelu- ja 

virtuaalimaailmat myös kyseenalaistavat lapsuuden ja aikuisuuden perinteisiä eroja. Digitaali-

set teknologiat avaavat lapsille ja nuorille mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen 

mahdollistaen lapsille aktiivisen roolin toimijoina. (Ruckenstein, 2012, 80.) 

Suvi Ylönen (2012, 88) tarkastelee ”Sallittua, salaista vai kiellettyä? Lasten medialeikkitilasta 

käydyt neuvottelut päiväkodissa” -artikkelissaan median vaikutusta lapsille tarjolla oleviin ja 

lasten itsensä muokkaamiin tiloihin Masseyn toiminnallisen tilan käsitteen kautta. Hän pohtii, 

miten kaupallisten mediasisältöjen tuominen kasvatuksellisen instituution sisälle voi tuottaa 

lapsille ongelmia (Kullman 2012, 19). Ylönen tarkastelee mediasisältöjen käyttöä vertaisryh-

män sosiaalisena polttoaineena ja medialeikkejä lasten toiminnallisena tilana kasvatusinstituu-

tion sisällä. (Ylönen 2012, 87.) Hän toteaa, että mediasisällöt kulkeutuvat päiväkotiin vaatteissa 

ja puheissa. Ylösen medialeikiksi nimeämiin leikkeihin lapset saavat kimmokkeen tv-ohjel-

mista, tietokonepeleistä tai leluista (Kullman 2012, 19). Ylönen tarkastelee aineistojen pohjalta 

lasten medialeikkien ympärille kietoutuvia tilallisia neuvotteluja, joita lapset ja kasvattajat käy-

vät. (Ylönen, 2012, 88.) Ylönen (2012, 91) toteaa, että aikuiset voivat säädellä mediateknolo-

gian määrää päiväkodissa, mutta mediasisältöjä eivät päiväkodin portit kykene pitämään ulko-

puolella. Lasten keskeinen toimijuuden areena ovat vertaissuhteet, jossa he määrittelevät, käyt-

tävät, puolustavat ja uusintavat kulttuurisia käytäntöjä (Ylönen 2012, 94). Ylösen (2012, 112) 

tutkimus osoittaa lasten olevan aktiivisia ja omaehtoisia toimijoita (beings), jotka käyttävät me-

diaa oman tilan luontiin, sekä kykenevät erinäisiä taktiikoita käyttäen suojelemaan luomaansa 

medialeikkitilaa ulkopuolisilta häiriöiltä. Toisinaan kuitenkin kieltoja tai paheksuntaa kohda-

tessaan lapset saattoivat hylätä leikkinsä tai muuntaa sitä. (Ylönen, 2012, 103.) 

Vaikka edellä esittelemieni artikkelien tutkimusasetelmat liittyen tilallisuuteen ja mediaan 

poikkeavat tutkielmani lähestymistavasta, tarjoavat ne runsaasti vinkkejä ja pohdittavaa työni 

aihetta ajatellen. Esimerkkeinä innoittavista ajatuksista voi mainita mobiililaitteet tilojen ja so-

siaalisten suhteiden laajentajina, ja kahden tilan samanaikaisuuden mahdollistajina, sekä lasten 

näkeminen aktiivisina toimijoina, joille vertaissuhteet näyttäytyvät merkityksellisinä kulttuu-

risten käytäntöjen uusintajina. Mielenkiintoisia ovat myös ajatukset siitä, että lapset kykenevät 

erinäisiä taktiikoita käyttäen suojelemaan luomaansa mediatilaa ulkopuolisilta häiriöiltä, vaik-

kakin toisinaan joutuvat hylkäämään tekemisensä kohdatessaan paheksuntaa. Edellisiin artik-

keleihin palaan työn edetessä.   
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3. TUTKIMUSTEHTÄVÄT JA -KYSYMYKSET 

 

Tätä Pro gradu -tutkielmaa voi kuvata Karlssonin (2010, 125) ajatuksia mukaillen lapsinäkö-

kulmaiseksi laadulliseksi tutkimukseksi, jossa tutkin pohjoissuomalaisten 10-12 -vuotiaiden 

lasten tuottamaa tietoa digimaailmasta. Tarkastelen, millaisena he sen kokevat ja miten se kult-

tuurisesti näyttäytyy? Käsittelen 4., 5., ja 6. -luokkalaisten alakoululaisten - niin tyttöjen kuin 

poikienkin - vapaa-aikaa, tekemisiä, kohtaamispaikkoja ja toimintatiloja tilallisuuden näkökul-

masta. Työn esiin kohtaamispaikkoja, toimintatiloja ja mediankäyttöä, jotka ovat lapsille mer-

kityksellisiä tarkoituksena ymmärtää lasten vapaa-ajan kokemuksellista puolta. Laadullisessa 

tutkimuksessa merkityksen käsite onkin olennainen (Eskola & Suoranta 2001, 51). Erityiseksi 

mielenkiinnon kohteeksi nousee median rooli vapaa-ajassa - kerrotaanko siitä, miten ja millai-

sena?  

Pro gradu -työn teoreettis-metodologinen pohja perustuu Doreen Masseyn tilan ja paikan teo-

riaan, sekä hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen pohjautuviin semioottisen sosiologian aja-

tuksiin. Aineiston analyysissa Masseyn kohtaamispaikan ja toimintatilan käsitteet ovat keskei-

siä. Toimintatilakartoissa kuvaan lasten merkityksellisiä tekemisiä ja kohtaamispaikkoja, sekä 

niistä muodostuneita toimintatiloja. Tutkielmassa hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen liitty-

vät semioottisen sosiologian ajatukset jäsentävät ja täydentävät pohdintaa tilallisuudesta. 

Työssä pyrin näkemään lapset Nopparin ym. (2008, 9-10) ajatuksia lainaten aktiivisina toimi-

joina, vapaa-aikansa ja mediasuhteensa parhaina tiedonantajina, jotka muokkaavat ja rakenta-

vat omaa tilaansa - unohtamatta Nopparin ym. (2008, 13) mainitsemaa muuttumattomuuden 

mahdollisuutta. Tarkoituksena on saada lapsen ääni kuuluviin. 

Aineistonkeruussa tutkimusmenetelmänä toimii eläytymismenetelmä. Ensisijaisia analyysime-

netelmiä ovat teemoittelu ja tyypittely, josta voi käyttää myös nimeä profilointi. Laadullisen 

aineistoanalyysin lisäksi sovelsin aineistoon jonkin verran määrällistä sisällön erittelyä. Tut-

kielmassa keskeisellä sijalla on aineiston kartoittaminen toimintatilakartoiksi, joissa lapsuuden 

vapaa-ajan kohtaamispaikat ja toimintatilat konkretisoituvat. Hermeneuttiseen tutkimusperin-

teeseen liittyvät semioottisen sosiologian ajatukset antavat apuvälineitä aineiston analyysiin, 

sekä jäsentävät ja täydentävät pohdintaa tilallisuudesta. 
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Tutkimuskysymyksiä ovat:  

 Millaisina lapsuuden vapaa-ajan kohtaamispaikat ja toimintatilat näyttäytyvät? 

 Mikä on merkityksellistä lasten vapaa-ajassa? 

 Millainen on digimedian rooli lasten vapaa-ajassa? 

 Millaisena digitila näyttäytyy aineiston valossa? 

Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin tutkimusaineiston ja tutkimuksessa käyttämäni meto-

dit.  
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4. AINEISTON ESITTELY JA METODIT 

 

Karlsson (2010, 135-136) toteaa, että lasten erityisyys haastaa tutkijan kehittämään ja käyttä-

mään toimintatapoja ja tutkimusmenetelmiä, jotka antavat lapsille mahdollisuuden kertoa maa-

ilmoistaan. Tutkijan on luotava tila, jossa lapsi voi olla samanaikaisesti sekä turvassa että avoin, 

jotta hänellä on mahdollisuus viestittää odottamatontakin. Karlsson (2010, 132) toteaa, että lap-

sinäkökulmaisessa tutkimuksessa aikuisen tutkijan on mahdottomuus asettua lapsen asemaan. 

Tutkimuksessa tulisi kuitenkin etsiä niitä metodeja ja käytäntöjä, joiden kautta pääsee kiinni 

lasten tärkeinä pitämiin asioihin. Lapsinäkökulman olen huomioinut tutkielman teon eri vai-

heissa - myös käyttämissäni menetelmissä - saadakseni esille lapsen äänen. 

Semioottisella sosiologialla on työssä merkityksellinen asema sen luodessa Masseyn paikka- ja 

tilateorian kanssa Pro gradu -tutkielman teoreettis-metodologisen perustan. Ensimmäisessä ala-

luvussa tarkastelen tutkimuksen kannalta merkittäviä semioottiseen sosiologiaan liittyviä aja-

tuksia. Koska tutkielma on eläytymismenetelmällä toteutettu tutkimus, esittelen omassa alalu-

vussaan eläytymismenetelmää, ja sitä, mitä sillä tarkoitetaan aineistonkeruumenetelmänä ja ai-

neistona. Luvun lopussa aineiston esittelyn jälkeen pohdin, onko Pro gradu -tutkielmani tutki-

muksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liitettyjen arvojen mukaan toteutettu. 

4.1. Semioottinen sosiologia analyysin apuvälineenä 

Aineistoanalyysin alkuvaiheessa pyrin hahmottamaan tekstistä kohtaamispaikkoja ja toiminta-

tiloja alleviivaamalla paikkoja ja tekemisiä. Kaikkiaan digikäyttäytyminen vaikuttaa teksteissä 

varsin mutkattomalta, mutta sieltä löytyy mielenkiintoisia poikkeuksia. Digimediamainintoihin 

liittyy ajoittain ilmaisut ”olla puhelimella” ja ”mennä tietokoneelle”. Lisäksi tekstissä on il-

mauksia ajankulun unohtamisesta ja kontrollista. Ilmaukset eivät ole yksiselitteisiä ja oletetta-

vasti pitävät sisällään piilotettua tietoa. 

Lähdin purkamaan digilaitteella olemiseen ja digilaitteisiin liittyvää problematiikkaa tutustu-

malla Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen (1997) toimittamaan teokseen Semioottisen sosiolo-

gian näkökulmia. Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys -teosta lukiessani 

yllätyin, sillä monet analyysissa tekemäni ratkaisut liittyivät semioottisen sosiologian ajatuksiin 

- toki kuitenkin alkeistasolla. Tutkielmassa sovellan hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen liit-

tyviä semioottisen sosiologian ajatuksia analyysin apuvälineenä melko väljästi. Pohjustan se-
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mioottiseen sosiologiaan liitettyjä ajatuksia esittelemällä hermeneuttisen sosiologian periaat-

teita. Semioottisesta sosiologiasta poimin työhön sen kannalta mielenkiintoisia ajatuksia pitäen 

mielessä samanaikaisesti Masseyn paikka- ja tilateorian. 

Sulkunen (1997, 27) toteaa, että ymmärtävän eli hermeneuttisen sosiologian tehtävänä on tul-

kita ja tuoda esiin tiedostamattomia merkityksiä. Sosiologia pyrkii tavallaan antamaan asioille 

merkityksiä, joita niillä ei vielä ole - ja siinä mielessä tekemään sosiaalista maailmaa ymmär-

rettäväksi sen osallistujille. Sulkunen kirjoittaa, että fenomenologisesti suuntautunut filosofi 

Paul Ricoeur (1971) on korostanut sosiaalisen toiminnan jättävän yhteiskuntaan jälkiä, joita 

voidaan tutkia kuin merkkejä: ”Merkityksellinen toiminta voi olla tieteellisen tarkastelun koh-

teena vain sikäli kuin se objektivoituu samaan tapaan kuin puhe jähmettyy kirjoitukseksi.” (Sul-

kunen 1997, 27.) 

Eskola & Suoranta (2001, 142) toteavat, että kvalitatiivisia menetelmiä käyttävän tutkijan tut-

kimuskohteet näyttäytyvät tutkijalle lähes aina kielessä kielen ollessa osa tutkimuskohdettaan, 

sosiaalista todellisuutta. Kiinnostavaa on, miten kieltä käytetään erilaisissa sosiaalisissa vuoro-

vaikutustilanteissa, mitä sillä kerrotaan ja kuvataan, sekä mitä sen käyttäminen saa aikaan. Toi-

minta ja kieli ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa. Ilman kielen käyttöä inhimillinen 

ymmärrys ollee mahdotonta. (Eskola & Suoranta, 2001, 143.) 

Sulkunen (1997, 34) toteaa, että sosiaalisen todellisuuden tulkinta on aina jonkinlaisten teks-

tien, sosiaalisesti relevanttien kielellisten ilmausten, tutkimista. Sosiaalisen todellisuuden ra-

kentaminen on merkityksenantoa, tulkintaa ja uuden merkityksen tuottamista (Sulkunen & Tör-

rönen 1997, 96). Todellisuuden ilmaukset syntyvät erilaisessa moninaisessa vuorovaikutuk-

sessa, ja vuorovaikutuksesta tekstiin piirtyviä jälkiä voidaan dokumentaarisesti analysoida. Sul-

kusen mukaan kieli on ymmärrettävä laajasti, niin että se käsittää kaikki kulttuurin piiriin kuu-

luvat esittämisen muodot. Kielelliset ilmaukset ovat tietoisuuden tuotteita ja siksi sosiaalisia, 

mutta koko sosiaalinen todellisuus ei välttämättä rajoitu niihin. Juuri hermeneuttinen perinne 

on tuonut sosiologiaan kysymyksen todellisuuden ymmärrettävyyden rajoista. Sosiaalisen to-

dellisuuden symbolinen välittyneisyys on aina vain osittaista ja näkökulmaan sitoutunutta, ”her-

meneuttisen rajauksen” tulosta. (Sulkunen 1997, 27-28.) 

Sulkunen (1997, 17-18) kirjoittaa, että semioottinen tai tulkitseva sosiologia ei ole laadullisten 

aineistojen analyysimenetelmä, vaan metateoria todellisuuden ymmärrettävyydestä ja sen tuot-

tamisen sosiaalisuudesta metodinaan tulkinta. Hän jatkaa, että todellisuuden ymmärrettävyys 
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on merkityksen antamisen ja tulkintojen vuorovaikutusta, joka ei tuota vain sosiaalisen todelli-

suuden kuvauksia. Ne myös arvottavat kuvaamaansa todellisuutta. Toiseksi sosiaalisen todelli-

suuden symboliset ilmenemismuodot ovat puhetta tai tekstiä joltakulta joillekin oletetuille vas-

taanottajille, ja niihin rakentuu aina jonkinlaisia kuvia tai jälkiä tästä vuorovaikutuksesta. Sul-

kunen avaa, että nämä puhuja- ja vastaanottajakuvat määrittelevät näkökulmaa, josta todelli-

suutta tarkastellaan, ja rakentavat sekä puhujalle että vastaanottajalle identiteettiä määrittele-

mällä molempien suhdetta siihen todellisuuteen, jota ne kuvaavat.  

Sulkunen (1997, 18-19) toteaa semioottisen sosiologian kaipaavan semioottisten käsitteiden 

rinnalle teorioita siitä historiallisesta todellisuudesta, joka symbolisissa muodoissa ilmenee. 

Tulkitseminen on asioiden näkemistä ulkopuolisen näkökulmasta uudella tavalla, ja siksi niihin 

puuttumista, interventiota. Sulkunen mainitsee sen olevan todellisuuden ymmärrettäväksi teke-

mistä, ja näkee sillä olevan moraalisia vaikutuksia. Erik Allardt on korostanut, että yhteiskun-

tatieteelliset selitykset ovat ylipäänsä luonteeltaan hermeneuttisia. 

Sulkunen (1997, 21-22) määrittelee, että sosiaalisen todellisuuden kiinnostava tulkinta edellyt-

tää aineiston rajat ylittäviä resursseja. Kiinnostavan sosiologisen tulkinnan ja tulkinnan kohteen 

välillä vallitsee epäsymmetria tulkinnan tuodessa sosiaalisesta todellisuudesta esiin jotain sel-

laista, jonka olemassaolo jää muuten huomaamatta. Epäsymmetrian saa aikaan teoria - yhtäältä 

teoria todellisuuden ymmärrettävyydestä, ja toisaalta historiallinen taustateoria siitä yhteiskun-

nasta, johon tulkittava ilmiö kuuluu. Sulkunen jatkaa, että refleksiivisyys ei ole tulkitsevassa 

sosiologiassa ongelma, jos sen harjoittajilla todella on riittävästi näitä molempia tulkinnan re-

sursseja. Sulkunen käyttää Giddensin ilmausta (slippage) kuvatessaan, kuinka sosiologien tu-

lokset ikään kuin ”valuvat” arkiseen tietoisuuteen ja muuttavat todellisuuden käsitteellisiä jä-

sennyksiä. 

Sulkunen (1997, 35) kirjoittaa, että tulkitsevassa sosiologiassa ei ole yleistä teoriaa merkityk-

sestä. Se tarvitsee teoriaa rakenteista, joiden varassa todellisuus dokumentoituu tulkittavissa 

oleviksi teksteiksi. Sulkunen mainitsee Algirdas Julien Greimasin kehittämän semioottisen kä-

sitteistön tarjoavan oivallisia apuvälineitä, mikäli semiotiikka ymmärretään tekstirakenteiden 

teoriaksi. Se tarjoaa selkeitä tulkinnan välineitä kohteena olevalle todellisuudelle, joka on saa-

nut kielellisen muodon. Semioottisen sosiologian käsitteistö tarjosi tutkielman tilallisuuden nä-

kökulmalle havainnollisia apuvälineitä olemisen ja tekemisen pohdinnoista lausumien ja aineis-

ton ymmärtämiseen ja tulkintaan.  
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4.2. Eläytymismenetelmä 

Pro gradu -tutkielma on eläytymismenetelmällä toteutettu tutkimus. Eskola & Suoranta (2001, 

111) toteavat eläytymismenetelmää alkujaan käytetyn osana perinteistä laboratoriokoetta, joka 

on asettanut menetelmän käytön kritiikin kohteeksi syytettynä puijaamisen perinteestä. Joskin 

nykyisin eläytymismenetelmän käyttö nousee nimenomaan laboratoriokokeita kohtaan esite-

tystä kritiikistä. Eskola & Suoranta toteavat eläytymismenetelmän käytöllä nykyisin haettavan 

niitä toimintamuotoja, joita ihminen arkielämässään käyttää, esimerkiksi eri vaihtoehtojen pun-

nintaa ja harkintaa. Eskola (1998, 60) toteaa Ginsburgin (1978, 1979) ajatuksiin pohjaten, että 

eläytymismenetelmän käytössä voidaan erottaa kaksi päävaihtoehtoa, joita voidaan kuvata ak-

tiiviseksi ja passiiviseksi vaihtoehdoksi. Aktiivisessa vaihtoehdossa toimitaan roolileikin ta-

paan, jolloin henkilöille kuvataan jonkin tilanteen perustekijät ja roolihahmot. Orientaation pe-

rusteella henkilöt eläytyvät tilanteeseen ja esittävät tulkintansa roolileikin avulla. Passiivisessa 

vaihtoehdossa - jota tutkielma edustaa – henkilölle kuvataan jonkin tilanteen puitteet, ja eläy-

tyminen tapahtuu kirjallisesti kirjoittamalla pieni kertomus vaikkapa siitä, mitä orientaatiossa 

kuvattua tilannetta ennen on tapahtunut, tai miten tilanne jatkuu. (Eskola 1998, 60.) 

Eskola (1998, 49) viittaa Suorantaan (1996) kuvaillessaan eläytymismenetelmän kolmea eri-

laista tarkoitusta. Suoranta näkee eläytymismenetelmän toimivan ekploratiivisena ja heuristi-

sena työvälineenä tutkijan mielikuvituksen kiihdyttämiseksi, jolloin on kyseessä teoriaa raken-

tava menetelmä. Eläytymismenetelmällä voi myös kerätä tiettyyn aikaan ja kontekstiin sijoit-

tuvia kulttuuristen merkitysten kokonaisuuksia, joissa osallistujat saavat oman äänensä kuulu-

viin. Eläytymismenetelmän käyttö on mahdollista pienten sosiaalisten episodien tutkimisen li-

säksi myös suurempien kysymysten selvittämisessä – erityisesti yhteiskunnan kehitykseen liit-

tyvissä murroksissa, joissa vanhat tavat eivät päde. Näen eläytymismenetelmän toimineen työs-

säni kaikissa kolmessa tarkoituksessa – mielikuvitukseni vauhdittajana, tietyn ajan ja konteks-

tin kulttuuristen merkitysten ja lasten äänen näkyviksi tekijänä, sekä yhteiskunnan kehityksen 

ja digimurroksen kuvaamisessa, jossa vanhat tavat eivät päde.  

4.2.1. Eläytymismenetelmä aineistonkeruumenetelmänä 

Tutkielmassa aineisto on luovalla eläytymismenetelmällä tutkimusta varten tuotettu. Tutkimus-

aineiston keräämisen keinona eläytymismenetelmällä tarkoitetaan pienimuotoisten tarinoiden 

kirjoittamista tutkijan antamien ohjeiden mukaan. Vastaajille annetaan kehyskertomukseksi 

kutsuttu orientaatio, jonka herättämien mielikuvien mukaan heidän tulee kirjoittaa pieni kerto-

mus. Tarinoissa kirjoittaja vie mielikuvituksensa avulla kehyskertomuksessa kuvattua tarinaa 
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joko eteenpäin, tai kuvaa mitä tilannetta ennen on tapahtunut. (Eskola 1998, 10; Eskola & Suo-

ranta 2001, 110; Eskola & Wallin 2015, 56.) Olennaista menetelmässä on kehyskertomusten 

variointi. Yleensä kehyskertomuksia on 2-4 erilaista, joissa varioidaan jotain tiettyä seikkaa. 

Analysoinnissa keskeistä on vaihtelun vaikutuksen selvittäminen, mikä vastauksissa muuttuu, 

kun kehyskertomuksissa muutetaan jotain olennaista tekijää. (Eskola 1998, 10, Eskola & Suo-

ranta 2001, 110; Eskola & Wallin 2015, 57.) Eskola (1998, 45) mainitsee, että eläytymismene-

telmän käsite on syytä rajata koskemaan vain tilanteita, joissa kehyskertomuksia on vähintään 

kaksi.  

Eskola & Suoranta (2001, 112) toteavat, että kehyskertomuksen eri tekijöitä vaihtelemalla saa-

daan aikaan erilaisia kertomuksia, joiden avulla voidaan etsiä asianomaisen tilanteen rakenne 

ja sen eri elementtejä, tilanteen tai tapahtuman tietty, vastaajien yhteisesti jakama kulttuurinen 

merkitys. Eskola & Suoranta kirjoittavat eläytymismenetelmän poikkeavan muista kirjoittamis-

tehtävistä koeasetelman jäljittelyn ja sen mukaisen variaation suhteen. Eskola (1998, 12) toteaa 

aikaisempaan tuotantoonsa viitaten ja Kaplanin (1964) ajatusta mukaillen eläytymismenetel-

mässä olevan teoreettisesti mielenkiintoista sen, että aineiston tehtävänä ei ole hypoteesien to-

distaminen, vaan niiden keksiminen. Aineisto toimiikin tutkijan ajattelun vauhdittajana rajoit-

tamisen sijaan. Eskola (1998, 12) toteaa, että eläytymismenetelmässä ei vain pyydetä vastauksia 

tutkijan konstruoimiin kysymyksiin tutkijan konstruoimilla käsitteillä, vaan vastaajat voivat va-

paasti tuottaa käsityksensä tutkittavasta asiasta. Venkulan (1988) ajatuksiin viitaten Eskola 

(1998, 12) jatkaakin, että eläytymismenetelmä on siis menetelmätason väline keksimisen lo-

giikkaan.  

Karlssonin (2010, 127, 130) ajatuksia lainaten ja ne eläytymismenetelmään liittäen voidaan 

ajatella, että eläytymismenetelmää käyttämällä on mahdollista luoda prosessi, jossa aikuisten 

lisäksi lapset ovat aktiivisia tutkimusaineiston ja tiedon tuottajia. Eläytymismenetelmä on lap-

selle tilanteena luonteenomainen ja antaa lapselle mahdollisuuden kertoa näkemyksistään hä-

nelle oleellisista tarkastelukulmista (Karlsson 2010, 130) – ovathan lapset koulutyöskentelyssä 

harjaantuneet monenlaisten kirjoitelmien tekoon. Aarnosta (2015, 165) mukaillen eläytymis-

menetelmässä voidaan huomioida lapsiystävällisyys. Aineistonhankinta on sovitettavissa lap-

sen ajattelun kehitysvaiheeseen, sekä lapsen itseilmaisun tyyliin ja määrään. Kehyskertomusten 

tyylissä ja kielessä olen huomioinut lasten kehitysvaiheen ja ikätason.  

Karlsson (2010, 131) toteaa, että pyydettäessä lapsia kirjoittamaan tietystä teemasta on syytä 

pohtia, mitkä teemat ovat lasten elämässä merkityksellisiä ja millaisessa muodossa ne esitetään, 

sekä onko tutkimuksen tehtävänannossa väljyyttä kertoa vai ohjaako se vastaamaan odotusten 
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mukaisesti. Aarnoksen (2015, 170) mielestä eläytymismenetelmä kehyskertomuksineen sovel-

tuu hyvin aineistonhankintamenetelmänä lapsille yhdeksän- ja kymmenenvuotiaista eteenpäin 

- siis lapsille, jotka omaavat hyvän kirjoitustaidon ja kirjallisen ilmaisukyvyn. Eskola & Suo-

ranta (2001, 115) eivät muutoin näe ikää esteenä eläytymismenetelmän käytölle. Eskola & Wal-

lin (2015, 60) toteavat eläytymismenetelmän soveltuvan lapsille - nuorimmat siihen vastanneet 

ovat olleet toisluokkalaisia. Edellistä taustoitusta vasten eläytymismenetelmä voidaan nähdä 

toimivana aineistonkeruumenetelmänä myös tutkielman ikäryhmälle - 10-12 -vuotiaille lap-

sille.  

4.2.2. Eläytymismenetelmä aineistona 

Tutkielman tutkimusasetelmassa on neljä erilaista kehyskertomusta (liite 3), joissa lauantai-

päivä toimii peruspohjana. Lapsi jatkaa kehyskertomusta Ainon/Antin vapaapäivän kulusta. 

Lauantaipäivässä varioi hyvät ja huonot odotukset päivästä. Kertomuksissa on viittaus ulkona 

tapahtuvaan toimintaan sekä omaan huoneeseen. Asetteluilla lähden hakemaan vapaa-ajan 

luonteeseen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Tutkimusasetelmasta ja sen kokeellisesta 

luonteesta johtuen kahteen viimeiseen kehyskertomukseen lisäsin vinkkejä erilaisiin vapaa-

ajanviettomahdollisuuksiin. Asetelmassa on kaksi kertomusta, joissa digimedia mainitaan, ja 

kaksi kertomusta, joissa sitä ei mainita. Kirjoitelmien pohjalta tarkastelen pelkistäen sitä, kir-

joitetaanko digimediasta niissä kirjoitelmissa, joissa siihen ei viitata verrattuna kehyskertomuk-

siin, joissa digimedian mahdollisuus tuodaan esiin. 

Eskola & Suoranta (2001, 115) kehottavat muiden tiedonkeruuvälineiden ohella testaamaan 

kehyskertomukset etukäteen. Testasin kehyskertomukset ennen varsinaista aineistonkeruuta 4. 

luokan oppilailla. Huomiota kiinnitin tuossa vaiheessa siihen, saavatko kertomustyypit tuotta-

maan lapsilla kirjoitusta. Huomasin käytännössä, että eläytymismenetelmä soveltui hyvin lap-

sille laadullisen aineiston tuottajana. Kehyskertomuksissa tuli huomioida lasten ikätaso niin, 

että kuvaus vapaapäivän aamusta oli lasten silmissä ymmärrettävä ja helppotajuinen. Koekir-

joitelmat osoittivat, että kirjoitelmien tehtävänanto oli tarpeeksi väljä tuottamaan erityyppisiä 

kirjoitelmia. 
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4.3. Aineisto ja sen analyysi 

4.3.1. Aineiston kuvaus 

Tutkielmaa voi kuvata laadulliseksi tapaustutkimukseksi, jossa tutkimustarkoitusta varten tuo-

tettu kirjallinen aineisto on keskeisessä asemassa. Eskola & Suoranta (2001, 65) toteavat oike-

astaan kaikkien laadullisten tutkimusten olevan tapaustutkimuksia.  

Tutkielman aineisto on kerätty keskisuuressa pohjoissuomalaisessa kaupungissa, asumislähiön 

tuntumassa sijaitsevassa 250 oppilaan alakoulussa. Tarinoiden kirjoittamiseen osallistui 98 ala-

koulun oppilasta 4.-6. -luokilta - iältään 10-12 -vuotiaita. Tutkimuskoulussa oli kirjoitelmahet-

kellä 134 4.-6. -luokkalaista, joista myönteisen kirjoitusluvan palautti 99 oppilasta. Kielteisiä 

lupalappuja palautui 9 kappaletta. Lupalappujen joukossa oli yksi puutteellisesti täytetty lappu. 

Tarinan kirjoitti 98 lasta, joista 30 oli neljäsluokkalaisia, 30 viidesluokkalaisia ja 38 kuudes-

luokkalaisia. Valtaosa kirjoittajista oli tyttöjä - yhteensä 60. Poikia oli 38. Kirjoitelmakoulussa 

toimii erikoisluokat niin 4., 5. kuin 6. luokalla. Näiden luokkien oppilaista valtaosa on tyttöjä. 

Erikoisluokilla lupa-anomusten palauttaminen, myönteisen kirjoitusluvan saaminen ja kirjoi-

telmiin osallistuminen oli suurinta. Tämä selittänee osaltaan aineiston tyttövaltaisuutta. Ehkä 

pojilla oli myös vähemmän halukkuutta osallistua kirjoitelmaan. Laajempia sukupuolten välisiä 

vertailuja en erosta johtuen ole tutkimuksessa tehnyt. Asemallani opiskelija-opettajana saattoi 

olla vaikutusta kirjoitelmalupien myöntämiseen/myöntämättömyyteen. 

Analyysivaiheessa rajasin aineistosta pois kuusi kirjoitelmaa - 3 satua, tyhjän paperin, yksilau-

seinen tarinan, jota ei voinut tulkita, ja unen. Aineiston analyysiin jäi siis 92 kirjoitelmaa, joista 

55 on tyttöjen kirjoittamaa ja 37 pojan kirjoittamaa. Prosentteina tyttöjen osuus kirjoitelmista 

on vajaa 60 %, poikien kirjoitelmien osuus taas reilu 40 %. 

Analysoidussa aineistossa ensimmäisen kehyskertomustyypin kirjoitelmia on 25 kappaletta, 

joista 16 on tytön kirjoittamaa ja 9 pojan kirjoittamaa. Toisessa kehyskertomustyypissä on 24 

kirjoitettua tarinaa – 17 tytön ja 7 pojan kirjoittamaa. Kolmannessa kertomustyypissä on 22 

kirjoitelmaa – 11 tytön ja 11 pojan kirjoittamaa. Neljännessä kehyskertomustyypissä on 21 kir-

joitelmaa – 11 tytön ja 10 pojan kirjoittamaa.  

Valmiiden tarinoiden pituus vaihteli yhdestä käsinkirjoitetusta lauseesta kolmannelle käsinkir-

joitusarkille meneviksi. Jokaisessa kertomustyypissä oli niin pitkiä kuin lyhyitäkin kertomuk-

sia. Aineiston pisimmät tarinat olivat tyttöjen kirjoittamia. Aineisto tiivistyi puhtaaksikirjoituk-
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sessa luettavaan, melko pieneen muotoon (24 konekirjoitusliuskaa). Kertomukset nimesin ke-

hyskertomuksiksi kertomustyypin, juoksevan numeroinnin, luokka-asteen ja sukupuolen il-

moittaen- esimerkkinä: Kehyskertomus 1/9 - 4.lk., tyttö.  

Aineiston keräämisen prosessin aloitin lupa-anomuksen hankkimisella tutkimuskoulun rehto-

rilta (liite 1) sekä koekirjoitelmaluokan huoltajilta (liite 2) suljetuissa kirjekuorissa täytettäviksi 

ja koululle palautettaviksi. Toimin samankaltaisesti kaikkien tutkimusluokkien kohdalla. Koe-

kirjoitelmaluokkana toimi yksi 4. luokan erikoisluokka, 21 lasta, joita informoin suullisesti 

opinnäytetyöstä. Työn aiheena kerroin olevan lasten vapaa-aika. Kerroin, että kirjoitelma teh-

dään oppitunnin aikana, jolloin kaikilla on kirjoitustehtävä - myös kirjoitelmaan osallistumat-

tomilla. Esittelyssä painotin osallistumisen vapaaehtoisuutta sekä anonyymiyttä. Informointi-

hetkellä lapsilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä niin opinnäytteeseeni kuin kirjoitelmaan 

liittyen. 

Koekirjoitelman perusteella vakuutuin kirjoitelmin toimivuudesta ja elämyskertomusmenetel-

män käyttökelpoisuudesta valitsemalleni ikäryhmälle, varsinkin koska testiryhmän lapset olivat 

alkujaan suunnittelua kohdejoukkoa nuorempia. Tämän jälkeen lähetin lupa-anomukset 5. ja 6. 

-luokkalaisten vanhemmille. Koska päädyin ottamaan testikertomukset osaksi aineistoa, laajen-

sin tutkimusjoukon käsittämään myös koulun toisen neljännen luokan. Koekirjoitelman teetin 

perjantaina 28.10.2016. Viimeiset kirjoitelmat kirjoitutin 17.11.2016. Aineistonkeruun yhtey-

dessä kokosin lasten etunimet paperille luokkatiedon yhteyteen mahdollisia lisäkysymyksiä 

varten. Nimitietoja ei kuitenkaan tarvinnut tutkielmassa käyttää, ja aineistoa olen käsitellyt ni-

mettömänä. 

Kirjoitelmatilanteessa olin luokkahuoneessa ainoa aikuinen. Luokassa pyysin lapsia lukemaan 

saamansa kehyskertomuksen huolellisesti läpi pariin kertaan. Avun kysymiseen kannustin tar-

vittaessa. Mainitsin, että kirjoitelman jälkeen kanssani voi keskustella, mikäli jokin asia jää 

kirjoitelmassa mietityttämään. Työskentelyyn varasin aikaa oppitunnin verran - 45 minuuttia - 

mutta käytännössä sitä oli mahdollisuus jatkaa pitempäänkin välitunnille. Ohjeistin, että kukin 

keskittyy kirjoittamiseen vähintään 20 minuuttia, jonka jälkeen käden nostosta haen tuotoksen 

pois ja annan tilalle piirustuspaperin. Tunnin lopussa tekstin pystyi palauttamaan suoraan mi-

nulle. Palautushetkellä tiedustelin usealta lapselta, miltä kirjoitelman tekeminen oli tuntunut. 

Palaute oli positiivista, ja useat kommentoivat, että tarinaa oli mukava kirjoittaa. Kaikkiaan 

lapset osallistuivat kirjoitelman tekemiseen positiivisella mielellä ja motivoituneesti. 
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Kirjoitelmahetkellä koko luokka oli läsnä, myös ne, joilla kirjoituslupaa ei ollut. Heillä teetin 

kirjoitelman Ainon/Antin koulupäivästä (liite 4). Kirjoitelmapaperi muistutti paljon varsinaisia 

kirjoitelmapapereita. Kirjoitelmapaperit jaoin lapsille lupalappua vastaan, osatakseni huomi-

oida myös tutkielmaan osallistumattomat. Lupalaputtomia tarinoita en ole tutkielmassa käyttä-

nyt. Aineiston puhtaaksikirjoitin talvella 2016-2017, ja analyysin aloitin kokeilumielessä ke-

väällä 2017 - varsinaiseen analyysiin ryhdyin syksyllä 2017. 

Tutkimusaineistona 10-12 -vuotiaat on oivallinen sen sijoittuessa iällisesti lapsuuteen ja 

esinuoruuteen. Vaihtelut iässä ja kehitystasossa heijastuvat aineistoon tuoden siihen monipuo-

lisuutta. Kirjoitelmien sisällöt kuvaavatkin laajasti niin lasten kuin esinuorten elämää ja elä-

mänpiiriä. 10-12 -vuotiaat kykenevät myös ilmaisemaan ajatuksiaan selkeästi kirjoittamalla, 

joten aineiston antia ei ole ollut rajoittamassa ilmaisun puute. Osa tarinoista on hyvinkin rik-

kaita ja kuvailevia – etenkin jotkut 5. -6. -luokkalaisten tyttöjen kertomukset.  

Eskola & Suoranta (2001, 61-62) toteavat, ettei ole olemassa mekaanisia sääntöjä aineiston 

koon määrittämiseksi. Aineiston koolla ei ole myöskään välitöntä vaikutusta eikä merkitystä 

tutkimuksen onnistumiseen. Kysymys on aina tapauksesta. Laajahkon aineiston keräämiseen 

päädyin varmistaakseni aineiston riittävyyden. Eskola (1998, 45) pohdiskelee eläytymismene-

telmään sovellettua ajatusta saturaatiosta – usein 10-20 vastausta yhtä kehyskertomuksen ver-

siota kohti riittää tuomaan esille tarinan peruskuvion, joka kertomustyypillä on mahdollista ta-

voittaa. Aineistoa oli siis riittävästi myös tätä ajatusta vasten - vaikkakin ajatus tutkimusaineis-

ton analyysista muuttui tutkimuksen edetessä. Käytännössä aineisto osoittautui toimivan ko-

koiseksi ja sitä oli riittävästi, mikä mahdollisti teemoittelun kautta aineiston tyypittelyn. Uudet 

tapaukset eivät enää olisi tuottaneet uutta tietoa tutkimusongelmien kannalta (Eskola & Suo-

ranta 2001, 62).  

4.3.2. Aineiston analyysimenetelmät 

Eskola & Suoranta (2001, 65) viittaavat Sulkuseen ja Kekäläiseen (1992) todetessaan, että laa-

dullisten tapaustutkimusten pohjalta ei ole tarkoitus tehdä samalla tavalla empiirisesti yleistäviä 

päätelmiä kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Analysoitava aineisto muodostaa tavalla tai toi-

sella kokonaisuuden. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän mah-

dollisimman kokonaisvaltainen kuvaaminen, pyrkimyksenä löytää tai paljastaa tosiasioita. Laa-

dullista aineistoa voidaan käsitellä monin eri tavoin. (Hirsjärvi ym, 2009, 161, 224.)  
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Grönfors (1985, 144) toteaa aineiston analysointivaiheessa olevan tärkeää, että analyysimene-

telmä palvelee kyseisen tutkimuksen tarkoituksia parhaalla mahdollisella tavalla ja tuo parhai-

ten vastauksen ongelmaan tai tutkimustehtävään (Hirsjärvi 2009, 224). Karlsson (2010, 133) 

määrittelee lapsinäkökulmaisen tutkimuksen aineiston analyysin lähtökohtana olevan ymmär-

ryksen siitä, että lapsi ilmaisee ajatuksiaan toisin kuin aikuinen. Karlsson toteaa Karlssoniin 

(2005) Beazleyhin & Ennewiin (2006) sekä Saarikoskeen (2009) viitaten, että analyysissa on 

huomioitava lasten sanomat ja itselle vieraat ilmaisut niitä arvottamatta ja väärinymmärtämättä. 

Myös ylitulkintaa tulisi välttää. Analyysimenetelmät onkin valittava lapsinäkökulmaisen tutki-

muksen tarpeita silmällä pitäen. (Karlsson 2010, 133.) 

Kvalitatiivisen aineiston analysoinnissa yhdistyvät analyysi ja synteesi. Analyyttisen prosessin 

avulla kerätty aineisto hajotetaan käsitteellisiksi osiksi ja näin saadut osat kootaan uudelleen 

synteesin avulla tieteellisiksi johtopäätöksiksi. (Grönfors 1985, 145.) Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa aineiston analysointi on usein aineiston keräämistä vaivalloisempaa - erityisesti eläy-

tymismenetelmän kohdalla. (Eskola & Suoranta 2001, 114.) Perinteisesti eläytymismenetelmän 

analysoinnissa keskitytään siihen, mikä vastauksissa muuttuu, kun kehyskertomuksissa vaihde-

taan yhtä tekijää (Eskola & Suoranta 2001, 110-111). Eläytymismenetelmä tuottaa kuitenkin 

useiden laadullisten menetelmien tapaan sellaista kulttuurisesti välittynyttä tekstimateriaalia, 

jota ei ehkä voikaan käsitellä ennalta lukkoon lyödyn suunnitelman mukaisesti. Eläytymisme-

netelmä saattaa myös tuottaa ennalta odottamattomia tuloksia. (Eskola & Suoranta 2001, 163.) 

Tutkimusprosessin edetessä ilmeni, että eläytymismenetelmän käyttö tutkielmassa rajautui 

melko puhtaasti tiedonhankintamenetelmäksi. Eläytymismenetelmän voikin nähdä yhtenä laa-

dullisen aineiston keräämisen tapana muiden joukossa. (Eskola 1998, 47.)  

 Eskola & Suoranta (2001, 117) toteavat, että eläytymismenetelmäaineistoon on helppo sovel-

taa erilaisia analyysitapoja, sen soveltuessa monentyyppisiin tutkimusongelmiin (Eskola 1998, 

47). Tutkielman analyysivaiheessa en täysin unohtanut eläytymismenetelmän analyysin lähtö-

kohtia. Tarkastelin kevyesti sitä, mikä muuttuu kun kertomukseen tuodaan mukaan esimerkki-

toimintoja ja mediamaininta. Kiinnitin myös huomiota siihen, tuottivatko hyvät ja huonot odo-

tukset päivästä erilaisia kertomuksia. Tarkastelukulmani vaihtumista selittää suurimmaksi 

osaksi Masseyn tilallisuuden teoriasta innostuminen, sekä semioottisesta sosiologiasta johdetut 

ajatukset, jotka ohjasivat analyysin uudelle polulle antaen konkreettisia välineitä käsitteiden 

muodossa aineiston analyysiin. Masseyn teorian käsitteet kohtaamispaikka ja toimintatila lii-

tettyinä sosiaaliseen toimintaan ja olemisen ja tekemisen ilmaisuihin loivat analyysille pohjaa. 

Teorian ja näkökulman myötä aineisto saikin mielen. Analyysi on kuitenkin ollut osittain ai-
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neistolähtöistä, jossa olen seurannut aineistosta esiin nousseita asioita ja suunnannut tutkiel-

maani niiden mukaan. Pelkistetyimmillään aineistolähtöisyydellä tarkoitetaan teorian rakenta-

mista empiirisestä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös (Eskola & Suoranta 2001, 19). 

Eskolan & Suorannan (2001, 19) ajatuksia mukaillen tutkielmaa on siis ohjannut ainakin osit-

tainen hypoteesittomuus, joka tarkoittaa laadullisessa tutkimuksessa sitä, että tutkijalla ei ole 

lukkoon lyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Digimedi-

aan suhtautumistani on jossain määrin ohjannut ongelmalähtöisyys, joka näyttäytyy myös tut-

kielman rakenteessa ja aineistosta esille nousseissa aiheissa. Ongelmalähtöisyydestä huolimatta 

olen pyrkinyt olemaan avoin asetelmille, joita aineistosta kohoaa, ja suuntaamaan tutkielmaa 

niiden mukaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessiin. Tut-

kielmassa olen toteuttanut avoimen tutkimussuunnitelman periaatetta, jossa aineistonkeruu, 

analyysi, tulkinta ja raportointi kietoutuvat yhteen. Olenkin joutunut tarkistamaan ja asettele-

maan tutkimusongelmaa uudelleen palaten myös kirjoitushetkellä alkuperäiseen aineistoon. 

(Eskola & Suoranta 2001, 16.) 

Aineiston analyysin aloitin intuition pohjalta. Kirjoitin kehyskertomukset puhtaiksi helpottaak-

seni niiden käsittelyä ja kokosin ne kehyskertomuksittain järjestykseen. Tämän jälkeen ryhdyin 

lukemaan kehyskertomuksia läpi useaan kertaan. Eskolan ja Suorannan (2001) ohjeita lukies-

sani huomasin toimineeni mallikkaasti. He ohjeistavat ensimmäiseksi tehtäväksi laadullisessa 

analyysissa aineiston järjestämisen sen jälkeen, kun se on kerätty, purettu tekstiksi ja valmis-

teltu teknisesti käsiteltävään muotoon. He ohjeistavat, että tarinat on hyvä kasata kehyskerto-

muksen variaatioiden mukaisiin pinoihin. Lisäksi Eskola ja Suoranta kehottavat lukemaan ai-

neistoa läpi useaan kertaan, jotta se avautuu ja opitaan tuntemaan perinpohjaisesti. (Eskola & 

Suoranta 2001, 150, 163.) 

Sisällönanalyysi on dokumentteihin perustuva menetelmä, jossa voidaan suhteellisen vapaasti 

etsiä mainintoja tai ilmauksia tietyistä sanoista ja ilmaisuista, myös tunteista. (Vilkko-Riihelä 

1999, 710.) Grönfors (1985, 161) mainitsee sisällönanalyysin olevan tapa tarkastella tutkimus-

aineistoa, jolla saadaan aineisto järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. Se tuottaa raaka-ai-

neet teoreettiseen pohdintaan, mutta pohdinta tapahtuu tutkijan oman ajattelun avulla. Alusta-

vana analyysitapana käytin sanastoanalyysia. Eskola & Suoranta (2001, 169) toteavat, että pe-

rinteisen sisällön erittelyn tapainen laadullisen aineiston sanastoon ja ilmaisuihin kohdistuva 

analyysitapa on sanastoanalyysi. Laadullisessa tutkimuksessa sanastoanalyysi voi toimia joko 

itsenäisenä analyysimenetelmänä tai välineenä alustavaan aineiston hahmottamiseen. Eskola & 
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Suoranta (2001, 169) viittaavat Pyörälään (1991) kirjoittaessaan, että sanastoanalyysilla ai-

neisto päästään luokittelemaan siten, ettei jokin nimenomainen aineiston osa painotu liiaksi. 

Sanastoanalyysin tapaisella otteella aineistoa on mahdollista profiloida nostamalla esiin spekt-

rejä, jotka kuvaavat yhtäältä jonkin ilmauksen tai toiminnan esiintymistä aineistossa ja toisaalta 

tuovat esiin vain ne ydinsanat, joilla jotakin ilmiötä kuvataan. Tutkielmassa sisällönerittely 

toimi lähinnä välivaiheena ja apuvälineenä aineiston hahmottamiseen. 

Eskola & Suoranta (2001, 174) mainitsevat, että tutkimusaineistosta on mahdollista nostaa esiin 

tutkimusongelmia valaisevia teemoja, ja vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä 

aineistossa. Aineistosta voidaan poimia sen sisältämät keskeiset aiheet ja siten esittää se koko-

elmana erilaisia kysymyksenasetteluja. Eskola & Suoranta (2001, 178) ohjeistavat teemoittelun 

olevan suositeltava aineiston analysointitapa jonkun käytännöllisen ongelman ratkaisemisessa. 

Tällöin tarinoista voi kätevästi poimia käytännöllisen tutkimusongelman kannalta olennaista 

tietoa. Sanastoanalyysin jälkeen käytin teemoittelua - eniten mediamainintoja etsiessäni. Sanas-

toanalyysissa poimin lasten kirjoitelmista esiin mainintoja kohtaamispaikoista ja tekemisistä, 

jotka alleviivasin eri paikkoja ja toimintoja havainnollistavin värein. Tämä mahdollisti aineis-

ton kuvantamisen toimintatilakartoiksi, joissa kohtaamispaikat ja lasten tekemiset ovat keskei-

sellä sijalla. Viittaukset digilaitteisiin ajattelin paikaksi/kohtaamispaikaksi, jossa perinteisen 

paikan ja tilallisuuden käsitys muuttuu. Poikkeamat digimaailmaan piirsin fyysisiä paikkoja 

ympäröivään pilveen katkoviivoin kuvaamaan erilaista, fyysisten paikkojen kanssa päällek-

käistä, todellisuutta. Käytin havainnollistamisessa myös erilaisia tunnisteita. Fyysisen ympäris-

tön piirsin pilven sisälle. Toimintatilakarttojen sivuun laitoin seliteosion toiminnasta tai pai-

kasta. Karttojen avulla on hahmotettavissa lasten kirjoitelmista toimintatiloja. Kartoittamisen 

jälkeen keskityin tekstien digimediamainintoihin alleviivaten ne eri värein. Vahvistin tekstissä 

käyttämieni värien mukaan karttojen digimediamaininnat. Avaan toimintatilakartoissa ja teks-

teissä käyttämiäni värejä tarkemmin sisältöluvuissa. Kartat piirsin kaikista kirjoitelmista. 

Käyttämäni menetelmät auttoivat aineiston tyypittelyssä. Eskola & Suoranta (2001, 181) totea-

vat, että aineistoa voi ryhmitellä tyypeiksi etsimällä samankaltaisuuksia, jolloin aineisto esite-

tään yleensä yhdistettyjen tyyppien, eräänlaisten mallien avulla. Tyypittely edellyttää kuitenkin 

aina jonkinlaista tarinajoukon jäsentämistä, teemoittelua. Parhaimmillaan tyypit kuvaavat laa-

jasti ja mielenkiintoisesti, mutta taloudellisesti aineistoa. Teemoiteltuani aineiston tyypittelin 

sen ryhmiksi. Tyypittelyn seurauksena huomasin kartoittaneeni aineistossa esiintyviä toimijoita 

sekä heidän toimintansa sisällön kuvaamista. Tyypitellessäni siis profiloin aineistoa. (Eskola & 

Suoranta 2001, 170.) 
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Laadullisen aineistoanalyysin lisäksi sovelsin aineistoon jonkin verran määrällistä sisällön erit-

telyä. Eskola & Suoranta (2001, 185) viittaavat Eskolaan (1975b) ja Pietilään (1973) todetes-

saan, että sisällön erittelyssä kuvataan kvantitatiivisesti tekstin sisältöä. Yksinkertaisimmillaan 

frekvenssimittaus on yksittäisten sanojen esiintymisten laskemista. (Eskola & Suoranta, 2001, 

185.) Sisällön erittely voi auttaa joidenkin asioiden hahmottamisessa ja viedä analyysia eteen-

päin antaen jonkinlaisen tuntuman tekstimassan hallintaan (Eskola & Suoranta 2001, 164). Pe-

rinteisen sisällön erittelyn keinoja käytin lähinnä joidenkin asioiden esiintymisen laskemisessa 

tekstissä - esimerkiksi harrastusten ja mediamainintojen - saadakseni aineistoon tolkkua. Osit-

tain häivytin tekstistä kvantitatiiviset viittaukset. 

4.4. Tutkimuksen luotettavuudesta ja eettisyydestä 

Eskola & Suoranta (2001, 208-210) toteavat laadullisen tutkimuksen arvioinnin pelkistyvän 

kysymykseksi tutkimusprosessin luotettavuudesta. Heidän mukaan laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuk-

sensa keskeinen tutkimusväline. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi kos-

kee koko tutkimusprosessia, ja tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja ot-

tamaan yhtä aikaa kantaa sekä analyysin kattavuuteen, että tekemänsä työn luotettavuuteen. 

Eskola ja Suoranta jatkavat, että tutkimuksen luotettavuudessa on kyse ennen kaikkea epäluu-

loisen tiedeyleisön vakuuttamisesta erilaisin tutkimustekstissä näkyvin merkein ja kielellisin 

toimenpitein.  

Tutkimus on arvioitavissa tutkimustekstin perusteella (Eskola & Suoranta 2001, 234). Aineis-

ton ja sen keruun huolellinen toteuttaminen ja kuvaus kuuluvat tutkimusprosessiin ollen tärkeä 

luotettavuuden osoitus tutkimustulosten raportoinnissa. (Kuula 2006, 226.) Realistisessa luo-

tettavuusnäkemyksessä on kysymys siitä kuinka pätevästi tutkimustekstissä tutkimuskohdetta 

kuvataan (Eskola & Suoranta 2001, 212). 

Eskola & Suoranta (2001, 211) viittaavat Mäkelään (1990) todetessaan, että laadullisessa tut-

kimuksessa tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet eivät perinteisesti ymmärrettyinä 

sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi. Tiettyjä laadulliseen tutkimuk-

seen soveltuvia määritelmiä kyseisistä termeistä voi kuitenkin tehdä. Realistisessa luotettavuus-

näkemyksessä käytetään perinteisiä validiteetin - sisäisen ja ulkoisen, sekä reliabiliteetin käsit-

teitä. Sisäisellä validiteetilla viitataan tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen 

sopusointuun. Sisäinen validiteetti osoittaa tutkijan tieteellisen otteen ja tieteenalansa hallinnan 
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voimakkuutta. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineis-

ton välisen suhteen pätevyyttä. Tietyn tutkimushavainnon sanotaan olevan ulkoisesti validi sil-

loin, kun se kuvaa tutkimuskohteen täsmälleen sellaisena kuin se on. Aineiston tulkinnan sano-

taan olevan reliaabeli silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. (Grönfors 1982, 174-175); (Es-

kola & Suoranta 2001, 212-213.) Tutkielman raportissa olen pyrkinyt kertomaan kaiken, minkä 

oletan helpottavan tutkimuksen itsenäistä arvioimista. Olen myös kuvannut tutkimusprosessin 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti laadullisen tutkimuksen kriteerejä silmälläpitäen. Aineis-

ton tulkinnassa olen pyrkinyt sen sisäiseen ristiriidattomuuteen. 

Eskolan & Suorannan (2001, 211-212) ajatuksia mukaillen tutkielmassa kiinnitin huomiota us-

kottavuuden, varmuuden, vahvistuvuuden ja siirrettävyyden kriteereihin. Olen pyrkinyt tarkis-

tamaan, vastaavatko käsitteellistykseni ja tulkintani tutkittavien käsityksiä lisätäkseni uskotta-

vuutta. Olen myös huomioinut ja esiintuonut ennakko-oletukseni tutkittavasta aiheesta tutki-

muksen varmuutta silmälläpitäen. Tutkimusaineistoa tarkastellessani olen pyrkinyt olemaan 

mahdollisimman objektiivinen tunnistaen subjektiivisuuteni ennakko-oletuksineen ja asentei-

neen (Eskola & Suoranta 2001, 17). Tutkielman vahvistuvuutta on lisännyt toisten, vastaavaa 

ilmiötä tarkastelleiden tutkimusten huomioiminen. Koska tutkimukseni on laadullinen tapaus-

tutkimus, tutkimustulosten siirrettävyys on mahdollista vain tietyin ehdoin. (Eskola & Suoranta 

2001, 212.) 

Mäkelä (1990) määrittää arvioitavuuden siten, että lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä. 

Tutkimuksen arvioitavuutta olen pyrkinyt vahvistamaan mahdollisimman monipuolisella toi-

mintani ja ajatteluni kuvaamisella. Myös tutkielman rakenne kuvaa päättelyni kulkua. Toistet-

tavuudella viitataan siihen, että analyysissa käytetyt luokittelu- ja tulkintasäännöt esitetään niin 

yksiselitteisesti kuin mahdollista. Periaate on se, että toinen tutkija voi niitä soveltamalla tehdä 

samat tulkinnat aineistosta. (Eskola & Suoranta 2001, 215-216.) Tarkkuus kuvaamisessa käsit-

tää tutkimuksen kaikkia vaiheita aineiston keräämisestä analyysiin. Koska laadullisessa aineis-

ton analyysissa on keskeistä luokittelujen tekeminen, olen kertonut lukijalle luokittelun synty-

misen alkujuuret ja luokittelujen perusteet. Myös tulosten tulkinnassa olen noudattanut samaa 

vaatimusta tarkkuudesta pyrkimällä punnitsemaan vastauksia ja saattamaan ne teoreettisen tar-

kastelun tasolle. Tutkimusprosessin yksityiskohtainen kuvaaminen ulottuu tutkielmassa sen 

kaikkiin vaiheisiin - toteutukseen, aineiston analyysiin, tulosten käsittelyyn sekä tulkintaan. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 232-233.) 
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Oman epäilynsä tutkimustulosten luotettavuuteen voi tuoda eläytymismenetelmän käyttö ai-

neistonkeruumenetelmänä. Eläytymismenetelmän käyttöön saatetaan liittää ongelmallisia ky-

symyksiä. Eskola & Suoranta (2001, 116) toteavat, että niitä ovat muun muassa kysymykset 

kirjoitettujen tarinoiden aitoudesta ja toisaalta epäilyt kirjoitustilanteiden keinotekoisuudesta. 

Eskola & Suoranta toteavat A. Eskolaan (1988a) viitaten, että yksi yleisimmistä eläytymisme-

netelmään kohdistuvista epäilyistä on, tuottaako se pelkästään stereotypioita. Eskola & Suo-

ranta jatkavat, että menetelmä tuottaa kyllä stereotyyppisiä - yleisiä ja tyypillisiä vastauksia - 

mutta niiden lisäksi se tuottaa myös poikkeuksellisia vastauksia. Eläytymismenetelmä tuottaa 

aineistoa, joka nousee yhteisesti jaetusta kulttuurin kuvastosta. Sen avulla on mahdollista kerätä 

rajatun tapahtuman kulttuurisia merkityksiä. Eskolan & Suorannan mukaan eläytymismene-

telmä mahdollistaa vastaajille oman ajattelun ja mielikuvituksen aktiivisen käytön. Menetelmä 

ei niinkään tuota faktoja vaan eräänlaisia merkkejä ja vihjeitä tutkijan jatkopohdinnoille. Täl-

laisella tutkimuksella koetellaan ja mahdollisesti horjutetaan itsestään selvinä pidettyjä käsityk-

siä. (Eskola & Suoranta 2001, 117.) Eskola & Wallin (2015, 65) toteavat, että eläytymismene-

telmäaineisto ei niinkään kerro asioiden täsmällistä laitaa, pikemminkin sen, miten asiat voivat 

olla. Eskola (1998, 46) painottaa eläytymismenetelmän toimivan ennen kaikkea ideoiden ja hy-

poteesien löytämisen välineenä. 

Eskola & Suoranta (2001, 116) mainitsevat, että tarinoiden kirjoittamista minä-muodossa on 

pidetty todisteena kirjoittajien eläytymisestä. Toisaalta menetelmän käytön palautekeskuste-

luissa on ilmennyt, että vaikka tarina on kirjoitettu kuvittelemalla jonkun toisen henkilön ti-

lanne, on kerrottu pitkälle omista kokemuksista. Aineistoa analysoidessani kiinnitin huomiota 

kirjoitusten minä-muotoon. Yksi kertomuksista oli kirjoitettu täysin minä-muodossa. Muuta-

massa kertomuksessa saatettiin kesken kertomusta vaihtaa minä-muotoon. Huomionarvoista 

on, että minä-muotoon saatettiin siirtyä kerrottaessa vaikeista tapahtumista, esimerkiksi kiusaa-

misesta. Minä-maininnat antavatkin viitteitä kirjoittajan omakohtaisista tunteista tai kokemuk-

sista antaen oman lisän näkemykseen tutkimustulosten luotettavuudesta.  

Karlsson (2010, 126) toteaa Lagströmin ym. (2010) tekstiin viitaten, että tutkimusetiikkaa on 

lapsuudentutkimuksessa viime aikoina ryhdytty pohtimaan aikaisempaa perusteellisemmin. 

Aarnos (2015, 165) kirjoittaa, että lapsia tutkittaessa on koko tutkimusprosessin ajan tärkeintä 

huolehtia lapsiystävällisyydestä ja tutkimuksen etiikasta. Karlsson (2010, 132) painottaa, että 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1989) ja Suomen perustuslain pykälä 6 (2000) velvoittavat 

tutkijaa lapsilähtöisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa tulee huomioida lapsen erityisyys ja se, 

ettei lapsi toimi ja ilmaise itseään kuin aikuinen.  
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Kuula (2006, 12-13) toteaa, että tutkimuksen teossa on hyvä tuntea lait ja eettiset normit. Tut-

kimuksen teossa henkilötietolaki säätelee kaikkia henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston 

vaiheita. Tutkimusetiikka taas voidaan määritellä tutkijoiden ammattietiikaksi, johon kuuluvat 

eettiset periaatteet, normit, arvot ja hyveet, joita tutkijan tulee noudattaa harjoittaessaan ammat-

tiaan. (Kuula 2006, 23.) Tutkimuseettiset normit velvoittavat tutkijaa ammatillisesti, mutta ei-

vät sido laillisesti (Kuula 2006, 58). Kaikkiin tilanteisiin eettisiä toimintaohjeita ei ole, vaan 

tutkija joutuu aina tapauskohtaisesti etsimään eri tilanteisiin sopivat ratkaisut, sekä kantamaan 

ratkaisuista ja valinnoista vastuun (Kuula, 2006, 12, 21). 

Tutkielmaa tehdessäni tutustuin tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeisiin hyvistä tieteelli-

sistä käytännöistä, kuten rehellisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuuteen tutkimustyössä, tulosten 

tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. Olen myös 

pyrkinyt soveltamaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedon-

hankinta-, tutkimus ja arviointimenetelmiä ja toteuttamaan avoimuutta tutkimuksen tuloksia 

julkaistaessa. Lisäksi olen pyrkinyt huomioimaan muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asi-

anmukaisesti. Tutkielman olen suunnitellut, toteuttanut ja raportoinut mahdollisimman yksi-

tyiskohtaisesti pyrkien noudattamaan tieteelliselle tiedolle asetettuja vaatimuksia. (Kuula 2006, 

34-35.) 

Tutkimusetiikan normit voidaan ammattietiikan näkökulmasta jakaa totuuden etsimistä ja tie-

don luotettavuutta, tutkittavien ihmisarvoa sekä tutkijoiden keskinäisiä suhteita ilmentäviin 

normeihin (Kuula 2006, 24). Ilman pientä - joskin tietoista - tahraa en selvinnyt itsemääräämis-

oikeuden kunnioittamisen alueella. Kuulan (2006, 61) mukaan ihmisen itsemääräämisoikeutta 

pyritään kunnioittamaan sillä, että tutkittaville annetaan mahdollisuus päättää tutkimukseen 

osallistumisesta. Tutkittavan tulee saada riittävästi tietoa tutkimuksesta. Vaikeampaa on käy-

tännössä määrittää, mikä on kussakin tapauksessa riittävä tutkimuksen sisällöllinen informointi 

- joskus osittainen informointi on tietoisesti valittu strategia. (Kuula 2006, 137.) 

Tutkielmani aineistonkeruun kohdalla osittainen informointi oli tietoisesti harkittu strategia 

johtuen eläytymismenetelmällä hankittavasta aineistosta. Eskola & Suoranta (2001, 111, 115) 

toteavat, ettei elämysmenetelmä ole suinkaan eettisesti ongelmaton, sillä siihen liittyy kokeel-

linen luonne. Eettiseksi dilemmaksi nousikin, miten olla lapsille mahdollisimman rehellinen 

tutkittavasta aiheesta tutkimusasetelman vahingoittumatta. Päädyin lasten kohdalla osittaiseen 

informointiin. Kerroin heille, että tutkimusaiheena on lasten vapaa-aika - kiinnostustani digi-

mediaa kohtaan en tuonut esille. Kertomattomuuden taakkaa helpotti tieto siitä, ettei kirjoitel-

massa ollut kyse arkaluontoisesta asiasta, eikä siitä näin ollen koitune lapsille haittaa. Lapsilla 



46 
 

oli myös mahdollisuus päättää, mitä he aiheesta kirjoittavat, tai kirjoittavatko ylipäätään mitään. 

Eskola (1998, 66) toteaa eläytymismenetelmän eettisten kysymysten osalta olevan jopa monia 

muita tiedonhankintamenetelmiä ongelmattomampi, sillä se ei pakota vastaajaa ilmaisemaan 

ajatuksiaan tietyssä muodossa. Eskolan mielestä eläytymismenetelmä tarjoaa suhteellisen tur-

vallisen mahdollisuuden eettisesti korkeatasoisen tutkimuksen tekemiseen. 

Eettisissä ohjeissa kehotetaan, että tutkittaville pitää kokeen jälkeen kertoa koko totuus tutki-

muksesta ja perustella se, miksi tutkittavia informoitiin vain osittain tai virheellisesti (Kuula 

2006, 164). Käytännössä kertominen osoittautui mahdottomaksi. Kirjoitelman jälkeen oppilaat 

poistuivat luokasta eri aikoina - osa välitunnille, osa jäi kirjoittamaan. Toisaalta, jos olisin ker-

tonut kullekin kirjoitusluokalle tutkielman digipainotteisuudesta, heiltä viesti olisi voinut kul-

keutua toisille kirjoitelmaan myöhemmin osallistuville lapsille. Oppilaille digimedian osuus 

tutkimuskohteena selvisi ainoastaan välillisesti, mikäli huoltajat heitä kotona informoivat. 

Huoltajia informoin tutkielman aiheesta täydellisesti silloisen tietämykseni mukaan. 

Lainsäädännöllisesti lapset kuuluvat suojeltavaan erityisryhmään, joilla ei ole täysivaltaista it-

semääräämisoikeutta päättää osallistumisestaan tutkimukseen. Lähtökohtana on kuitenkin pe-

riaate lapsen oman tahdon kunnioittamisesta, eli vanhempien suostumus ei yksin riitä tutkimuk-

seen osallistumiseen. Lastensuojelulain mukaan lapsen omaa mielipidettä on kuultava siitä al-

kaen, kun hän on täyttänyt 12 vuotta. (Kuula 2006, 147, 149.) Kuula (2006, 146) määrittää 

vapaaehtoisuuden merkityksen olevan hyvin tärkeä erityisesti silloin, kun tutkimusaineistoa ke-

rätään viranomaisen toiminnan yhteydessä. Osallistumisen vapaaehtoisuuden toteutuminen 

edellyttää myös sellaisten olosuhteiden luomista, että todellinen vapaaehtoinen suostumus on 

mahdollinen. Oppilaita suullisesti informoidessani korostin kirjoitelmaan osallistumisen vapaa-

ehtoisuutta. Myös tutkimustilanne oli järjestetty siten, että samassa luokkatilassa oli mahdolli-

suus kirjoittaa yhtäaikaisesti muuta kirjoitelmaa. 

Kuula (2006, 81) viittaa Mülleriin, Berthiin & Wirthiin (1995) todetessaan, että tutkimuksen 

tunnisteet on perinteisesti jaettu käsitteellisesti suoriin ja epäsuoriin tunnistetietoihin. Nimen ja 

luokka-asteen keräsin erilliselle juoksevasti numeroidulle paperille mahdollisia lisäkysymyksiä 

varten. Tutkielman aineisto ei sisällä suoria tunnistetietoja. Epäsuoria tunnisteita pyrin aineis-

tosta häivyttämään mahdollisuuksien mukaan - suurempi häivyttäminen olisi kadottanut tut-

kielmasta informaatiota.  

Seuraavaksi etenen työn varsinaisiin sisältölukuihin, joita työssä on kaksi. 
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5. KOHTAAMISPAIKAT JA TOIMINTATILAT LASTEN VAPAA-

AJASSA 

 

Luvussa pohdin, millaisina lapsuuden vapaa-ajan kohtaamispaikat ja toimintatilat näyttäytyvät, 

ja mikä on lasten vapaa-ajassa merkityksellistä? Lisäksi kuvaan sitä, millaisena digitila näyt-

täytyy lasten vapaa-ajassa? Masseyn ajatukset paikasta, kohtaamispaikasta ja toimintatilasta 

muodostuvat keskeisiksi termeiksi aineiston analyysin ymmärtämiseksi, sekä aineistosta nou-

sevan toiminnan jäsentämiseksi ja hahmottamiseksi. 

Aineistossa on 15 fyysistä kertomusta - kehyskertomustyypeittäin 3, 5, 4 ja 3 kappaletta. Digi-

maailmakertomuksia (kaikki kertomukset, joissa oli digimedia mainittu) aineistossa oli kaikki-

aan 77 kappaletta, kertomustyypeittäin 22, 19, 18, 18 kappaletta. Luvuista on nähtävissä, että 

eri kehyskertomustyypit ja digimedialisäykset eivät juurikaan vaikuttaneet kehyskertomusten 

digimainintojen määrään, vaan kaikissa kertomustyypeissä on kirjoitettu digimediasta. Digime-

dian lisäys kolmanteen ja neljänteen kehyskertomukseen sai aikaan rikkaampia kuvauksia di-

gimedian sisällöistä. Ehkä lisäys antoi luvan kirjoittaa aiheesta vapaammin. Eläytymismenetel-

män anti aineistonkeruumenetelmänä näyttäytyikin lähinnä aineistoa rikastuttavana tekijänä. 

Koska luvussa on kolme erilaista kertomustyyppiä ja lukuisia kertomustyyppien alaisia käyttä-

jätyyppejä, on niitä syytä hieman avata ymmärrettävyyden lisäämiseksi. Fyysisissä kertomuk-

sissa on ainoastaan yksi käyttäjätyyppi, perinteiset toimijat, jota kuvailen erikseen. Tämän jäl-

keen ulotan fyysisen ympäristön tarkastelun aineiston kaikkiin kertomuksiin fyysisten kohtaa-

mispaikkojen osalta. Fyysisen ympäristön kohtaamispaikat ja toimintatilat eivät rajaudu vain 

fyysisiin kertomuksiin, vaan niiden peruspohja on nähtävissä myös digimediakertomuksissa.  

Digimediakertomuksissa oli vaihteleva määrä viittauksia digimediakäyttöön. Erilaisesta digi-

mediakäytöstä johtuen jaoin digimediakertomukset kahteen alatyyppiin – Digimedia osana elä-

mää -kertomuksiin ja Digipainotteisiin -kertomuksiin. Käyttäjätyyppejä kuvaillessani olen jon-

kin verran ottanut poimintoja toisista käyttäjäryhmistä, mikäli ne kuvaavat kulloinkin käsitte-

lemääni toimintaa. 

Aineiston jäsentämiseksi piirsin toimintatilakarttoja, joista olen valinnut muutamia kuvaamaan 

profiloituneita käyttäjätyyppejä. Toimintatilakartat nostavat niin fyysiset kuin ei-fyysisetkin 

kohtaamispaikat näkyvästi esille. Massey (2008, 213, 216) kuitenkin varoittaa, että tilan kuvit-

telu maisemaksi saa aikaan sen, että se alkaa vaikuttaa pinnalta. Vaikutelmaa vahvistaa edelleen 

tilan samaistaminen karttoihin. Masseyn mukaan on tärkeää muistaa, että vaikka kartat ovat 
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eräs erityinen representaation muoto, ne eivät ole tila itse. Jos ajattelemme tilaa pintana, ajatte-

lemme toisia paikkoja, ihmisiä ja kulttuureita tällä pinnalla sijaitsevina, paikallaan olevina ja 

vailla liikeratoja, ilman, että näemme niitä tarinoita, joita ne tuottavat. Tilan horisontaalisuuden 

oleminen läsnä on useiden historioiden tuotetta. Massey jatkaa, että tilan samanaikaisuus koos-

tuu liikeratojen hetkellisestä rinnakkainelosta, moninaisten kaiken aikaa tekeillä olevien histo-

rioiden muodostelmasta. Tämän kaiken keskellä me jokainen sijaitsemme, matkustamme eri 

paikassa. Massey toteaa, ettei ehkä ole olemassa ainoatakaan samanaikaisuutta, josta voisimme 

päästä sopuun. Hän kuvaa tätä paikannetuksi samanaikaisuudeksi. (Massey 2008, 213-216.)  

Toimintatilakartat ovat esimerkkejä tietyistä käyttäjätyypeistä. Tärkeää on muistaa, että luokit-

telussa muodostuneiden käyttäjätyyppien takaa on löydettävissä moninaisia liikeratoja ja erilai-

sia paikallisia historioita. Toimintatilakarttoja ei pidä ymmärtää todellisuuden absoluuttisina 

kuvauksina tai pintoina, vaan niiden takaa on löydettävissä erilaisia kohtaamispaikkoja, toimin-

taa ja liikettä. 

Toimintatilakartoissa käytän värejä kuvaamaan erilaista digitoimintaa. Sininen katkoviiva 

tikku-ukkoineen kuvaa yhteydenpitoa. Nuolen suunta ilmaisee yhteydenpidon lähettäjän. Pu-

nainen katkoviiva laatikolla kuvaa digimediakatselua. Musta katkoviiva ilmaisee digimediape-

laamisen. Tiedonhankinnan olen piirtänyt keltaisella katkoviivalla. Digilaitteella olo on il-

maistu oranssilla katkoviivalla. Sosiaalisen median palvelut on piirretty kartoissa vihreällä kat-

koviivalla. Musiikin kuuntelu on ilmaistu katkoviivana violetilla värillä. 

5.1. Fyysiset kertomukset 

Alaluku käsittelee perinteisten toimijoiden tarinoita. Analysoin, millaisena perinteisenä pidetyn 

lapsuuden fyysinen toimintatila näyttäytyy lasten näkökulmasta, sekä mitkä sen kohtaamispai-

koista ovat merkityksellisimpiä? Lisäksi tarkastelen, millaista toimintaa kohtaamispaikoissa ta-

pahtuu? 

5.1.1. Perinteiset toimijat 

Perinteisten toimijoiden -kategoria koostuu viidestätoista fyysiseen ympäristöön sijoittuvasta 

kirjoitelmasta, joissa digikäyttömainintoja ei ole. Prosentteina tämä on 16,3 % kaikista kerto-

muksista. Kertomukset sijoittuvat kohtaamispaikkoina usein kotiin ja kodin lähialueille, kuten 

pihalle ja kaverin kotiin. Joissakin Perinteiset toimijat - kertomuksissa toimintatilaan kuuluvat 

lähikauppa, leikkipuisto, harrastuspaikka tai koulun piha. Vain parissa tarinassa matkustetaan 
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kotipaikkakunnan ulkopuolelle. Toimintatilakartta (1/40 - 4.lk., poika) kuvaa selkeästi kodista, 

pihasta ja kaverin kodista koostuvan toimintatilan. 

 

Kuvio 1: Toimintatilakartta (1/40 - 4.lk., poika) 

Toimintatilakartassa (1/40 - 4.lk., poika) päähenkilön toiminta näyttäytyy perinteisenä, fyysi-

senä tekemisenä. Herättyään Antti viettää aikaa Ainon kanssa. Tarinan kulusta paljastuu, että 

Aino on Antin kaveri. Antti ja Aino pelaavat ensin lautapelejä ja menevät sen jälkeen ulos pyö-

räilemään. Antti ja Aino käyvät myös ystävän luona kylässä. Tarinan lopussa Antti hyvästelee 

Ainon ja palaa kotiin. Kertomus on yksinkertainen peruspohja fyysisille tarinoille - herätään, 

ollaan kaverin kanssa, puuhataan jotain yhdessä joko kotona, pihalla tai kaverin kotona ja pa-

lataan kotiin iltatoimille. 

Perinteiset toimijat -kertomuksissa päähenkilön toiminta näyttäytyy usein arkisena puuhaste-

luna ja päivittäisinä rutiineina. Useissa kertomuksissa kuvataan aamutoimia (hampaiden pesu, 

vaatteiden pukeminen, aamupalan syöminen). Kertomusten sankarit saattavat myös tehdä pie-

niä kotiaskareita, kuten laittaa astiat tiskikoneeseen, viedä roskat tai siivota huoneensa. Koti-

hommia tehdään joskus vanhemman pyynnöstä, mutta myös oma-aloitteisesti. Aamupalan, 
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sekä päivän muiden ruokailujen kuvaukset toistuvat useissa kirjoitelmissa - usein hyvinkin mo-

nipuolisina ja tarkasti. 

Perinteiset toimijat -kertomuksista heijastuu perinteisenä kerrottu fyysisen ympäristön lapsuus 

toimintoineen ja kohtaamispaikkoineen. Vapaa-ajan tekemisiksi kerrotaan leikkiminen tai pe-

laaminen - niin sisällä kuin ulkonakin. Sisällä saatetaan pelata lautapelejä, piirtää, värittää ja 

soittaa pianoa tai kitaraa. Oma kotipiha tai kaverin koti ja piha näyttäytyvät suosittuina leikki-

paikkoina. Leikki tapahtuu esimerkiksi puistossa tai leikkikentällä. Ulkona pyöräillään, lenk-

keillään tai pelataan jalkapalloa. Mielenkiintoisen vertailun edellä kuvailtuihin lasten suosittui-

hin liikuntamuotoihin antaa vuoden 2016 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus eniten harraste-

tuista liikuntalajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Vapaa-aikatutkimuksessa suosituin liikun-

talaji oli yhdistettynä kategoriana juoksu ja lenkkeily, tämän jälkeen tulivat pyöräily ja kävely. 

Jalkapallon pelaaminen oli sijalla viisi. (Merikivi ym. 2016, 91). Tuloksissa on siis melkoisesti 

samankaltaisuutta tutkielman tulosten kanssa. 

Lähikaupassa käynti kuuluu lasten tarinoissa olennaisena osana vapaa-ajan ohjelmaan. Vaikka 

kertomuksissa lähiympäristössä toimiminen on suosituinta, joskus piipahdetaan hieman kau-

empana. Perinteisten toimijoiden -kertomuksessa on esimerkiksi maininta mummolassa vierai-

lusta. Parissa kertomuksessa käydään kalalla ja saadaan iso vonkale. Vähemmistönä ovat ne 

kertomukset, joissa vieraillaan kotikunnan ulkopuolella. Kahdessa kertomuksessa mainitaan 

matkakohde - Ylläs - jossa joko käydään tai sinne mennään myöhemmin. 

Kertomusten tapahtumat voivat sijoittua kokonaan pihalle kotoa poistumisen jälkeen. Pihalla 

leikitään esimerkiksi lumella - rakennetaan lumiukkoa tai värjätään lunta. Harrastuspaikan te-

kemisiä kuvataan joskus hyvinkin tarkoin. Kehyskertomus (2/6 - 4.lk., tyttö) on mielenkiintoi-

nen ja yksityiskohtainen kuvaus uimahallikäynnin tapahtumista, Ainon ajatuksista ja uimatai-

dosta. 

” … Kun Aino on perillä uimahallissa hän kiitää pukukoppiin. Aino peseytyy ja pukee uimapuvun. Sitten 
Aino päättää hypätä uimahallin ponkkarilta. Aino menee hyppy paikalle ja yrittää uskaltaa hypätä. Mutta 
sitten Aino päättääkin hypätä. Sitten Aino hyppäsi ja ui uimahallin toiseen päähän. Uimavahti hymyili 
Ainolle, Aino hymyili takaisin, sillä hän halusi olla kohtelias. Aino hyppäsi lastenaltaaseen ja polskutteli 
eteenpäin. Aino osasi seisoa käsillä veden alla sillä hänen isä oli opettanut hänelle sen. Aino osasi myös 
kuperkeikan veden alla se oli hänen mielestä helppoa ja hauskaa...” (2/6 - 4. lk., tyttö) 

Kirjoitelmassa Aino näyttäytyy osaavana tyttönä. Hän ei ota uimataidostaan kaikkea kunniaa 

itselleen, vaan mainitsee isän, joka on opettanut Ainolle käsilläseisonnan vedessä. Rikkaasti 

kerrotussa tarinassa Ainolla ja uimavalvojalla on kohteliasta kanssakäymistä hymyilyn mer-

keissä. 
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Perinteiset toimijat -kertomuksissa ei siis kuvata pelkkiä vapaa-ajan tekemisiä, vaan myös aja-

tuksia ja tunteita, kuten uimahalliesimerkki osoittaa. Ainon/Antin mieliala saattaa vaihdella 

kertomuksen sisällä. Mielialan muutoksia kuvataan esimerkiksi kertomuksessa (3/30 - 5.lk., 

poika), jossa päähenkilö on kalalla ja saa kalan, joka karkaa. Tästä mielensä pahoittaneena Antti 

rupeaa itkemään. Tilalle Antti onkii aarrearkun, ja elää tämän jälkeen elämänsä onnellisena 

loppuun saakka. Sadunomaisia piirteitä sisältävä kertomus osoittaa, että aina kaikki ei suju kit-

kattomasti. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeasti. Mikäli mieliala on tarinan alussa ankea, 

kertomuksen lopussa se on yleensä muuttunut paremmaksi. 

”Aino vaeltelee huoneessa ja miettii mitä tekisi tänään. Hän keksii kysyä äidiltä apua, mutta äiti ei kuun-
tele lainkaan. Aino raivostuu ja tömistää huoneeseen mökottämään paiskaamalla oven lujasti kiinni. Het-
kenpäästä äiti raottaa ovat ja kysyy ”Mikä painaa mieltä”. Aino ei vastaa, koska hän on vihainen. Äiti 
astuu lähemmäs ja kysyy uudestaa. Aino selittää itkuisella äänellä äitille, kun hän ei ollut kuunnellut. Äiti 
pyytää anteeksi ja menee Ainon viereen istumaan… joten Kallen ja Ainon pitäisi mennä mummolaan. 
Aino ei suostu, koska mummolassa on tylsää. Aino rimpuilee vastaan, mutta isä saa suostuteltua Ainot 
matkaan...” (2/65 - 6.lk., tyttö) 

Katkelmasta on havaittavissa Ainon tunteiden osoittaminen. Aino raivostuu, koska äiti ei kuun-

tele häntä, ja tömistelee huoneeseensa paiskaten oven kiinni. Vihaisena Aino myös kieltäytyy 

ensin puhumasta äidille, eikä suostu aluksi lähtemään mummolaankaan. Hän kuitenkin myön-

tyy mummolakäyntiin isän suostutellessa. Esimerkissä vanhemmat näyttäytyvät ymmärtävinä, 

vastaantulevina ja neuvottelevina. Äiti kuuntelee Ainon huolia ja pyytää käytöstään anteeksi. 

Isä ei pakota mummolaan, vaan suostuttelee Ainoa lähtemään. Esimerkin tunteidenkirjosta on 

nähtävissä lapsesta nuoreksi kasvamisen kipuilu. Tunteet kuohahtelevat ja niitä näytetään. Esi-

merkissä koti esiintyy turvallisena paikkana tunteiden ilmaisulle. 

Vanhemman rooli saattaa näyttäytyä kirjoitelmassa myös toisenlaisena, kuten kehyskertomuk-

sesta (1/60 - 5lk., tyttö) ilmenee. Kirjoitelma oli aineistossa niitä harvoja, joissa kirjoittaja oli 

tyttö, ja hän kuvasi Antin vapaa-aikaa. 

”… Antii menee ylläkselle. Ja on siellä viikon. Siellä antille tulee koti ikävä mutta seuraavana päivänä 
antti saa uden ystävän. Ja sitten antilla murtuu käsi. Ja antti ei kerro kellekkään hänen kädestään. Ja 
sitten viikon päästä hän vasta sanoo äitilleen. Ja hänen äiti on hyvin vihainen Ja sitten hänen äiti vie 
antin sairaalaan ja antille laitetaan kipsi käteen ja antti ei tykkää siitä koska se kutiaa ja on kuuma ja 
ahdas...” (1/60 - 5.lk., tyttö) 

Kirjoitelmassa on mainintoja erilaisista tunteista. Ylläksellä Antilla on koti-ikävä. Tarina ei 

kerro, kenen kanssa Antti on Ylläksellä. Hän saa kuitenkin uuden ystävän, mikä helpottaa ti-

lannetta. Rikottuaan kätensä Antti ei ilmeisesti uskalla kertoa murtuneesta kädestään muille 

henkilöille, koska ei puhu siitä viikkoon kenellekään. Kerrottuaan viikon kuluttua äidille tämä 

suuttuu. Jälleen on vaikea tulkita, suuttuuko äiti siitä, ettei Antti kerro hänelle aiemmin kipey-
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tyneestä kädestä, vai suuttuuko äiti koska Antti on mennyt rikkomaan kätensä. Äiti vie kuiten-

kin Antin sairaalaan. Totuudenmukainen on myös kuvaus siitä, että Antti ei pidä kipsistä - se 

kutiaa, on kuuma ja ahdas. Tarinan lapsi-vanhempi suhde on hieman erilainen kuin edellisessä 

esimerkissä. Esimerkki antaa kuvan siitä, ettei asioiden kertominen vanhemmille aina välttä-

mättä ole helppoa. 

Kirjoitelmissa lasten vapaa-aika vaikuttaa kaikkiaan melko mutkattomalta fyysisessä ympäris-

tössä tapahtuvalta ajan viettämiseltä. Useimmiten vapaa-ajan toiminta on arkista mukavaa te-

kemistä ja puuhastelua kavereiden kanssa. Vanhemmat toimivat vapaa-ajan ohjaajina ja raamit-

tajina, joiden puitteissa lapset toimivat melko itsenäisesti. 

5.1.2. Kertomusten fyysisiä kohtaamispaikkoja ja tekemisiä 

Alaluvussa tarkastelen, millaisina fyysiset kohtaamispaikat ja tekemiset koko analysoitavasta 

aineistosta näyttäytyvät? Perinteiset toimijat -kertomusten ja kaikkien kertomusten fyysinen 

ympäristö näyttäytyy pitkälti samankaltaisina, joten teksti toistaa hieman itseään.  

Lähes kaikissa kertomuksissa koti on toiminnan alkupiste, johtuen jo kehyskertomusten tehtä-

vänasettelusta. Kodin arvoa merkityksellisimpänä kohtaamispaikkana kuvastaa sen kuvaami-

nen muunkin toiminnan keskipisteenä. Noin 90 % kirjoitelmista mainitaan koti useammin kuin 

kerran. Viisi kirjoitelmaa on sijoittunut päähenkilön näkökulmasta fyysisesti kokonaan kotiin. 

Kodissa oman huoneen lisäksi keskeinen paikka on keittiö. Toimintaa tapahtuu myös kodin 

muissa huoneissa. 

Mitä kotona sitten puuhataan? Kirjoitelmissa kuvataan kotona tapahtuvia aamu- ja iltarutiineita 

- hampaidenpesua, peseytymisestä ja pukeutumisesta. Pesulla käydään niin suihkussa, saunassa 

kuin kylvyssäkin. Toisinaan kuvaus rutiineista ja muusta toiminnasta on tarkkaa. Esimerkissä 

2/2 - 4.lk., tyttö Aino näyttäytyy melkoisen aktiivisena ja omatoimisena toimijana: 

”… Aino vaihtaa vaatteet. Aino laittaa päälleen poolopaidan ja löysähousut. Seuraavaksi Aino pesee 
hampaa fluorihammastahnalla. Sitten Aino päättää siivota oman huoneen, hän järjestelee laatikot ja 
hylly, imuroi ja luutuaa lopuksi Aino vaihtaa huoneessa tavaroiden paikka, hän vaihtaa myös verhot 
sinisistä lumihiutalevertoihin.” (2/2 - 4. lk., tyttö) 

Joissain tyttöjen kirjoittamissa kertomuksissa kuvataan Ainon laittautumista hienoksi. Kirjoi-

telmissa saatetaan laittaa hiuksia tai meikata. Kuvaus vaatetuksesta voi olla muotitietoista ja 

yksityiskohtaista. 

”Aino alkaa laulaa musiikin mukana ja samalla vetää viime viikolla ostamansa mustat farkut jalkaan. 
Hän laittaa Calvin Klein-gollege paidan päälle… pukee päällensä tummansinisen McKinley-parkatakin. 
Hän laittaa vielä vaaleanruskeat Timberlandit jalkaa…” (2/61 - 6.lk., tyttö) 
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Kaikissa kirjoitelmissa suosituin yksittäinen harrastuksenomainen fyysinen tekeminen on luke-

minen - se mainitaan noin viidenneksessä kirjoitelmista. Yleensä luetaan kirjoja, mutta muuta-

massa kirjoitelmassa tehdään läksyjä tai luetaan kokeeseen - usein vastentahtoisesti. Kotona 

myös piirretään, tehdään käsitöitä, leivotaan ja musisoidaan - useimmin soitetaan pianoa tai 

kitaraa. Kotona lisäksi leikitään - nukeilla, poneilla, pikkusiskon tai koiran kanssa, sekä pela-

taan lautapelejä, esimerkiksi Monopolya tai korttia joko kotiväen tai kaverin kanssa. 

Reilussa kymmenessä kertomuksessa puuhaillaan kotiin liittyviä pikku askareita. Oman huo-

neen siivoaminen on melko yleistä puuhaa, samoin oman sängyn petaaminen. Lisäksi saatetaan 

täyttää astianpesukone tai viedä roskapussi - toisinaan ”ihan vain huvikseen” (2/18 - 4.lk., 

poika). Hieman harvinaisempia kotiin liittyviä tekemisiä ovat huoneen järjestyksen ja verhojen 

vaihtaminen tai takan sytyttäminen äidin kanssa. Kodin pieniin askareisiin liittyy usein perheen 

koirasta huolehtiminen. Koiraa käytetään lenkillä, ruokitaan tai puetaan ennen ulos viemistä. 

Viikonlopun yökyläily mainitaan noin kymmenesosassa kertomuksista. Yökyläilyä tapahtuu 

joko kaverin kotona tai kaverin kanssa omassa kodissa. Kertomuksissa saatetaankin pakata ”yö-

kamppeita tai muita tavaroita kaverille” tai tehdä yökyläsänkyä kaverille. 

Kodeissa ei pelkästään puuhata jotain, vaan koti näyttäytyy myös paikkana lepäämiselle - 

aamu- ja päiväunille - sekä keskusteluille kaverin tai vanhempien kanssa. Tarinoiden lopussa 

mennään usein nukkumaan. 

Kirjoitelmista on tulkittavissa lasten konkreettisia toiveita, jotka on usein naamioitu syntymä-

päivälahjan muotoon. Suurin syntymäpäivälahjatoive on saada oma koira, myös oman ponin 

saaminen mainitaan. Syntymäpäiväkertomuksia voi pitää tietynlaisina vapaa-ajan juhlakerto-

muksina, jotka kuvastavat lapsille merkityksellisiä toiveita. 

Koti, ja sen sosiaaliset suhteet eivät aina näyttäydy mutkattomina. Massey (2008, 144-145) to-

teaa, että paikan erityisyys muodostuu aina tiettyjen sosiaalisten vuorovaikutusten samanaikai-

sesta rinnakkain asettumisesta, sekä tämän kaiken tuottamista vaikutuksista. Massey jatkaa, että 

paikkojen identiteetit ovat lukkoon lyömättömiä, sillä ne sosiaaliset suhteet, joista paikat raken-

tuvat, ovat luonteeltaan dynaamisia ja muokkautuvia, sekä siksi, että noiden sosiaalisten suh-

teiden samanaikainen läsnäolo tuottaa jatkuvasti uusia sosiaalisia vaikutuksia.  

Massey (2003, 74) määrittelee, että kaikki rajat, myös kodin, ovat yhteiskunnallisia luomuksia, 

samoin kuin muutkin sosiaalisen tilan muodostavat suhteet. Kodin rajojen vetäminen on val-
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lankäyttöä. Kertomuksissa vanhemmat näyttäytyvät yleisesti ottaen melko myöntyväisinä las-

ten vapaa-ajan toiveille ja pyynnöille. Kuitenkin kirjoitelmissa valta-asetelma on havaittavissa 

vanhempien taholta - kasvatukseksikin sitä voitaneen kutsua. Valtasuhteet vanhemman taholta 

tulevat kirjoitelmissa esille esimerkiksi pyyntöjen ja lupien, 

”Sieltä Antti menee kysymään äidiltä pääsenkö kaverille yöksi. Sitten äiti sanoi katsotaa myöhemmin. 
Siten äiti sanoi että pääset.” (2/49 - 5.lk., poika) 

päätösten, 

”… Antin äiti ja isä on päättänyt että tänään kukaan ei lähde minnekkään vaan he piettävät kotipäivän.” 
(1/80 - 6.lk., poika) 

ohjeistamisen ja 

”- Voinko mennä Ellan tykö, kysyy Aino? Voit mennä, mutta tule viimeistää kahdeksaksi kotiin, isä muis-
tuttaa.” (1/72 - 6.lk., tyttö) 

ja omista menoista kertomisen kautta. 

”Ja tottakai kertoi vanhemmilleen lähtevänsä ulos.” (2/10 - 4.lk., tyttö) 

Kirjoitelmissa kodin sisäiset sosiaaliset suhteet näyttäytyvät yleensä mutkattomina ja positiivi-

sesti latautuneita, mutta aina ei näin ole. Masseyn ajatuksiin viitaten koti ei kuitenkaan aina 

näyttäydy vakiintuneena, yhtenäisenä ja muuttumattomana (Massey 2003, 71), eikä kodin iden-

titeetti kirjoituksissa aina ole saumaton eikä yhdenmukainen, vaan pitää sisällään sisäisiä kon-

flikteja. Kirjoituksissa on joitain esimerkkejä mielipahasta ja riitelemisestä. Kertomusten lapset 

saattavat myös joskus näyttää aikuisille mieltä: 

”… Ainon äiti huutaa syömään! Aino tulee sisään ovat rymisten. Mikä nyt on? Aino sanoo äidilleen olin 
juuri alkamassa tekemään lumesta yksisarvista kun sinä huusit syömään.” (2/53 - 5.lk., tyttö) 

”Portaita kävellessä alas Aino kuulee melua. Pikkusisarukset huutavat ja riehuvat. Ainon isommat sisa-
rukset riitelevät äidin kanssa. Tällaiseen tornaadoon Aino ei olisi halunnut herätä. Hän päättää mennä 
takaisin huoneeseensa, kunnes hänet huomataan. Aino tule syömään! Aino lainaa rahaa kun äiti ei taas-
kaan anna, Aino tule leikkimään meidän kanssa. Aino päättää vain juosta huoneeseensa.” (1/64 - 6. lk., 
tyttö) 

”Kun Antti tuli kotiin Hänen Äiti oli vihainen. Pikkusisko Janette oli pudottanut lasangettensa lattialle. 
Antin Äiti oli myös Antille vihainen, koska hän ei ollut laittanut kumppareita Jaakon tykö. Antti meni 
omaan huoneeseen koska hän ei jaksanut kuunnella Äidin huutoa. Antti meni pyytämään Äitiltään An-
teeksi. Äiti hyväksyi anteeksi pynnön ja pyysi Antilta anteeksi.” (2/21 - 5lk., poika) 

Massey toteaa, että kaikkiaan lienee selvää, että paikan, kodin romantisointi joksikin vakiintu-

neeksi, yhtenäiseksi ja muuttumattomaksi on perin ongelmallista (Massey 2003, 71). Masseyn 

mukaan paikkaa ei voi samaistaa siinä asuvaan yhteisöön, jonka identiteetille se näin tarjoaisi 

tukevan perustan. Hän jatkaa, että yhteisöjen ei tarvitse olla tilallisesti yhtenäisiä. Massey toteaa 
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maantieteellä olevan väliä, mutta läsnäolo ja saatavilla olevuus eivät saa representaation ja tul-

kinnan ongelmia katoamaan. Masseyn mukaan paikka, jota kodiksi kutsutaan, ei ole koskaan 

ollut välitön kokemus. (Massey 2008, 137.) 

Massey jatkaa, että niissä maailman kolkissa, joissa valtaosa väestöstä elää, kodiksi kutsutun 

paikan ääriviivojen tarjoama turvallisuus on todennäköisesti kadonnut jo kauan sitten, sillä on 

kulunut vuosisatoja siitä, kun aika ja välimatka eristivät ulkomaailmasta tai suojelivat siltä. 

Massey toteaa, että viime vuosina globaalistuminen ja uusi sosiaalisten suhteiden kurottuminen 

tilan yli ovat kiihtyneet, mutta tarkasteltavaksi pitää ottaa lisäksi noiden suhteiden luonteen ja 

suunnan muuttuminen. (Massey 2008, 140.) Lasten tarinoissa kodin seinien sisäpuoli näyttäy-

tyy kaikkiaan turvallisena paikkana, jossa arkinen oleminen ja tekeminen näyttelevät pääroolia. 

Mielenkiintoista on havaita, että kertomusten joukossa ei ole ainuttakaan eroperheisiin viittaa-

vaa mainintaa. Ehkä kirjoitelmat ovat tässä suhteessa tietynlaisia ideaaleja toiveita. 

Kirjoitelmissa on käsitelty myös kodin suhdetta muihin paikkoihin. Kaverin koti mainitaan ker-

tomuksissa usein. Tarinoissa kaverin luo usein vain mennään, tai siellä leikitään. Yksittäiset 

kertomukset antavat tarkempaa informaatiota toiminnasta. Kaverin luona leikitään sokkoa, ol-

laan pullonpyöritystä, leikitään legoilla tai pelataan lautapelejä, esimerkiksi Monopolya, 

Kimbleä, Aliasta ja Rummikubia. Kaverin pihalla saatetaan olla konkkaa, hyppiä trampoliinilla 

tai pyöräillä. Harvinaisempina tekemisinä mainitaan majan rakentaminen, soittaminen oman 

bändin kanssa ja syntymäpäivien viettäminen. Kertomuksissa on joitain mainintoja yökyläilystä 

kaverin luokse. Kaikkiaan yökyläily näyttäytyykin varsin merkityksellisenä lasten vapaa-ajan 

toimintana, johon satsataan. 

Fyysisestä ympäristöstä piha, ja tekemisenä ”ulkona olo” nousee usein esiin. Teksteissä men-

nään usein pihalle leikkimään, yleisimmin kaverin kanssa. Joskus pihaleikkien paikkana on 

puisto tai leikkikenttä, joissa muiden tekemisten ohella keinutaan ja ollaan liukumäessä. Yleistä 

tekemistä pihalla on lenkkeily joko koiran kanssa tai ilman. Suosituin ulkopeli on jalkapallon 

pelaaminen, myös sählyä pelataan. Lisäksi harrastetaan luistelua eri muodoissa. Kertomuksissa 

usein mainittuja pihaleikkejä ovat piiloleikki, hippa ja Konkka. Leikeistä mainitaan lisäksi Pallo 

on paikalla, kotileikki, agenttileikki tai seikkailu lähipiirissä. Joskus pihalla jutellaan, kiipeil-

lään, lepäillään kivellä tai ajetaan mönkijällä. Joissakin tarinoissa leikitään lumella. Parissa ker-

tomuksessa ei ole lainkaan talvi, vaan aikaa vietetään kesätunnelmissa uima-altaalla ja uimassa. 

Veden äärelle liittyvät myös kalastustarinat. Tarinoissa pyöräily on suosittua tekemistä varsin-

kin poikien kirjoitelmissa. Pyörällä saatetaan käydä lenkillä, tai se toimii siirtymismuotona pai-

kasta toiseen. Pyörällä voidaan tehdä myös temppuja: 
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”...pojat lähtivää pyöräilemään ja vetämään linttaa He kaatuivat monesti, mutta ei se haitannut heitä” 
(4/67 - 6.lk., poika) 

Toisinaan pihalla oloon liittyy onnenkantamoisia. Pihalta saatetaan esimerkiksi löytää maasta 

rahaa. Aina kaikki ei mene hyvin, vaan ulkona oloon saattaa liittyä ikäviä kokemuksia: 

”...lähtee kauppaan. Aino menee kävellen, … huomaa, että hänen kiusaajansa on kaupalla. Aino miettii 
pitäisikö hänen mennä kauppaan vai ei? Aino jää odottamaan, että kiusaajat menee pois kaupasta. Kiu-
saajat huomaa Ainon ja alkaa huutelemaan ikäviä asioita. -Luikku! Luuviulu! Anorektikko, huutelee kiu-
saajat. Aino ei sano mitään vaan lähtee juoksien kotiin.” (1/72 - 6.lk., tyttö) 

Kertomuksessa Aino on selkeästi varuillaan, eikä halua olla kiusaajien kanssa tekemisissä. Aino 

saa välttelystään huolimatta osakseen ikävää kohtelua ja haukkumista kiusaajilta, pahoittaa 

mielensä ja lähtee kotiin. Kiusaamiseen tai pelkoihin liittyviä tarinoita on kertomusten joukossa 

muitakin. On vaikea sanoa, onko kyseessä kirjoittajien omakohtaiset kokemukset, vai onko 

muuten haluttu kirjoittaa tärkeästä aihealueesta. Omakohtaisesta pelkokokemuksesta antaa viit-

teen kerronnan vaihtuminen pelosta puhuttaessa päähenkilö Antista minä-muotoon: 

”… Kun he (Antti ja Jesse) lähtivät koululle päin tuli kolme isoa poikaa vastaan pesäpallomailan kanssa. 
Meitä pelotti ja käännyimme metsätielle he seurasivat meitä me olimme nyt tosi peloissamme ja noin 
minuutin matkan jälkeen tuli risteys ja onneksi he kääntyivät toiseen suuntaan. Antti sanoi Jesselle: var-
maan tulossa harjoituksista. Jesse vastasi niin toivottavasti. Kun pääsimme koululle, koululla oli palo-
auto jolla oli vilkut päällä ja poliisi auto. Me säikähdimme ja luulimme että koulu paloi. Mutta roskin 
oli sytytetty palamaan...” (4/92 - 6.lk., poika) 

Harrastuspaikka mainitaan fyysisenä kohtaamispaikkana joissain kertomuksissa. Harrastuspai-

kaksi olen mieltänyt kohtaamispaikat, jotka on tarkoitettu jollekin tietylle toiminnalle tai teke-

miselle, joko omatoimiselle tai ohjatulle. Kertomuksissa harrastuspaikoista käydään eniten ui-

mahallissa - yksin tai kaverin kanssa. Myös jääpallokentällä käydään, samoin kuin sählyhallilla. 

Muita kertomuksissa esiintyneitä lasten vapaa-ajan harrastuspaikkoja ovat jalkapallokenttä/-

stadion, hevostalli, tanssisali, keilahalli ja jäähalli. 

5.1.3. Kohtaamispaikat ja ruoka 

Alaluvussa tarkastelen lasten lausumia ruuasta, sekä siitä, millaisia merkityksellisiä kohtaamis-

paikkoja he liittävät ruokaan? Kertomuksissa ruokailu tai herkuttelu näyttäytyvät varsin suosit-

tuna tekemisenä. 92 kertomuksesta vajaassa kolmessa neljäsosassa mainitaan ruoka (tai juoma). 

Nämä kertomukset nimesin ruokakertomuksiksi. Ruokakertomusten analyysissa huomioin 

myös digimaininnat. 

Tarinoissa ruokailu rytmittää päivää. Päivä aloitetaan usein kuvauksella aamupalasta, sen teke-

misestä ja syömisestä. Joskus kuvataan myös sitä, ettei jääkaapissa ole aamulla mitään syötä-

vää. Kuvaus aamupalasta saattaa olla tarkka: 
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”Meillä on aamupalana: sämpylää, jonka päällä on juustoa ja kurkkua ja maustamatonta jogurttia, jonka 
päällä on mysliä.” (1/76 - 6 lk., tyttö) 

Aamupalakuvaukset eivät ole kertomusten ainoita ruokakuvauksia. Tarinoissa kerrotaan katta-

vasti myös päivän muista aterioista. Joissain tarinoissa ruokaan liittyviä mainintoja on useita: 

”Aino menee aamupalalle hän syö puuroa ja puuron kanssa marjoja… Aino meni Äidin kanssa leipomaan 
he leipoivat muffinsseja… Fiia tuli Aino söi ruuan heillä oli ruokana makaroonilaatikkoa… Äiti pyysi 
heitä alas syömää muffinsseja ne olivat hyviä… Äiti kysyi tytöiltä että haluaisivatko he lähteä vaikka 
pizzeeriaan. Tytöt tietenkin halusivat… Pelin jälkeen oli aika syödä iltapala…” (1/20 - 5 lk., tyttö) 

Tarinaesimerkissä ruoka mainitaan monta kertaa. Ruoka ja ruokailu ovatkin kertomuksessa kes-

keisessä asemassa. Useat ruokamaininnat voivat viitata siihen, että ruoka, ruoan tekeminen ja 

syöminen ovat kirjoittajalle merkityksellisiä tekemisiä, eivätkä pelkästään elämää ylläpitävää 

toimintaa. Ruokaan liittyy joissakin kertomuksissa sen tekeminen. Ruokaohjeita saatetaan etsiä 

kirjoista tai internetistä. 

Tarinoissa keittiö on kodin tärkein kohtaamispaikka oman huoneen lisäksi. Keittiössä syödään 

päivän ateria, joskus ruokaa myös valmistetaan itse. Parissa kertomuksessa keittiö ja ruoka-

pöytä toimivat keskustelupaikkana: 

”Pöydässä äiti, isä, Aino ja pikkuveli Kalle juttelevat päivän tapahtumista.” (2/65 - 6.lk., tyttö) 

Noin seitsemäsosassa ruokakertomuksissa käydään ravintolassa syömässä tai kahvilassa lait-

tamassa jotain suuhun. Ruokapaikoista mainitaan erikseen pizzeria, kiinalainen ravintola, Hes-

burger ja Subway. Suhde ruokaan saattaa myös olla melko moderni, ja siihen liitetään digime-

dian käyttö. 

”Ennen kun sai koskea ruokaan siitä piti ottaa kuva ja laittaa se Snapchattiin tai Instagrammiin.” (3/70 
- 6.lk., tyttö) 

Kuva omasta ravintolaruoka-annoksesta saattaa siis päätyä sosiaaliseen mediaan. Kuvan otta-

minen ruoka-annoksesta kuvannee arvostavaa suhdetta siihen, sekä paikkaan, jossa annoksen 

syö. Kuvan ottaminen kertoo lisäksi siitä, että ravintolaympäristön lisäksi ruoan ulkonäköön 

kiinnitetään huomiota. Ravintolaruokailukokemuksessa näyttää olevan jotain merkityksellistä, 

kun tarkastellaan siihen liitettyä oheistoimintaa, valokuvaamista. 

Ruokailuun ja varsinkin herkutteluun liitetään olennaisena osana lähikauppa tai lähikioski. Ne 

ovat paikkoja, joista ruokaa ja herkkuja kertomuksissa ostetaan. Vajaassa kolmasosassa ruoka-

kertomuksessa käydään joko kaupassa tai kioskilla. Kaupasta saatetaan käydä hakemassa ruo-

kaa tai leipää, joskus äidin pyynnöstä, toisinaan oma-aloitteisesti, koska kotona ei ole ruokaa. 
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Kertomusten lapset ostavat eniten herkkuja. Ylivoimaisesti suosituimpia ostoksia ovat karamel-

lit - myös jäätelöä tai limonadia hankitaan. Ostoksista erikseen mainitaan esimerkiksi suklaa-

mansikkajäätelö, pillimehu, irtokarkit, Mountain Dew-limonadi sekä Muumi-tikkarit. 

Tarinoissa herkuttelu tai hyvän ruoan syöminen näyttäytyvät olennaisena osana vapaa-ajan nau-

tintoja. Vapaapäivään saattaa sijoittua karkkipäivä, tai lauantaihin liitetään muuten hyvä ruoka 

ja herkuttelu. Kertomuksissa herkkuja syödään niin päivällä kuin illallakin. Suosittua on syödä 

karamellia samanaikaisesti, kun katsotaan televisiota, Netflixiä tai YouTube -videoita. Kara-

mellia ja herkkuja syödään myös samalla kun pelataan digipelejä. Herkkuja syödään yhtäläi-

sesti niin yksin kuin yhdessä jonkun kanssa. Yhdessä herkuttelu on yleisintä kaverin kanssa, 

joskus hyvää syödään perheenjäsenten kanssa yhdessä. Herkuttelu kuuluu olennaisena osana 

yökyläilyyn: 

”Haettiin jaskan kanssa kamppeet meiltä ja ostettiin kaupalta herkut ja lähdettiin pelaamaan playstays-
sönillä nhl16 se on hyvä peli pelaan yleensä joukkueella pelattiin yö myöhään ja syötiin kaikki karkit ja 
laitettiin 03.00 nukkumaan yöllä...” (3/54 - 5.lk., poika) 

tai 

”...Sitten menimme ostamaan herkku, koska aloimme katsomaan paljon elokuvia kahdestaan. Eetu jäi 
yöksi niin saimme valvoa myöhään ja mässätä herkkuja.” (3/58 - 5.lk., poika) 

Ruokamainintojen ja niihin liittyvien paikkojen kuvailemisen yleisyyttä selittänee se, että ruo-

kailu on jokapäiväistä ja välttämätöntä. Se on olennainen osa niin arkea kuin juhlaakin. Ehkä 

ruuasta on myös helppoa ja turvallista kirjoittaa. Tarinoissa ruoka ja herkuttelumaininnat ovat 

kuitenkin niin korostuneita, että niillä täytyy olla kirjoittajille tärkeämpi merkitys. Ruokamai-

nintojen runsaus ja tarkat ruoka- ja herkkukuvaukset kertonevat siitä, että niillä on tarinoiden 

kirjoittajille painoarvoa. Ruokailuun ja herkutteluun selkeästi satsataan. Kirjoitelmissa ruokailu 

ja herkuttelu tapahtumina ja toimintoina näyttäytyvätkin merkityksellisinä asioina, jotka kuu-

luvat kiinteästi mukavana pidettävään vapaa-aikaan. 

Kahvilassa tai ravintolassa käydään joskus perheenjäsenen kanssa, usein myös kavereiden 

kanssa. Viides-kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa kahviloissa ja ravintoloissa käydään kave-

reiden kanssa enemmän kuin nuorempien kirjoitelmissa. Ravintolassa ja kahvilassa käynnit ha-

vainnollistavat ruokakulttuurin ja rahankäytön muuttumista. Enää ei ruokailla ja herkutella vain 

kotona, vaan lapsi voi käyttää rahaa itseensä, ja nauttia ravintolakokemuksesta myös ilman van-

hempia yhdessä kavereiden kanssa. Kahvila-/ravintolakuvaukset kertovat myös lapsesta nuo-

reksikasvamisenprosessista. Iän lisääntyessä lapsen elinpiiri laajenee tarjoten uusia kohtaamis-

paikkoja sosiaalisille suhteille. Analyysin perusteella näyttää siltä, että lasten toimintaympäristö 
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laajenee pienellä osalla jo alakouluiässä lähialueen ulkopuolelle pitäen sisällään kaupungin 

ja/tai kauppakeskuksen kauppoineen, ruokapaikkoineen ja kahviloineen. 

5.2. Digimedia osana elämää -kertomukset 

Digimedia osana elämää -kertomukset ovat aineiston suurin ryhmä ja koostuvat viidestäkym-

menestä kirjoitelmasta, joka on noin 54 % kaikista kirjoitelmista. Analyysissa tarkastelen, mil-

laisena Digimedia osana elämää -kertomusten käyttäjätyyppien - yhteydenpitäjät, digikatselijat, 

yhteydenpitäjä-digikatselijat, digipelaajat ja tiedonetsijät – digitoiminta näyttäytyy?  

5.2.1. Yhteydenpitäjät 

Yhteydenpitäjät -kategoria koostuu neljästätoista kirjoitelmasta, joka on noin 15,2 % analysoi-

duista tarinoista. Kertomuksissa on vähintäänkin yksi viittaus yhteydenpitoon digilaitteella. 

Käyttäjätyyppinä yhteydenpitäjät muodostavat toiseksi suurimman ryhmän Perinteiset toimijat 

-kategorian jälkeen. Yhteydenpitäjät -kertomusten fyysinen ympäristö näyttäytyy melko sa-

manlaisena kuin Perinteiset toimijat -kertomuksissa. Fyysisen ympäristön peruspohjan muo-

dostavat koti, piha ja kaverin koti sekä jokin harrastuspaikka. Myös pizzeria, kioski ja koulun 

piha mainitaan kertomuksissa. Suosittua tekemistä on edelleen olla kotona, kaverilla ja ulkona. 

Merkittävin ero perinteisiin kertomuksiin tapahtuu yhteydenpidossa. Digilaitteen välityksellä 

lapsen toimintatilaan tulee uusi ulottuvuus, digitodellisuus, joka mahdollistaa ei-kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen toisten ihmisten kanssa. Digilaiteyhteydenpidon myötä lapsen toimintatila 

laajenee pitäen sisällään ei-fyysisen ulottuvuuden. Kertomuksissa digiyhteydenpito tapahtuu 

yleensä puhelimen välityksellä. Myös tietokoneen kautta jutellaan kaverin kanssa. Tarinoissa 

puhelimen välityksellä kommunikointi on yleisintä perheenjäsenten kanssa. Kertomuksissa 

lapsi tavallisimmin pyydetään puhelimella kotiin tai syömään. Yhteyttä pidetään puhelimitse 

myös kavereihin. Näissä puheluissa saatetaan tiedustella, voiko kaveri leikkiä tarinan päähen-

kilön kanssa sisällä tai ulkona. Yhteydenpito kotiväkeen ja kavereihin näyttäytyykin kertomuk-

sissa melko maltillisena puheluiden koskiessa lähinnä ilmoitusluonteisia asioita. Kertomuksissa 

digimaailmassa ei juurikaan viipyillä yhteydenpidon merkeissä muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta. Tarinoissa suurta roolia näyttelevätkin fyysisen ympäristön perinteiset tekemiset. 

Matikkala & Lahikainen (2005, 95-96) ovat päätyneet samankaltaisiin tuloksiin tutkiessaan pe-

lien, tietokoneen ja kännykän merkitystä lasten sosiaalisissa suhteissa 8-10 vuotiaiden keskuu-

dessa. Heidän tutkimuksessaan lapset liittävät mediat osaksi arkeaan ja sosiaalisia suhteitaan ja 

juttelevat puhelimella yleisimmin kavereiden tai vanhempien kanssa. Matikkalan & Lahikaisen 

tutkimuksessa soittamalla ja tekstiviesteillä lapset olivat yhteydessä äitiin hieman useammin 
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kuin isään. Sama havainto on huomattavassa tutkielman aineistosta. Perheenjäsenten välisessä 

yhteydenpidossa mainitaan useammin äiti kuin isä. 

Vaikka tarinoiden yhteydenpito digilaitteilla tapahtuu yleisimmin perinteisimmällä tavalla pu-

helimitse, yhteyttä pidetään myös viestitellen. Joskus yhteydenpito saattaa tapahtua pelkästään 

viestittelemällä, kuten seuraava katkelmaesimerkki osoittaa: 

”...Ainon puhelin piipasi. Viestissä luki: olen isän ja Hilla-koiran kanssa pitkällä lenkillä… Niinpä Aino 
kysyi viestillä hänen parasta kaveriaan Sannia elokuviin… Puhelin piipasi: Joo, voin tulla!… Aino laittoi 
Sannille viestiä, he olisivat menossa päivällä elokuviin...” (4/35 - 5.lk., tyttö) 

Inkinen (2005, 11) toteaa tekstiviestien muokanneet lasten ja nuorten viestintää, joka sisällölli-

sesti ja kielellisesti poikkeaa varsin paljon aikuisväestön viestinnästä. Viestittelystä onkin tullut 

lasten arkipäivää ja yhteydenpidon yksi tärkeä osa-alue. 

Joissain kertomuksissa on kuvattu hieman tarkemmin yhteydenpidon sisältöä. 

”… kotiin kävellessään hän Kuuli jonkun huutavan ”Haa Haa Aino, oliko ruokaloppu”: No se joku oli 
tietenkin Naapurin Jape. Jape aina kiusasi Ainoa. Aino lähti juoksemaan kotiin itku silmässä. Kotiin Tul-
lessaan Ainon äiti ihmetteli, miksi Aino itki Aino ei ollut kertonut äidilleen Japesta, mutta tänään Aino 
päätti en kestä enään kerron kaiken äidille. Äidin kuultua kaikki mitä Jape on tehnyt hän soitti Japen 
äidille ja kertoi hänellekkin kaiken. Sen jälkeen Jape ei kiusannut ketään...” (2/69 - 6.lk., tyttö) 

Tarinassa puhelin toimii yhteydenpitovälineenä ja vanhempien kohtaamispaikkana keskustel-

taessa kiusaamisesta. Äitien kohtaaminen digiulottuvuudessa on kertomuksessa menestyksekäs 

tapahtuma - Ainon kiusaaminen loppuu. Kertomuksessa digilaite välineenä mahdollistaa asioi-

den hoidon äitien kesken etäkontaktina. 

”Aino havahtuu 2 tunnin kuluttua puhelimen soittoon. Siellä on kaveri Riina. Mitäköhän asiaa sillä nyt 
on? En kyllä yhtään jaksaisi vastata, laitan sille viestiä. Aino. Hän kirjoittaa… Hei Riina! Minulle ei sovi 
tänään. On muuta menoa. T: Aino Riinalle asia on sillä selvä hän ei kysele enempää. Mutta Ainolla on 
muita suunnitelmia. Hän päättää soittaa toiselle kaverille, kun kaveri vastaa he punovat juonia ja päät-
tävät lähteä kaupungille ja sen jälkeen kuntoilemaan. Kaupungilla he törmäävät Riinaan ja olevat, kuin 
eivät tuntisikaan häntä...” (3/87 - 6.lk., tyttö) 

Kertomuksessa (3/87 -6.lk., tyttö) digitoiminta ei näyttäydy pelkästään myönteisessä valossa. 

Päähenkilö käyttää digilaitetta sosiaalisten suhteiden hoitamiseen negatiivisessa hengessä. 

Aino ei välitä vastata kaverin viestiin, vaan kertoo hänellä olevan muuta menoa. Viestittelyn 

ei-kasvokkaisuus helpottanee myös ikävämpien asioiden ilmaisemista. Tarinan päähenkilön on 

helppo kertoa viestissä kaverille, ettei häntä tänään huvita leikkiä tämän kanssa. Yhteydenpito 

saa kertomuksen edetessä ikävämmän käänteen puhelussa toiselle kaverille. Tarinassa Aino 

keskustelee puhelimessa toisen kaverinsa kanssa, ja punoo juonia Riina -kaveria vastaan. Ker-

tomuksessa yhteydenpidon luonne digilaitteen välityksellä näyttäytyy arveluttavana. Digilait-

teita voi siis käyttää ystävyyssuhteissa monin tavoin. Kirjoitelmaesimerkkien valossa näyttää 
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siltä, että digimedian välityksellä tapahtuva sosiaalisten suhteiden hoito ei aina ole konflikti-

tonta. Digilaitteiden mahdollistama sosiaalisten suhteiden ei-kasvokkaisuus tuo oman ulottu-

vuutensa ihmissuhteisiin. Tarinoissa digilaitteiden välityksellä hoidettavat sosiaaliset suhteet 

näyttäytyvätkin Masseyn (2008, 145) sanoja lainaten dynaamisina ja muokkautuvina, ja luovat 

uusia sosiaalisia vaikutuksia.  

Hengst (2007, 110) toteaa, että kännykkä toimii nuorilla lähiviestinnän pääasiallisena väli-

neenä. Hän jatkaa matkapuhelimen paitsi laajentavan nuorten sosiaalisia verkostoja, myös te-

hostavan niitä. Hengstin mukaan tekstiviestit täydentävät perinteistä viestintää. Kirjoitelmissa 

älypuhelin toimii pääsääntöisesti jo olemassa olevien sosiaalisten suhteiden tehostajana. Vies-

tittely näyttäytyy kirjoitelmissa soittamista vähäisempänä. Hengstin ajatuksia lainaten teksti-

viestit toimivatkin perinteisen viestinnän täydentäjinä, joskin joissain yksittäisissä kirjoitel-

missa viestittely yhteydenpitotapana on korostunut. 

5.2.2. Digikatselijat 

Digikatselijat -kategoria muodostuu yhdestätoista kirjoitelmasta, joka on noin 12 % kaikista 

tarinoista. Digikatselija -kertomusten fyysinen ympäristö näyttäytyy samankaltaisena aiemmin 

kuvattujen fyysisten ympäristöjen kanssa tarinoiden toiminnan sijoittuessa lähipiiriin. Fyysisen 

toimintatilan laajentajana toimii joissain kertomuksissa elokuvateatteri. 

Digikatselijat -kertomuksille on yhteistä, että niiden ainoat digimaininnat viittaavat digikatse-

luun, tai ovat digimedian katsomista. Toimintatila on myös tässä kategoriassa laajentunut di-

giulottuvuuteen, nyt kuitenkin digikatselun merkeissä. 

Kertomuksissa on tyypillistä katsoa ohjelmia tai elokuvia televisiosta yksin kotona. Herkman 

(2001, 81-82) toteaa, että osa television viehätystä onkin sen ”töllötinluonteessa” - siinä, että 

voi heittää vapaalle ja istahtaa sohvalle seuraamaan television kuvavirtaa ajattelematta mitään. 

Hän jatkaa, että on hetkiä, jolloin ihminen ei kaipaa aktiivisuutta, vuorovaikutusta, omatoimi-

suutta ja vuoropuhelua median kanssa, vaan haluaa ehkä viihtyä sen kertomien tarinoiden pa-

rissa kodin yksityisyydessä. 

Jonkun verran televisiota katsotaan perheenjäsenten kanssa, jolloin sillä on katseluelämyksen 

lisäksi sosiaalinen merkitys. 

”… Illalla televisiosta tuli hyvä koko perheen elokuva, joten Aino, äiti, isä, Ilmari (Ainon pikkuveli) ja 
Rolle katsoivat sen...” (1/32 - 5.lk., tyttö) 



62 
 

Tarinoissa vietetään myös aikaa katsoen Netflixiä, YouTube -videoita tai elokuvia. Elokuva-

hetkiin saatetaan valmistautua käymällä kaupassa herkkuja ostamassa. Herkut ovatkin usein 

olennainen osa suunnitelluissa vapaa-ajan elokuvailloissa. 

”...Sitten Aino katsoo leffan ja syö samalla sipsiä, poppareita ja juo Fanttaa...” (2/2 - 4.lk., tyttö) 

Kirjoitelmissa harvemmin kerrotaan, mitä televisiosta tai Netflixista katsotaan. Joitain ohjelmia 

teksteissä kuitenkin mainitaan, kuten Salkkarit, Pikku kakkonen, Haluatko miljonääriksi?, 

Posse ja Uusi päivä. 

”… Illan tullen alkaa antin lempi ohjelma haluatkomiljo nääriksi. Ohjelman jälkeen Antti menee nukku-
maan...” (3/3 - 4.lk., poika) 

Televisiosta tai Netflixista saatetaan katsoa vain yksi ohjelma, esimerkiksi elokuva. Toisinaan 

kertomuksissa käy kuitenkin niin, että television tai Netflixin katsominen venähtää pidempiai-

kaiseksi toiminnaksi, joka vei aikaa koko päivän tai illan. 

”… Aino meni takaisin kotiin Aino oli kotonaan ja katsoi koko illan Netflixiä.” (1/72 - 6.lk., tyttö) 

Ohjelmien katselun yhteydessä Netflix nousee useissa kertomuksissa esille. Tapscott (2010, 57) 

kuvaa nettisukupolven digikatselukokemuksia siten, että halutessaan katsella televisiota netti-

sukupolvi mieluummin lataa televisio-ohjelmat koneelleen tai tallentimelle. Tämä mahdollistaa 

katselukokemuksen missä ja milloin vain. Tapscott toteaakin, että paras katseluaika on oma 

aika. Ilmiö on huomattavissa etenkin Netflixin katsomiskokemusten venähtämisessä pidempi-

aikaiseksi toiminnaksi, kun katsotaan esimerkiksi jotain sarjaa useampia osia peräkkäin. 

Kirjoitelmissa elokuvissa käynti on harvinaisempaa toimintaa. Herkmanin (2001, 139) sanoja 

lainaten merkittävin ero television kotikatselun sekä elokuvissa käynnin välillä lienee television 

sijoittuminen yksityisen ja teatterielokuvan julkisen piiriin elokuvateattereiden satsatessa ko-

konaisvaltaiseen elämykseen näyttävine puitteineen, jättimäisine valkokankaineen ja stereoää-

nineen. Kirjoitelmien lapset selkeästi satsaavat elokuvissakäyntiin. He menevät elokuviin ka-

verinsa kanssa, suunnittelevat reissun etukäteen ja hankkivat mukaan herkkuja. 

” … sitten hän (Antti) meni ostamaan karkkia sitten hän meni elokuviin kavereiden kanssa...” (3/42 - 
4.lk., poika) 

Eräässä kertomuksessa mainitaan, mihin elokuviin mennään. Tarinassa Antti kavereineen me-

nee katsomaan Tatu ja Patu -elokuvaa. 
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5.2.3. Yhteydenpitäjä - digikatselijat 

Yhteydenpitäjä-digikatselijat -kategoriassa on kaikkiaan yhdeksän kirjoitelmaa, eli noin 9,8 % 

analysoiduista kirjoitelmista. Ryhmään on sijoitettu kertomukset, jotka sisältävät sekä yhtey-

denpidon että digikatselun. Yhteydenpitäjä-digikatselijat -kertomusten fyysisen ympäristön pe-

rusrakenne säilyy melko samankaltaisena kuin edellisissä kertomustyypeissä. Hienoista toimin-

tatilan laajenemista on nähtävissä yksittäisissä kertomuksissa. Fyysisen ympäristön kohtaamis-

paikkojen - koti, piha, kaverin koti, kauppa, ravintola, elokuvateatteri, puisto - lisäksi elinpiiri 

on laajentunut yksittäisissä kertomuksia käsittämään kaupungin, metsän ja koiranomistajan ko-

din. Toimintatilakartta (1/72 - 6.lk., tyttö) on hyvä esimerkki toimintatilasta, joka koostuu pää-

henkilön kodista, kaverin kodista, lähikaupasta ja ravintolasta. Merkittävänä toimintatilan laa-

jentajana verrattuna Perinteiset toimijat -kertomuksiin on useammat vierailut digimaailmassa 

yhteydenpidon ja digikatselun merkeissä. 

Kuvio 2: Toimintatilakartta (1/72 - 6.lk., tyttö) 

Toimintatilakartta (1/72 - 6.lk., tyttö) kuvaa Ainon vapaapäivää. Päivän kuluessa hän soittaa 

äidille ja kysyy voiko mennä kauppaan. Aino soittaa myös Ellalle ja tiedustelee saako heille 
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mennä, johon Ella vastaa myöntävästi. Ella soittaa kuitenkin Ainolle takaisin jonkun ajan ku-

luttua ja ilmoittaa, ettei heille pääsekään. Tämän jälkeen Aino katsoo kotona koko illan Netfli-

xiä, myös sen jälkeen, kun on huomannut äidin tulevan kotiin. Kertomuksessa päähenkilö siis 

haluaa leikkiä kaverin kanssa, muttei se lopulta onnistukaan. Kotona hän päätyy katsomaan 

Netflixiä. Tarinasta ei voi tarkoin päätellä toimiiko digimedian katsominen kompensaationa 

sille, ettei kaverille voi mennä leikkimään. 

Kirjoitelmissa Yhteydenpitäjä-digikatselijat näyttäytyvät kahta aiempaa käyttäjätyyppiä hie-

man aktiivisempina digimaailmassa. Kertomustyypissä digilaitemainintoja on kertomuksittain 

kaikkiaan enemmän kuin yhteydenpitäjillä tai digikatselijoilla. Myös yhteydenpito digilaitteen 

välityksellä lisääntyy verrattuna yhteydenpitäjiin. Tarinoissa pidetään edelleen yhteyttä ystäviin 

ja perheenjäseniin, mutta lisäksi katsotaan digimediaa - televisiota, Netflixiä, videoita netistä 

tai YouTubea tietokoneelta. Myös elokuvissa saatetaan käydä kaverin kanssa. Kategorian tari-

noissa digimedian katsominen on suosituinta yksin. 

5.2.4. Digipelaajat 

Digipelaajat -kategoria koostuu viidestätoista kirjoitelmasta, joka on noin 16,3 % kaikista kir-

joitelmista. Digipelaajat erottaa edellisistä ryhmistä heidän pääasiallinen digitoimintansa, digi-

pelaaminen, joka saattaa olla kertomuksen ainut digimaininta. Digipelaajat -kertomuksissa voi 

olla digipelaamisen lisäksi mainintoja yhteydenpidosta puhelimitse tai viestitellen. Joissain ta-

rinoissa saatetaan pelaamisen lisäksi myös katsella digimediaa. Yksittäisten kertomusten digi-

toiminnat koostuvat korkeintaan kahdesta edellä mainitusta erityyppisestä digitekemisestä. Di-

gipelaajat -kategoriassa lasten fyysisen ympäristön kuvaukset ovat samankaltaisia kuin aikai-

semmissakin kertomustyypeissä. Toimintatilan peruspohjan muodostavat koti, piha ja kaverin 

koti. Fyysisessä ympäristössä digipelaajien tärkeitä kohtaamispaikkoja ovat lisäksi harrastus-

paikka ja kauppa. Vierailuja tapahtuu myös lähipuistoon, ravintolaan ja leikkipuistoon. 

Toimintatilakartaksi valitsin tarkoituksella melko suppeaa toimintatilaa edustavan esimerkin, 

(1/80 - 6.lk., poika). Kartassa kohtaamispaikkoina ovat ainoastaan Antin koti ja kauppa kerto-

muksen toiminnan sijoittuessa pitkälle kotiin. Tarinassa Antin äiti ja isä ovat päättäneet, että 

perhe viettää kotipäivää. Kertomus onkin digitoimintakuvausten lisäksi esimerkki perheen va-

paa-ajanvietosta. 
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Kuvio 3: Toimintatilakartta (1/80 - 6.lk., poika) 

Kertomuksessa Antti tekee aamupalaa (2 leipää ja kaakao) ja menee syömään sen sänkyyn. 

Tässä vaiheessa kerrotaan, että äiti ja isä ovat päättäneet kaikkien viettävän kotipäivän. Leppoi-

saan vapaapäivään kuuluu herkkujen ostaminen elokuvailtaa vasten, digipelin pelaaminen isän 

kanssa, hyvä ruoka, television katsominen ja saunominen. Esimerkistä ilmenee, että tarinoissa 

digipelaamista tapahtuu myös kotiväen kanssa, nimenomaisessa kertomuksessa isän kanssa. 

Tarinoissa digilaitteista puhelimella pelaaminen on suosituinta. Pelejä pelataan myös Playsta-

tionilla, Xboxilla, pelikonsolilla, tietokoneella ja tabletilla. Mainitaanpa myös videopelit. Pelejä 

pelataan netissä. Pelejä pelataan hieman enemmän jonkun kanssa kuin yksin, yhtä paljon kave-

rin, kuin perheenjäsenenkin. Lähes yhtä suosittua on yksinpelaaminen. Digipelaajat -kertomuk-

sissa herkuttelu liittyy ajoittain mukavaan vapaa-ajan toimintaan ja pelaamiseen. 

Tarinoissa avataan jonkin verran sitä, mitä pelataan. Kirjoitelmissa mainitaan Pokémon Go - 

peli, NHL16 ja NHL17 -pelit sekä FIFA. Parissa kertomuksessa etsitään Pokémoneja. Kirjoi-

telmien keräämisen vaiheessa kaikkein suurin Pokémon Go -villitys oli mennyt ohi. Pokémon 

Go -pelin suosio ei ollut kuitenkaan täysin hiipunut, vaan peli on päässyt mukaan pariin tari-

naan. Kirjoitelmissa Pokémonien etsiminen saattaa olla hyvinkin kekseliästä, kuten seuraava 

lainaus osoittaa: 
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”Ainolla on koira Aino laittaa oman puhelimen koira kaulapantaan ja antaa koiran juosta. Koira juoksee 
10 km ja Aino löytää 10kilometrin munan. Siellä on Ratata...” (1/5 - 4.lk., tyttö) 

Pokémon Go -pelin tarkoituksena on pelaamisen ohella aktivoida toimijaa fyysisesti, saada hä-

net liikkumaan. Esimerkissä päähenkilö liikkuu, mutta peliin tarvittavia lisäkilometrejä saadaan 

lisää koiran avustuksella, joka juoksee tarinassa 10 kilometriä. Pokémoneja saatetaan etsiä 

myös pyörällä kavereiden kanssa. Pokémon tarinoista ilmenee, että peli-idea on kirjoittajille 

tuttu - liikkeessä pitää olla ja Pokémoneja löytää. Kertomuksissa kilometrien hankkimiseen ja 

Pokémonien etsimiseen käytetään apuvälineitä. 

Kertomusten päähenkilöt saattavat myös pelata ”änäriä”, eli NHL16- tai NHL17 -pelejä. 

”… Sitten Antti menee pelaamaan pleikkarilla. Hän pelaa sillä NHL17. Sitä hän pelaa netissä… He (Antti 
ja kaveri) menivät sitten pelaamaan NHL17 pleikkari 4Belle. He pelasivat vastakkain.” (2/49 5.lk., poika) 

”…Haettiin jaskan kanssa kamppeet meiltä ja ostettiin kaupalta herkut ja lähdettiin pelaamaan playstays-
sönillä nhl16 se on hyvä peli pelaan yleensä nhl joukkueella pelattiin yö myöhään ja syötiin kaikki karkit 
ja laitettiin 03.00 nukkumaan yöllä...” (3/54 - 5.lk., poika) 

Esimerkeistä (2/49 - 5.lk., poika) ja (3/54 - 5.lk., poika) ilmenee, että NHL-pelejä pelataan joko 

yksin tai kaverin kanssa vastakkain. Molemmissa tarinapätkissä on kerrottu, että peliä pelataan 

Playstationilla. Ensimmäisessä kertomuksessa tarkennetaan, että pelaaminen tapahtuu netissä. 

Jälkimmäisessä esimerkissä kuvataan yökyläilyyn kuuluvaa digipelaamista. Iltaan valmistau-

dutaan huolella hakemalla kaverin tavarat päähenkilön kotoa ja ostamalla herkkuja iltaa varten. 

Tarinassa (3/54 - 5.lk., poika) kerronta vaihtuu kirjoitelman alussa Antista minä-muotoon. Ker-

tomuksessa mainitaan NHL16 olevan hyvä peli, ja sanotaan, että ”pelaan yleensä nhl joukku-

eella”. Kerronta vaikuttaa henkilökohtaiselta, mikä kertonee tarinan kirjoittajan omakohtaisista 

kokemuksista ja mielipiteistä.  

FIFA -sarjan jalkapallopelit sekä NHL -tunnuksen alla markkinoitavat jääkiekkopelit mainitaan 

suosittuina poikien peleinä myös Ermin ym. (2005, 120) 10-12 -vuotiaita lapsia koskevassa 

tutkimuksessa, jota he esittelevät artikkelissa Digitaaliset lelut ja maailmat: pelaamisen veto-

voima. He toteavat, että kyseiset pelit vaativat pelaajan taitojen kehittymistä ja myös palkitsevat 

siitä. Niiden pelaamista voikin tästä näkökulmasta verrata varsinaisessa urheiluharrastuksessa 

kehittymisen prosessiin. Oksanen & Näre (2006, 69) toteavat urheilupelien vaativan runsaasti 

motorista taitoa ja hallintaa peliohjainten kehittyessä. Suoninen (2002, 117) puhuu pelimotori-

sista taidoista eli nopeasta reaktiokyvystä ja silmän ja käden yhteistoiminnan tärkeydestä esi-

merkiksi urheilupeleissä. Tietokonepelien suosiota voidaan selittää myös Herkmanin (2001, 

147) kuvaileman interaktiivisuuden käsitteellä. Interaktiivisuudella viitataan siihen, että vies-

tintää tapahtuu sekä mediasta yleisölle että päinvastoin. Internetin käyttäjä navigoi itse valittuja 



67 
 

reittejä ja tietokonepelien pelaajat vaikuttavat omalla pelisuorituksellaan siihen, minkälaiseksi 

pelikokemus lopulta muodostuu. Pelaamista voikin kuvata aktiiviseksi vuorovaikutteiseksi toi-

minnaksi. 

Tietyistä peleistä kertomiset voidaan ajatella myös tiettyyn aikakauteen kuuluvina kuvauksina. 

Aineistonkeruun vaiheessa Pokémon Go -peli oli vielä voimissaan. NHL16- ja NHL17 -pelit 

olivat myös syksyllä 2016 suosittujen pelien joukossa. Jos aineisto kerättäisiin nyt, mukana 

olisi todennäköisesti kuvauksia myös muista tämän hetken suosituista peleistä, vaikka tutkiel-

man aineiston keruusta onkin kulunut suhteellisen vähän aikaa.  

Aineiston pohjalta digipelaaminen näyttäytyy tekemisenä, joka on erityisesti poikien suosiossa. 

Digipelaajat -kertomuksissa pojat kirjoittavat Antin vapaapäivästä, tytöt Ainon. Kertomusten 

päähenkilö Antti toimiikin useammin digipelaajana kuin Aino. Antti pelaa Playstationilla, Xbo-

xilla, pelikonsolilla, tietokoneella ja puhelimella. Hän myös pelaa videopelejä. Aino taas pelaa 

digipelejä puhelimella, tietokoneella ja tabletilla. Oksanen & Näre (2006, 59-60) viittaavat Kli-

neen ym. (2003) todetessaan, että pelikulttuurin historiallinen tausta selittää pitkälle, miksi pelit 

ovat varsinkin aiemmin määrittyneet lähinnä miehisen kulttuurin osa-alueiksi. Niillä on suora 

yhteys niin sotimiseen kuin sotaan, mutta myös urheiluun ja abstrakteihin ongelmanratkaisui-

hin. Suoninen (2002, 100) toteaa pelikulttuurin olevan poika- ja miesvaltaista aluetta, joskin 

tyttöjä on alkanut tulla enenevässä määrin mukaan peliharrastajien pariin. 

Ermin ym. (2005, 122) ajatuksia lainaten voi todeta, että kirjoitelmissa pelaaminen on yleinen 

harrastus, joka sisältää sosiaalisia ulottuvuuksia. Pelaamisen sosiaaliset merkitykset näyttäyty-

vät kirjoitelmissa vahvoina lasten arjessa. Pelit ovat yhteistä tekemistä, samoin myös yhteinen 

puheenaihe ja toimintaa, joka tarjoaa puitteita sosiaaliselle vuorovaikutukselle. (Ermi ym. 2005, 

124.) 

5.2.5. Tiedonetsijät 

Tiedonetsijät -kategoria on hieman poikkeuksellinen verrattuna aineiston muihin käyttäjätyyp-

peihin. Varsinaisia tiedonetsintäkertomuksia löytyy aineistosta vain yksi, eli noin 1,1 % analy-

soiduista kirjoitelmista. Kertomuksessa tiedonetsintä on ainoa digitoiminnasta kertova asia. 

Päädyin kuitenkin muodostamaan tiedonetsimisestä oman kategoriansa, sillä tiedonetsintä 

nousi esille joissain muissa digimediapainotteisissa kertomuksissa. Esimerkkejä tiedonetsimi-

sestä digilaitteella olenkin ottanut myös muista digikäyttäjäkategorioista. Kertomuksissa kaikki 

tiedonetsijät ovat tyttöjä. 
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Varsinaisessa tiedonetsijä -kertomuksessa päähenkilö Aino löytää koiran, ottaa sen itselleen ja 

haluaa antaa koiralle nimen selvitettyään sen rodun kirjan avulla. Nimen etsimisessä päähenkilö 

käyttää apuna digilaitetta - kännykkää - ja etsii Googlesta koiralle sopivia nimiä. 

”… Sitten Aino näki että koiran pennun rotu oli Laika. Aino oli tyytyväinen koiran rotuun. Sitten Aino 
mietti koiralle nimeä Aino otti puhelimensa ja googletti ”Koirien hyvät nimet” Aino oli sitämieltä että 
koiranpentu oli poika. Aino tykkäsi nimestä Raksu. Kyllä sen nimeksi tulee Raksu!! Ainon mielestä Raksu 
näytti ihan Raksulta...” (2/14 - 4. lk., tyttö) 

Muutamasta tyttöjen kirjoittamasta kertomuksesta on löydettävissä mainintoja tiedonetsimi-

sestä internetistä. Internetistä saatetaan etsiä ohjeita laittautumiseen 

”… Hän tahtoi vielä yrittää lakata kyntensä netin ohjeiden mukaan, mutta ne eivät ihan onnistuneet...” 
(1/32 – 5lk., tyttö) 

 ja leipomiseen. 

”… Tytöt katsoivat eri reseptejä kirjoista, lehdistä ja internetistä...” (1/56 - 5.lk., tyttö) 

Internetin välityksellä varataan myös elokuvaliput. 

”… Samalla Amanda varaa kännykällään netistä heille paikat elokuvateatterista...” (3/74 - 6.lk., tyttö) 

Suoninen & Modinos (2003, 9) toteavat, että huomattava osa tiedosta saadaan medioiden väli-

tyksellä. Tarinoissa tiedonetsintämaininnat ovat yksittäisiä, mutta osoittavat, että lapset hallit-

sevat tiedonhankinnan internetin välityksellä. Tarinoissa internetistä saadaan vinkkejä ja etsi-

tään ohjeita, mutta sen välityksellä myös hoidetaan asioita. 

5.3. Digimediapainotteiset -kertomukset 

Digimediapainotteisia kertomuksia on aineistossa 27 kappaletta eli reilu 29 % kirjoitelmista. 

Digimediapainotteiset kertomukset koostuvat kategorioista Digilaitteella olijat, Digiaktiiviset 

ja Digihengailijat. Kertomuksissa fyysinen ympäristö on edelleen läsnä, mutta toimintatila on 

kaikkiaan laajentunut niin fyysisessä- kuin digiympäristössäkin. Digipainotteisissa kertomuk-

sissa digitoiminta on selkeästi korostunut. Digikäyttö näyttäytyykin tärkeänä ja merkitykselli-

senä toimintana. Digimediapainotteiset kertomukset sisältävät myös Digimedia osana elämää -

kertomuksissa kuvattua digitoimintaa.  

Digimediapainotteisissa kertomuksissa uutena ulottuvuutena on sosiaalinen media. Siihen liit-

tyy vahvasti digitalisoitumisen seurauksena syntynyt ihmisten välinen vuorovaikutteisuus. 

Haasio & Haasio (2008, 19) toteavat sosiaaliselle medialle keskeisinä piirteinä olevan tiedon 

jakamisen ja tiedon käyttäjän roolin muuttumisen - tiedon käyttäjä toimii myös tiedon tuotta-

jana. Haasio jatkaa, että sosiaalisessa mediassa tietoa tuotetaan yhteisöllisesti sekä korostetaan 
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kollektiivisen älykkyyden merkitystä. Sosiaalinen media on lisännyt verkossa tapahtuvaa kom-

munikaatiota, jossa korostuu yhteisöllisyys ja ennen muuta yhteisöjen sisällä tapahtuva vies-

tintä. (Haasio & Haasio 2008, 19.) Käsite sosiaalinen media pitää sisällään monia erilaisia kult-

tuurisia verkkokäytäntöjä. Mulari & Vilmilä (2016, 125) toteavat, että termillä sosiaalinen me-

dia viitataan Facebookin ja Instagramin kaltaisiin yhteisöpalveluihin, virtuaalipeli- ja blogiyh-

teisöihin sekä WhatsAppin kaltaisiin viestisovelluksiin. Spannerworksin (2007) mukaan sosi-

aalisen median palvelut voidaan jakaa sisällön luomiseen ja julkaisemiseen (esim. blogit), si-

sällön jakamiseen (esim.YouTube), sosiaalisiin verkostoitumispalveluihin (esim.Facebook), 

yhteistuotantoihin (esim. Wikipedia), virtuaalimaailmoihin (esim. Habbo Hotel) ja lisäsovel-

luksiin (esim.GoogleMaps). (Lietsala & Sirkkunen 2008, 25-26.) 

Sosiaalisen median palveluita ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille. WhatsApp -palvelun ikäraja 

oli aiemmin 16 vuotta, mutta se on muuttunut 13 vuoteen syksyllä 2016. Instagramin ikäraja 13 

vuotta perustuu lapsen yksityisyyden suojaan netissä, ei Suomessa voimassaoleviin lakeihin. 

Facebook edellyttää, että käyttäjä on yli 13-vuotias. Twitter mainitsee käyttöehdoissaan, ettei 

palvelua ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Myös Snapchat -palvelun ikäraja on 13 vuotta. (Man-

nerheimin Lastensuojeluliitto.) Kirjoitelmahetkellä syksyllä 2016 4.-6. -luokkalaiset lapset oli-

vat pääsääntöisesti 10-12 -vuotiaita. 

5.3.1. Digilaitteella olijat 

Digilaitteella olijat -kategoria koostuu yhdestätoista kertomuksesta, joiden fyysinen ympäristö 

näyttäytyy melko samankaltaisena aikaisempien kertomustyyppien kanssa. Kertomuksia on va-

jaa 12 % analysoidusta aineistosta. Toimintatilan fyysisen peruspohjan muodostavat koti ja 

piha. Toimintatiloissa mainitaan edellisten lisäksi kauppa, leikkipuisto, sairaala, harrastus-

paikka, koulun piha, elokuvateatteri, kaupunki ja ruokapaikka. Digilaitteella olijat -kertomuk-

sissa on mainintoja myös muuhun digimediatoimintaan, kuten yhteydenpitoon puhelimella, Fa-

ceTimella ja viestitellen. Lisäksi saatetaan käydä elokuvissa kaverin kanssa. 

Nopeasti tarkastellen digilaitteella olijat -kategoria näyttäytyy vaikeaselkoisena. Mitä digilait-

teella olijat tarkoittaa? Mitä digilaitteella ole tarkoittaa? Kertomusten joukossa on mukana ta-

rinoita, joissa toistuvat tietyt ilmaisut. Digilaitteella olijoiden -ryhmä muodostuu samankaltais-

ten lausumien mukaan. Lausumat viittaavat digilaitteen välityksellä tapahtuvaan toimintaan. 

Digilaitteella olijat -kertomusten esimerkkimaininnat ”menee puhelimelle” (2/29 - 5.lk., 

tyttö), ”taidan mennä tietokoneelle” (4/71 - 6.lk., tyttö), ”meni tietokoneelle” (2/18 - 4.lk., 

poika), ”meni sänkyyn puhelimelle ja nukahti” (1/28 - 5.lk., tyttö), ”alkaa olla puhelimella” 
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(1/28 - 5.lk., tyttö), ”olen puhelimella” (1/76 - 6.lk., tyttö), ”on vähä aikaa puhelimella” (1/89 

- 6.lk., poika), ”oli tunnin puhelimella” (3/42 - 4.lk., poika), ”he oli puhelimilla”… ”he olivat 

taas puhelimilla” (4/67 - 6.lk., poika), ”käy tietokoneella” (4/84 - 6.lk., tyttö) muodostavat 

mielenkiintoisen, joskin hieman määrittelemättömän ja avoimeksi jäävän tavan viettää aikaa 

fyysisten paikkojen lisäksi digimedian parissa. Kirjoitelmien runsaat maininnat digilaitteelle 

menosta ja olosta viittaavat siihen, että kyseessä on merkityksellinen toiminta, jonka parissa 

halutaan viettää aikaa. Puhelimella olon sisältöä en tässä yhteydessä avaa sen tarkemmin, vaan 

tarkastelen aihetta alaluvussa 6.1. ”Olla puhelimella” - missä ollaan, mitä tapahtuu? 

5.3.2. Digiaktiiviset 

Digiaktiiviset -kategoria muodostuu kymmenestä kertomuksesta, joka on vajaa 10,9 % analy-

soidusta aineistosta. Tarinoissa digitoiminta näyttäytyy lisääntyneenä ja moninaisena. Päästäk-

seen tähän kategoriaan kertomuksessa tulee olla kuvauksia usean digimedian käytöstä tai useita 

digimainintoja lähinnä sosiaaliseen mediaan liittyen. Digiaktiivisten toimintatila näyttäytyy 

fyysisiä paikkoja tarkasteltaessa melko samankaltaisena kuin Digimedia osana elämää -kerto-

mustenkin. Edelleen koti, piha ja kaverin koti ovat merkityksellisimpiä paikkoja. Muina koh-

taamispaikkoina mainitaan kauppa, harrastuspaikka, kirjasto, naapurin koti ja koulu. On mie-

lenkiintoista huomata, että kategoriassa lähes kaikki digitoiminta paria poikkeusta lukuun otta-

matta tapahtuu päähenkilön kotona, tai päähenkilön kotiin suuntautuvana yhteydenpitona. Ker-

tomusten fyysinen ja ei-fyysinen toiminta tapahtuukin usein lähipiirissä. 

Toimintatilakartta (1/56 - 5.lk., tyttö) on monipuolinen kuvaus digivierailuista. Kertomuksessa 

kaikki digitoiminta tapahtuu päähenkilön kodista tai kotiin käsin. Päähenkilö Aino katsoo huo-

neessaan Netflixiä, kaveri soittaa Ainolle ja kaverukset katsovat yhdessä elokuvan. Lisäksi tytöt 

katsovat YouTubea ja syövät samalla karamellia. Kertomuksessa myös etsitään internetistä re-

septiohjeita. 
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Kuvio 4: Toimintatilakartta (1/56 - 5.lk., tyttö) 

Digiaktiiviset -kertomukset eroavat aikaisemmista kertomustyypeistä digilaitteen/-laitteiden 

monipuolisen tai toistuvan käytön suhteen. Kertomuksissa on useita mainintoja digilaitteiden 

välityksellä tapahtuvaan toimintaan. Tarinoissa yhteydenpito puhelimella on suosittua. Yhtey-

denpidossa käytetään myös FaceTime -puhelua tai viestitellään. Digikatselua esiintyy paljon. 

Kertomuksissa katsotaan yksin tai kaverin kanssa Netflixiä, samoin kuin YouTubeakin. Myös 

televisiota ja elokuvia katsotaan. Suosituinta ohjelmien seuraaminen on kaverin kanssa, vaikka 

elokuvia katsottiin myös yksin tai perheen kanssa. Tarinoissa digiaktiiviset saattavat myös di-

gipelata Xboxilla, tietokoneella, puhelimella tai pelikonsoleilla. Digikertomuksissa mainitaan 

lisäksi valokuvaaminen. 

”… Sitten kun Ainon kaveri oli tullut ja he olivat olleet parituntia ottamassa kuvia, he menivät Ainon tykö 
kuumalle kaakaolle...” (1/68 – 6lk., tyttö) 

Digiaktiiviset -kertomuksissa on mainintoja tiedonhankinnasta internetistä, mallin ottamisesta 

puhelimelta piirtämiseen sekä musiikin kuuntelusta. Digiaktiiviset saattavat lisäksi käyttää so-

siaalisen median palveluita, sekä ”olla puhelimella” tai ”räplätä vähän aikaa puhelinta”. Suoni-

nen & Modinos (2003, 10) toteavat, että nuoret käyttävät uusia medioita muita väestöryhmiä 

ennakkoluulottomammin, ja nuorten mediankäytössä korostuu innovatiivisuus. Heillä on kyky 



72 
 

kehittää vanhoille medioille uusia käyttötapoja ja soveltaa uusia medioita vanhoihin käyttötar-

koituksiin. Mediatoiminnan innovatiivisuus ja ennakkoluulottomuus on selkeästi havaittavissa 

myös kirjoitelmien lasten mediatoiminnoissa - esimerkiksi valokuvan ottaminen omasta ruoka-

annoksesta ja sen lähettäminen joko Instagramiin tai Snapchatiin, sekä monipuolinen multitas-

kaaminen kännykällä puhelimella olon merkeissä, ovat hyviä esimerkkejä ennakkoluulotto-

masta digilaitteen käytöstä.  

5.3.3. Digihengailijat 

Digihengailijat -kategoria muodostuu kuudesta kertomuksesta. Se on noin 6,5 % analysoidusta 

aineistosta. Vaikka kertomusten joukko on varsin pieni, kategorian tarinat ovat sitäkin rikkaam-

pia, yksityiskohtaisempia, vivahteikkaampia ja informatiivisempia. Myös päähenkilön tunteista 

kerrotaan kuvailevammin. Digihengailijat -kategoriassa kuvataan yksityiskohtaisesti digilait-

teen/digilaitteiden käyttöä muun toiminnan yhteydessä ja siihen usein kiinteästi liittyen. Digi-

hengailijat -kertomuksissa on runsaasti mainintoja sosiaalisen median palveluista. Digihengai-

lijat -tarinoissa on myös lausumia digilaitteella olosta. Kertomuksissa digilaitteen käyttö ei ra-

joitu kodin seinien sisäpuolelle, vaan digitoimintaa tapahtuu yleisesti myös kodin ulkopuolella. 

Sanalla hengailijat viittaan lapsen laajentuneeseen elinpiiriin, ”hengailuun” kaupungilla tai 

kauppakeskuksessa useimmiten kaverin kanssa. Kertomuksissa lapsen fyysinen toimintatila 

näyttäytyy laajempana kuin aikaisemmissa kategorioissa. Fyysinen toimintatila ulottuu selvästi 

kodin lähipiirin ulkopuolelle. Koti ja kaverin koti mainitaan melko monessa kertomuksessa, 

mutta uutena piirteenä aikaisempaan verrattuna on elinpiirin laajentuminen selkeästi käsittä-

mään kauppakeskuksen tai kaupungin kauppoineen ja ruokapaikkoineen. Kahvilassa tai ravin-

tolassa syöminen kuuluvatkin olennaisena osana digihengailijoiden vapaapäiväkuvauksiin. 

Myös elokuvateatterissa käyminen on melko suosittua. Valkonen ym. (2005, 65) toteavat, että 

lasten kasvuympäristön laajentuessa uudenlaiset kokemukset ja niiden jakaminen saman ikäis-

ten kanssa tulee lapselle aina vain tärkeämmäksi. 

Digihengailijoiden toimintatila ei ole laajentunut pelkästään fyysisessä ympäristössä. Myös me-

diankäyttö näyttäytyy korostuneena. Kertomuksissa laite - yleensä älypuhelin - on saatavilla ja 

käytössä lähes koko ajan. Digihengailijat -kategoriassa median käyttö ei ole pelkästään run-

sasta, vaan se on myös monipuolista. Tarinoissa soitetaan tai laitetaan kaverille viestiä. Viestejä 

ja kuvia saadaan sekä laitetaan myös Snapchatin kautta. Kertomuksissa mennään tietokoneelle, 

katsotaan elokuvaa Netflixista, varataan liput elokuviin netin kautta tai kuunnellaan hyvää mu-
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siikkia jumppaamisen yhteydessä. Puhelimella lisäksi vain ollaan ja kuunnellaan samanaikai-

sesti musiikkia. Mainitaanpa kertomuksessa myös salakuvan ottaminen ihastuksesta kauppa-

keskuksessa. 

Toimintatilakartta (3/74 - 6.lk., tyttö) kuvaa hyvin Ainon monipuolista suhdetta digimediaan. 

Kertomuksessa Aino jumppaa musiikin tahdissa. Ainolle soitetaan, muttei hän pääse vastaa-

maan. Aino soittaa kaverille suihkun jälkeen takaisin. Yhteydenpito mainitaan myös tarinan 

edetessä, kun kaveri soittaa Ainolle ja pyytää tätä elokuviin. Tarinassa Aino lisäksi katsoo di-

gimediaa, käyttää sosiaalisen median palveluita, varaa puhelimellaan internetistä liput eloku-

viin ja menee elokuviin kavereidensa kanssa. Kotona ennen nukkumaanmenoa hän vielä katsoo 

Netflixista elokuvan. 

 

Kuvio 5: Toimintatilakartta (3/74 - 6.lk., tyttö) 

Yksittäisen kertomuksen sisällä päähenkilön toiminta niin fyysisessä kuin ei-fyysisessäkin ym-

päristössä saattaa olla monipuolista ja yhtäaikaista muun toiminnan kanssa. Samassa kertomuk-

sessa henkilö esimerkiksi ”selailee kännykkäänsä, samalla kun hän syö”, juttelee kaverinsa 

kanssa tapaamisesta ja kertoo yöllisestä pitkäksi venähtäneestä Netflixin katsomisestaan, laittaa 
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kaiuttimensa päälle, yhdistää puhelimensa siihen ja alkaa kuunteleman musiikkia, sekä menee 

ystäviensä kanssa elokuviin (2/61 - 6.lk., tyttö) 

tai 
 

”hän oli puhelimella ja kuunteli musiikkia” (3/70 - 6.lk., tyttö). 

Digimediakuvaukset saattavat olla hyvin yksityiskohtaisia: 

”...Aino nolottaa kun äiti kyselee liikaa Ainon ystäviltään. Aino ottaa puhelimensa taskusta ja selaa 
ig:eetä. Joonas oli laittanut uuden kuvan. Aino tykkää kuvasta ja kommentoi siihen sydän emojin. Aino 
menee Joonaksen profiiliin ja huomaa, että Joonaksen instagram biossa lukee iida ja perässä sydän...” 
(2/77 - 6.lk., tyttö) 

Kertomusten digihengailijat ovat monipuolisia sukkuloijia niin fyysisessä kuin ei-fyysisessäkin 

ympäristössä. Toiminta on fyysisessä ja ei-fyysisessä ympäristössä usein yhtäaikaista. Kaveri 

saattaa istua kahvilassa tai autossa vieressä, mutta samaan aikaan ollaan puhelimilla - joskus 

kuvia laitetaan samasta tilanteesta sosiaalisen median palveluihin. Digihengailijoille digitodel-

lisuus näyttäytyy luonnollisena, korostuneena osana vapaa-aikaa ja sen toimintoja. 

5.4. Johtopäätökset lasten vapaa-ajan kohtaamispaikoista ja toimintatiloista 

Eläytymismenetelmällä hankittujen, lasten vapaa-aikaa käsittelevien kirjoitelmien pohjalta tar-

kastelin lapsuuden fyysisiä- ja ei fyysisiä kohtaamispaikkoja ja toimintatiloja. Lasten kirjoitel-

mat Ainon ja Antin vapaapäivästä näyttäytyivät mielenkiintoisina ja monipuolisina, toisaalta 

kuitenkin yllättävän samankaltaisina ja yhtenäisinä kertomuksina. Kehyskertomusten tehtä-

vänanto oli jonkin verran ohjannut tarinoiden kulkua, ehkä eniten niiden, joiden tekstintuotta-

minen näyttäytyi vaivalloisimpana. Analyysiin liitin toimintatilakarttoja, jotka havainnollistivat 

lapsuuden tekemisiä, kohtaamispaikkoja ja toimintatiloja. Luvussa erityishuomion kohteeksi 

nousi ei-fyysinen ympäristö, digimaailma.  

Kirjoitelmien lapset näyttäytyivät fyysisessä ympäristössä melko itsenäisinä ja puuhakkaina 

toimijoina. Lapsuuden toimintaa tapahtui paljon kodissa, lapsuuden keskiössä, joka näytti muo-

dostuvan lapsuuden tärkeimmäksi kohtaamispaikaksi. Fyysisissä kertomuksissa kodin keski-

öitä olivat oma huone ja keittiö. Omassa huoneessa oleskeltiin ja tehtiin omia juttuja, keittiössä 

ruokailtiin ja juteltiin. Kirjoitelmien päähenkilöt tulivat ja menivät kodissa, mutta myös kodin 

ulkopuolella. Lapsen lähiympäristön fyysinen toimintatila käsitti kodin lisäksi pihan, kaverin 

kodin, lähikaupan ja harrastuspaikan. Joissain kertomuksissa tila oli laajentunut käsittämään 

kaupungin tai kauppakeskuksen ravintoloineen ja kauppoineen. Perinteisten toimijoiden toi-

mintatila piti sisällään supistettuna kodin, kaverin kodin ja pihan. Toimintatilaan saattoi kuulua 
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myös lähikauppa, leikkipuisto, harrastuspaikka tai koulun piha. Vain parissa tarinassa matkus-

tettiin kotipaikkakunnan ulkopuolelle. 

Kertomuksissa lapsuuden vapaa-aikaan kuului olennaisena osana kodissa tapahtuvat askareet 

ja tekemiset, kavereiden kanssa toimiminen, sekä harrastaminen. Leikkiminen näyttäytyi olen-

naisena osana lapsuutta. Vapaa-ajan kohokohtia olivat herkuttelut ja yökyläilyt, jolloin valvot-

tiin myöhään. Ruoka ja herkut olivatkin erityisen tärkeitä elementtejä kertomuksissa. Niitä os-

tettiin, syötiin ja tehtiin niin arkisissa kuin erityisemmissäkin tilanteissa. Aineistosta johdetuista 

tuloksista voi havaita, etteivät lapsuuden perinteiset tekemiset, kohtaamispaikat ja niistä muo-

dostuneet toimintatilat ole hävinneet mihinkään. Fyysisten kohtaamispaikkojen maantiede 

näyttäytyy yhä edelleen tärkeänä ja on voimissaan.  

Mielenkiintoisen kontrastin tutkielman tuloksiin antaa Kaivolan & Rikkisen vuosina 1998-1999 

toteuttama tutkimus. Aikaperspektiivi tuo esille muutoksen ja muuttumattomuuden elementtejä 

suhtautumisessa paikkoihin ja tekemisiin. Kaivolan & Rikkisen tuloksissa kuudesluokkalaisten 

elämän keskipisteenä näyttäytyi koti. Ainoastaan urheiluharrastukset tapahtuivat kodin ulko-

puolella, tutkimuksen 12 -vuotiaiden näyttäytyessä innokkaina urheilijoina. Kaivolan & Rikki-

sen tutkimuksessa ostoksilla käytiin useammin perheen kuin kavereiden kanssa, ja iän karttu-

essa ystävien kanssa vietetty aika lisääntyi. Tutkimuksessa läksyjen luku, lueskelu ja oleilu oli-

vat yksinäistä puuhaa. Ystävien kanssa puhuttiin puhelimessa, kyläiltiin ja urheiltiin. (Kaivola 

& Rikkinen 2003, 170.) 

Vaikka aikaa on kulunut, Kaivolan & Rikkisen tutkimustuloksissa on hämmentävän paljon sa-

mankaltaisuutta verrattuna tutkielman fyysisen ympäristön kuvailuihin. Tutkielman aineistossa 

koti näyttäytyy edelleen merkityksellisimpänä kohtaamispaikkana ja toiminnan keskuksena, 

myös urheilu ja kyläily, samoin kuin yhteydenpito kavereihin ovat merkityksellisiä tekemisiä. 

Erona Kaivolan & Rikkisen tutkimukseen on, että tutkielman fyysinen toimintatila esiintyy hie-

man Kaivolan & Rikkisen tutkimuksen tuloksia laajempana. Tutkielman tuloksista ilmenee, 

että esimerkiksi lähikaupasta on tullut olennainen merkityksellinen kohtaamispaikka lasten va-

paa-ajassa, jossa käydään useammin kavereiden kuin perheenjäsenten kanssa. Tutkielman ker-

tomusten lapset myös puuhasivat enemmän kodin seinien ulkopuolella, ja olivat laajentaneet 

osassa kertomuksia toimintatilaansa lähipiiristä kaupunkiin. 

Lasten kirjoitelmissa valtaosassa sivuttiin tavalla tai toisella digitodellisuutta. Fyysinen ympä-

ristö toimi peruspohjana myös digikertomuksille. Kirjoitelmissa oli monenlaista digitoimintaa, 

kuten Digimedia osana elämää -kertomukset ja Digimediapainotteiset kertomukset osoittavat. 
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Digitoiminnoista muodostin analyysissa digikäyttäjätyyppejä. Toiminta oli esimerkiksi yhtey-

denpitoa, digimedian katselua, digipelaamista ja tiedonhankintaa internetistä. Digimediapainot-

teiset käyttäjätyypit nimesin digilaitteella olijoiksi, digiaktiivisiksi ja digihengailijoiksi. Kerto-

musten joukossa oli joitain erittäin rikkaita kuvauksia digilaitteilla tapahtuvasta toiminnasta ja 

digisisällöistä. Tarinoissa digitoiminta limittyi kokonaisvaltaisesti fyysisen ympäristön teke-

misten kanssa. 

Yhteydenpitäjät-kategoria erottui perinteisistä toimijoista digimedian ilmaantuessa toimintati-

laan. Digilaiteyhteydenpidon myötä lapsen toimintatila laajeni pitäen sisällään ei-fyysisen ulot-

tuvuuden. Fyysinen toimintatila näyttäytyi melko lailla samankaltaisena kuin perinteisillä toi-

mijoilla. Kertomustyypissä yhteydenpito mahdollisti ei-kasvokkaisen vuorovaikutuksen. Tari-

noissa digiyhteydenpito tapahtui yleensä puhelimen välityksellä, mutta myös tietokoneella. 

Yleisintä kommunikointi puhelimella oli perheenjäsenten kanssa, myös kavereiden kanssa kes-

kusteltiin. 

Digikatselijoiden ainoa digitoiminta viittasi digikatseluun, tai oli digimedian katsomista. Kate-

goriassa toimintatila oli laajentunut ei-fyysiseen ulottuvuuteen digikatselun merkeissä. Fyysi-

nen ympäristö näyttäytyi melko samanlaisena kuin edellisessä kertomustyypissä. Kertomuk-

sissa oli tyypillistä katsoa televisio-ohjelmia tai elokuvia yksin televisiosta, mutta jonkin verran 

niitä katsottiin myös perheenjäsenten kanssa. Tarinoissa vietettiin aikaa myös katsoen Netflixiä, 

YouTube -videoita tai elokuvia. 

Yhteydenpitäjä-digikatselijat kertomukset sisälsivät sekä yhteydenpidon että digikatselun. Ker-

tomustyypin fyysisen ympäristön perusrakenne säilyi melko samankaltaisena kuin edellisissä 

kertomustyypeissä sisältäen kodin, pihan, kaverin kodin, kaupan, ravintolan, elokuvateatterin 

ja puiston - lisäksi elinpiiri oli laajentunut yksittäisissä kertomuksissa käsittämään kaupungin, 

metsän ja koiranomistajan kodin. Hienoista toimintatilan laajenemista oli havaittavissa yksit-

täisissä kertomuksissa. 

Digipelaajat erotti edellisistä ryhmistä digipelaaminen, joka saattoi olla kertomuksen ainut di-

gimaininta. Kertomuksissa saattoi olla lisäksi yksittäisiä mainintoja muusta digitoiminnasta. 

Digipelaajat -kategoriassa lasten fyysisen ympäristön kuvaukset olivat samankaltaisia kuin ai-

kaisemmissakin kertomustyypeissä. Digilaitteista puhelimella pelaaminen oli suosituinta. Pe-

lejä pelattiin myös Playstationilla, Xboxilla, pelikonsoleilla, tietokoneella ja tabletilla. Pelejä 
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pelattiin hieman enemmän jonkun kanssa kuin yksin, yhtä paljon kaverin, kuin perheenjäsenen-

kin. Digipelaaminen oli huomattavasti suositumpaa poikien, kuin tyttöjen kirjoittamissa kerto-

muksissa. 

Tiedonetsijät -kertomuksia löytyi aineistosta vain yksi. Kertomuksessa tiedonetsintä oli ainoa 

digitoiminnasta kertova asia. Kategoriaksi tiedonetsijät päätyivät kuitenkin siksi, että tie-

donetsintä nousi esille joissain muissa digimediapainotteisissa kertomuksissa. Kertomusten tie-

donetsijät olivat tyttöjä. Tiedonetsimisessä mainittiin internet ja Google, joista haettiin esimer-

kiksi koiralle nimeä, ohjetta leipomiseen tai varattiin elokuvaliput. 

Digilaittella olijat -kategorian fyysinen ympäristö näyttäytyi melko samankaltaisena aikaisem-

pien kertomustyyppien kanssa. Digilaitteella olijoiden -ryhmä muodostui samantyyppisten lau-

sumien mukaan. Lausumat viittasivat digilaitteen välityksellä tapahtuvaan toimintaan. Digilait-

teella olijat -kertomuksissa oli mainintoja myös muusta digimediatoiminnasta. 

Digiaktiiviset -kategoria muodostui kymmenestä kertomuksesta, jossa digitoiminta näyttäytyi 

lisääntyneenä ja moninaisena. Digiaktiiviset -kertomukset erosivat aikaisemmista kertomustyy-

peistä digilaitteen/-laitteiden monipuolisen tai toistuvan käytön suhteen. Digiaktiivisten toimin-

tatila näyttäytyi fyysisiä paikkoja tarkasteltaessa melko samankaltaisena edellä kuvattujen 

kanssa. Kertomustyypissä lähes kaikki digitoiminta paria poikkeusta lukuun ottamatta tapahtui 

päähenkilön kotona, tai päähenkilön kotiin suuntautuvana yhteydenpitona. 

Digihengailijat -kategorian tarinat olivat rikkaita ja informatiivisia kuvauksia niin fyysisessä 

kuin ei-fyysisessäkin ympäristössä tapahtuvasta toiminnasta. Digihengailijat -kategoriassa ku-

vattiin yksityiskohtaisesti digilaitteen/digilaitteiden käyttöä muun toiminnan yhteydessä ja sii-

hen usein kiinteästi liittyen. Digimediankäyttö näyttäytyi korostuneena puhelimen kulkiessa 

mukana kaikkialla. Kertomuksissa digilaitteen käyttö ei rajoittunut kodin seinien sisäpuolelle, 

vaan digitoimintaa tapahtui yleisesti myös kodin ulkopuolella. Digihengailijoiden elinpiiri oli 

laajentunut digimedian lisäksi käsittämään kaupungilla ja kauppakeskuksessa hengailun 

yleensä kaverin kanssa. Kertomusten fyysinen toimintatila näyttäytyikin aikaisempia selvästi 

laajempana. Tarinoiden digihengailijat olivat monipuolisia sukkuloijia niin fyysisessä kuin ei-

fyysisessäkin ympäristössä. 

Mulari & Vilmilä (2016, 125) puhuvat lapsuuden medioitumisesta, jolla tarkoitetaan medialait-

teiden ja median käyttötapojen lomittumista tiiviisti lasten arkeen, ja median läsnäoloa sosiaa-

lisessa kanssakäymisessä ystävien, vanhempien ja muiden aikuisten kanssa. Medioituminen on 

myös yhteydessä lasten harrastustoimintaan. Lokka (2003, 205) puolestaan toteaa nuorten arjen 
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olevan medialaitteiden kyllästämää, ja medioiden kuuluvan kiinteästi suomalaisten nuorten va-

paa-aikaan muiden harrastusten ohella. Nuoret elävät laitteiden keskellä käyttäen monipuoli-

sesti eri medioita. Laitteiden käyttö saattaakin venyä myöhäiseen iltaan tai alkaa varhain aa-

mulla. Lokka puhuu mediavuorokaudesta tai 24/7 -elämästä, jossa on vaikea päästä eroon me-

dioiden vaikutuspiiristä. Matikkala & Lahikainen (2005, 102) toteavat, että mediateknologiaa 

käytetään niin yksin, kavereiden kuin vanhempienkin seurassa. Samankaltaisia tuloksia oli näh-

tävissä kaikissa digikertomuksissa. Etenkin digimediapainotteisia kertomuksia tarkasteltaessa 

oli selkeästi havaittavissa lapsuuden medioituminen. Joidenkin kertomusten kohdalla voidaan 

puhua jopa 24/7 -elämästä digimedian parissa. 

Merikiven ym. (2016, 18, 21) tutkimuksen tulokset lasten ja nuorten mediankäytöstä osoittavat 

television ja älypuhelimen olevan eniten käytössä olevat digilaitteet 7-14 -vuotiaiden keskuu-

dessa. Merikiven ym. tutkimuksen vastaajajoukossa älypuhelin on kaikkein suosituin internetin 

käytön väline. Se löytyy lähes jokaiselta lapselta ja nuorelta mahdollistaen sen, että he ovat 

digitaalisten viestien osalta tavoitettavissa kaikkialla ja kaiken aikaa. Älypuhelinta käytetään 

tilanteen vaatimalla tavalla ja niihin pistäydytään. Merikivi ym. toteavatkin älypuhelimista tul-

leen osa arkipäivän askareita - niillä ollaan yhteydessä, katsotaan, kuunnellaan tai pelataan. Se, 

miten nuoret älypuhelimiaan käyttävät, jää Merikiven ym. selvityksen ulkopuolelle. (Merikivi 

ym. 2016, 21). Mularin & Vilmilän (2016, 127) tutkimus avaa hieman enemmän 10-14 -vuoti-

aiden puhelimeen liittyviä käyttötapoja. Mulari & Vilmilä toteavat, että ikäryhmän käyttöta-

voissa korostuvan erilaiset sosiaalisen median sovellukset ja yhteydenpito, varsinkin YouTube 

ja WhatsApp. 

Merikiven ym. (2016, 37-38) selvityksessä vähintään 10-vuotiaat vastaajat pitivät mediankäy-

tössä tärkeänä yhteydenpitoa ystäviin, tiedonsaantia, uusien asioiden oppimista sekä hyödyllis-

ten taitojen kehittämistä. Merikiven ym. (2016, 32) tutkimuksen mukaan tyttöjen internetin-

käyttö on poikia sosiaalisempaa. Tytöt kokevat poikia tärkeämmäksi itsensä ilmaisemisen, tie-

donsaannin ja yhteydenpidon ystäviin (Merikivi ym. 2016, 38). Tytöt esimerkiksi ottavat poikia 

todennäköisemmin valokuvia ja videoita (Merikivi ym. 2016, 23). Selvityksessä internetin te-

levisiopalveluiden merkitys on suuri, toisaalta myös perinteinen televisio voi hyvin. Varsinkin 

nuorilla vastaajilla perinteinen televisio on edelleen media, jonka ääressä perheenjäsenet katso-

vat yhdessä ohjelmia. (Merikivi ym. 2016, 39, 42.) Merikivi ym. (2016, 42, 44) toteavat suora-

toistopalvelujen (esim. YLE Areena, MTV Katsomo, Ruutu, Netflix) merkityksen lisääntyvän 

iän myötä. Elokuvateattereissa käydään tutkimuksen mukaan tavallisesti harvemmin kuin vii-

koittain tai ei ollenkaan. 11-12 -vuotiaina pojat alkavat käyttää tyttöjä useammin pelikonsolia 

ja ikäryhmässä 10-29 -vuotiaat pojat pelaavat tyttöjä useammin digitaalisia pelejä. (Merikivi 
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ym. 2016, 19, 23.) Suurimmalla osalla vastaajista oli joskus tapana tehdä yhdessä vanhempien 

kanssa jotain mediaan liittyvää, joskin innostus hiipui noin 11 vuoden iässä (Merikivi ym. 2016, 

46). Esimerkiksi digitaalisten pelien pelaaminen yhdessä aikuisen kanssa väheni selvästi 10-14 

-vuotiaiden ikäryhmässä (Mulari & Vilmilä, 2016, 129). Merikivi ym. (2016, 6) toteavat nuor-

ten olevan vapaa-ajallaan monipuolisia median kuluttajia. He myös näkevät netillä olevan mer-

kittävän roolin nuorten kulttuurisessa kehityksessä, samoin kuin sosiaalisen osallisuuden raken-

tamisessa ja ylläpitämisessä (Merikivi ym. 2016, 26, 29). 

Tutkielman tuloksista on löydettävissä samankaltaisuuksia Merikiven ym. tutkimuksen tulosten 

kanssa. Kertomuksissa suosittua digitoimintaa oli yhteydenpito, digimedian katselu ja digipe-

laaminen. Joissakin tyttöjen tarinoissa oli mainintoja tiedonetsimisestä ja valokuvaamisesta. 

Digitoimintaa harjoitettiin yleisimmin kavereiden kuin perheenjäsenten kanssa, joskin yhtey-

denpito älypuhelimella oli hyvin suosittua myös perheenjäsenten välillä. Kirjoitelmien päähen-

kilöt katsoivat digimediaa niin yksin, kaverin, kuin perheenjäsentenkin kanssa. Digipelaaminen 

oli ehdottomasti suosituinta kavereiden kanssa. Tutkielman tuloksista ilmeni, että suurin osa 

digipelaajista oli poikia - samaan johtopäätökseen päädyttiin Merikiven ym. tutkimustuloksissa. 

Yhteneväisyyttä löytyi myös siinä, että tutkielmassa tyttöjen internetin käyttö näyttäytyi poikia 

sosiaalisempana. Tytöt viestittelivät ja keskustelivat puhelimessa paljon keskenään. Kertomuk-

sissa he myös käyttivät sosiaalisen median palveluita poikia enemmän. Sosiaalisen median käy-

töstä oli eniten mainintoja viides- ja kuudesluokkalaisten tyttöjen kirjoitelmissa. Osassa tari-

noita kuvaukset sosiaalisesta mediasta olivat niin tarkkoja ja yksityiskohtaisia, että todennäköi-

sesti palvelut ovat tarinoiden kirjoittajille tuttuja. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että sosiaali-

sen median palveluita käytetään ainakin jossain määrin ikärajasuosituksia nuorempina.  

Matikkala & Lahikainen (2005, 102) toteavat, että tietoteknisiä laitteita on lastenhuoneissa ai-

kaisempaa enemmän. Lisäksi laitteet ovat kehittyneet entistä henkilökohtaisemmiksi uuden me-

diateknologian lomittuessa monipuolisesti osaksi lasten arkea. Herkman (2001, 82) toteaa, että 

eri viestintävälineitä käytetään eri tarkoituksiin, ja medioilla on erilaisia tehtäviä tilanteesta 

riippuen. Tapscott (2010, 62) mainitsee puhelimista muodostuneen monipuolisia pieniä ja te-

hokkaita tietokoneita, jotka mahdollistavat soittamisen lisäksi varsin monia asioita. Matkapu-

helimissa yhdistyykin esimerkiksi puhelin, sähköposti, mp3 -soitin, nettiselain, tekstiviestit, ka-

mera, ääninauhuri ja GPS -laite. Lisäksi ne ovat koko ajan yhteydessä internetiin, joten käytän-

nössä käyttäjä on netissä koko ajan. 

Kirjoitelmissa henkilökohtainen digilaite, älypuhelin, toimi merkittävimpänä toimintatilojen 

laajentajana. Tutkielman tulokset havainnollistavat, että älypuhelimesta on tullut laite, joka 
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mahdollistaa uudenlaisessa, rajattomassa ja jatkuvasti muuttuvassa todellisuudessa viipyilemi-

sen erilaisissa ei-fyysisissä paikoissa fyysiseen ympäristöön kiinteästi yhteydessä olevana. Eri-

laiset digikäyttäjätyypit osoittavat, etteivät laajenemat ole yhteneviä - digimaailman osuus pai-

nottui kertomuksissa hyvinkin eri tavoin. Kirjoitelmista oli selkeästi havaittavissa, että joillakin 

lapsilla digitoiminta oli korostunutta. Digilaite/-laitteita mainittiin näissä tarinoissa useasti ja 

sillä/niillä tehtiin monenlaisia asioita. Kuvaukset puhelimella tai tietokoneella olijoista, digiak-

tiivisista, sekä digihengailijoista avasivat monipuolista digitoimintaa ja digitilallisuutta. 

Kertomusten pohjalta voidaan vetää varovaisia johtopäätöksiä siitä, ettei lasten digitoiminta ole 

yhtäläistä. Käyttäjätyyppien tarkastelu osoitti, että digitoiminta ja toimintatilan laajeneminen 

kulkevat käsikkäin. Digilaitteiden monipuolinen käyttö laajensi toimintatilaa myös ei-fyysiseen 

ulottuvuuteen. Runsaasti digilaitteita käyttävien lasten fyysinen toimintaympäristö myös laa-

jeni. Rikkaimmat ja kuvailevimmat digikertomukset olivat aineistossa vanhimpien oppilaiden, 

yleensä tyttöjen kirjoittamia. Digihengailijoiden kertomuksissa oltiin useammin kodin lähipii-

rin ulkopuolella ravintolassa, kaupungilla tai kauppakeskuksessa. Tarinoista on luettavissa, että 

lapset lähestyvät aikuisuuden maailmaa, ja käyvät myös itsenäisesti ravintoloissa ja kahviloissa 

nautiskelemassa talon antimista ja ystävien seurasta. Osittain tämä kertonee kehitystasosta ja 

elinpiirin laajenemisesta kasvettaessa lapsesta esinuoreksi ja nuoreksi. Lapsuuden reviiri laaje-

nee iän myötä. Kaivola & Rikkinen (2003, 36) toteavat Lämsään (1999) viitaten, että nuoruus 

ikään kuin venyy kulttuurisesti lapsuuteen päin.  

Aineiston analyysi osoittaa, että fyysisen ympäristön yhteyteen ja rinnalle on muodostunut uusi 

ulottuvuus sosiaaliselle toiminnalle. Matikkala & Lahikainen (2005, 92) vahvistavat ajatusta 

toteamalla, että uusien mediatekniikoiden vaikutus lasten elämään on mullistava sosiaalisesta 

näkökulmasta. Medialaitteet voivat koota lapsia yhteen, ja tuovat mahdollisuuksia yhteydenpi-

toon ajasta ja paikasta riippumatta. Digimaailmasta onkin muodostunut kohtaamispaikka, pe-

rinteisen maailman päälle rakentunut toisenlainen ulottuvuus, joka on muuttanut ja muuttaa 

käsityksiä, toimintatapoja ja ajatusmaailmaa. Digimaailma digilaitteineen synnyttää fyysisen 

todellisuuden yhteyteen toisen, abstraktimman kerroksen, moninaisena näyttäytyvän ulottuvuu-

den. Analyysin pohjalta digitodellisuus näyttäytyi fyysiseen ympäristöön kiinteästi linkittyvänä 

toimintatilan laajentajana. Digitodellisuudesta voitaneen puhua omana todellisuutenaan, ker-

roksellisena, moninaisena ja uudenlaisia mahdollisuuksia avaavana. Se kietoutuu yhä enene-

vässä määrin perinteiseen todellisuuteemme muuttaen ajan ja tilallisuuden käsityksiä. 
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Digilaitteiden välityksellä digitoiminta muuttaa perinteistä kasvokkaista kommunikaatiota so-

siaalisissa suhteissa. Ei-fyysinen toimintatila fyysiseen tilaan liitettynä mahdollistaa yhteyden-

pidon kavereihin aina ja kaikkialla, olivat fyysiset etäisyydet sitten pitkiä tai lyhyitä. Kaverin 

kanssa saatetaan olla samassa fyysisessä ja ei-fyysisessä ympäristössä yhtäaikaisesti. Toisaalta 

samassa ei-fyysisessä todellisuudessa voidaan olla yhtäaikaisesti vaikka eri puolilla maailmaa 

digilaitteen mahdollistaessa kohtaamisen paikasta riippumatta. Samassa fyysisessä tilassa oleil-

len voidaan myös piipahtaa digitodellisuudessa yksin. Variaatiot ovatkin mitä moninaisimmat, 

ja laitteiden kirjo vaihtelee. Myös Strandellin (2012, 32) tutkimuksesta ilmenee, että lapsen 

sosiaaliset maailmat voivat hetkittäin sulautua yhteiseksi, rajattomaksi sosiaaliseksi tilaksi. 

Viestintäteknologiat mahdollistavat myös saman sosiaalisen tilan jakamisen vaikkei fyysisesti 

samassa tilassa oltaisikaan (Strandell, 2012, 37). Forsberg & Pösö (2001, 198) toteavat infor-

maatioteknologian muokkaavan lasten merkityksellisiä sosiaalisia suhteita. Perinteisten kas-

vokkaisten ihmissuhteiden rinnalle on syntynyt virtuaalisten suhteiden maailma. Nykyajalle on 

tyypillistä myös se, että lapsella voi olla sekä reaalinen että virtuaalinen suhde läheisiinsä. Fors-

berg & Pösö mainitsevat, että lapsilla voi olla lisäksi läheisiksi tuntemiaan ihmissuhteita, jotka 

toteutuvat ainoastaan ei-kasvokkaisina, esimerkiksi netin keskusteluryhmässä. Tapscott (2010, 

41) toteaakin, että digitaalitekniikan avulla on mahdollista lähettää esimerkiksi pikaviesti yhtä 

helposti tuhansien kilometrien päähän niin tuttavalle kuin naapurille tekniikan ikään kuin pie-

nentäessä maailmaa. Tapscottia mukaillen maailma on muuttunut ”pienemmäksi”. Tämän li-

säksi tieto ja sosiaaliset suhteet ovat käden ulottuvilla digimedian mahdollistamina. Masseyn 

(2008, 133-134) ajatuksia lainaten vanhoja maantieteellisiä mittakaavoja on entistä vaikeampi 

erottaa toisistaan nyt, kun ne muodostavat toinen toisensa globaalin luodessa paikallista ja päin-

vastoin. Aikasuhteet muuttuvat välimatkojen muuttuessa merkityksettömiksi ja viestinnän 

muututtua välittömäksi. Tilan ja ajan kokemustemme muutokset ovatkin yhdessä synnyttäneet 

vahvan mielikuvan siitä, että aikaamme luonnehtii räjähdyksenomainen tilan ja ajan tiivistymi-

nen. Massey jatkaa, että kun sosiaalisia suhteita ajatellaan maantieteellisesti, voidaan todeta 

paikallisuuden muodostavien sosiaalisten suhteiden kurottuvan yhä pidemmälle paikallisten ra-

jojen yli. Lisäksi yhä harvemmat näistä suhteista muodostuvat paikkojen itsensä sisällä. (Mas-

sey 2008, 134.)  

Merikivi ym. (2016, 23) toteavat digitaalisen kulttuurin yleistyneen niin, ettei sitä voi ohittaa 

keskusteluissa lasten ja nuorten kulttuureista puhuttaessa. Irisvik & Utriainen (2017, 12) mai-

nitsevat, että älylaitteet eivät ole muusta maailmasta erillinen asia ja digitalisaatio liittyy suun-

nilleen kaikkeen, mitä tämän päivän lapset tekevät. Ruckenstein (2012, 61) viittaa aikaisem-

paan tekstiinsä (2012a) todetessaan, että lapsuustutkimuksen näkökulmasta on olennaista nähdä 
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teknologioiden ja lasten kohtaamisissa molempien vaikuttavan toisiinsa. Kaivolan & Rikkisen 

(2003, 90) mukaan virtuaalisessa maailmassa perinteiset rajat muuttuvat ja siellä luodaan uu-

denlaisia käsityksiä tiloista ja identiteeteistä sekä muodostetaan globaaleja yhteisöjä. Kaivola 

& Rikkinen pohdiskelevat, että on ehkä liian helppoa ajatella kybertilaa tai virtuaalitodellisuutta 

reaalimaailmalle vaihtoehtoisena tilana, joka hämärryttää arkipäivän todellisuutta. He viittaavat 

Inkiseen (2001) ja Paasiin (2002) todetessaan, että multimediasukupolven nuoret pikemminkin 

nivovat reaalimaailman ja virtuaalimaailman yhteen sukkuloimalla eri medioiden parissa vali-

ten kuhunkin tehtävään, aikaan ja fyysiseen tilaan sopivan välineen. (Kaivola & Rikkinen 2003, 

90.)  

Matikkala & Lahikainen (2005, 107) toteavat, ettei mediatekniikan säännöllinen ja monipuoli-

nen käyttö tarkoita sitä, että lapsi unohtaisi muut harrastukset. Myös Valkonen ym. (2005, 90-

91) korostavat, että lapsuus tietoyhteiskunnassa on monimuotoinen ja vaihteleva ilmiö. Tärkeää 

on muistaa, että niin perheitä kuin lapsiakin on erilaisia. Ei siis ole vain yhtä tapaa puhua tieto-

yhteiskunnan lapsista. Valkosen ym. mukaan onkin huomioitava, että vaikka medioilla on kes-

keinen rooli jo pientenkin lasten elämässä, se ei tarkoita, etteikö lapsuuteen liittyisi asioita, jotka 

ovat mediakulttuurin ulottumattomissa. Ruckenstein (2012, 69) painottaa, että kuvaruudut laa-

jentavat lasten maailmaa niissä tilallisissa puitteissa, jotka aikuiset heille järjestävät.  

Lapsuuden toimintatilat ovatkin laajentuneet fyysisestä, konkreettisesta ympäristöstä fyysisten 

ja ei-fyysisten toimintatilojen eriasteisiksi kombinaatioiksi. Digikohtaamispaikka näyttäytyy 

rajattomana, häilyvänä ja muuttuvana kokemuksellisena ulottuvuutena. Kokemus on jokaiselle 

henkilökohtainen ja ainutlaatuinen. Tutkimuskirjallisuuteen ja tutkimuksen tuloksiin peilaten 

ajattelen, että digimaailman mahdollistama rajaton digimediaulottuvuus voitaisiin oppia näke-

mään kiinteänä, luonnollisena ja merkityksellisenä osana lasten vapaa-ajan toimintatilaa, joka 

ei kuitenkaan poissulje fyysisen toimintatilan merkitystä. Niin sanottu perinteinen lapsuus näyt-

täytyy edelleen voimissa olevana ja merkityksellisenä toimintatilan pohjana, jonka päälle ja 

rinnalle limittyen on muodostunut ei-fyysinen ulottuvuus.   
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6. DIGITILA TARKASTELUN KOHTEENA 

 

Luvussa tarkastelen kirjoitelmien pohjalta, voiko digimaailmaa ajatella tilallisuuden näkökul-

masta omana tilana, ja jos voi, millainen tämä tila on? Käsittelen myös sitä, millaisena tilassa 

oleminen näyttäytyy? Analyysissa keskityn tiettyihin teksteistä nousseisiin lausumiin. Ilmai-

sut ”olla puhelimella” ja ”mennä tietokoneelle” toimivat päänavauksina tilallisuuden tarkaste-

lulle. Apuvälineitä tilallisuuden tarkasteluun sain semioottiseen sosiologiaan pohjautuvista aja-

tuksista. Digitilassa oloa havainnollistan runsain autenttisin kirjoitelmaesimerkein. Teksteissä 

digimediaan usein ”unohduttiin” ja toisin kuin fyysiseen ympäristöön liitetyissä tekemisissä, 

digimediaan käytettyä aikaa usein seliteltiin. Luvussa tarkastelen eri näkökulmista, mistä tämä 

ongelmallisuus kumpuaa?  

6.1. ”Olla puhelimella” - missä ollaan, mitä tapahtuu? 

Tilallisuuden näkökulmasta puhelimella-/tietokoneella olijat tarjoavat sangen mielenkiintoisen 

näkökulman siihen, missä ollaan, ja mitä tehdään, kun ollaan digilaitteella tai mennään digilait-

teelle. Digilaitteella olemisessa ja sille menemisessä täytyy olla kysymys jostain muustakin 

kuin pelkästä laitteesta. Selvää lienee se, ettei laite itsessään tarjoa sitä, mitä sen käytöllä hae-

taan. Lauseet digilaitteella olosta pitänevät sisällään syvemmän merkityksen, ja asiantilan to-

dellinen merkitys paljastuu digilaitteen takaa. Mitä tämä oleminen sitten on ja mikä on sen 

merkitys? Pyrin avaamaan ajatusta tässä alaluvussa. Johdattelujen kautta pyrin osoittamaan, 

että olemista digilaitteella voidaan ajatella aktiivisena toimintana ja tilassa olemisena. 

Digilaitteelle menemisen ja laitteella olemisen problematiikkaa lähden purkamaan esittelemällä 

suoria tekstilainauksia kirjoitelmista. Tekstikatkelmat havainnollistavat, miten lapset digilait-

teelle menemisen ja olemisen ilmaisevat. Olen tarkoituksellisesti ottanut mukaan useita esi-

merkkejä laitteelle menemisestä ja olemisesta havainnollistaakseni ilmaisujen yleisen käytön. 

Seuraavissa lainauspätkissä mennään digilaitteelle. 

”… Sen jälkeen Aino meni sänkyyn puhelimelle ja nukahti.” (1/28 - 5.lk., tyttö) 

”… Aino syö aamupalan ja menee puhelimelle. Vähän ajan päästä Aino menee takaisin yläkertaan.” 
(2/29 - 5.lk., tyttö) 

”Taidan mennä tietokoneelle” hän ajattelee, ja koko loppupäivä meneekin tietokoneella ollessa.” (4/71 
- 6.lk., tyttö) 
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Kirjoitelmissa, joista lainaukset on poimittu, ei sen kummemmin selitetä, mitä digilaitteelle 

meneminen tarkoittaa. Tietokoneella saatetaan myös käydä, eli piipahtaa digilaitteelle lyhem-

mäksi ajaksi. Tässäkään kirjoitelmassa tietokoneella käyntiä ei sen kummemmin selitellä. 

”...Kun Aino menee kotia hän käy tietokoneella. Sen jälkeenhän tekee läksyt hänelle on tullut vain matik-
kaa...” (4/84 - 6.lk., tyttö) 

Seuraavassa tekstikatkelmissa ollaan puhelimella. Tekstin kirjoittaja ei kertomuksessa sel-

vennä, mitä puhelimella olo tarkoittaa. 

”… Ensin hän oli noin tunnin Jarin luona puhelimella… kun he olivat Antilla he oli puhelimilla ja tieto-
koneilla noin 2h… Sitten he olivat vielä koirien kanssa kunnes he olivat taas puhelimella yhdeltätoista he 
olivat Antin huoneessa ja juttelivat, kunnes he alkoivat nukkua.” (4/67 - 6.lk., poika) 

Alla olevat tekstikatkelmat antavat tärkeää informaatiota siitä, mitä puhelimelle meneminen voi 

tarkoittaa. Katkelmissa kerrotaan, mitä laitteella tehdään. 

”… Ruan jälkeen aino menee tietokoneelle ja katsoo You Tubesta Viikon fail videoita. Hän ei jaksa katsoa 
niitä enään 21.00...” (4/96 - 6.lk., tyttö) 

”...Elokuvan jälkeen tytöt menevät Ainon huoneeseen tietokoneelle. tietokoneella tytöt lukevat Blogeja ja 
katsovat youtube videoita...” (3/78 - 6.lk., tyttö) 

Tekstikatkelmat puhelimella olemisesta antavat samantyyppistä informaatiota digilaitteen mah-

dollistamasta toiminnasta kuin digilaitteelle menemistäkin kuvaavat katkelmat. 

”… Olen on ensin puhelimella vähän aikaa. Pelaan pelejä.” (3/58 - 5.lk., poika) 

”...Hän (Aino) nousee ylös ja päättää että olisiko tietokoneella vai puhelimella syödessään aamiaista. 
Hän päättää katsoa puhelimestaan videoita,…” (4/31 - 5.lk., tyttö) 

Jotkin kirjoitelmaesimerkit ovat hieman mutkikkaampia. Tarinoissa päähenkilö tekee puheli-

men välityksellä jotain, esimerkiksi katsoo kaikki viestit, soittaa kaverilleen tai kuuntelee mu-

siikkia ja on puhelimella. Onko tekstipätkissä kyseessä sama toiminta vai ei? Todennäköisesti 

musiikin kuuntelu toimii lisänä puhelimella olemiselle, ja puhelimella tehdään samanaikaisesti 

jotain muutakin. Myöskään kaverille soittamista ei mielletä varsinaiseksi puhelimella ole-

miseksi. Kolmannessa tekstikatkelmassa lauseen rakenne antaa ymmärtää, että viestien katso-

minen liittyy puhelimella oloon. 

 ”...Hän oli puhelimella ja kuunteli musiikkia...” (3/70 - 6.lk., tyttö) 

”… antti menee keittiöön ja syö amupalaa kun hän on sen tehnyt hän on vahä aikaa puhelimella ja soittaa 
hyvälle kaverilleen Pentille ja pyytää häntä ulos…” (1/89 - 6.lk., poika) 

”...Katson (Aino) nyt kaikki viestit ja olen puhelimella, sen jälkeen syön aamupalaa.” (1/76 - 6.lk., tyttö) 
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Kahdesta jälkimmäisestä tekstikatkelmasta on havaittavissa, että yhtäaikainen toiminta mah-

dollistuu digilaitteen avulla, ja tapahtuu digimaailmassa. Oletettavasti myös ensimmäisen esi-

merkin musiikin kuuntelu tapahtuu digilaitteen välityksellä. 

Digilaitteella olemisen, sille menemisen tai käymisen esimerkit antavat käsityksen siitä, mitä 

digilaitteella olo mahdollisesti tarkoittaa. Esimerkkien valossa näyttää siltä, että tietokoneelle 

meneminen pitää sisällään myös olemisen ja toiminnan ulottuvuuden. Digilaitteella oleminen 

tai sille meneminen näyttäytyy aktiivisena jossain tapahtuvana toimintana. Avaan tietokoneella 

olemisen ja tekemisen ulottuvuutta kahden autenttisen aineistoesimerkin avulla. Esimerkeissä 

digimaailmaan viittaavat tekemiset on korostettu digitoiminnan havainnollistamiseksi eri vä-

rein - yhteydenpito on kuvattu sinisellä, digikatselu punaisella, sosiaalinen media vihreällä, 

kännykkäsovellus tummanvihreällä, valokuvaaminen keltaisella, musiikin kuunteleminen vio-

letilla ja puhelimella olo oranssilla. Esimerkit syventävät käsitystä siitä, mitä tietokoneella ole-

minen tarkoittaa ja mitä digilaitteella tehdään? Kehyskertomus (3/70 - 6.lk., tyttö) on valloittava 

esimerkki puhelimella olosta ja siitä, miten digilaite kulkee mukana aina ja kaikkialla. 

”Aino meni syömään. Hän söi paahtoleipää. Sen jälkeen, kun hän oli syönyt hän meni pesemään hampaat. 
Sitten hän meni omaan huoneeseen ja oli puhelimella. Hän oli ollut jonkin aikaa puhelimella ja tajusi, 
että hänellä on jalkapallopeli kolmen tunnin päästä. Hän petasi sängyn ja laittoi hiukset kiinni. Hän 
laittoi ystävälleen Hannalle viestiä Snapchatissa, että pääseekö hän Hannan kyydillä peliin. Aino laittoi 
pelivaatteet päälle ja täytti juomapullon. Hanna ja hänen äitinsä tuli hakemaan häntä. Automatka oli 
hiljainen, koska Aino ja Hanna olivat puhelimilla. Ainon joukkue voitti pelin 3-1. Pelin jälkeen Hanna ja 
hänen kolme muuta ystävää sopivat, että he menevät Subwaylle syömään. Kun Aino tuli kotiin hän katsoi 
edellisen päivän Salkkarit. Sen jälkeen hän meni suihkuun ja kuivasi ja suoristi hiukset. Hänellä oli vielä 
ylimääräistä aikaa ennen kun hänen isänsä tulisi hakemaan häntä. Hän oli puhelimella ja kuunteli mu-
siikkia. Yhtäkkiä hänen isänsä soitti vihaisena, koska hän oli odottanut Ainoa pihalla 15 minuttia. Aino 
tajusi, että aika oli mennyt tosi nopeaa ja, että hän on myöhässä. Hän laittoi nopeasti takin ja kengä 
jalkaan. Hän meni autoon ja tajusi, että hänellä ei ollut pankkikorttia mukana. Hän nopeasti kävi hake-
massa sen ja meni nopeasti takaisin autoon. Automatkalla hän oli puhelimella ja viestitteli ystävilleen, 
jotka odotti häntä Subwaylla. Kun hän oli perillä Aino ja hänen kaverinsa menivät tilaaman ruokaa. 
Sitten, kun he olivat tilanneet, he menivät istumaan. Ennen kun sai koskea ruokaan siitä piti ottaa kuva 
ja laittaa se Sanpchattiin tai Instagrammiin. Kun he söivät he juttelivat ja olivat vähän myös puhelimilla. 
Kun he olivat syöneet he kiertelivät muissa kaupoissa ja soittivat kyydin millä pääsee kotiit. Aino ja hänen 
ystävänsä Senni ja Matilda menivät kuitenkin Tullin luo. Loppu illan he olivat Tuulin luona. He olivat 
käyneet kaupassa ostamassa lauantaikarkkia. He olivat myös sokkoa, pullonpyöritystä ja konkkaa. Aino 
jäi Tuulin luo yöksi. Illalla/yöllä he olivat puhelimella ja nauroivat. Loppujen lopuksi he nukkuivat 2h.” 
(3/70 - 6.lk., tyttö) 
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Kuvio 6: Toimintatilakartta (3/70 - 6.lk., tyttö) 

Esimerkistä ilmenee, että digimaailmassa ”ollaan”, ja siellä piipahdetaan. Oleminen voi tapah-

tua myös piipahduksena omaan digitodellisuuteen silloinkin, kun kaveri on läsnä. Digimaailma 

toimii myös yhteisten toimien dokumenttipaikkana. Kuvan ottaminen omasta ruoka-annoksesta 

ja sen laittaminen joko Instagramiin tai Snapchatiin on tästä hyvä esimerkki. Digilaite - tari-

nassa (3/70 - 6.lk., tyttö) puhelin - ominaisuuksineen toimii fyysisten kohtaamispaikkojen ja 

toimintatilan laajentajana ja sen merkitys on keskeinen. 

”hän mietti vielä vähän aikaa ja päätti, että hän on esin puhelimella ja sitten lähtee lenkille. Ensin Aino 
kävi katsomassa ig:n eli instagramin, - Vau kuinka monta tykkäystä! Aino hihkaisi. Hän näki kuvan hänen 
idolistaan Diana Breghanista - Voi kuinka kaunis hän on! Hän totesi. Miksen minä ole noin kaunis? Aino 
mietti. Hän istahti itku kurkussa sängylle ja kysyi ”Miksi kaikki paitsi minä ovat niin kauniita? Seuraa-
vaksi hän meni katsomaan snapchatin. Ainon luokkakaveri Silja oli ottanut todella aikuismaisen kuvan 
snapchattiin -Voi kuinka Silja on kaunis. Aino huokaisi. Ketkäköhän häntä addaa (eli seuraa) Alina joki-
nen, Fanny miettilä Sami keruinen hän jatkoi ja joku muhamed hinru. - Mahtaako Silja  edes tietää, että 
joku Muhamed seuraa häntä? Sitä Aino ei kauaa miettinyt kun hän mini jo musical.lyyn. Siellä hän ei 
kavaa viipynyt koska hän näki kauniita joten hän tuli kateelliseksi -Ai niin Facebook pitää vielä käydä 
tarkistamassa Siellä hän näki, kun hänen parasvirtuaalikaverinsa hehkutti kän nykkä sovellusta nimeltä 
My World tietenkin Ainon oli pakko käydä katsomassa mikä se oli niin hän testasi sitä ja sanoi itselleen, 
no minä pelaan tätä vielä viisi minuuttia, kunnes viisi minuuttia oli venähtänyt viideksi tunniksi ja äiti tuli 
yläkertaan kutsumaan Ainoa syömään. Ruualla Aino valitti päänsärkyä Äiti sanoi: Ehkä se johtuu siitä 
kun olit 8 tuntia puhelimella. Jaa-a no enmpä kyllä tuota tullutkaan ajatelleeksi, mutta mikset tullut sa-
nomaan - Aino kulta, kyllä sinun itse pitäisi huomata milloin on aika tulla pois ja kyllä minä olen täällä 
monia kertoja huudellutkin - Sekin taitaa olla totta, Aino sanoi. - No mutta sinun iloksesi, kutsuin Sinin 
kylään. - Voi kiitos äiti, Aino hihkaisi ja lähti siivoamaan.” (4/75 - 6.lk., tyttö) 
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Kuvio 7: Toimintatilakartta (4/75 - 6.lk., tyttö) 

Kehyskertomus (4/75 - 6.lk., tyttö) kuvaa monipuolista toimintaa digimaailmassa. Tarinassa 

digimaailmaa kuvataan sosiaalisten suhteiden areenana, jossa informaatiota saadaan toisilta ja 

toisista. Kertomuksen päähenkilö ei jaa tarinassa omia ajatuksia sosiaaliseen mediaan. Esimer-

kissä digimaailmaan meno tapahtuu omasta halusta, ja on näin ollen tekijälle merkityksellistä 

toimintaa. Kaikki digimaailmasta saatu informaatio ei kertomuksessa näyttäydy positiivisena. 

Digimaailman sisältö muokkaa selkeästi päähenkilön käsityksiä ihmisistä ja vaikuttaa hänen 

ajatuksiinsa ja tunteisiinsa aiheuttaen ahdistusta. Nuoreksi kasvamisen kivut ja median luomat 

ulkonäköpaineet tulevatkin kirjoitelmassa raadollisen hyvin esille ja näyttäytyvät kateellisina 

ajatuksina toisten kauneutta kohtaan. Suoninen & Modinos (2003, 9) toteavat, että medioilla on 

suuri merkitys nuorten maailman- ja ihmiskuvan, jopa identiteetin muotoutumiseen nuorten 

saadessa suuren osan tiedosta medioiden välityksellä. Medioiden välittämät sijaiskokemukset 

ovatkin tärkeitä identiteetin muodostumisessa ja nuorten arkielämässä. Suoninen & Modinos 

jatkavat, että mediat ovatkin nousseet merkittäväksi tekijäksi lasten ja nuorten sosialisaatio-

agentteina kodin, koulun ja vertaisryhmän rinnalle, jopa niiden ohi. Oksanen & Näre (2006, 98) 

puolestaan toteavat, että ulkonäkömurheita ei pitäisi sivuuttaa kevyesti, sillä ne kertovat paljon 
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lasten henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, sekä heidän suhteistaan muihin ihmisiin. Oksa-

nen & Näre jatkavat, että suomalaisten lasten ulkonäkömurheet tulisi ottaa vakavasti merkkinä 

heidän identiteettinsä hauraudesta. 

Kertomuksessa on lisäksi nostettu esille ajankohtainen aihe ”me ja muut”. Teema ilmenee teks-

tissä Muhamed Hinrun ihmettelemisenä ilmaisussa ”Mahtaako Silja edes tietää, että joku Mu-

hamed seuraa häntä?” Paikalliselta kuulostavat päähenkilön kaverit eivät saa kirjoittajalta eri-

koismainintaa, mutta vierasperäinen nimi ihmettelyineen tuodaan esille. Tuttuus koetaan tur-

vallisena, vieraalta kuulostavaa hieman ihmetellään ja koetaan maininnan arvoisena. Kertoma 

nimestä antaakin viitteitä kirjoittajan tilallisuuden käsityksestä suljettuine, rajattuine paikkoi-

neen, jossa ulkopuolelta tuleva koetaan vieraana. 

Kirjoitelmassa (4/75 - 6.lk., tyttö) digimaailmassa oleminen ja tekeminen kietoutuvat yhteen. 

Digilaitteella olemiseksi paljastuu sosiaalisen median maailma ja kännykkäsovelluksessa vie-

raileminen. Tarinassa digilaitteella olemista syvennetään toiminnan kertomisella - kuvaillaan 

sitä, missä digimaailmassa käydään ja mitä siellä tehdään. Esimerkit vievät eteenpäin ajatusta 

siitä, että digilaitteella olossa on kysymys jostain muusta kuin tahdosta olla laitteella. Laite ei 

ole toiminnan itseisarvo, vaan väline ja välikappale toiminnan todelliseen merkitykseen, digi-

tilaan siirtymiseen. Digilaitteen arvo näyttäytyy välineellisenä laitearvona. Liukuma välineen 

kautta tapahtuvasta yhteydenpidosta digimaailmassa olemiseen on häilyvä. 

Digimaailma näyttäytyy omana todellisuutena, johon on liitettävissä olemisen ja tekemisen il-

maisut. Olemisen ja tekemisen ilmausten teoreettisilla tarkasteluilla on mahdollisuus syventää 

digimaailman ymmärrettävyyttä omana ulottuvuutenaan. Semioottisesta sosiologiasta sekä 

greimasilaisesta semiotiikasta johdetut ajatukset tarjoavat apuvälineitä jäsentää ja ymmärtää 

digimaailman suhdetta fyysiseen todellisuuteen. 

Sulkunen (1997, 38-39) kirjoittaa, että merkityksen tuottaminen kielessä ei ole vain luokittelua 

ja merkityselementtien yhdistelemistä. Hän jatkaa, että merkityksen alkeisrakenteet voidaan ja-

kaa kahteen luokkaan, olemisen ja tekemisen ilmauksiin tai toisin sanoen asiantilojen ja toimin-

nan ilmaisuihin. Olemisen ilmaukset luokittelevat olioita tai kuvaavat niiden tilaa tai laatua kun 

taas tekemisen ilmaukset kuvaavat olotilojen muuttamiseen vaikuttavaa tai tähtäävää transitii-

vista toimintaa. Sulkusen mukaan on vaikea kuvitella mielekästä tekstiä, joka muodostuisi vain 

olemisen ilmauksista. Näin ollen semiotiikassa myös toiminta on keskeisellä sijalla. Sulkunen 

jatkaa, että toiminnan kuvaukset - narratiiviset rakenteet - ovat semioottisessa teoriassa keskei-

siä, koska ihmiset ajattelevat tavalla, joka muistuttaa tarinoiden logiikkaa. 
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Sulkusta (1997, 39) mukaillen ero olemisen (instransitiivinen) ja tekemisen (transitiivinen) il-

mausten välillä ei ole itsestäänselvä. ”Juhani on mies” on selkeästi asiantilan kuvaus (relatio 

comparationis), mutta entä ”Juhani rakastaa Lauraa” (relatio connexionis)? Entä miten on asian 

laita intransitiivista tekemisen tilaa koskevissa ilmauksissa kuten ”Juhani kirjoittaa”? Sulkusen 

mukaan on hyvä ajatella niin, että transitiivisten ilmausten ympärille kehittyy narratiivisia ra-

kenteita, intransitiivisten ympärille taas asiantilojen kuvauksia. Sulkunen toteaa aikaisempaan 

tekstiinsä (1992) viitaten, että näitä alkeisrakenteita voi kutsua puheen tai tekstin pinnan yti-

miksi. (Sulkunen 1997, 39.) 

Sulkunen (1997, 39) jatkaa, että pinnan ytimistä rakentuu laajempia kokonaisuuksia, jotka on 

sosiologista analyysia varten tarpeen erottaa toisistaan. Intransitiiviset - olemisen - asiantilojen 

kuvaukset rikastuvat luokituksina ja vastakohtarakenteina. Tilan kuvauksena lause ”Juhani kir-

joittaa” voisi Sulkusen mukaan esimerkiksi täsmentyä rinnastamalla Juhanin kirjoittaminen jo-

honkin muuhun puuhaan, jota hän ei tee tai joku muu tekee. Transitiivisen toiminnan ilmaukset 

puolestaan voivat rikastua tarinoiksi (esimerkiksi mihin Juhanin rakkaus Lauraa kohtaan joh-

taa) tai transitiivisen tekemisen tilan ilmauksiksi (esimerkkinä ilmaus, ”nauru pidentää ikää”).  

Sulkunen (1997, 40) toteaa, että merkityksen alkeismuodot, seemiset perusrakenteet, eivät il-

mene kielessä sellaisenaan. Ne edustavat Greimasin ajattelussa semionarratiivisten rakenteiden 

syvää tasoa, joka kielellistyy ”pinnan narratiivisessa syntaksissa” olemisen ja tekemisen il-

mauksina. Sulkunen toteaa Greimasin teorian saaneen vaikutteita Noam Chomskyn generatii-

visesta kieliteoriasta. Sen mukaan kaikille kielille yhteiset perusrakenteet generoituvat eli keh-

keytyvät tosiasiallisessa kielenkäytössä monimutkaisiksi merkitysten vivahteiksi. Sulkunen to-

teaa, että Greimas & Courtés (1979) kuvaavat tätä merkityksen muodostumisen kerrostunei-

suutta generatiivisen kulun kaaviolla. Syvä semioottinen taso muodostuu olemisen ja tekemisen 

lausumista. Lausuma viittaa siihen, mitä maailmasta sanotaan, miten se on jäsennetty raken-

teiksi, miten sen osien suhde on määritelty sekä millaista toimintaa siinä kuvataan. Lausuma 

voi jäsentyä sekä tekemisen että olemisen ilmausten varaan tarinaksi, selitykseksi tai esimer-

kiksi luokitukseksi. (Sulkunen & Törrönen 1997, 107.) Sulkunen & Törrönen (1997, 82) viit-

taavat Greimasiin & Courtésiin (1979) todetessaan, että olemisen lausumat luokittelevat ja ku-

vailevat maailman tilaa. Tekemisen lausumat kuvaavat sen muuttumista.  

Kehyskertomuksesta (3/58 - 5.lk., poika) poimitut lauseet ”… Olen on ensin puhelimella vähän 

aikaa. Pelaan pelejä.”, on ensimmäisessä virkkeessä kuvaus instransitiivisesta tekemisen ti-

lasta. Päähenkilöllä on puhelin, jolla hän tekee jotain ollen jossain. Lisäksi päähenkilö on ni-
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menomaan puhelimella, eikä tee jotain muuta, esimerkiksi lue kirjaa tai leiki autoilla. Jälkim-

mäinen virke kuvaa transitiivista tekemistä, ja täsmentää ensimmäistä lausetta, antaa sille 

mieltä. Lause pelaan pelejä jäsentää puhelimella olon sisältöä, sitä mitä digilaitteella tehdään. 

Henkilö pelaa pelejä, ei esimerkiksi katso videoita. Päähenkilö on laitteella jossain pelaten pe-

lejä. 

Sulkusen sekä Greimasin & Courtésin ajatteluun pohjautuvat olemisen ja tekemisen lausumien 

tarkastelut vahvistavat käsitystä siitä, että aikaisemmin kutsumaani digitodellisuutta tai digi-

maailmaa voi ajatella tilallisuuden näkökulmasta digitilana. Digitila voidaan käsittää rajatto-

mana, vastavuoroisena sosiaalisuuden areenana, abstraktina tilana, joka on alati muuttuva ja 

uutta luova. Digiympäristö on symbioottisessa vuorovaikutussuhteessa fyysisen ympäristön 

kanssa, eivätkä ne ole toisistaan erotettavissa. Yksilö on samanaikaisesti läsnä niin fyysisessä 

ympäristössä kuin digitodellisuudessakin. Kokemuksesta voitaneen katsoa syntyvän digitila. 

6.2. Aika ja digimediaan unohtuminen 

Joissain kertomuksissa ajan ilmaisut toimivat tarinan tärkeinä jäsentäjinä. Tarinoissa kuvataan, 

mitä tehdään mihinkin kellonaikaan. Digitekemiset ilmoitetaan täsmällisinä aikoina niissä ker-

tomuksissa, joissa aika toimii kertomuksen jäsentäjänä. Vaikka aika on ilmoitettu tarinan jä-

sennyksen näkökulmasta, viittauksilla aikaan on merkityksensä. Tekemisen täytyy olla jollain 

lailla merkityksellistä, mikäli siihen uhrataan aikaa omasta tahdosta. Viittaukset käytettyyn ai-

kaan digimedian parissa kuvastanevatkin suhdetta digitoimintaan. 

”… Antti on vielä kymmeneltä aamulla sängyssä, kunnes hän puki vaatteet päälle ja lähti… Ensin hän oli 
noin tunnin Jarin luona puhelimella. Klo 12 he olivat pihalla pyöräilemässä… kello 10.00 Antti ja Jari 
lähtivät kotiin. kun he olivat Antilla he oli puhelimilla ja tietokoneilla noin 2h. Klo 19.00 illalla he kysyivät 
pääseekö Jari Antille yöksi… Yhdeksältä he menivät antille ja söivät iltapalan… kunnes he olivat taas 
puhelimella yhdeltätoista he olivat Antin huoneessa ja juttelivat,…” (4/67 - 6.lk., poika) 

”… Antti lähtee sitten kotiin, koska kello oli jo kolme… Hän piirsi kunnes kello löi viisi… Sitten kun kello 
oli kuusi, Antti lähti kotiin...Antti katsoi tunni televisiota… Sitten Antti katsoo vielä puoli tuntia televi-
siota...” (1/1 - 4.lk., poika) 

Kertomuskatkelmissa (4/67 - 6.lk., poika) ja (1/1 - 4.lk., poika) viitataan aikaan usein. Aika 

toimii kertomusten jäsentäjänä, ja kertoja haluaa ilmaista päivän kulun etenemisen ajankulun 

ilmauksilla. Ajankulun ilmaukset kuvastanevat myös kunkin toiminnan merkityksellisyyttä. 

Tarinassa (4/67 - 6.lk., poika) kertoja kirjoittaa, että päähenkilö oli kaverin luona tunnin puhe-

limella, uudelleen päähenkilön kotona kaksi tuntia puhelimilla ja tietokoneilla, kunnes taas il-

lalla oltiin puhelimella. Kertomuksessa (1/1 - 4.lk., poika) kertoja ilmaisee, että Antti katsoi 

tunnin ja sitten vielä puoli tuntia televisiota. Molemmissa kertomuksissa digitekeminen toistuu, 

mikä kuvastaa tekemisen arvoa. Toimintoja olisi tuskin toistettu, mikäli ne olisivat olleet täysin 
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merkityksettömiä. Tällöinhän kertomuksen henkilöt olisivat voineet tehdä jotain muuta. Toi-

mintaa tuskin jatkettaisiin muuten kuin pakon alla, mikäli sillä ei olisi toimijoille jotain annet-

tavaa. Kullman ym. (2012, 15) toteavat Caseyhin (1996) ja Gieryyn (2000) viitaten, että sään-

nöllinen tiloissa liikkuminen ja viipyileminen muuntavat ne merkityksellisiksi paikoiksi, jolloin 

niissä korostuvat erityiset tunteisiin ja aisteihin vetoavat piirteet. Ne synnyttävät meissä tuttuu-

den, kuulumisen ja läheisyyden tuntemuksia. 

Digimediakertomuksissa digitilassa oleminen näyttäytyy kaikkiaan mukavana toimintana, joka 

lähtee lähes aina toimijasta itsestään ja hänen halustaan tehdä jotain digilaitteen välityksellä. 

Digitilassa saatetaan piipahtaa ja sieltä palataan muiden toimintojen pariin. 

”… Sitten he olivat vielä koirien kanssa kunnes he olivat taas puhelimella yhdeltätoista he olivat Antin 
huoneessa ja juttelivat, kunnes he alkoivat nukkua.” (4/67 - 6.lk., poika) 

Digitilassa piipahdetaan usein yhteydenpidon tai digikatselun merkeissä. Myös tiedonhankinta 

kuvataan kirjoitelmissa nopeana digimaailmassa käväisynä. Digitilassa piipahtaminen saattaa 

olla ajankulua ja välivaihe tekemisten välissä siirryttäessä varsinaiseen toimintaan. Alla ole-

vassa esimerkissä uni ei tule, joten elokuvaa katsotaan unta odotellessa. Digikatselu toimii vä-

livaiheena nukkumiselle. 

”...Mutta Aino ei saanutkaan unta, vaan hän aikoi katsoa vielä vähän aikaa elokuvaa, ja sitten hän meni 
nukkumaan...” (1/36 - 4.lk., tyttö) 

Digitoiminta saattaa olla myös fyysisesti toiminnallista, johtuen digitoiminnan luonteesta. Pe-

lisovellus Pokémon Go mahdollistaa pelaamisen ja fyysisen liikkumisen. Esimerkissä Pokémon 

-jahdissa aikaa vierähtää pyöräillen ja pelaten pari tuntia. 

”Antti päättääkin että menee pyörällä etsim pokemoneja kavereiden kanssa. Antti on ollut jo reilun kaksi-
tuntia etsimässä pokemoneja.” (4/4 - 4.lk., poika) 

Kertomusten joukossa on esimerkkejä siitä, että digimaailmassa vietetään tarkoituksellisesti ai-

kaa, ja toimintaan satsataan, esimerkiksi herkkuja ostamalla. Toiminta onkin tuolloin lähinnä 

fyysisen ympäristön ja digiympäristön yhdistämistä, jolloin molemmat ympäristöt ja suunnit-

telu mahdollistavat henkilökohtaisen kokonaisvaltaisen kokemuksen. 

”...(Antti) Haettiin jaskan kanssa kamppeet meiltä ja ostettiin kaupalta herkut ja lähdettiin pelaamaan 
playstayssönillä nhl16 se on hyvä peli pelaan yleensä nhl joukkueella pelattii yö myöhään ja syötiin kaikki 
karkit ja laitettiin 03.00 nukkumaan yöllä...” (3/54 - 5.lk., poika) 

Esimerkissä digipelaaminen kaverin kanssa näyttäytyy moniulotteisena ja kokonaisvaltaisena 

kokemuksena, joka muodostuu fyysisen ympäristön, digiympäristön ja sosiaalisen toiminnan 

kombinaatiosta. Suotuisalle toiminnalle luovat puitteet fyysinen ympäristö herkkuineen, sosi-

aalinen suhde kaverin kanssa, sekä laitteen ja pelin mahdollistama digimaailma. Esimerkissä 
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toimintaan selkeästi satsataan ja sitä suunnitellaan. Onhan kotoa haettu Jaskan tavarat ja kau-

pasta hankittu karamellia. Katkelmassa pelaaminen koetaan mukavana ja mielekkäänä tekemi-

senä. Pelaavathan Antti ja Jaska yömyöhään - klo 3.00 saakka. Tarinassa digitoiminta näyttäy-

tyy mutkattomana, sallittuna tekemisenä, joka kuuluu yökyläilyyn kaverin luona. 

Toisinaan digitekeminen muodostuu tarinoissa niin mukaansatempaavaksi, että ajankulua ei 

huomata ja digitilaan unohdutaan. Alun perin saattaa olla tarkoitus vain piipahtaa tekemässä 

digilaitteella jotain, mutta käynti venähtääkin huomaamatta pitkäksi toviksi. 

”… Antti alkaa pelaamaan hänen uudella Xboxillaan fifaa. Monen tunnin päästä Antti huomaa, että kel-
lon on jo kaksi yöllä ja laittaa nukkumaan.” (3/62 - 6.lk., poika) 

Latva (2004, 38) kuvaa uppoamista Csikszentmihalyin (1997, 1990, 1988) sanoin eräänlaisena 

Flow-tilana, joka on mahdollista syntyä vain silloin, jos henkilö itse on motivoitunut suoritet-

tavaan toimintaan. Csikszentmihalyin (1990) mukaan Flow-tilakokemus muodostuu niin koko-

naisvaltaiseksi, että henkilö menettää keskittyessään ajan ja paikan tajun. Latvan mukaan digi-

taaliset pelit ovat parhaimmillaan erinomaisia flow-kokemusten tuottamisessa. Ermi ym. (2005, 

131) puolestaan toteavat, että pelaamista tutkittaessa ja havainnoidessa tulee nopeasti selväksi 

se, että digitaaliset pelit viehättävät lapsia. Joskus tämä viehätys ja immersio- eli uppoamisko-

kemus voi vaikuttaa suoranaiselta riippuvuudelta, kun lapsen eläytyessä ja keskittyessä pelaa-

miseen hänen ajantajunsa hämärtyy. Ermi ym. mainitsevatkin monien pelien olevan niin veto-

voimaisia, että niihin on helppo uppoutua ja käyttää aikaa enemmän kuin kenties itse tiedostaa. 

Kirjoitelmissa digitilaan uppoutuminen ja siihen syventyminen eivät aina näyttäydy ongelmat-

tomina. 

”…Aino päättää harjoitella kitarallaan uutta kappaletta. Aino ei ehdi harjoitella kauan, kun tajuaa, että 
hän ei eilen katsonut uuden päivän ennakko jaksoja. Aino avaa tietokoneen ja alkaa katsomaan Uutta 
päivää. Kun Aino on kolmannessa, ja viimeisessä jaksossa menossa Ainon ovi kello soi. Aino menee 
avaamaan ja siellä on Saara. Saara on vähän näreissään Ainolle, kun joutui odottamaan kahvilassa, 
koska Aino oli unohtanut tapaamisen…” (3/74 - 6.lk., tyttö)  

Tarinakatkelmassa kerrotaan, että digitilaan uppoutuminen - televisiosarjan katsominen - muut-

tuu niin intensiiviseksi kokemukseksi, että varsinainen suunniteltu tekeminen unohtuu. Päähen-

kilö ei muista sovittua tapaamista kaverin kanssa kahvilassa, vaan unohtuu digitilaan. Saman-

kaltaisia ongelmia ajankäytön ja digimediaan unohtumisen kanssa on kertomuksen (2/61 - 6.lk., 

tyttö) päähenkilöllä. 

”… Hän selailee kännykkäänsä, samalla kun hän syö ”Voi hitto. Piti mennä Ellin kanssa kauppakeskuk-
seen (nimi poistettu) tänään. Samalla minuutilla Elli soittaa Ainolle ”Hei! Missä oot?” Aino vastaa: ”Ko-
tona. Heräsin äsken” Elli kysyy: ” Aino mitä ihmettä! Kello on puoli kakstoista!” siinä samassa Aino 
vastaa: ”Laitoin kolmelta yöllä nukkuun. Vähän veny tuo netflixin kattominen...” (2/61 - 6.lk., tyttö) 
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Tarinassa Netflixiä on tullut katsottua yömyöhään, jonka seurauksena Aino on nukkunut liian 

pitkään ja unohtanut tapaamisen kauppakeskuksessa kaverinsa kanssa seuraavana päivänä. Pää-

henkilön kaveri kauhistelee, miten Aino on vielä kotona, vaikka kello on jo puoli kaksitoista 

päivällä. Syy löytyy digimedian katselusta ja tilaan unohtumisesta. 

Kertomukset ajankulusta ja digitilaan unohtumisesta saavatkin joissain tarinoissa opettavaisen 

muodon. Aineistosta on löydettävissä niin sanottuja opettavaisia tarinoita digitilan vaaroista. 

Opettavaisten tarinoiden takaa on löydettävissä Sulkusen & Törrösen (1997, 91) esittelemä 

Greimasin muotoilema ajatus siitä, että tietyt tunteet ovat modaalisten määreiden ketjuuntumi-

sen tulosta. Tyypillisissä kertomuksessa subjektisankari ensin motivoidaan toimintaan, jonka 

jälkeen hän suorittaa tehtävän. Lopuksi hänet tunnistetaan sankariksi, tehtävän suorittajaksi. 

Sulkunen toteaa, että rakenteissa, joissa modaaliketju kehittyy tunteeksi, esimerkiksi vihaksi, 

esiintyy kaksi subjektia S1 ja S2. Subjektit voivat sijoittua samaan persoonaan kun kysymyk-

sessä on itseen kohdistuva viha ja niiden välillä uskonvarainen luottamussopimus, jonka nojalla 

S1 odottaa, että S2 kokee velvollisuudekseen S1:n halun toteuttamisen. Jos tämä odotus ei to-

teudu, S1 on pettynyt. Tämä johtaa koston ohjelmaan, eli vihaan. 

Alla kuvattu autenttinen kertomus on tarinamuotoinen opetus liiallisen valvomisen ja digikäy-

tön seurauksista. 

”Aino päätti alkaa harjoitella piano läksyä. Hän soitti pianoa noin puolituntia ja päätti sitten lukea tule-
vaan kokeeseen, mutta lukemisen keskeytti Ainon puhelin, joka soi. Ainon paras kaveri soitti Facetimellä. 
Ainon kaverikin luki kokeeseen, mutta sanoi että ”kokeisiin luku on tylsää, joten päätin: soittaa sulle”. 
Aino oli jutellut jo 4 tuntia kaverinsa kanssa. Kello oli jo 21.00 ja Ainon äiti tuli sammuttamaan valot 
huoneesta. Aino ei ollut valmis menemään nukkumaan joten päätti selata puhelinta. Kylläpä aika riensi 
kellohan on 4.00 ja 3 tunnin päästä pitäisi herätä ja lähteä jalkapallo peleihin. Jalkapallo pelissä aino 
oli tehnyt väsymyksestään viisi omaamaalia ja siksi he olivat hävinneet 5-0. Äiti soittaa Ainolle ja raivoaa 
siitä kuinka pettynyt hän on Ainoon. Ei olisi ehkä kannattanut valvoa niin pitkään, Aino mietti. Kun hän 
pääsi kotiin hän vain lösähti omalle sängylleen ja selasi taas puhelinta. Hän selasi puhelinta koko päivän 
kunnes sitten laittoi puol 11 nukkumaan. maanantaina oli koe ja Aino sai siitä hylätyn. Nyt minä yritä 
panostaa vähän enemmän koulunkäyntiin, hän mutisi. ” (3/66 - 6.lk., tyttö) 

Kertomuksen ensimmäistä digitoimintaa ei ole suunniteltu, vaan kaveri saa päähenkilön soitol-

laan yhteiseen tilaan. Tekstissä yhteydenpito kaverin kanssa venähtää usean tunnin mittaiseksi. 

Yhteydenpito johtaa digitilassa viipymiseen ja jutteleminen kaverin kanssa FaceTimen välityk-

sellä osoittautuu viihdyttävämmäksi kuin kokeeseen lukeminen. Yhteydenpito venähtää usean 

tunnin mittaiseksi, ja toiminta vaikuttaa tekohetkellä merkitykselliseltä. Kertomuksessa pää-

henkilö ja hänen kaverinsa ovat fyysisesti kodeissaan, mutta yhteinen kohtaamispaikka digiava-

ruudessa muodostaa jaetun tilan, jossa aikaa vietetään. Tarinan edetessä ilmenee, että päähen-

kilöllä on myös oma halu toteuttaa digitoimintaa. Päähenkilö selailee puhelintaan ja unohtuu 

digitilaan. Sama toiminta jatkuu seuraavana päivänä. Puhelimen selailu ja lopulta digitilaan 
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unohtuminen menevät tarinassa vaihtoehtoisen tekemisen, nukkumisen ja kokeeseen lukemisen 

edelle. Kirjoitelman päähenkilö arvottaa tekemisiä, ja digitilassa viipyily osoittautuu tekohet-

kellä kiinnostavammaksi vaihtoehdoksi kuin muut vaihtoehdot. Digitilassa viipyminen ja digi-

toiminnasta johtuva ajankäyttö kostautuvat huonoina tuloksina jalkapallopelissä ja kokeissa. 

Aineiston opettavaisista tarinoista - myös yllä olevasta kertomuksesta - on löydettävissä selkeä 

kertomuksellinen rakenne. Näissä päähenkilö joko itsestä riippumattomista syistä tai piipah-

duksenomaiseksi tarkoitetun digikäynnin seurauksena uppoutuu digitoimintaan täysin, ja huo-

maa unohtuneensa digitilaan. Digitilaan unohtumisen seurauksena tapahtuu jotain ikävää, esi-

merkiksi päätä särkee, kaveri vihastuu, koska asiat oli sovittu toisin, tai koe/peli menee huo-

nosti. Joko päähenkilö itse on pettynyt toimintaansa, tai joku ulkopuolinen - usein äiti - moittii 

häntä liian pitkäkestoisesta digitoiminnasta. Mukavana alkanut digitoiminta muuttuu seurauk-

sien kautta pettymykseksi, joka ei saa toistua. Päähenkilö päättää ottaa tilanteesta opiksi ja toi-

mia seuraavalla kerralla toisin. Opettavaiset tarinat pitävät sisällään kirjoittajan sisäistämän, 

lukijalle suunnatun opetuksen siitä, ettei ole hyväksi viettää liiaksi aikaa digitilassa - seuraukset 

eivät voi olla hyvät. 

Kertomusten perusteella aika ja toimintaan syventymisen aste muodostuvat keskeisiksi teki-

jöiksi ajateltaessa digimaailmaa tilallisuuden näkökulmasta. Kirjoitelmissa digitila ei näyttäydy 

ongelmana, mikäli toiminta kuvataan ohimenevänä, yhtenä tekemisenä muiden joukossa, tai 

digimaailmassa vierailua on suunniteltu esimerkiksi yökyläilyn merkeissä. Jos pikaiseksi suun-

niteltu digitekeminen muuttuu pidempikestoiseksi tai digitilaan unohdutaan, siitä näyttää muo-

dostuvan ongelma. 

6.3. Digitila ja kontrolli 

Alaluvussa tarkastelen lasten ajatusten pohjalta, millaisena he kuvaavat aikuisten suhteen kir-

joitelmien lasten digimediankäyttöön? Pro gradu -aineistosta ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä 

kirjoittajien todellisista ajatuksista johtuen eläytymismenetelmällä hankitusta aineistosta ja sen 

ominaispiirteistä. Jonkinasteisia päätelmiä aineiston pohjalta voi kuitenkin tehdä. Teksteissä 

toistuvat tietyt elementit, joiden pohjalta voi vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä sosiaalisen toi-

minnan luonteesta. Kirjoitelmien sisällöt ovat heijastumia sosiaalisesta toiminnasta. 

Kirjoitelmissa digimaailmaan siirtymiset kuvataan kaikkiaan melko mutkattomina. Digitoimin-

taan jopa kannustetaan äidin hahmossa: 

”… Ainon puhelin piippasi. Viestissä luki: Olen isän ja Hilla-koiran kanssa pitkällä lenkillä. Voit kysyä 
jotain kaveria vaikka elokuviin. Terveisin äiti.” (4/35 - 5.lk., tyttö) 
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Lausuma digitoimintaan kannustamisesta on jokseenkin harvinainen. Kertomuksissa ei olekaan 

kuin muutama viittaus siihen digitoimintaan kannustamisesta vanhemman taholta. Poikkeuksen 

tekevät puhelimella soittamiseen kehottaminen, sekä digikatselu perheenjäsenten kanssa. 

Viitteitä digimediaan liitettävistä ongelmista antoivat jo edellisen alaluvun pohdinnat ajasta ja 

digimediaan unohtumisesta. Erityisesti digimediaan uppoutuminen ja opettavaisten tarinoiden 

kertomusmuoto toivat esille sen, ettei digikäyttö ole ongelmatonta. Merikiven ym. (2016, 48) 

tutkimuksessa todetaan, että noin puolella heidän tutkimukseensa vastanneista lapsista ja nuo-

rista on ollut usein tai joskus riitaa kotona perheen aikuisten kanssa median käytöstä tai sen 

rajoittamisesta. Ristiriitoja on ilmennyt useammin nuoremmilla vastaajilla. Alaluvussa jatkan 

digitilan tarkastelua kontrollin näkökulmasta aloittaen lasten itsekontrollin tarkastelusta. 

Lapsilla digimediasta kirjoittamattomuus voi olla sattumaa, jolloin asiasta ei vain tullut kirjoi-

tettua. Se voi olla myös osoitus vähäisestä digimedian käytöstä - jos digimedia ei ole olennainen 

osa vapaa-aikaa, siitä ei ehkä kirjoiteta tarinoissakaan. Digimediasta kirjoittamattomuus saattaa 

olla myös tietoinen valinta - tietoista digimediamainintojen poissulkemista kirjoitelmista. Van-

derbeck (2010, 40) toteaa, että lapsen ja aikuisen kategoriat tuotetaan suhteessa toisiinsa. Hän 

jatkaa, että lasten ja muiden välisen suhteen luonteen ymmärtäminen on lapsuuden tutkimuk-

sessa tärkeää. Karlssonin (2010, 128-129) ajatuksia mukaillen tutkimustilanteeseen vaikuttavat 

tutkijan odotukset, kulttuurissa ja yhteiskunnassa vallitsevat arvostukset sekä aikuisten taipu-

mus toimia lasten kanssa kasvattavasti ja opettavasti. Lapsi on saattanut tottua aikuisen odotta-

van häneltä tiettyjä vastauksia. Karlsson toteaakin lasten olevan taitavia huomaamaan aikuisen 

odotukset ja kiinnostuksen kohteet lausuttujen sanojen takaa. Karlsson jatkaa, että aikuisen tie-

toinen ja usein myös tiedostamaton johdattelu voikin rajata asiaa, johon lapsi kokee voivansa 

vastata. Tästä näkökulmasta kirjoittamattomuus voidaan tulkita aikuisen odotuksista käsin. 

Lapsi on saattanut kuulla kotonaan tutkielman käsittelevän digimediaa. Aihe saattaa näyttäytyä 

hänelle ristiriitaisena joko tutkimusaiheen tai perheen kasvatusmallin näkökulmasta. Lapsi voi 

olla hämmentynyt, eikä tiedä onko digimediasta hyvä kirjoittaa vai ei. Kenties hän on päätynyt 

digimediasta kirjoittamattomuuteen varmana valintana, ja nähnyt fyysisestä ympäristöstä ker-

tomisen ongelmattomana alueena.  

Sosiaalisen median vähäisempien, ja puuttuvien kuvausten takana voi olla ikään sidotut sosiaa-

lisen median käyttäjäsuositukset. Kirjoitelman aikoihin lähes kaikki lapset olivat alle 13 -vuo-

tiaita, ja näin ollen sosiaalisen median käyttäjäsuosituksia nuorempia. Mahdollisesti lasten van-

hemmat ovat kieltäneet sosiaalisen median käytön nuorilta lapsilta, eikä aihe tunnu sen vuoksi 

ajankohtaiselta. Suoria kommentteja ikärajoista ei kirjoitelmista löydy. Fyysisiä kertomuksia 
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ilman digimediamainintoja on analysoiduissa kirjoitelmissa 15 kappaletta, eli selkeä vähem-

mistö. Löyhänä johtopäätöksenä voi todeta, että kaikkiaan digimedia koetaan melko luonnol-

liseksi kirjoittamisen aiheeksi. 

Tarinoissa digimediasta saatetaan kirjoittaa, mutta kertomuksessa päähenkilö itse rajoittaa di-

gilaitteen käyttöään, tai on käyttämättä sitä, mikäli tilalla on parempi tai suotavampi vaihtoehto. 

”Omassa huoneessaan hän aikoi soittaa ystävälleen että pääsisikö tämä ulos kanssaan. Aino katsoi pu-
helinta mutta laski sen takaisin paikoilleen. Ystäväni asuu niin lähellä että voin hakea hänet… Ja tottakai 
hän kertoi vanhemmilleen lähtevänsä ulos… Kun he olivat kävelleet jonkin aikaa Niin Ainon oli palattava 
kotiin sillä kello oli jo viisi... (2/10 - 4.lk., tyttö) 

Tarinassa päähenkilö arvottaa puhelimella soittamisen ja ulkoilun välillä, ja päättää hylätä soit-

tamisen. Päähenkilö perustelee kaverin hakemista henkilökohtaisesti sillä, että tämä asuu niin 

lähellä - on parempi mennä itse, kuin käyttää puhelinta. Kertomuksen sankarilla on puhelin jo 

kädessään ajatuksena soittaa, mutta hän päätyy suotavampaan ratkaisuun. Päähenkilön käyttäy-

tyminen kertomuksessa on muutenkin mallikasta - hänellä on itsekontrollia. Pihalle mennessään 

Aino toteaa - "tottakai" -ilmaisulla - kertovansa vanhemmilleen lähtevänsä ulos. Tekstikatkel-

masta myös ilmenee, että päähenkilöllä on kotiintuloaika, jota hän noudattaa. Tarinan kirjoittaja 

on selkeästi sisäistänyt ajatuksia siitä, kuinka lapsen tulee perheessä toimia - digilaitteita ei saa 

käyttää liian pitkään, vanhemmille on aina kerrottava, minne menee ja on noudatettava kotiin-

tuloaikoja. Kirjoitelman lapsi osaa suhteuttaa oman toimintansa kasvattajan odottamaan toi-

mintaan (Ylönen, 2012, 102). 

Seuraavassa tekstikatkelmassa kuvataan jokseenkin ristiriitaista suhtautumista digitoimintaan. 

 ”… Syötyäni menin huoneeseeni ja otin puhelimen käteen. Anna oli lähettänyt viestiä. Anna kysyi voi-
sinko tulla niille tänään klo 3. Kysyin äidiltä lupaa. Äiti onneksi lupasi, koska muuten olisin röhnöttänyt 
koko päivän sängyssäni puhelimella.” (2/73 - 6.lk., tyttö) 

Tekstikatkelmassa (2/73 - 6.lk., tyttö) on selkeä viittaus siihen, että digilaitteella toimiminen ei 

ole yhtä suotavaa kuin esimerkiksi kaverin kanssa oleminen. Pätkästä kuitenkin ilmenee, että 

digioleskelu olisi ollut seuraava vaihtoehto, mikäli kaverin luokse ei olisi ollut lupa mennä. 

Kertomuksessa digitoiminta nähdään toisaalta haluttavana, toisaalta paheksuttavana toimin-

tana. Tarinan osiossa digitoimintaa kuvataan karskisti puhelimella röhnöttämiseksi sängyllä. 

Päähenkilö toteaakin, että onneksi äiti antoi luvan olla kaverin kanssa. Esimerkissä äiti lupineen 

toimii pelastajana joltain paljon pahemmalta. Mikäli lupaa ei olisi saatu, tilalle olisi tullut toi-

nen, huonompi vaihtoehto - puhelimella röhnöttäminen sängyllä. Esimerkki osoittaa, että digi-

tilassa olemisessa on jotain paheksuttavaa. Kuvaus röhnöttämisestä sängyllä antaa viitteitä siitä, 

että fyysinen liikkumattomuus voi olla paheksumisen syy. 
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Joissain kertomuksissa digikäytön säännöt tai rajoitukset ovat selkeästi nähtävissä lupien, oh-

jeiden ja suorien kieltojen muodossa. Usein ohje tai kielto on päähenkilön ulkopuolelta toteu-

tettua kontrollia. Kertomuksissa ohjeistaja tai kontrolloija on usein oma vanhempi. Tarinassa 

(1/28 - 5.lk., tyttö) äiti komentaa jättämään digitoiminnan ja menemään ulos leikkimään. 

”… Hän alkaa olla puhelimella. Tunnin kuluessa äiti tulee sanomaan Ainolle: Nyt puhelin pois ja ulos 
leikkimään välissä. Aino ei jaksaisi mennä ulos mutta hän kuitenkin laahustaa sinne...” (1/28 - 5.lk., tyttö) 

Esimerkistä (1/28 - 5.lk., tyttö) voi havaita, että Ainolla olisi ollut halu jatkaa puhelimella oloa. 

Ulkopuolinen, tässä tapauksessa äiti, puuttuu kuitenkin päähenkilön digitoimintaan. Äiti käskee 

lopettamaan puhelimella olon, ja tekemään jotain muuta - menemään pihalle. Tarinassa Ainolle 

on ostettu yllätyksenä uusi pyörä, joka kannustaa ulkoaktiviteetteihin. Aino noudattaakin äidin 

ohjeistusta, ja menee pyöräilemään uudella pyörällään. Ylösen (2012, 103) ajatusta mukaillen 

Aino ei jatka neuvottelua tilasta, vaan suoran kiellon kohdatessaan hylkää aikaisemman teke-

misensä. Esimerkissä Aino hyväksyy kasvattajan tavan kehystää ja sulkea tilaa. Tarinan rivien 

välistä on luettavissa kirjoittajan sisäistämä ajatus siitä, ettei puhelimella saa olla liian pitkään, 

ja välillä täytyy tehdä jotain fyysistä. Kirjoitelmassa tunti puhelimella oloa on riittävä aika di-

gilaitteella yhteen palaan. 

Esimerkin takaa on myös löydettävissä paheksuntaa ja huolta lasten liiallisesta digitoiminnasta. 

Ruckenstein (2012, 78) toteaa Hollowayhin & Valentineen (2003) viitaten, että suuri osa lap-

suutta koskevasta huolesta näyttäytyykin moraalisena paheksuntana. Teknologioiden ja medi-

oiden käyttöä saatetaan pitää ajanhukkana, jopa lapsille vaarallisena toimintana. Ajatuksen mu-

kaan ulkoilu, tai joku hyödyllisempi tekeminen olisi edellisiä suotuisampi vaihtoehto. Valkonen 

ym. (2005, 59) tiivistävät ajatuksen toteamalla, että lapsen hyvästä keskusteltaessa aikuiset käy-

vät valtataistelua siitä, mitä hyvään lapsuuteen kuuluu, ja mikä on tietoyhteiskunnassa lapsen 

edun mukaista. 

Aina rajoituksen antaja ei ole selkeästi nähtävissä. 

”… Suihkun jälkeen Antti saa pelata puhelimella puoli tuntia…” (4/47 - 5.lk., poika) 

Kertomuspätkässä (4/47 - 5.lk., poika) luvan digilaitteen käyttöön antaa joku ulkopuolinen, to-

dennäköisesti vanhempi. Digimedia-aikaa on selkeästi rajoitettu - puhelimella saa olla puoli 

tuntia. Ilmaisu on jälleen esimerkki siitä, että kirjoittaja on sisäistänyt digimediaan liitettyjä 

ohjeita. 

Aiemmin kokonaisuudessaan esittelemäni kertomuksen (4/75 - 6.lk., tyttö) lopusta on luetta-

vissa kirjoittajan olevan tietoinen siitä, ettei liiallinen viipyily digitilassa ole hyväksi. Hän on 
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sisäistänyt ajatuksen niistä seurauksista, jotka tapahtuvat, jos digimediasta muodostuu liian in-

tensiivinen kohtaamispaikka ja digilaitteen mahdollistama tila tempaa liiaksi mukaansa. 

”...Ruualla Aino valitti päänsärkyä Äiti sanoi: Ehkä se johtuu siitä kun olit 8 tuntia puhelimella. Jaa-a 
no enmpä kyllä tuota tullutkaan ajatelleeksi, mutta mikset tullut sanomaan - Aino kulta, kyllä sinun itse 
pitäisi huomata milloin on aika tulla pois ja kyllä minä olen täällä monia kertoja huudellutkin - Sekin 
taitaa olla totta, Aino sanoi. - No mutta sinun iloksesi, kutsuin Sinin kylään. - Voi kiitos äiti, Aino hihkaisi 
ja lähti siivoamaan” (4/75 - 6.lk., tyttö) 

Matikkala & Lahikainen (2005, 92) toteavat, että uuden tekniikan suvereeni käyttäminen ja 

lapsen uppoutuminen tietokonemaailmaan saattaa saada aikuisen huolestumaan. Kirjoitelmassa 

äidillä on ohjaava ote suhtautumisessa liialliseen digimediassa oleskeluun. Hän vastuuttaa tari-

nan päähenkilöä ja vetoaa tämän omaan järjenkäyttöön. Tekstin perusteella kertomuksen kir-

joittajalle on kehittynyt ymmärrys oman ajattelun tärkeydestä, siitä, että omaan digitoimintaan 

voi itse vaikuttaa. 

Esittelemieni digiesimerkkien takaa on löydettävissä kirjoittaja, lapsi, jolla on mielipiteitä digi-

toimintaan liittyen. Ajatukset ovat heijastuneet kirjoitelmiin. Tarinoista on havaittavissa, että 

lapset ovat aktiivisia digitoimijoita, joilla on selkeä halu tehdä tätä toimintaa. Asia on havaitta-

vissa runsaista, toistuvista ja yksityiskohtaisista digikuvauksista. Toisaalta digitoimintaan liite-

tään kirjoitelmissa rajoituksia, jotka näyttäytyvät muun muassa kirjoittamattomuutena, päähen-

kilön itsekontrollina, tai vanhemman melko maltillisina suorina kieltoina ja käskyinä. Myös 

opettavaiset tarinat tukevat ajatusta siitä, että digitoiminnasta syntyy konflikteja. Tekstien poh-

jalta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä lasten digimediakontrolliajatusten alkuperästä. Näyttää 

kuitenkin siltä, että perheillä on merkittävä rooli digiohjeistuksessa. Tästä kertovat viittaukset 

vanhempiin ja heidän digimediakäyttöohjeistukseensa. 

6.4. Johtopäätökset digitilasta 

Luvussa johdattelin ajatusta digitoiminnasta ja digimaailmasta digilaitteella olemisen proble-

matiikkaa tarkastelemalla. Ajatuskulkujen kautta oli nähtävissä, että digilaitteella olemisessa 

on kysymys jostain syvemmästä kuin laitteesta. Digilaitteella itsellään on välineellinen arvo, 

sen todellinen arvo ja merkitys löytyvät muualta. Kertomuksissa digilaitteen avulla päästiin to-

teuttamaan digitoimintaa, jonka voi nähdä tilallisuuden näkökulmasta. Henkilökohtainen digi-

laite - yleensä älypuhelin - loi uudenlaisen henkilökohtaisen tilan sosiaalisuudelle. Digitilaa 

voikin ajatella moninaisena, muuttuvana ja rajattomana sosiaalisena kohtaamispaikkana.  

Sulkusen & Törrösen sekä Greimasin & Courtésin ajatteluun pohjautuvat olemisen ja tekemisen 

lausumien tarkastelut vahvistivat käsitystä siitä, että digitodellisuutta tai digimaailmaa voi aja-

tella tilallisuuden näkökulmasta digitilana. Digioleminen on tilallista olemista, ei kuitenkaan 
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passiivista, vaan toiminnallista tekemistä. Aiemmin esittelemäni toimintatilakartat havainnol-

listivat fyysisen ja ei-fyysisen toimintatilan kombinaatioita. Toimintatilakartat ja aineistoesi-

merkit toivat myös esiin digitoiminnan sisältöjä. 

Kirjoitelmissa digitila näyttäytyi yleisesti ottaen mutkattomana, arvostettuna toimintatilan 

osana, jossa haluttiin viipyillä. Valtaosassa kertomuksista digilaitteella oleskelu oli hyväksyt-

tävää vapaa-ajantoimintaa. Sallivuus kertonee myös kirjoittajien vapaa-ajan toiveista. Tehtä-

vänasettelu vapaapäivineen saattoi vaikuttaa digimyönteisyyteen. Arkipäivästä kirjoitettaessa 

tilanne olisi voinut näyttäytyä toisenlaisena. Tarinoissa digitoiminnan motiiveina toimivat las-

ten intressit ja halu viettää aikaa digitilassa. Kertomuksissa lapset kuvattiin aktiivisina, itsenäi-

sinä ja kyvykkäinä toimijoina, joilla on taitoa ja kokemusta digitilassa sukkuloimisesta. Myös 

Strandell (2012, 46) korostaa digimedian aktiivista puolta - toiminta sähköisessä mediassa voi 

ulkopuolisen silmin näyttää passiiviselta, mutta se sisältää monenlaista aktiivisuutta ja liikku-

mista virtuaalitilassa. 

Tarinoissa lasten digitoiminta ja digimediaan suhtautuminen näyttäytyivät varsin luonnollisena, 

positiivissävytteisenä ja lapsille itsestään selvänä todellisuutena. Digitila veti puoleensa ja siellä 

viihdyttiin. Vapaa-aikaan liitetty digitoiminta näyttäytyi kaikkiaan mukavana ajankuluna, ren-

tona perinteisen ja digitodellisuuden kombinaationa, jossa oli enemmän sallivuutta kuin kieltoja 

ja ohjeita. Tarinoissa digitilaan piipahdettiin, mutta joissain kertomuksissa siellä vietettiin run-

saasti aikaa. Kirjoitelmissa digitoiminta oli esimerkiksi luontevaa yhteydenpitoa, pelaamista, 

katselua ja tiedonetsimistä muun toiminnan ohella. Se saattoi myös olla kokonaisvaltaista up-

poamista digimaailmaan. 

Digitilaan uppoamisen kokemukset vahvistavat käsitystä digimaailmasta omana tilanaan, ei 

kuitenkaan täysin erillisenä fyysisestä todellisuudesta, vaan linkittyneenä siihen. Digitilassa 

olemisen intensiteetti voi vaihdella tekemisen luonteesta ja omasta mielenkiinnosta johtuen. 

Herkman (2001, 149) toteaa, että internetin käyttäjän omat valinnat määrittävät kerronnan in-

ternetissä, mitä sivuja valitaan, mitä reittejä kuljetaan, mihin pysähdytään ja mikä sivuutetaan. 

Herkman jatkaa, että internet kiinnittää ajan kulun käyttäjän netin parissa viettämään konkreet-

tiseen aikaan, jolloin voidaan puhua vuorovaikutuksen tiloista. Herkman lisää, että internetin 

käyttäjä ikään kuin siirtyy ”surffailun tilaan”, jonka aika muodostuu internetissä vietetystä 

ajasta. Tällöin netissä vietetystä ajasta muodostuu enenevässä määrin oleva kokemuksellinen 

elämys. Irisvik ja Utriainen (2017, 19) toteavat, että ruudun katsomisen intensiteetti voi vaih-

della ja sitä voi katsella monin tavoin. Ruutua voi esimerkiksi vilkuilla muun tekemisen ohella, 
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tai elokuvaan voi syventyä tunneiksi. Jenkins (2002, 154-156) mieltää virtuaalipelit lasten tilo-

jen vuorovaikutteisiksi laajentajiksi. Hän toteaa, että intensiivinen pelikokemus voi synnyttää 

uppoutumisen, eli immersiokokemuksen. Jenkinsin mukaan lasten pelatessa virtuaalipelejä he 

todellakin ovat ”siellä jossain” heiluessaan ja nytkähdellessään pelaamisen tahdissa. Pelaami-

sen Jenkins näkee lapsille pakona aikuisten sääntömaailmasta, pelien salliessa lapsille täydelli-

sen liikkumavapauden.  

Hengst (2007, 105) toteaa, että kahden puhtaasti erillisen tilallisuuden sijaan fyysinen tila ja 

verkkotila voidaan mieltää läsnäolon (presence) ja etäisen läsnäolon (remote presence) erias-

teisiksi yhdistelmiksi - erilaisiksi läsnäolon, poissaolon ja etäisyyden asteiksi. Eriasteiset, pääl-

lekkäiset ja samanaikaiset tilallisuuden muodot luovat uusia tapoja yhdistää paikallista ja glo-

baalia, sekä luovat uusia yhdyssiteitä paikallisen ja etäisen välille. Hengst (2007, 108) toteaa, 

että verkkotilat toimivat lasten ja nuorten elämässä tilojen laajentajina, eivät suinkaan vaihto-

ehtoisina tiloina. Hän korostaa, että verkkotila ja fyysiset tilat eivät ole toisistaan irrallisia, vaan 

limittyneinä toisiinsa. Lefebvre (1991) ja de Certeau (1984) painottavat tilan ruumiillisia piir-

teitä. Heidän mukaansa tila on kokemuksellista ja moniaistista, sitä ei pelkästään katsota, vaan 

se kuullaan ja tunnetaan, sitä kosketetaan ja haistellaan (Pink 2009). (Kullman ym. 2012, 15.) 

Henkilökohtaisesti ajattelen digitilan olevan rajaton ja alati muotoutuva tilallinen todellisuus, 

joka on aina eriasteisesti kiinteässä yhteydessä fyysiseen ympäristöön ja fyysiseen olemiseen, 

johon liittyy kokemuksellisuus. Uskon, että fyysisen ja ei-fyysisen tilan toimintatilakombinaa-

tio näyttäytyy jokaiselle omanlaisena ja tilannekohtaisena. Digitilassa voi pikaisesti piipahtaa, 

mutta sinne voi myös unohtua.  

Kirjoitelmissa digitoiminta näyttäytyi ajoittain niin mukaansatempaavana, että ajankulu menetti 

merkityksensä ja digitilaan unohduttiin. Suunnittelemattomasta toiminnasta ja liiallisesta up-

poutumisesta digitilaan seurasi ongelmia. Yleensä tilassa oleminen näyttäytyi siellä olon het-

kellä mielekkäänä, mutta ongelmat syntyivät ajankulun unohtamisen seurauksista. Digitilan yh-

deksi ongelmaksi kirjoitelmien pohjalta muodostuikin aika. Liiallisen uppoutumisen, digitilaan 

unohtumisen nähtiin olevan pois jostain muusta merkittävästä toiminnasta - esimerkiksi unesta, 

liikunnasta tai kokeisiin lukemisesta. Kertomuksissa liiallisen digimediakäytön aiheuttamista 

ongelmista otettiin yleensä opiksi. 

Vaikka tarinoissa digitilassa oleminen näyttäytyi henkisesti aktiivisena, fyysisesti toiminta näh-

tiin sangen passiivisena. Tarinoissa digitilassa oleminen voitiin nähdä paikallaan ”röhnöttämi-

senä”, minkä ei koettu olevan lapselle hyväksi. Liikunnallisena poikkeuksena kirjoitelmissa oli 

Pokémon Go -pelisovellus, jossa digitoiminta oli yhdistetty joskus kekseliäästikin fyysiseen 
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toimintaan. Nykykeskusteluissa Pokémon Go -pelisovellus ei tosin näyttäydy sekään täysin hy-

väksyttävänä ja ongelmattomana digipelinä. Sitä on syytetty vaaralliseksi ja onnettomuuksia 

aiheuttavaksi sen viedessä huomion pois liikenteen seuraamisesta olioita jahdatessa. 

Kertomuksissa fyysinen todellisuus ja digitodellisuus elivät pääsääntöisesti sopusointuisessa 

kombinaatiossa keskenään. Kirjoitelmissa näyttäytyi kuitenkin jonkin verran jännitteitä perin-

teisten kohtaamispaikkojen ja digikohtaamispaikkojen suhteissa - elämmehän eri maailmojen 

tilanteessa, jotka eroavat toisistaan, mutta joita on vaikea erottaa toisistaan. Kertomuksissa di-

gitilaa rajoitettiin, mikä paljastui tarkastelemalla tarinoiden kertomusmuotoa, lausumia, aikail-

mauksia ja kirjoituksissa ilmaistuja lupia, ohjeita ja käskyjä. Kertomuksissa ristiriidat ilmenivät 

esimerkiksi digimediasta kirjoittamattomuutena, päähenkilön itsekontrollina, ulkopuolisen 

kontrolloijan lupina, ohjeistuksina, kieltoina ja opettavaisina tarinoina. Useissa tarinoissa lap-

sen halut ja aikuisen toiveet eivät kohdanneet. Tarinoissa ulkopuolisena kontrolloijana lupien, 

ohjeiden ja kieltojen muodossa toimi usein kirjoitelman päähenkilön huoltaja. Kirjoitelmien 

taustalta olikin löydettävissä arjen käytäntöjä ja kiistoja, sekä viitteitä kontrolliin ja valtasuh-

teisiin. 

Kertomusten sisällöistä oli havaittavissa, että niiden kirjoittajat, 4.-6. -luokkalaiset lapset ovat 

selkeästi sisäistäneet sosiaalistumisprosessissa joitain yhteiskunnan ja kasvatusinstituutioiden 

(perheinstituutio, kouluinstituutio) hyvinä pitämiä yhteisiä ohjeita, sääntöjä ja normeja, jotka 

näyttäytyivät kirjoitelmissa tekstin tasolla. Tarinoiden kertojat ovat myös hyvin tietoisia rajojen 

rikkomisesta sekä siitä, miten digimedian kanssa tulee toimia. Tästä olivat esimerkkinä opetta-

vaiset tarinat, joissa liiallisesta digitoiminnasta ei ole hyviä seurauksia. Digitilassa olemista se-

littää lasten halu viipyillä ja toimia siellä, mutta yhteiskunta ja kasvatusinstituutiot rajoittavat 

toimintaa kasvatuksen nimissä - kirjoitelmien pohjalta ovat siinä onnistuneetkin. Valtasuhteet 

aikuisten ja lasten välillä voidaan ajatella kasvatuksellisina toimina. 

Kirjoittajat olivat sisäistäneet sosiaalistumisprosessissa ohjeita, sääntöjä ja normeja ainakin tie-

don tasolla. Haluttava digitekeminen vaikutti muuttuvan ongelmaksi silloin, kun sen parissa 

vietettiin liian paljon aikaa, eikä tämä aika ollut ennalta suunniteltua. Käsitys yhteiskunnallisten 

instituutioiden markkinoimasta ruutuajasta - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kou-

luikäisille korkeintaan 2 tuntia päivässä viihdemedian parissa - oli kirjoitelmissa selkeästi si-

säistetty (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Ruutuaikasuositukset eivät ole yhteiskunnallisissa 

instituutioissa yhteneviä, ja keskustelu lapsille määritellystä ruutuajasta käy internetin sivus-

toilla vilkkaana. 
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Digimediakontrollia voi tarkastella valtasuhteiden näkökulmasta, tosin valtasuhteilla ei voi se-

littää koko näkyvää todellisuutta. Sulkunen (1997, 15) toteaa, että yleensä ajatus sosiaalisen 

todellisuuden symbolisesta rakentumisesta sisältää käsityksen siitä, että puhetavoilla ylläpide-

tään, ja niihin kätkeytyy valtasuhteita. Sulkunen (1997, 29) jatkaa, että eräs hermeneuttisesta 

sosiologiasta peräisin oleva tapa käsittää sosiaalisen todellisuuden ymmärrettävyyttä on ajatella 

sosiaalisen toiminnan perustuvan sääntöihin. Käyttäytyminen on merkityksellistä, mikäli sään-

töjä, joiden puitteissa toiminta tapahtuu, pystytään kuvaamaan. Sulkunen kirjoittaa, että yleensä 

olemme tietoisia säännöistä ja kykenemme tulkitsemaan käyttäytymistämme niiden varassa. 

Toisinaan toimintamme taas voi näyttää sattumanvaraiselta ja vaikeasti tulkittavalta, kunnes 

onnistutaan osoittamaan siihen liittyviä säännönmukaisuuksia. Säännönmukaisuuksia todenta-

malla käyttäytyminen tulee ymmärrettäväksi ja mahdollistaa tulkintojen teon. Sulkunen mai-

nitsee ajatuksen klassikon olevan Peter Winchin teos The Idea of a Social Science (1958), jota 

John Searle (1995) on kehittänyt eteenpäin. Searle toteaa sosiaalisen toiminnan ymmärrettä-

vyyden perustuvan niihin instituutioihin, joiden puitteissa se tapahtuu. Instituutiot eivät välttä-

mättä määrää sitä, millä tavalla ihmiset käyttäytyvät. Ne eivät myöskään tee niiden sääntöjä 

rikkovaa käyttäytymistä merkityksettömäksi. Sulkunen toteaa, että näkökulmassa käyttäytymi-

nen, poikkeavakin, tulee aina tulkituksi suhteessa instituutioihin. (Sulkunen 1997, 29.) 

Sulkunen (1997, 29-30) pohtii, että sosiaalisen toiminnan ymmärrettävyys sääntöjen varassa on 

ajatuksena houkutteleva, mutta lähtökohtana myös ongelmallinen. Pohdinnoissaan Sulkunen 

viittaa Pierre Bourdieun (1977) ajatuksiin. Bourdieu korostaa sääntöjen olevan sosiologien te-

kemiä jälkikäteiskonstruktioita, sosiologien sopimuksia itsensä kanssa, jotka voivat ylikorostaa 

toiminnan rationaalisuutta ja järjestyksenmukaisuutta instituution käsite mukaan lukien. Sulku-

nen jatkaa Bourdieun ajatuksiin viitaten, että silloin kun yhteiskunnan jäsenet itse vetoavat 

sääntöihin toimintansa perusteluina, tämä tapahtuu tavallisesti tilanteissa, joissa vallitsee epä-

varmuutta tai ristiriitoja. Sulkunen muotoilee Bourdieun kritiikin siten, että toiminnan tulkitse-

minen sääntöihin nojautumalla on hermeneuttisen reduktion tulosta. Sosiologien jostain näkö-

kulmasta käsin konstruoimat säännöt tekevät sosiaalista todellisuutta ainakin näennäisesti ym-

märrettäväksi. Bourdieun mukaan tulkinnat voivat olla sosiologisen tutkimuksen kohteena, mi-

käli ne on jo ilmaistu puheessa tai tekstissä. Bourdieu näkee sosiaalisten ilmiöiden tulkitsemisen 

sellaisenaan säännönmukaisuuden käsitteen varassa harhaanjohtavana näennäisratkaisuna to-

dellisuuden ymmärrettävyyden ongelmaan. 

Sulkusen (1997, 30) mukaan sosiologinen todellisuuden tulkinta voi kohdistua pätevästi vain 

aineistoon, joka jo on merkityksiä kantavaa eli tulkittavissa olevaa tekstiä tai puhetta - tulkinnan 

tuloksen myös ollessa puhetta tai tekstiä. Sulkunen määrittää tästä syntyvän refleksiivisyyden 
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ongelman. Sosiologia on osa vuorovaikutusta ja keskinäisiä tulkintoja. Myös aineisto on vuo-

rovaikutuksen ja keskinäisten tulkintojen tulosta. Sosiologi suhteessa sosiaaliseen todellisuu-

teen tekee kohteestaan tulkintoja. Sulkunen toteaa, että tapauksessa tulkinnat avaavat tekstin 

uudella tavalla tehden näkyväksi siihen sisältyvän hermeneuttisen rajauksen. 

Masseyn tilallisuuden teoriointi mahdollistaa sosiaalisen toiminnan tarkastelun valtasuhteiden 

ilmentyminä. Tarkastelukulma huomioi todellisuuden moninaisuuden, erilaiset historiat ja kult-

tuuriset ilmentymät. Massey pohtii valtasuhteita aika-tilan näkökulmasta. Hän miettii, miksi 

toinen aika-tila on toista vahvempi paikkojen avoimuuden ja sulkeutuneisuuden kannalta. Mas-

sey toteaa, että kukin aika-tiloista on suhteellinen, ja rakennettu liikeratojen niveltymisten pe-

rustalle, joskin liikeratojen hyväksyttävää laajuutta myös valvotaan tarkoin. Jokainen aika-tilan 

rakenne muovautuu koko ajan ollen jatkuvasti uusien neuvottelujen kohteena. Aika-tilojen so-

siaalinen järjestys on tarkoitettu säätelemään erilaisilla tavoilla sallittujen seikkailujen ja satun-

naisten tapaamisten luonnetta ja laajuutta. Tietty aika-tila edustaa yhtä tapaa käsitellä tilan mo-

ninaisuuden seurauksia. Masseyn mukaan suhteita tarkastelevan politiikan kehittäminen näiden 

aika-tilojen vaiheille merkitsisi, että käsittelyyn otettaisiin niiden yhteydet kaikkiin erilaisiin ja 

toisiinsa kytkeytyviin valtageometrioihin. Massey pohdiskelee, että mikäli oliot ja identiteetit 

rakentuvat suhteille, tulee politiikan tarkastella olioiden ja identiteettien rakentumisen suhteita. 

(Massey 2008, 182-183.) Massey toteaa, ettei tilallisuuteen olennaisesti kuuluvaa satunnaisen 

kohtaamisen mahdollisuutta voi milloinkaan täysin sulkea pois tämän tehdessä aika-tiloista 

avoimia tulevaisuudelle. Massey jatkaa, että aika-tilat ovat keskeytymättömiä konstruktioita, 

paikan jatkuvaa tapahtumista, joita meidän on yritettävä ymmärtää ja joista meidän on jatku-

vasti kannettava vastuuta. (Massey, 2008, 184.)  

Valtaan linkittyen Massey toteaa kaikkien rajojen olevan yhteiskunnallisia luomuksia. Samoin 

ovat sosiaalisen tilan muodostavat suhteet. Massey kirjoittaa, että rajojen jakamat alueet saavat 

luonteensa niiden suhteiden kautta, joita niillä on muihin paikkoihin. Hän toteaa rajojen olevan 

keino organisoida sosiaalista tilaa ollen näin osa paikan muodostamisen prosessia. Massey to-

teaa, että rajojen vetäminen on samalla vallankäyttöä. (Massey 2003, 73-74.) 

Perhe ja sen rajat ovat historiallisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia luomuksia sosiaalisen luo-

dessa tilallista ja päinvastoin. Masseyn mukaan tilallisia suhteita tulisi tarkastella sosiaalisten 

suhteiden ilmauksina (Lehtonen ym. 2008, 8) - myös perheessä. Masseyn ajatuksia mukaillen 

perheinstituutiossa elävien jäsenten sosiaalisia suhteita on mahdollista tarkastella valtasuhtei-

den ilmentymänä aika-tilan näkökulmasta. Kullakin perheinstituutiolla ja sen jäsenillä on aika-

tilansa. Jotkut perheyhteisöt ovat avoimempia, toiset sulkeutuneempia ulkoisille vaikutteille. 
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Perheen huoltajalla/huoltajilla on tapana valvoa lasten liikeratoja pyrkien pitämään ne vanhem-

pien hyväksyttävässä laajuudessa. Digimediatarkasteluihin liitettynä aikuiset myös valvovat 

lasten digimediatoimintaa ja liikkumista digitilassa. Perheen sisällä vanhemmat pyrkivät sääte-

lemään lasten seikkailuja, tapaamisia ja toimintaa niin fyysisessä kuin ei-fyysisessäkin ympä-

ristössä. Rajoja asettamalla huoltajat pyrkivät organisoimaan lapsen sosiaalista ja fyysistä tilaa 

sekä digimediatoimintaa.  

Lisääntynyt digimediakäyttö näyttäytyy joissakin kertomuksissa lievänä uhkana perinteisille 

fyysisille tiloille sen muovatessa ja muuttaessa lasten sosiaalista tilaa. Voikin sanoa, että per-

heen aika-tilat ovat suhteellisia, ja jatkuvien neuvottelujen kohteina olevia. Digimediatoiminta 

jatkuvasti kehittyvine sovelluksineen ja mahdollisuuksineen asettanee jatkossakin haasteita 

perheinstituutiolle ja perheen sisäisille sosiaalisille suhteille. 

Vandenbroeck & Bouverne-De Bie (2010, 22) ottavat kantaa lasten ja vanhempien välisten 

suhteiden tarkasteluun valtasuhteiden näkökulmasta. Heidän mielestään tulee olla erityisen va-

rovainen asetettaessa lapsia ja vanhempia makrotasolla vastakkain valtasuhteiden näkökul-

masta. Vandenbroeck & Bouverne-De Bie toteavat lapsuuden merkityksiin liittyvän läheisesti 

ja monimuotoisesti vanhemmuuden merkitysrakenteet. Vandenbroeck & Bouverne-De Bie to-

teavat Deleuzen (1986) ja Foucaultin (1990) ajatuksiin viitaten historiallisen tutkimuksen osoit-

taneen, että valtasuhteet ovat hajaantuneita ja monisuuntaisia.  

Vandenbroeckin & Bouverne-De Bien ajatukset huomioiden ja Masseyn ajatuksia mukaillen 

on tärkeää muistaa, että kukin olio ja perheyksikkö ovat omanlaisiaan ja muodostuneet erilais-

ten aika-tilojen, liikeratojen ja valtageometrioiden suhteista kaiken vaikuttaessa vastavuoroi-

sesti kaikkeen. Perheen sisäisissä valtageometriatarkasteluissa tulisikin huomioida perheen-

jäsenten toiminnan ja heidän identiteettiensä rakentuvan kaikista sosiaalisista suhteista - ennen 

kaikkea perheen sisäisistä, mutta enenevässä määrin myös ulkoisista ja ei-fyysisistä. Toisaalta 

tulisi miettiä sitä, mikä saa oliot ja identiteetit sellaisiksi kuin ne ovat. Mitkä kulttuuriset, his-

torialliset, ajallis-tilalliset tekijät ovat saaneet oliot ja identiteetit muodostumaan tietynlaisiksi? 

Tarkastelukulma on äärimmäisen laaja, ja laajuudessaan mahdoton. Elämästämme todellisuu-

desta voimmekin tarkastella vain siivuja ja niitäkin jostakin ja jonkun todellisuudesta käsin. 

Masseyn tilallisuuden ajattelutavan rikkaus mielestäni piileekin siinä, että maailmaa, todelli-

suutta ja sosiaalisia suhteita ei yksinkertaisesti voi nähdä yksiselitteisinä ja mustavalkoisina 

vaan äärettömän moninaisina, moniulotteisina ja muokkautuvina.  



105 
 

Digimediasallivuuden tai -kielteisyyden takaa on löydettävissä teoreettisia ajatusmalleja. Tek-

nologisessa determinismissä sosiaalisten muutosten nähdään olevan seurausta teknologisesta 

innovaatiosta. Ajattelutapa korostaa median ja teknologian merkitystä ja vaikutuksia. Katsan-

tokannassa media nähdään uhkana lapsuudelle ja lasten viattomuudelle. Kulttuurisessa deter-

minismissä lapsuus puolestaan nähdään romantisoituneesta näkökulmasta. Ajattelutavassa us-

kotaan lasten olevan lähes immuuneja medialle sen ikään kuin vapauttaessa lapset aikuisten 

kontrollista. (Ylönen, 2012, 86.)  

Karrikoiden kasvattajat voivatkin nähdä digimedian joko mahdollisuutena tai uhkana. Useim-

miten suhtautuminen on kuitenkin jotain siltä väliltä. Buckinghamia (2007, 19) mukaillen digi-

media voidaan nähdä lapselle hyväksi olevana vapauttajana, uuden luojana, kohti yhteiskun-

nallisesti valveutuneempaa sukupolvea. Uhkanäkökulmasta katsottuna digimediaa voidaan 

puolestaan syyttää perinteisen lapsuuden loppumisesta. Vandenbroeckin & Bouverne-De Bien  

(2010, 23) mukaan toisille yhteiskunnallinen muutos tuottaa pelkoa lapsuuden murenemisesta, 

joillekin suurempia mahdollisuuksia heidän vapautuessaan koetuista rajoista kuten luokka, su-

kupuoli ja sukupolvi. Ylönen (2012, 85) selittää aikuisten huolestumista, huolta ja vastustusta 

mediakulttuurin rajattomalla, dynaamisella ja jatkuvasti liikkeellä olevalla luonteella. Selvära-

jainen, erillinen tila näyttäytyisi vanhemmille helpommin kontrolloitavissa olevana. 

Kullman ym. (2012, 13) toteavat useiden tutkijoiden ajatuksiin pohjautuen, että lasten ja tilan 

suhteita, sekä paikkojen välisiä suhteita ja rajoja ovat entisestään muokanneet nyky-yhteiskun-

tia luonnehtivat maailmanlaajuiset muutokset, kuten kasvava ihmisten, tavaroiden ja tiedon 

kierto. Samalla kasvatusinstituutiot, kuten kodit ja koulut avautuvat ulkoa tuleville vaikutteille 

ja muokkaavat lasten identiteettejä ja siteitä muihin ihmisiin ja kulttuureihin. Kullman ym. 

(2012, 12) mukaan viimeaikainen tutkimus ja useiden tutkijoiden tulokset ovat osoittaneet, mi-

ten lasten liikkumista kodin ulkopuolella ja koulumatkoilla rajoitetaan enenevissä määrin tur-

vallisuuden nimissä. Ajattelutavan mukaan riskien hallitsemisen sijaan ne pyritään kokonaan 

poistamaan lasten elämästä sulkemalla lapset valvottuihin ympäristöihin. Näiden ympäristöjen 

nähdään valmistavan lapset aikuisuuteen ja suojaavan uhkaavaksi koetulta ulkomaailmalta.  

Cunningham (1995, 190) on sanoittanut kasvatuskulttuurin muutoksen ja ajatuksen lasten suo-

jelusta osuvasti. Hän toteaa aikuisten mieltävän kodin ulkopuolisen maailman lapsille täynnä 

vaaroja olevaksi, josta johtuen huoltajat pyrkivät suojelemaan lapsiaan kieltämällä heiltä itse-

näisen toiminnan. Samanaikaisesti vanhempien usko omaan auktoriteettiinsa on kuitenkin hei-

kentynyt erilaisten yhteiskunnallisten tekijöiden vuoksi. Cunningham toteaa tämän vaikeutta-
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van lasten suojelemista vanhempien haluamalla tavalla. Kehityskulun seurauksena lastenkas-

vatuksesta onkin muotoutunut enenevissä määrin neuvottelua vanhempien ja lasten välillä, 

jossa valtio laitoksineen tarkkailee prosessia. Cunninghamin mukaan julkisella alueella ilme-

nevät ajatukset lapsuudesta ja kasvatuksesta toimivat kehyksenä, jonka sisällä vanhemmat ja 

lapset miettivät sitä, kuinka tulisi elää. Kalliala (1999, 26) toteaa, että kodin kasvatuskulttuuri 

onkin muuttunut epäröimättömästä epäröiväksi vanhempien siirtäessä kasvatusvastuuta per-

heeltä asiantuntijoille ja ammattilaisille. 

Ruckenstein (2012, 78) viittaa lapsuustutkija Cindi Katziin (2008) todetessaan, että huolikes-

kustelun voi nähdä syvällisempänä orientaationa lapsiin ja tulevaisuuteen. Katz (2008) hahmot-

telee ontologista epävarmuutta, joka puhuu aikuisten tiedoilta ja taidoilta pohjaa nakertavista 

rakenteellisista muutoksista, jossa lasten tilallinen kontrollointi on osa suojelun prosessia. Se 

kaventaa vääjäämättä lasten tilallista vapautta. Näkökulmasta katsottuna lapsilla on sitä vähem-

män tilallista vapautta, mitä epävarmempia aikuiset ovat.  

Merikivi ym. (2016, 6) toteavat uhkien ja mahdollisuuksien sävyttämän kahtiajakautuneen kes-

kusteluilmapiirin olevan tuttu ilmiö silloin, kun nuoriso omaksuu uusia tottumuksia ja tapoja. 

Herkman (2001, 8) toteaa, että mediakulttuuria tarkastelemalla voidaan pyrkiä asettamaan muu-

tosvaiheelle tyypilliset utopiat ja pelot laajempaan kontekstiin. Hän jatkaa, että meidän tulee 

ymmärtää nykyisyyttä ja mennyttä voidaksemme pohtia tulevaisuutta. Jotta ymmärrämme me-

diateknologian merkityksiä, on se suhteutettava muuhun kulttuuriseen kontekstiin. 

Lasten tarinoiden takaa on luettavissa historian muokkaamia ajatuksia, kulttuurisia merkityksiä, 

ja aikakauden käsityksiä lapsuudesta. Viittaukset digimediakieltoihin voi ajatella osoituksiksi 

aikuisten huoli- ja suojelunäkökulmasta. Media globaalina tilana nähdään vääränlaisena tai vaa-

rallisena paikkana lapsille ja lapsuudelle. Ajattelutavan mukaan hyvään kasvattajuuteen katso-

taan kuuluvaksi huoli lasten mediankäytöstä, jolloin epäpäteväksi kasvattajuudeksi nähdään si-

vuuttaa huoli lapsesta. (Ylönen, 2012, 109.) 

Lee (2001b) toteaa, että lapsuustutkijoiden tulisi kiinnittää huomiota teknologioihin laajentu-

mien ja jatkumoiden mahdollistajana. Hän painottaa teknologian luomien laajentumien tapaa 

murtaa lapsuuden käsitteellistä yhtenäisyyttä. Lapsuus ei synny vain lasten ja aikuisten välisistä 

vastakkainasetteluista, vaan lasten ja aikuisten väliset suhteet ovat tilanteista riippuvaisia ja 

neuvoteltavissa. (Ruckenstein 2012, 63-64.) Ylönen (2012, 113) toteaa mediakulttuurin ympä-

rille kietoutuvien kohtaamisten haastavan käsityksiä aikuisuudesta ja lapsuudesta sekä näiden 

rajoista. Ylösen ajatuksin voikin todeta, että lasten mediankäyttö on läpeensä tilallista ja sosi-

aalista, eikä se voi olla vaikuttamatta paikkojen ja tilojen muotoutumiseen.   
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7. LOPUKSI 

 

Tutkielmassa ”Lasten vapaa-ajan kohtaamispaikat ja toimintatilat digimaailmassa: Tutkielma 

4.-6. -luokkalaisten lasten digilaitekulttuurisista kertomuksista” käsittelin niin fyysisiä kuin ei-

fyysisiä lapsuuden kohtaamispaikkoja ja toimintatiloja sekä tekemisiä painottaen digimedian 

roolia vapaa-ajassa. Aineiston keräsin keskisuuren pohjoissuomalaisen kaupungin koulussa, 

jossa tutkimusjoukkona olivat 4.-6. -luokkalaiset, iältään noin 10-12 -vuotiaat lapset ja esinuo-

ret. Tutkielmassa Masseyn tilallisuuden näkemys ja erityisesti paikkateoria toimivat punaisena 

lankana kohtaamispaikan ja toimintatilan ollessa työn keskeisiä käsitteitä. Merkittäviksi ana-

lyysin apuvälineeksi nousivat lasten kirjoitelmien tekemisten, kohtaamispaikkojen ja toiminta-

tilojen ”kartoittaminen”, sekä semioottisesta sosiologiasta johdetut ajatukset olemisesta, teke-

misestä ja lausumista. Työssä lapsinäkökulma ja sosiaalisen toiminnan tarkastelu olivat vah-

vasti esillä. Tutkielman katsantokanta on vahvasti kulttuurinen ja paikallinen johtuen jo Mas-

seyn tilallisuuden teorian luonteesta - kukin aika-tila muodostuu kohtaamispaikkojensa ja sosi-

aalisten kytkentöjensä moninaisista paikallisista ja globaaleista suhteista. Kohtaamispaikat ja 

tilallisuus ovat läsnä jokaisen elämässä, ja niiden luonteessa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. 

Kaivola & Rikkinen (2003, 49) toteavat, että ihminen ei koe ympäristöään ainoastaan fyysisinä 

rakenteina, vaan mielikuvat värittyvät paikkoihin liittyvien toiminnallisten, sosiaalisten, histo-

riallisten ja taloudellisten merkitysten kautta. Tutkimusaiheena tilallisuus, paikkasuhteet ja di-

gimedia näyttäytyivät merkityksellisenä ja ajankohtaisena jo niiden alati muuttuvan luonteen 

takia. 

Aineistosta muodostin teemoittelun ja tyypittelyn kautta käyttäjätyyppejä, jotka nimesin perin-

teisiksi toimijoiksi, yhteydenpitäjiksi, digikatselijoiksi, yhteydenpitäjä-digikatselijoiksi, digi-

pelaajiksi, tiedonetsijöiksi, digilaitteella olijoiksi, digiaktiivisiksi sekä digihengailijoiksi. Käyt-

täjätyypit kokosin Fyysisten kertomusten, Digimedia osana elämää -kertomusten ja Digimedia-

painotteisten kertomusten alle. Profiloinnin ja kartoittamisen avulla lasten vapaa-ajan tekemi-

set, kohtaamispaikat ja toimintatilat tulivat näkyviksi. 

Kirjoitelmien lapset näyttäytyivät fyysisessä ympäristössä melko itsenäisinä ja puuhakkaina 

toimijoina. Lapsuuden toimintaa tapahtui paljon kodissa, lapsuuden keskiössä, kodin toimiessa 

lapsuuden tärkeimpänä kohtaamispaikkana. Lasten lähiympäristön fyysinen toimintatila käsitti 

kodin lisäksi pihan, kaverin kodin, lähikaupan ja harrastuspaikan - joissain kertomuksissa kau-

pungin tai kauppakeskuksen ravintoloineen ja kauppoineen. Ruokaan ja herkutteluun liittyvä 

tekeminen sekä kohtaamispaikat pomppasivat aineistosta esille. Ruokaa ja herkkuja ostettiin, 
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tehtiin ja syötiin. Lähikauppa tai -kioski, ravintola ja kahvila näyttäytyivät merkittävinä koh-

taamispaikkoina lasten ja esinuorten kertomuksissa. 

Perinteisten toimijoiden toimintatila piti sisällään supistettuna kodin, kaverin kodin ja pihan. 

Kertomuksissa lapsuuden vapaa-aikaan kuului olennaisena osana kodissa tapahtuvat askareet 

ja tekemiset, kavereiden kanssa toimiminen, sekä harrastaminen. Leikkiminen oli olennainen 

osa lapsuutta. Vapaa-ajan kohokohtia olivat yökyläilyt, jolloin valvottiin myöhään ja herkutel-

tiin. Varsinkin koti näyttäytyi lapsille erityisen tärkeänä, samoin tekemiset kavereiden kanssa. 

Tulosten perusteella fyysisten kohtaamispaikkojen maantiede näyttäytyy edelleen tärkeänä ja 

on voimissaan, eivätkä lapsuuden perinteiset tekemiset, kohtaamispaikat ja niistä muodostuneet 

toimintatilat ole menettäneet merkitystään. 

Lasten kirjoitelmissa valtaosassa sivuttiin tavalla tai toisella digitodellisuutta. 92 kirjoitelmasta 

77, eli lähes 84 % sisälsi jonkin digimaininnan. Näissä kertomuksissa digimedia näyttäytyi toi-

mintatilan laajentajana fyysisestä ympäristöstä ei-fyysisen puolelle. Laajentumat digitilassa ei-

vät olleet yhteneviä, vaan vaihtelivat satunnaisista digitilaan pistäytymisistä digitilassa olemi-

seen ja ajan viettämiseen.  

Yhteydenpitäjät -kategoriassa pidettiin yhteyttä yleensä perheenjäseniin, mutta myös kaverei-

hin useimmiten kännykällä, joskus tietokoneella - soittaen tai viestitellen. Digikatselijoiden ai-

noat digimaininnat olivat digimedian katsomista tai viittasivat digikatseluun. Tyypillistä oli kat-

soa televisio-ohjelmia tai elokuvia yksin, mutta jonkin verran niitä katsottiin myös perheen-

jäsenten kanssa. Lisäksi tarinoissa vietettiin aikaa katsoen Netflixiä, YouTube -videoita tai elo-

kuvia. Yhteydenpitäjä-digikatselijat -kategorian kertomuksissa sekä pidettiin yhteyttä että digi-

katseltiin. Digipelaajat -kategoriassa digilaitteista puhelimella pelaaminen oli suosituinta. Pe-

lejä pelattiin myös Playstationilla, Xboxilla, pelikonsoleilla, tietokoneella ja tabletilla. Pelejä 

pelattiin hieman enemmän jonkun kanssa kuin yksin, yhtä paljon kaverin, kuin perheenjäsenen. 

Digipelaaminen oli suositumpaa poikien kertomuksissa. Tiedonetsijät -kategoria sisälsi ainoas-

taan yhden kertomuksen, joskin tiedonetsintää esiintyi joidenkin muiden kertomusten yhtey-

dessä. Tietoa etsittiin internetistä. Myös hakukone Google mainittiin. Kertomusten tiedonetsijät 

olivat tyttöjä. Digilaitteella olijat -kategoria muodostui samantyyppisten lausumien mukaan. 

Tarinoissa joko mentiin digilaitteelle, tai oltiin digilaitteella. Lausumat viittasivat digilaitteen 

välityksellä tapahtuvaan toimintaan. Digiaktiiviset -kategoriassa digitoiminta näyttäytyi lisään-

tyneenä, monipuolisena ja toistuvana sisältäen erilaisia digilaitteita ja digimediatekemisiä. Ker-

tomustyypissä lähes kaikki digitoiminta tapahtui päähenkilön kotona, tai päähenkilön kotiin 
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suuntautuvana yhteydenpitona. Digihengailijat -kategorian tarinat olivat rikkaita ja informatii-

visia kuvauksia niin fyysisessä kuin ei-fyysisessäkin ympäristössä tapahtuvasta toiminnasta. 

Tarinoissa kuvattiin yksityiskohtaisesti digilaitteen/digilaitteiden käyttöä muun toiminnan yh-

teydessä ja siihen usein kiinteästi liittyen. Kertomuksissa mediankäyttö oli korostunutta puhe-

limen kulkiessa mukana kaikkialla. Digitoimintaa tapahtui yleisesti myös kodin ulkopuolella. 

Digihengailijoiden elinpiiri oli laajentunut digimedian lisäksi käsittämään kaupungilla ja kaup-

pakeskuksessa hengailun yleensä kaverin kanssa. Digihengailijoiden fyysinen toimintatila 

näyttäytyi aikaisempia kategorioita selkeästi laajempana. Kertomusten digihengailijat olivat 

monipuolisia sukkuloijia niin fyysisessä kuin ei-fyysisessäkin ympäristössä. 

Kertomuskategorioiden perusteella voi tehdä jonkinasteisia johtopäätöksiä lasten vapaa-ajan 

toimintatilojen muutoksista. Vaikka koti näyttäytyi edelleen lapsuuden tärkeimpänä kohtaamis-

paikkana ja toiminnan ytimenä, kavereiden kanssa toimiminen merkityksellisenä sekä fyysiset 

paikat ja tekemiset voimissaan olevina, digitoiminta toimi selkeänä toimintatilojen laajentajana. 

Erityisesti digihengailijoilla myös fyysinen toimintatila oli selkeästi laajentunut kaupungille ja 

kauppakeskukseen verrattuna muihin kertomustyyppeihin. Laajentuma liittynee kehitykseen 

nuoreksi kasvamisessa.  

Analyysi osoittaa, että fyysisen ympäristön yhteyteen ja rinnalle on muodostunut digitodelli-

suus, abstrakti ja kokemuksellinen ulottuvuus sosiaaliselle toiminnalle, joka kietoutuu perintei-

seen todellisuuteen muuttaen ajan ja tilallisuuden käsityksiä. Lapsuuden toimintatilat ovatkin 

muotoutuneet eriasteisiksi fyysisen ja ei-fyysisen ympäristön kombinaatioiksi. Fyysisen ja ei-

fyysisen tilan kombinaatio näyttäytyi jokaiselle lapselle omanlaisina, henkilökohtaisina tiloina, 

tietynlaisista yhtenevistä elementeistä huolimatta. 

Luvussa 6 ”Digitila tarkastelun kohteena” syvensin digitodellisuuden hahmottamista tilana. Se-

mioottiseen sosiologiaan ja Sulkusen sekä Greimasin & Courtésin ajatuksiin pohjautuvat tar-

kastelut digiolemisesta ja -tekemisestä vahvistivat käsitystä digitodellisuudesta tilana, jossa on 

toimintaa. Digioleminen on tilallista, aktiivista ja toiminnallista tekemistä. Digilaite toimi väli-

neenä digitekemiselle ja digitilaan pääsylle avaten uudenlaisen henkilökohtaisen sosiaalisen 

olemisen ja tekemisen tilan. Semioottisen sosiologian ajatukset toimivat konkreettisina apuvä-

lineinä digitilassa olemisen ja digitoiminnan havainnollistamisessa. Digiolemiseen liittyi myös 

fyysistä olemista ja fyysisen kokemuksellisuuden eri asteita.  

Teoreettisen tarkastelun ja aineistosta johdettujen päätelmien perusteella päädyin ajatukseen, 

ettei digitilaa ja fyysistä ympäristöä voi erottaa toisistaan, vaan ne ovat keskenään eriasteisessa 
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symbioottisessa suhteessa. Aineistosta ilmeni, että digimediasta on tullut tapa tuottaa ja käyttää 

tilaa toisella tavalla, tapa ottaa tilaa itselleen. Digitoimintaa tapahtui kirjoittajien kertomuksissa 

myös niissä sovelluksissa, joissa ikärajaksi on asetettu 13 vuotta. Digitilan merkitystä ei voi 

vapaa-ajan tarkasteluissa ohittaa. 

Kuudennessa luvussa lapsilähtöinen mikronäkökulma sai rinnalleen makrotasoista tarkastelua. 

Kertomuksissa lapset kuvattiin kaikkiaan aktiivisina, kyvykkäinä, itsenäisinä toimijoina - myös 

digimaailmassa. Kirjoitelmissa digitilassa viipyily näyttäytyi yleisesti ottaen arvostettuna, hy-

väksyttävänä, luonnollisena ja mukavana lasten vapaa-ajan toimintana, jossa oli enemmän sal-

livuutta kuin kieltoja ja ohjeita. Kirjoitelmien aikuiset näyttäytyivät kaikkiaan melko maltilli-

sina lasten digitoimintaa ohjaavina toimijoina, kasvattajina. Tarinoissa digitila veti lapsia puo-

leensa, siellä viihdyttiin ja viipyiltiin. Digitoiminnan motiiveina toimivat lasten omat intressit 

ja halu viettää siellä aikaa.  

Digitilaan saatettiin kuitenkin unohtua, jolloin tilassa viipymisestä saattoi muodostua ongelma. 

Digitoiminnan ajateltiin ehkä olevan pois jostain muusta, tärkeämmästä fyysiseen ympäristöön 

liittyvästä toiminnasta. Häiritseväksi elementiksi muodostui eri tilallisuuksissa samanaikaisesti 

olemisen intensiivinen muoto. Digitoiminta koettiin henkilökohtaisella tasolla toiminnan jo lo-

puttua liian intensiivisenä tai aikaa vievänä. Toisesta näkökulmasta se saatettiin nähdä ulko-

puolisen silmissä passiivisena sohvalla röhnöttämisenä, jolloin digitoiminnan aktiivista puolta 

ei nähty. Ongelmallista suhtautumista digitilaan havainnollistivat nimeämäni opettavaiset tari-

nat. Tarinoista oli löydettävissä piilotetumpia digirajoituksia, kuten digimediasta kirjoittamat-

tomuutta, viitteitä itsekontrollista sekä digimedian parissa vietetystä ajasta. Tarinoiden sisäl-

löistä oli havaittavissa, että kirjoittajat ovat sisäistäneet sosiaalistumisprosessissa yhteiskunnan 

ja kasvatusinstituutioiden yhteisiä sääntöjä ja normeja - kertojat olivat tietoisia rajojen rikko-

misesta sekä siitä, miten digimedian kanssa tulee toimia. Joissain kertomuksissa digitilaa rajoi-

tettiin vanhemman toimesta, jolloin aihetta saattoi lähestyä valtasuhteiden tai huolinäkökul-

masta. Kasvattajat voivat nähdä lasten digimedian käytön pelkistäen joko mahdollisuutena tai 

uhkana. Näiden tarkastelujen kautta näkökulma laajeni vanhemmuuden, perheinstituution ja 

yhteiskunnan tasolle. 

Tarinoiden valtasuhteita pohdin liitettyinä muun muassa Bourdieun, Sulkusen ja Masseyn aja-

tuksiin pitäen mielessä lähtökohdan, ettei sosiaalista toimintaa voi selittää pelkästään instituu-

tioiden sääntöjen ja ohjeiden näkökulmasta, vaan tarkastelukulman tulee olla laajempi. Mas-

seyn kokonaisvaltainen tilallisuuden teoriointi antoi tähän mahdollisuuden. Tarkastelukulma 
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huomioi todellisuuden moninaisuuden, erilaiset historiat ja kulttuuriset ilmentymät. Massey to-

teaa, että tietty aika-tila edustaa yhtä tapaa käsitellä tilan moninaisuuden seurauksia. Masseyn 

mukaan suhteita tarkastelevan politiikan kehittäminen näiden aika-tilojen vaiheille merkitsisi, 

että käsittelyyn otettaisiin niiden yhteydet kaikkiin erilaisiin, toisiinsa kytkeytyviin, valta-

geometrioihin. Mikäli oliot ja identiteetit rakentuvat suhteille, politiikan tulee tarkastella olioi-

den ja identiteettien rakentumisen suhteita. (Massey 2008, 183.) Massey jatkaa, että kaikki rajat 

ovat yhteiskunnallisia luomuksia ja rajojen vetäminen on vallankäyttöä. (Massey 2003, 73, 74).  

Perhe on instituutio, jonka toimintaa pyritään ohjaamaan yhteiskunnallisten instituutioiden toi-

milla, samoin myös perheyhteisön omilla säännöillä. Perheyhteisö on osa laajempaa kokonai-

suutta, jossa säännöillä pyritään organisoimaan sosiaalista tilaa, usein huoltajan lapseen koh-

distamasta näkökulmasta. Ohjeistus ikään kuin laskeutuu portaittain ja värittyy matkalla insti-

tuution toimijoiden poimiessa ja saadessa ohjeistuksesta vaikutteita, joita he siirtävät lähtökoh-

distaan eri tavoin käytäntöön. Kasvatuskäytännöissä on myös siirrytty enenevässä määrin neu-

vottelevaan kasvatuskulttuuriin, jossa aikuisuuden ja lapsuuden perinteiset rajat ovat aiempaa 

epäselvemmät. Tämä oli nähtävissä myös tutkielman tuloksissa. Kirjoitelmien vanhemmat oli-

vat yleisesti ottaen sallivia. He kyllä kielsivät lapsiaan, mutta digimediakeskustelut olivat pää-

sääntöisesti ohjaavia, keskustelevia ja lasta kunnioittavia. 

Masseyn teoreettisen ajattelun antina pidän sen kokonaisvaltaista näkemystä todellisuuden 

luonteen monimuotoisuudesta ja sen laajoista vaikutussuhteista. Teoria tuo esiin tutkimukselli-

set rajat, jossa todellisuuden moninaisuuden yksityiskohtainen kuvaaminen on sula mahdotto-

muus. Masseyn ajatukset tilallisuudesta ovat kuin positiivisessa mielessä hämmentävä verkko, 

jossa kaikki toiminta ja oleminen on sidoksissa toisiinsa paikallisen ja globaalin vaikuttaessa 

toisiinsa. Masseyn ajattelua seuraamalla voi tavoittaa pienen siivun tätä historiallista aikaa, pai-

kallista ja kulttuurista todellisuutta. Masseyn teoria näyttäytyykin erittäin toimivana ja käyttö-

kelpoisena ajassa jota elämme. 

Eskola & Suoranta (2001, 19-20) toteavat, että laadullisessa analyysissa tutkijan pitäisi yllättyä 

tai oppia tutkimuksen kuluessa. Tutkimusprosessi on alusta loppuun saakka ollut opettavainen, 

mielenkiintoinen, haastava ja melko mutkikas prosessi, jota ohjasi aluksi intuitio. Intuitio sai 

vähitellen lisääntyvän tietämyksen kautta taakseen teoriaa, käsitteitä ja nimiä. Aikaisempaan 

tutkimukseen perehtyminen mediasta ja vapaa-ajasta auttoi hahmottamaan, millaisia laitteita 

lapset ja nuoret omistavat, miten paljon he niitä käyttävät, sekä millaisia sisältöjä ja sovelluksia 
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he käyttävät. Tutkimuksista sai tietoa siitä, missä nyt mennään median käytössä. Pelkät sisältö-

jen ja laitteiden kuvaukset antavat kuitenkin melko pintapuolisen kuvan lasten vapaa-ajasta ja 

digimediankäytöstä. 

Kvalitatiiviseksi tapaustutkimukseksi luokiteltavassa Pro gradu -tutkielmassa pyrin kuvaamaan 

kattavammin lasten vapaa-ajan paikkakokemuksia ja sosiaalista toimintaa. Eläytymismene-

telmä aineistonkeruumenetelmänä palveli tarkoitustani erinomaisesti. Pakottamaton eläytymis-

menetelmällä hankittu aineisto toi esiin lasten omia ajatuksia ja mielipiteitä vapaa-ajasta, sen 

tekemisistä, kohtaamispaikoista ja toimintatiloista. Aineiston melko suuri koko mahdollisti mo-

nipuolisen analyysin teon. Työn edetessä Pro gradu -aineisto osoittautui erittäin mielenkiin-

toiseksi ja kattavaksi kuvaamaan 4.-6. -luokkalaisten vapaa-ajan tekemisiä, kohtaamispaikkoja 

ja toimintatiloja. Kirjoitelmat olivat valaisevia ja pysäyttäviä pitäen runsaan informaation li-

säksi sisällään tunteita - ilon aiheita, toiveita ja kasvukipuja. Kertomukset kuvasivat lasten elä-

mismaailmaa erinomaisesti. Runsaan tarinajoukon perusteella lasten toimintatilojen kokonais-

kuva hahmottui kattavasti. Mielenkiintoista oli huomata, että kertomusten yksilöllisyydestä 

huolimatta lasten vapaa-ajan toimintatiloissa ja kohtaamispaikoissa oli löydettävissä runsaasti 

yhtäläisyyksiä, joista kertovat erilaiset käyttäjätyypit. 

Tutkielmassa pyrin antamaan teoreettisesti mielekkään tulkinnan lasten vapaa-ajan toiminnasta 

painottaen Masseyn teoriaa ja semioottisen sosiologian ajatuksia unohtamatta lapsinäkökul-

maa. Eskolan & Suorannan (2001, 83) ajatuksia mukaillen Masseyn teoria ja semioottisen so-

siologian ajatukset näyttäytyivät työssäni mahdollisuutena ja apukeinoina, jotka auttoivat koko 

laadullisen tutkimuksen prosessia suunnittelusta raportointiin asti. Teoria jäsensi työtä ja piti 

sitä kasassa - siitä oli hyvä lähteä liikkeelle ja jälleen siihen palata. Teoria ohjasi uuden tiedon 

etsinnässä samalla kun se jäsensi ja systematisoi kerättyä tietoa (Hirsjärvi ym. 2009, 144). Va-

litsemani menetelmät palvelivat lasten oman äänen esille tuomista ja kuulluksi tulemista. Työni 

kannalta Masseyn teoriaa voi kuvata sen selkärangaksi. Semioottisen sosiologian ajatukset puo-

lestaan syvensivät tilallisuuden näkemystä tuomalla esille tilassa olemiseen liittyvän tekemisen. 

Tutkielman rikkautena pidän lasten kokemusmaailman ja vapaa-ajan sisältöjen avaamista. Ala-

sen (2009, 21) sanoja lainaten tutkielman tuottaman tiedon avulla voi tehdä näkyväksi pienen 

osan niitä säikeitä, jotka sitovat lapset yhteiskunnallisten suhteiden ja niiden muodostamien 

rakenteiden ja näiden muutosprosessien kompleksiseen, enenevissä määrin globalisoituvaan 

verkkoon. Tutkielman tuottaman tiedon avulla on myös mahdollista nähdä lapset ja aikuiset 

keskinäisissä rakenteellisissa yhteyksissään sukupolviaseman määrittäminä ryhminä, joiden 

suhteet ovat määrittyneitä niin historiallisesti kuin yhteiskunnallisestikin. 



113 
 

Eskola & Suoranta (2001, 65) toteavat Sulkuseen & Kekäläiseen (1992) viitaten, että laadullis-

ten tapaustutkimusten pohjalta ei ole tarkoitus tehdä samalla tavalla empiirisesti yleistäviä pää-

telmiä kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Eskola & Suoranta (2001, 66) toteavat Sulkuseen 

(1990) viitaten, että yleistyksiä ei ole mahdollista tehdä suoraan aineistosta vaan siitä tehdyistä 

tulkinnoista. Yleistettävyyden kriteeriksi nousee järkevä aineiston kokoaminen ja vertailut esi-

merkiksi muihin tutkimustuloksiin. Eskola & Suoranta (2001, 67) jatkavat, että laadullisessa 

tutkimuksessa keskeisiä ovat aineistosta tehdyt tulkinnat ja niiden kestävyys ja syvyys. Karls-

son (2010, 135) toteaa, että kukin tutkimusaineisto on kerätty tietyssä kontekstissa ja kattaa 

vain pienen, rajatun alueen todellisuudesta. Tutkimus jättää aina selvittämättömiä aukkopaik-

koja jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa olevasta todellisuudesta.  

Tutkielman tuloksista ei voi tehdä laadullisena tapaustutkimuksena suoria yleistyksiä. Aineis-

toon olen kuitenkin paneutunut huolella, ja uskon sen välittyvän lukijoille tulkinnoista. Eskolan 

ja Suorannan (2001, 139) ajatuksia lainaten lasten tarinoita ei pidä ymmärtää todellisuudesta 

välittömästi kertovina tekstikatkelmina, vaan diskursiivinen lukutapa edellyttää niiden temati-

sointia kulttuurissa tuotetuiksi kulttuurituotteiksi. Suppeimmillaan katsottuna tutkielman tulok-

set kuvaavatkin lähinnä erään pohjoissuomalaisen kaupungin peruskoulun 4.-6. -luokkalaisten 

lasten vapaa-ajan tekemisiä, paikka- ja tilakokemuksia. Näen kuitenkin, että tuloksia voi yleis-

tää jossain määrin kansalliselle tasolle digitoiminnan näyttäytyessä aikaisempaan kirjallisuu-

teen viitaten melko samankaltaisena tutkielman tulosten kanssa. Masseyn teoriassa pitäytyen 

en lähtisi tekemään kovin suuria yleistyksiä kansainväliselle tasolle. Lasten digitoimintakult-

tuuri vaihtelee kulttuureittain, maittain ja alueittain, eivätkä digilaitteiden saatavuus ja omistet-

tavuus ole samankaltaista kaikkialla maailmassa.. Yleistyksenä voi kuitenkin todeta, että lasten 

toimintatilassa on myös maailmanlaajuisesti tapahtunut laajennuksia digitoiminnan lisäänty-

essä. Oletan kuitenkin, että laajennuksissa on hyvinkin paljon alueellisia eroavaisuuksia erilai-

sissa aika-tiloissa. 

Lapsuus ja sen toiminnat digitoiminta mukaan luettuna ei näyttäydy pysähtyneisyyden valta-

kuntana, vaan on jatkuvassa muutoksessa ja liikkeessä olevaa. Tästä johtuen lapsuuden tutki-

mus näyttäytyykin alati ajankohtaisena ja tärkeänä tutkimusaiheena. Jatkossa olisi mielenkiin-

toista tarkastella myös sitä, millaisena lapset kuvaavat digimedian käytön arkipäivisin. Näyt-

täytyykö se samankaltaisena vapaa-ajan digimediakäytön kanssa, vai onko digikäyttö rajoittu-

neempaa ja kontrolli suurempaa kuin vapaa-aikana? Kiinnostavaa olisi myös tarkastella laa-

jemmin sitä, millaisena vanhemmat kokevat lasten arjen ja vapaa-ajan digimediakäytön. Näke-

vätkö he sen positiivisessa vai negatiivisessa valossa? Eläytymismenetelmä aineiston keräämi-

sen tapana toimisi todennäköisesti näissäkin tutkimusaiheissa hyvin. 
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Aineiston analyysia oli mielenkiintoista tehdä johtuen itse aiheesta, mutta myös siksi, että seu-

raan päivittäin läheltä lasten toimintaa, kohtaamispaikkoja ja toimintaympäristöjä kahdesta eri 

näkökulmasta - viides- ja yhdeksäsluokkalaisen vanhempana, sekä kuudesluokkalaisten luo-

kanopettajana. Useamman kerran olen vapaa-ajalla pysähtynyt huvittuneena seuraamaan lasteni 

tekemisiä peilattuna kirjoitelmien lasten toimiin. Samankaltaisuudet ovat huomattavia. Milloin 

mennään lähikauppaan ostamaan herkkuja kaverin kanssa yökyläilyhengessä, milloin makoil-

laan sängyllä älypuhelin kädessä digimaailmaan uppoutuneena, tai istutaan kaverin kanssa vie-

rekkäin sohvalla molempien uppoutuessa omaan digitoimintaan digitekemisen yhdistyessä fyy-

sisen ympäristön toimintoihin. Perheen digiaktiivis-digihengailijat, saavat silti edelleen kiuk-

kuni nousemaan huomatessani lasten ”röhnöttävän” liian pitkään omalla sängyllään sininen 

valo kasvoilta heijastuen. Huomaan helposti tokaisevani, että nyt puhelin pois, ja arkena kysy-

väni, että joko läksyt on tehty? Mieleeni saattaa myös tulla ajatus, etteivätkö he löydä itselleen 

parempaa tekemistä. Tilannetta tarkemmin pohtiessani huomaan olevani huolissani lähinnä 

kännykällä vietetystä ajasta, en niinkään digisisällöistä. Ehkä myös ajattelen, että digitoiminta 

on pois jostain tärkeämmästä tekemisestä, esimerkiksi ulkoilusta. Suhtautumisessani huomaan 

olevan paljon kaavamaisuutta. Digiajan kontrollista olisikin hyvä siirtää ajatus ja keskustelu 

digisisältöihin.  

Kasvattajana olen tietoinen digimediaan liitetystä hyödyistä ja haitoista. Työssäni luokanopet-

tajana digimedian positiiviset puolet painottuvat, vapaa-ajalle siirryttäessä huolinäkökulma 

nostaa päätään. Vanhempana en olekaan päässyt eroon huolinäkökulmaisesta lapsen parhaan 

ajattelusta - eikä tarvitsekaan. Ymmärrykseni on kuitenkin lisääntynyt käsittämään kännykällä 

olemisen olevan paljon muutakin kuin loikoilua ja ajanvietettä - kiitos tutkielmaprojektin. Ym-

märrän, että digioleminen on myös aktiivista toimijuutta, sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja ajan 

viettämistä yksin tai yhdessä digitilassa. Tutkielman tekeminen vahvisti käsitystäni siitä, että 

digitoiminta kuuluu olennaisena osana lapsuuteen ja lapsuuden tekemisiin. Nykyistä suhtautu-

mistani digitilaan voisikin kuvata lisääntyneellä ymmärryksellä, joka ei ole vielä täysin tavoit-

tanut käytäntöä. 

Syksyllä 2016 voimaan tulleessa Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 2014 on pyritty 

huomioimaan globaali muuttuva maailma. Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan arvo-

kasvatuksen merkitystä maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietoverkot, 

sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Koulun ja ko-

tien yhteisen arvopohdinnan ja siihen perustuvan yhteistyön nähdään luovan turvallisuutta ja 

edistävän kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 
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15.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 korostetaan tieto- ja viestintätekno-

logian monipuolista ja osaavaa käyttöä. Uusi opetussuunnitelma kannustaa enenevissä määrin 

digimedian käyttöön opetuksessa. Toisaalta opetussuunnitelmassa painotetaan median vastuul-

lista käyttöä ja mediakasvatuksen merkitystä.  

Vapaa-ajan ruutuaikasuoritukset ohjeistavat digimedian parissa vietetyn ajan kontrollointiin. 

Ruutuaikasuositukset antavat selkeitä ohjeita siitä, kuinka paljon aikaa päivässä on suotavaa 

viettää digimedian parissa. Karrikoiden koulu näyttäytyy tvt:n (tieto- ja viestintätekniikan) 

opettajana ja mahdollistajana positiivisessa hengessä, kotien tulisi olla käytetyn ruutuajan ja 

digimediasisältöjen suhteen valppaina. Tilanne saattaa aiheuttaa huoltajien keskuudessa häm-

mennystä digimedian näyttäytyessä toisaalta positiivisessa mielessä, samalla kuitenkin kanne-

taan huolta siitä, millaisia digitaalisia pääomia nuoret omaksuvat. 

Matikkala & Lahikainen (2005, 100-101) toteavat, että lasten mediakulttuurinen arki on usein 

mediavälineiden käyttöä ja neuvottelua digimediaan liittyvistä rajoista vanhempien kanssa. 

Lasten arkeen kuuluu runsaasti uutta mediatekniikkaa, mutta tärkeintä lasten tietoyhteiskunnan 

muodostumisessa ei ole tekniikan käyttö, vaan vuorovaikutus ja merkitykset, joita tekniikan 

käyttöön liittyy. Irisvik & Utriainen (2017, 18-19) toteavat, että ruutuajan tuijottamisen sijaan 

huoltajien olisikin hyvä kiinnittää huomiota lasten kuluttamiin mediasisältöihin. Kellottaminen 

ei estä lasta kohtaamasta netin ikäviä puolia tai ratkaise tylsyyttä tai yksinäisyyttään pelaavan 

lapsen perimmäisiä ongelmia. Irisvik ja Utriainen toteavatkin, että ruudun parissa voi tehdä niin 

paljon erilaisia asioita, että pelkän ruudun pitäminen haitallisena on vähän hassua. Pelikasva-

tuksesta paraikaa väitöskirjaa tekevä Meriläinen on samoilla linjoilla Irisvikin & Utriaisen 

kanssa. Hän vastustaa ajatusta ruutuaikasuosituksista, joissa monimutkainen kokonaisuus tii-

vistetään puheeseen ajan vahtimisesta. Meriläinen painottaa digimaailman tuntemisen olevan 

osa tämän päivän kasvatusvelvollisuutta, johon lapsia ja nuoria tulisi pystyä valmistamaan. Me-

riläinen toteaa, että ruutuaikapuheen sijaan digitodellisuudesta puhuttaessa tulisi puuttua oike-

asti tärkeisiin kysymyksiin, kuten eettisiin kysymyksiin, kuluttajuuteen, käytöskulttuuriin ja 

syrjintään netissä. (Heikkinen.) 

Digitilaan liitetty ongelmallisuus voidaan ymmärtää suhteessa käsitykseen perinteisestä tilalli-

suudesta. Herkmanin (2001, 80) mukaan pelot ja utopiat kumpuavat usein muutostilanteesta, 

jossa uusi on tullut kilpailemaan kulttuuristen merkitysten tuottamisesta ja vanha joutuu reflek-

toimaan omaa asemaansa suhteessa uuteen. Herkman toteaa mediapelkojen ja -utopioiden ole-

van luonnollinen osa kulttuurin muutosprosessia, jossa mediateknologiat sijoittuvat laajempaan 

historialliseen kontekstiin. Oksanen & Näre (2006, 16) puolestaan toteavat, että ristiriitainen 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/02/tutkija-mikko-merilainen-onko-ruutuaika-isoin-ongelma-perheessanne-olette
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aikamme asettaa uudenlaisia vaatimuksia niin lapsille kuin heidän vanhemmilleen. On yhä vai-

keampaa sanoa, mikä on lapselle hyväksi, mikä taas ei. Vaikeampaa saattaa olla noudattaa ase-

tettuja rajoja - kulttuurista ruutua ei voi sulkea samoin kuin televisiota.  

Omaa suhdetta ja asennetta digimediaan kannattaneekin pysähtyä pohtimaan, ja miettiä, mikä 

lasta digimediassa vetää. Digimedia voi olla paljon muutakin kuin perinteisten tekemisten kil-

pailija, uhkaava aikasyöppö ja liikunnan tappajana. Se voi olla myös mahdollisuus, kiinteä ja 

luonnollinen osa tätä ajallis-tilallista todellisuutta toiminnan ja sosiaalisuuden saadessa jatku-

vasti uusia muotoja. Digitila on tullut toimintatiloihimme jäädäkseen ja edelleen kehittyäkseen.  

Pohdinnoissa ei voi kuitenkaan ohittaa aikuisuuteen kuuluvaa huolenpitoa lapsen hyvinvoin-

nista, joka ulottuu lapsen digitoimintaan ja digimediakasvatukseen. Ikärajasuositukset ja digi-

aikarajoitukset eivät ole syntyneet tyhjästä, vaan kuvastavat yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 

arvoja. Aikuisen suhdetta lapseen tulisikin määrittää vastuu ja kunnioitus, jossa kasvattaja ym-

märtää lapsen aseman kasvavana ja kehittyvänä toimijana. Kasvattaminen ei ole hallitsemista 

ja mielivaltaista vallankäyttöä, vaan ohjaavaa, vastuullista, myös lapsen mielipiteitä kunnioit-

tavaa toimintaa osittain keskusteltavissa olevien rajojen puitteissa. Myönteinen ja avoin suh-

tautuminen ja kommunikaatio lapsen digitoiminnasta lienevätkin parempi vaihtoehto kuin pe-

lokas ja lähtökohdiltaan kielteinen digimediasuhtautuminen. Tutkimuskirjallisuuteen ja aineis-

toon peilaten näen, että digimaailman mahdollistama rajaton digimediaulottuvuus voitaisiin op-

pia näkemään kiinteänä, luonnollisena ja merkityksellisenä osana lasten vapaa-ajan toimintati-

laa, joka ei kuitenkaan poissulje fyysisen toimintatilan merkitystä, eikä lapsen asemaa huolen-

pitoa, tukea ja ohjaamista kaipaavana toimijana. 
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TUTKIMUSLUPA-ANOMUS 

Opiskelen Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Pääaineeni on 
sosiologia. Syventäviin opintoihini kuuluu tutkielman tekeminen yhteiskunnallisesti 
kiinnostavasta ja tärkeästä aiheesta. Valitsemani aihe on ”Sosiaalinen media lasten 
vapaa-ajassa”. Opinnäytetyöni ohjaajana Lapin yliopistossa toimii professori Jarno 
Valkonen. 
 
Tutkimuksen kohdejoukkona ovat 4.-6. –luokkalaiset lapset. Tutkimuksen avulla on 
mahdollista saada lisätietoa lasten vapaa-ajasta, sen merkityksellisistä 
kokemuksista, sekä sosiaalisen median roolista lasten vapaa-ajassa. Tutkielman 
aineiston kerään kirjoitelmilla eläytymismenetelmää käyttäen, sekä tarvittaessa 
kirjoitelmaa täydentävillä haastattelukysymyksillä. Kirjoitelma on tarkoitus tehdä 
koulupäivän aikana. Aikaa siihen kuluu yksi tunti.  Mahdollinen haastattelu on myös 
tarkoitus tehdä koulupäivän aikana. Haastattelu vie aikaa enintään 10 
minuuttia/lapsi. Saadessani tehdä tutkimuksen koulullanne, pyydän tutkimusluvan 
myös oppilaiden huoltajilta.  Lisäksi informoin kirjoitelmaan osallistuvia lapsia 
tutkimuksesta kirjoitelman alussa. Aineisto on tarkoitus kerätä loka-marraskuun 
2016 aikana. 
 
Tutkimukseen osallistuminen pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Käsittelen kaikki tiedot 
luottamuksellisesti, enkä julkaise lapsen henkilöllisyyttä työn missään vaiheessa. 
Kirjoitusaineiston säilytän nimettömänä mahdollista myöhempää tutkimuskäyttöä 
varten. 
 
Pyydän suostumustanne tutkimuksen tekemiseen XXXX koulussa. Halutessanne 
asiasta lisäinformaatiota, keskustelen mielelläni kanssanne. 

 
 

XXX:ssa 14. lokakuuta 2016 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
    
Katja Luosujärvi 
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LIITE 2. Tutkimuslupa-anomus lapsen huoltajalta 
 
ARVOISA LAPSEN HUOLTAJA 

 
 
Opiskelen Lapin yliopistossa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Pääaineeni on sosiologia.  
Opintojen loppuvaiheeseen kuuluu opinnäytetyön tekeminen yhteiskunnallisesti kiinnostavasta 
ja tärkeästä aiheesta. Tutkielmani ohjaajana Lapin yliopistossa toimii professori Jarno Valkonen. 
 
Tutkielmani aiheena on ”Sosiaalinen media lasten vapaa-ajassa”. Tutkimukseni kohdejoukkona 
ovat 4.-6. –luokkalaiset lapset. Tutkimuksen avulla on mahdollista saada lisätietoa ikäryhmän 
vapaa-ajan vietosta, sen merkityksellisistä kokemuksista, sekä sosiaalisen median roolista vapaa-
ajassa. Tutkielman aineiston kerään kirjoitelmilla, ja tarvittaessa kirjoitelmaa täydentävillä 
haastattelukysymyksillä. Lapset kirjoittavat kirjoitelman koulussa oppitunnin aikana. Kirjoitelman 
mitalla ei ole alarajaa. Lapset kirjoittavat kirjoitelman ilman nimeä numeroidulle paperille. 
Tunnistetiedot (etunimi ja luokka) kokoan erilliselle paperille mahdollista haastattelua varten. 
Mikäli lisäkysymyksiin ilmenee tarvetta, teen haastattelun koulupäivän aikana. Aikaa 
mahdolliseen haastatteluun kuluu enintään 10 minuuttia. Tutkimuksen teon jälkeen hävitän 
tunnistetiedot sukupuolta ja luokka-astetta lukuun ottamatta. Kirjoitelmat on tarkoitus tehdä 
loka-marraskuun 2016 aikana. 
 
Tutkimukseen osallistuville lapsille kerron tutkimuksesta tarkemmin ennen kirjoitelmien 
kirjoittamista. Käsittelen kaikki tiedot luottamuksellisesti, enkä julkaise lapsen henkilöllisyyttä 
työn missään vaiheessa. Kirjoitusaineiston säilytän nimettömänä mahdollista myöhempää 
tutkimuskäyttöä varten. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 
 
Rehtori XXX XXXX on antanut luvan ko. tutkimuksen tekemiseen XXXXX koululla. 
 
Pyydän suostumustanne, että huollettavanne saa osallistua tutkimukseen. Halutessanne asiasta 
lisätietoa, keskustelen mielelläni kanssanne. 

 
XX: ssa 24. lokakuuta 2016 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
    
Katja Luosujärvi 
puh. XXXXX 
katja.luosujarvi@XXXXX 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valitkaa vaihtoehdoista teille sopivin. Palauttakaa tämä alaosa lapsenne opettajalle viimeistään 
torstaina 27.10.2016. Kiitos vastauksesta! 
 
Lapsen nimi ja luokka:       
 
 lupa myönnetään 
 lupaa ei myönnetä 
 
 
Huoltajan allekirjoitus:       
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LIITE 3. Kehyskertomusten alkuorientaatiot 
 
Eläytymismenetelmäkysymykset 
 
 
”Aino/Antti herää marraskuiseen lauantaiaamuun. Tänään Ainolla/Antilla ei ole luvassa 
kotitöitä – hän voi viettää omaa aikaa. Hän vilkaisee verhon raosta pihalle. Tämän jälkeen 
Ainon/Antin katse vaeltelee omassa huoneessa. Odotukset tulevasta päivästä ovat korkealla. 
Eläydy ja kirjoita, miten Ainon/Antin vapaapäivä etenee.” 
 
”Aino/Antti herää marraskuiseen lauantaiaamuun. Tänään Ainolla/Antilla ei ole luvassa 
kotitöitä – hän voi viettää omaa aikaa. Hän vilkaisee verhon raosta pihalle. Tämän jälkeen 
Ainon/Antin katse vaeltelee omassa huoneessa. Odotukset tulevasta päivästä eivät ole kovin 
korkealla. Eläydy ja kirjoita, miten Ainon/Antin vapaapäivä etenee.” 
 
”Aino/Antti herää marraskuiseen lauantaiaamuun. Tänään Ainolla/Antilla ei ole luvassa 
kotitöitä – hän voi viettää omaa aikaa. Hän vilkaisee verhon raosta pihalle. Tämän jälkeen 
Ainon/Antin katse vaeltelee omassa huoneessa. Aino/Antti miettii leikkisikö kavereiden kanssa, 
lukisiko, soittaisiko pianoa/kitaraa askartelisiko tai tekisikö käsitöitä, menisikö puhelimella tai 
tietokoneella nettiin vai lähtisikö kuntoilemaan? Vai mitä tässä oikein tekisi?  Odotukset 
tulevasta päivästä ovat korkealla.  Eläydy ja kirjoita, miten Ainon/Antin vapaapäivä etenee.” 
 
”Aino/Antti herää marraskuiseen lauantaiaamuun. Tänään Ainolla/Antilla ei ole luvassa 
kotitöitä – hän voi viettää omaa aikaa. Hän vilkaisee verhon raosta pihalle. Tämän jälkeen 
Ainon/Antin katse vaeltelee omassa huoneessa. Aino/Antti miettii leikkisikö kavereiden kanssa, 
lukisiko, soittaisiko pianoa/kitaraa, askartelisiko tai tekisikö käsitöitä, menisikö puhelimella tai 
tietokoneella nettiin vai lähtisikö kuntoilemaan? Vai mitä tässä oikein tekisi? Odotukset 
tulevasta päivästä eivät ole korkealla. Eläydy ja kirjoita, miten Ainon/Antin vapaapäivä 
etenee.” 
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LIITE 4. Kirjoitelma-aihe tutkielmaan osallistumattomille 
 
On kylmä marraskuinen aamu. Aino/Antti on kävelemässä kouluun. Tänään on luvassa paljon 
mukavaa tekemistä. 
 
Eläydy ja kirjoita Ainon/Antin päivästä. 
 




