
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö 

Tiedotusoppi 

Pro gradu – tutkielma 

Tammikuu 2012

 
TAMPEREEN YLIOPISTO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Saara Töyssy 

 

HARKITTU MINUUS 

Sosiaalinen media identiteetin rakentamisen ympäristönä 

 

  



 

 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö 

TÖYSSY, SAARA: Harkittu minuus - Sosiaalinen media identiteetin rakentamisen ympäristönä 

Pro gradu -tutkielma, 117 s., 5 liites. 

Tiedotusoppi 

Tammikuu 2012 

 

 
Tämä pro gradu – tutkielma tarkastelee sosiaalisen median aktiivikäyttäjien kokemuksia sosiaalisesta 

mediasta ja erityisesti Facebookista minuuden esittämisen ja identiteetin rakentamisen ympäristönä. 

Marshall McLuhanin teoria teknologian ihmistä ja yhteiskuntaa muuttavista voimista toimii työn 

lähtökohtana. Tutkimus tietokonevälitteisen kommunikaation erityispiirteistä on työssä suuressa 

roolissa selvitettäessä sitä, miten sosiaalinen media teknologiana vaikuttaa sen piirissä tehtäviin 

minuuden esityksiin. Ajankohtaista tutkimusta sosiaalisesta mediasta kuljetetaan mukana ja käytetään 

tulosten vertailukohtana koko analyysin ajan. 

 

Työ pohjautuu kahdeksaan teemahaastatteluun. Haastateltavat ovat 25–28 –vuotiaita sosiaalisen median 

aktiivikäyttäjiä. Aineiston analyysissa käytetään fenomenologista tutkimusmetodia, jonka avulla 

pyritään tavoittamaan haastateltavien ydinkokemukset sosiaalisesta mediasta itse esittämisen tilana. 

Identiteettiä käsitellään tässä tutkimuksessa sosiaalisen konstruktionismin näkökulman kautta ja 

minuuden esityksiä sosiaalisessa mediassa tulkitaan Erving Goffmanin rooliteorian avulla. Tuloksia 

peilataan myös Kenneth Gergenin postmodernin identiteetin käsitteisiin, joiden avulla ilmiö liitetään 

laajemmin identiteetin merkitykseen informaatioteknologian valloittamassa yhteiskunnassa. 

Identiteetin siirtymän teorian mukaan julkiset itsen esitykset vaikuttavat ihmisen mielikuvaan itsestään, 

jos sosiaalinen media toimii tällaisten esitysten alustana, on sen merkitys suuri ihmisten itse alkaessa 

määrittämään itseään Internetissä tehtyjen esitysten avulla. 

 

Tutkimus paljastaa sosiaalisen median sisältävän runsaasti käyttäytymisen konventioita. Yksityisyyden 

ja siihen kohdistuvien uhkien merkitys on suuri ihmisten harkitessa, mitä itsestään sosiaalisessa 

mediassa kertoa. Myös erilaiset alaryhmät määrittävät sitä, mitä itsestä voidaan esittää. Kovin 

henkilökohtaiset, vakavat tai tulenarat aiheet jätetään yleensä kerronnan ulkopuolelle konfliktien 

välttämisen vuoksi. Facebookin esitykset minästä painottuvatkin arkiseen ja pinnalliseen puoleen 

elämästä. Keskittyminen positiivisiin ja pinnallisiin elämänalueisiin toimii kuitenkin voimaannuttavana 

tekijänä käyttäjilleen ja auttaa näitä saavuttamaan joitakin puolia ihanneminuudestaan ja saamaan 

itseluottamusta sosiaalisen elämänsä hallinnan tunteen kautta.  
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1. Johdanto 

 

Ensimmäinen esseeni yliopistolla käsitteli median ja identiteetin suhdetta, enkä ole nähtävästi päässyt 

asiasta yli enkä ympäri, sillä tartuin aiheeseen jälleen. Sosiaalisen median kasvava merkitys ihmisten 

arjessa, päätöksenteossa ja sosiaalisten suhteiden ylläpidossa tekevät siitä nyt merkittävän 

tutkimuskohteen. Identiteettiä rakennetaan olemalla yhteydessä muihin ihmisiin ja maailmaan ja 

sosiaalinen media, tässä tutkimuksessa erityisesti Facebook, toimii yhä useammin tuona yhteytenä. 

Marshall McLuhanin mukaan jokaiseen viestinnän tapaan sisältyy juuri sen muodon mukanaan tuomia 

painotuksia ja rajoituksia, jotka toimivat hiljaa itse viestimen rakenteessa ja muuttavat maailmaa 

ympärillään. Minkälainen viesti siis on tämä teknologia, jossa verkostoidutaan kaikkiin mahdollisiin 

suuntiin, julkaistaan ihmismassoille päivittäisiä toimia ja kerätään niiden ympärille keskustelua? 

Haluan tutkimuksessani ottaa selville kuinka tämä identiteetin rakentamisen tapahtumavyyhti esiintyy 

sosiaalisen median aktiivikäyttäjien puheessa seuraavien kysymysten kautta: 

1) Millainen paikka sosiaalinen media on itsestä muille kertomiselle ja siten oman identiteetin 

rakentamiselle käyttäjien näkökulmasta? 

2) Minkälaiset puolet ihmisen elämästä ja siten myös minuudesta tuodaan esiin sosiaalisessa 

mediassa ja mitä jätetään pois? 

3) Kuinka aitoa tai syvällistä minuutta ihmiset kokevat tuottavansa ja kuluttavansa sosiaalisessa 

mediassa? 

4) Minkälaista minuutta sosiaalinen media rohkaisee tuomaan esille? 

 

Lähestyn aihetta kahdeksan teemahaastattelun avulla. En keskity haastatteluissa ihmisten identiteettien 

sisältöön tai olemukseen, vaan pyrin ymmärtämään niitä olosuhteita, joissa omaa identiteettiä tuodaan 

esille ja muiden identiteetti-esityksiä tarkastellaan. En halunnut rajoittaa tutkimustani ainoastaan 

sosiaalisen median tunnetuimpaan sovellukseen, Facebookiin, mutta käytännössä analyysiluvut 

käsittelevät pääasiassa sitä, koska se oli näille haastateltaville merkityksellisin itsen esittämisen alusta. 

Mukana on kuitenkin myös puhetta keskustelupalstoista ja LiveJournalista. Käytän tässä työssä siis 

yleiskäsitettä sosiaalinen media, etenkin teorialuvuissa, koska tutkimukseni ei rajaudu käsittelemään 

ainoastaan Facebookia, vaan tietokonevälitteistä kommunikaatiota ylipäänsä. Sosiaalisen median 
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sovellukset ovat myös luonteeltaan ailahtelevaisia, Facebookia voi käyttää blogimedian kaltaisesti tai 

Twitterin tapaisesti ja muut sovellukset ottavat taas vaikutteita Facebookista.  

Sosiaalisessa mediassa kerrotaan itsestä muille ihmisille. Tavat ovat moninaisia, mutta kaikella itsestä 

muille kertomisella pyritään tekemään hyvä vaikutus yleisöön ja rakentamaan omaa julkista minää 

oman ihanteen mukaiseksi. Itse-esitykset tehdään joko palkinnon toivossa, jolloin palkinto on se, että 

muut ihmiset ajattelevat itsestä myönteisesti tai itsensä toteuttamisen nimissä, jolloin pyritään kohti 

omaa ihanneminuutta.  Kummassakin tapauksessa pyritään miellyttämään jotakin yleisöä, oli se sitten 

sosiaalinen ympäristö tai oma mielikuva siitä, millainen ihmisen tulisi olla. (Baumeister teoksessa 

Ashmore & Jussim 1997, 3-4.) Käytän Erving Goffmanin teoriaa rooleista käsitellessäni itse-esityksiä. 

Kun kaikki tämä tapahtuu tietokonevälitteisen kommunikaation puitteissa, poikkeavat itse-esitykset, 

joilla identiteettiä rakennetaan, radikaalisti niistä, joita ihmisellä on muualla elämässä käytössään.  

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan maailma rakennetaan aina uudelleen yhteydessä muihin ihmisiin 

(Gergen 1999, 81). Tämä tarkoittaa sitä, että on oleellista ymmärtää niitä mekanismeja, jotka maailmaa 

rakentavat ja niitä viestintävälineitä, joiden sisällä tämä rakentaminen tapahtuu. Identiteetin esittäminen 

sosiaalisessa mediassa tapahtuu pääasiallisesti kirjallisen ilmaisun kautta ja on yleensä muodoltaan 

hyvin julkista. Tietokonevälitteisen kommunikaation teoria auttaa hahmottamaan niitä ehtoja joiden 

sisällä sosiaalisen median käyttäjät toimivat. Sosiaalisten vihjeiden, kuten äänenpainojen ja ilmeiden 

puuttuessa, saatavilla olevaan informaatioon asetetaan lisäpaineita (Smith & Wood 2001, 85;Walther 

1996, 6-7). Ihmisen on tutkittu omaksuvan julkisesti itseensä liittämiään ominaisuuksia osaksi 

käsitystään itsestään ja alkavan käyttäytyä niiden mukaisesti (Gonzales & Hancock 2008, Kelly & 

Rodriquez 2006, Schlenker & Wowra 2003).  Koska itsestä kertominen on yksi suurimmista syistä 

osallistua sosiaaliseen mediaan (Pempek 2009, 232), voidaan olettaa, että toiminta sosiaalisessa 

mediassa ei ole identiteetin kannalta yhdentekevää vaan muuttaa kertojaa kertomuksen suuntaan. 

Sosiaalisessa mediassa minuutta rakennetaan huomattavan laajan sosiaalisen verkoston keskellä, jonka 

liikkeet ja normit vaikuttavat siihen miten itse siellä esiintyy.  
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Näitä asioita pohdittuani liitän tulokset vielä Kenneth Gergenin ajatuksiin postmodernista identiteetistä 

ja Michel Foucault’n kesken jääneeseen teoriaan itsen teknologioista, joiden kautta ihmiset ” – 

muuttavat itsensä saavuttaakseen tietyn onnellisuuden, puhtauden, täydellisyyden ja kuolemattomuuden 

tilan.” (Foucault teoksessa Martin ym. 1988, 18). Tutkimukseni kartoittaa ja kuvailee tätä jännittävää 

tapahtumavyyhtiä, jossa minuus kohtaa teknologian julkisen ja yksityisen rajapinnoilla. Valitsemani 

aiheen poikkitieteellisyys ja yhtenäisen taustateorian puuttuminen pakottavat minut hakemaan työlleni 

pohjaa niin psykologiasta, sosiologiasta, viestinnän teoriasta kuin informaatiotieteistäkin. Tämä 

merkitsee laajahkoa teoriaosuutta. Monipuolisen teoreettisen pohjan luominen on mielestäni kuitenkin 

tärkeää, kun aihe on tämän aiheen lailla uudehko. Käytän työssäni mahdollisimman paljon tuoretta 

tutkimusta sosiaalisen median käytöstä ja pyrin näin tarjoamaan näkökulman sosiaalisen median 

ajankohtaiseen tutkimukseen maailmalla. Erityisesti amerikkalaiset julkaisut Journal of Computer 

Mediated Communication ja Computers in Human Behavior ovat kunnostautuneet sosiaalisen median 

tutkimuksessa aiheeni kannalta kiintoisasta näkökulmasta ja tarjosivat runsaasti lähdeaineistoa. 
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2. Teknologia ottaa ohjat 

 

Tässä luvussa esittelen ensimmäisenä Marshall McLuhanin ja Jean Baudrillardin ajatuksia teknologian 

vaikutuksista ihmiseen ja yhteiskuntaan. Luku jatkuu Sirkka Heinosen ja Minna Halosen raportilla 

sosiaalisen median tulevaisuudesta alaluvussa 2.1, jossa määritellään sosiaalisen median keskeisiä 

kipupisteitä ja mahdollisuuksia tulevaisuuden yhteiskunnassa. Tämän määrittelyn avulla pystymme 

keskittämään katseemme olennaisiin seikkoihin sosiaalisessa mediassa. Luvuissa 2.2 ja 2.3 käyn läpi 

sosiaalisen median käytöstä ja käyttäjistä tehtyä tilastotietoa ja tutkimusta, joka pohjustaa merkittävällä 

tavalla oman aineistoni käsittelyä. 

Marshall McLuhan näkee teknologiat ihmisten aistien jatkeena. Teknologia ei ainoastaan helpota 

ihmisen toimintaa maailmassa, vaan muuttaa myös olennaisesti itse ihmistä ja siten myös sitä 

yhteiskuntaa, jossa ihminen ja teknologia ovat tekemisissä toistensa kanssa. Teknologian itsensä 

aikaansaamat rakennemuutokset ovat huomattavasti merkittävämpiä kuin ne moninaiset viestit, joita 

kukin teknologia välittää (McLuhan, 1964, 20.) McLuhan lähestyy teknologioiden vaikutuksia ihmisen 

toimintaan seuraavien kysymysten kautta: 

1) Mitä jokin teknologia laajentaa tai parantaa? 

2) Mitä se purkaa tai tekee tarpeettomaksi? 

3) Mitä sellaisia asioita, jotka olivat jo tarpeettomia, se tuo takaisin? 

4) Miksi se muuttuu, kun se työnnetään äärirajoilleen? (McLuhan 1989, 9). 

 

Esimerkkinä McLuhan mainitsee auton, joka laajensi ihmisen liikkumismahdollisuuksia ja nopeutti 

siirtymistä pisteestä a pisteeseen b, mutta samalla hajotti vanhat jalankulkuun ja hevosilla liikkumiseen 

perustuvat kaupunkirakenteet ja sosiaaliset käytännöt. Auto toi McLuhanin mukaan ihmisille takaisin 

uudisraivaaja-ajan mukana kadonneen tunteen itsenäisyydestä ja yksilöllisestä identiteetistä. 

Äärimmilleen työnnettynä, massaliikenteen ja tukkoisten kaupunkien aikana, auto muuttuu pieneksi ja 

tukalaksi ja rohkaisee ihmisen takaisin luontoon, pyöräilemään ja ulkoilemaan puistoihin. (McLuhan 

1989, 11). Sosiaalisen median taas voi esimerkiksi katsoa laajentavan ja helpottavan ihmisten 

sosiaalista kanssakäymistä ja tekevän puhelimen joissain tapauksissa tarpeettomaksi. Tämän voi lukea 
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kirjallisen viestinnän merkityksen kasvuksi suullisen viestinnän kustannuksella. Sosiaalisen median 

voisi katsoa tuovan takaisin tärkeiden elämänhetkien jakamisen tuttavien kesken valokuvien kautta. 

Tehtävä, jota ennen hoiti diaheitin. Äärirajoilleen työnnettynä sosiaalinen media voisi kenties hajottaa 

itsensä saamalla ihmiset arvostamaan live-kommunikaatiota
1
 vaihtoehtona virtuaalimaailmalle.  

McLuhanin näkemys informaatioajan ihmisestä ei ole järin positiivinen. Kaikki ovat tekemisissä 

sähköisen verkon kautta kaikkien muiden kanssa ja kaikkien mielihalut ja niiden lähteet ovat läsnä 

tässä verkossa. McLuhanin mukaan koko länsimainen yhteiskunta kääntää tällöin sisältönsä ulospäin ja 

ärtyy jatkuvasta yhteydestä kaikkiin muihin ja näiden sisältöihin. Yhteys luontoon kadotetaan ja 

samalla ote niihin aisteihin, joita jatkamaan teknologia on kehitetty. (McLuhan 1989, 94–95.) 

Yksilöllisyys menetetään, koska yhteiskunnassa ei ole enää selkeitä päämääriä ja tavoitteita, vaan 

ainoastaan vaihtoehtojen meri, johon hukkua. (emt. 98.) Yksilöllisyytensä tilalle ihminen saa 

tilaisuuden olla yhteydessä kenen tahansa kanssa maailmassa (emt. 118). Alun perin McLuhan näki 

elektronisen verkoston kehittymisen positiivisena asiana, joka mahdollistaisi ihmisten keskinäisen 

viestinnän kehittymisen uudelle tasolle, mutta muutti myöhemmin näkemystään pessimistisemmäksi. 

McLuhanin viesti the medium is the message muuttui myös myöhemmin muotoon the medium is the 

massage. Tällä McLuhan halusi korostaa sitä, että ei niinkään yhden välineen muoto, vaan niiden 

kaikkien jatkuva ja huomiota herättävä läsnäolo on se asia, joka muuttaa ihmistä ja maailmaa. (Lifton 

1993, 19.) 

Jean Baudrillard oli McLuhanin tapaan kiinnostunut teknologian ihmistä kahlitsevista voimista. Kuten 

McLuhan, Baudrillardkin pelkää viestintäteknologioiden muuttavan aidot ihmiskontaktit teatraalisiksi 

kommunikaatioteoiksi, joilla ei saavuteta todellista yhteyttä ihmisten välillä (Merrin 2005, 20–21). 

Baudrillard näkee esimerkiksi puhelinsoiton olevan, ei tapa kommunikoida, vaan tapa välttää todellista 

kommunikaatiota (emt. 23). Tietokoneen kautta lähetetty sähköposti korvaa puhelun samalla tavalla 

kuin puhelu korvaa oikean tapaamisen. Viestintäteknologiat vievät ihmiset yhä kauemmas toisistaan 

tarjoamalla helppoja ja käteviä tapoja välttää todellinen kohtaaminen, mutta ovat samalla kätevä keino 

ylläpitää suhdetta nimellisellä tasolla (emt. 23). Kun McLuhan näki teknologiat aistien jatkeena, katsoo 

                                                 
1
 Käytän tekstissäni live -sanaa kuvaamaan ei tietokoneiden välityksellä tapahtuvaa kasvottaista kommunikaatiota 
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Baudrillard niiden korvaavan huonoilla kopioillaan itse ihmiset, tapahtumat ja kokemukset (emt. 24 ja 

51). Baudrillardin hypertodellisuus on tila, jossa teknologiat ovat niin kehittyneitä, että niiden toimintaa 

ei voi enää erottaa todellisuudesta. Ihmiset eivät enää osallistu todellisuuteen vaan ovat sen yleisönä 

(emt. 53). Tässä vaiheessahan McLuhan katsoi ihmisten palaavan takaisin ja teknologian tuhoavan itse 

itsensä omaan mahdottomuutensa. Baudrillard taas ennustaa teknologian ottavan sosiaalisen ennen 

asuttaman tilan itselleen (emt. 53). McLuhanin ennustama yhteys kehen tahansa milloin tahansa 

tarkoittaa Baudrillardille kaiken merkityksen menettämistä (emt. 57). Baudrillardin mukaan merkit ovat 

irronneet kohteistaan ja leijuvat vapaana maailmassa aiheuttaen sekasortoa ja ahdistusta. 

Konstruktivistien mukaan näin on kuitenkin aina ollut ja haikailut yksinkertaisemman menneisyyden 

perään ovat vain osa sitä hypertodellisuutta, jonka Baudrillard on itse luonut ja siten myös tämä 

haikailu on vain simulaatio jostakin muusta. (Gergen 1999, 203.) Sosiaalisen median esitysten 

maailmasta ja sen tapahtumista voisi tulkita olevan Baudrillardin pelkäämiä semioottisia esityksiä, 

joilla ei ole todellisuuspohjaa tai tekemistä todellisen maailman kanssa. Se, onko sosiaalinen media 

vain esitys elämästä, jääköön tutkimuksen loppulukuihin pohdittavaksi. 

Teknologinen determinismi, eli oletus siitä, että ihmisen käyttämä teknologia automaattisesti muokkaa 

yhteiskuntaa johonkin suuntaan, toteutuu McLuhanin mukaan ainoastaan, jos ei katiivisesti tiedosta 

käyttämänsä teknologian ominaisuuksia. Analysoimalla kunkin teknologian mahdollisia kehityssuuntia, 

pystytään itse kontrolloimaan sitä, minkälaiseksi se yhteiskuntaa muokkaa. Teknologinen kehitys on 

aina kehitystä liiallisuuteen ja palaamista takaisin vanhaan. (McLuhan 1964, 12.) Vasta kehityksen 

päästyä siihen teknologian ylituotannon pisteeseen, jossa teknologiaa voidaan arvioida sekä taaksepäin 

että eteenpäin, voidaan nähdä sen todellinen ydin ihmisyyden, eikä ainoastaan teknologian kannalta 

(emt. 43–44). Yksi tutkimukseni tarkoituksista onkin pohtia sitä, mitä vaikutusta sosiaalisen median 

kultivoimilla identiteetin esitystavoilla voi olla ihmisen minuuteen ja olla siten myötävaikuttamassa 

siihen, että ihminen hallitsisi tätä teknologiaa, ei toisin päin. Teknologian yhteiskunnallisen 

muotoutumisen teorian
2
 mukaan teknologia muotoutuu sen varsinaisessa käytössä, eikä noudata vain 

omaa sisäistä logiikkaansa. Tämä taas johtaa innovaation ja kehityksen demokratisoitumiseen, jolloin 

                                                 
2
  The Social Shaping of  Technology eli SST 



 

 

7 

 

teknologialla ei ole yksin sitä valtaa, jonka esimerkiksi McLuhan ja Baudrillard niille antaisivat. (Robin 

Williams & Edge teoksessa William H. Dutton 1996, 53–54.) Myös sosiaalinen media on kehittynyt 

jostakin muusta siksi mitä se nyt on ja tulee kehittymään edelleen. Sen demokraattisen ja yhteisöllisen 

luonteen vuoksi voidaan olettaa, että se kehittyy suurelta osin käyttäjiensä ehdoilla. Tämä tutkimus 

olkoon yksi tapa sanallistaa näitä ehtoja. Seuraavaksi esittelemäni Sirkka Heinosen ja Minna Halosen 

raportti sosiaalisen median roolista tulevaisuuden yhteiskunnassa toimi pohjana 

teemahaastattelurungolleni ja perustelee tarkemmin tutkimukseni aiheenvalintaa. Se myös osoittaa 

sosiaalisesta mediasta niitä teknologian kipukohtia, jotka McLuhanin mukaan muuttavat ihmistä ja 

maailmaa. 

2.1 Kuusi majakkaa sosiaalisen median merellä 

 

Sirkka Heinonen ja Minna Halonen haastattelivat SOMED -projektin
3
 puitteissa Valtion taloudelliselle 

tutkimuskeskukselle tekemässään tutkimuksessa yhdeksää sosiaaliseen mediaan työssään erikoistunutta 

henkilöä vuosina 2006 ja 2007. Haastattelut tehtiin erilaisissa sosiaalisen median konferensseissa 

ympäri Eurooppaa. Päämääränä oli selvittää sosiaalisen median mahdollisia rooleja ja funktioita 

tulevaisuuden yhteiskunnassa. Heinonen ja Halonen laativat raportin “Making sense of Social Media-

Interviews and Narratives” (Heinonen & Halonen 2007, ks. myös Heinonen 2009). Sosiaalisen median 

funktiot jaetaan raportissa viiteen osaan, joiden kaikkien taustalla on ihmisen voimaantuminen (emt. 

66). Käyn seuraavaksi läpi tutkimukseni kannalta kiinnostavia osia haastatteluista, minkä jälkeen 

esittelen Heinosen ja Halosen kuusi ”majakkaa sosiaalisen median merellä”, joiden keskus on 

sosiaalisen median toiminnallisuus ja mahdollisuus antaa ihmiselle voimaantumisen kokemuksia. 

Majakat toimivat myös ohjeena sosiaalisen median tutkimuksen tulevista suunnista. (emt. 65.)  

Berliiniläinen tulevaisuudentutkija Joshua Kauffmann painottaa sosiaalisen median olevan näkyvä ja 

laajennettu muoto jo olemassa olevista sosiaalisista kytköksistä. Sosiaalista mediaa tulisi tutkia 

identiteetin kannalta, koska sosiaaliset suhteet rakentavat ihmistä ja sosiaalinen media muuttaa näiden 

                                                 
3
 Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Owela:n (http://owela.vtt.fi/)  kesällä 2008 päättynyt projekti sosiaalisen median 

tulevaisuudesta. 

http://owela.vtt.fi/
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suhteiden muotoa ja määrää.  Sosiaalinen media tarjoaa esimerkiksi nuorille uuden keinon leikkiä itse-

representaatioilla ja sosiaalisilla suhteilla. Asiaa ei kuitenkaan ole tutkittu riittävästi sen toteamiseksi 

ongelmattomaksi. Sosiaalisella medialla on mahdollisuus luoda hyvin eritasoisia suhteita ihmisten 

välille, pinnallisista kontakteista syvään yhteisymmärrykseen. Se, että ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa 

esimerkiksi yhteisten kiinnostuksenkohteiden ympärillä, ei kerro suhteen tasosta tai todellisesta 

ymmärryksestä, vaikka ne asiat, joiden ympärille yhteisöksi kokoonnutaan ja joista välitetään, ovatkin 

osa ihmisen identiteettiä. (Heinonen & Halonen 2007, 12–13.) Stefan Holtel, IT- ja televiestinnän 

konsultti, ottaa esille samoja teemoja haastattelussaan vuoden 2006 marraskuussa. Nyt Internetiin 

laitettava tieto saattaa olla sieltä myös lastemme ja lastenlapsiemme löydettävissä vielä 

vuosikymmenien päästä. Holtel pitää tärkeänä, että ihmiset kehittävät henkilökohtaisen tietoisuuden 

omasta itsestään Internetissä. Pitää tiedostaa, että jossakin vaiheessa kaikista profiileista Internetissä 

tulee osa kollektiivista internet-muistia ja siten tallennettua historiaa. Yhteiskunnan täytyy kehittää 

aivan uudenlaiset teknologiset ja sosiaaliset keinot ja käytännöt toimia kaiken tämän yksityishenkilöitä 

koskevan tiedon olemassaolon ja hallinnoimisen suhteen. (emt. 18.) Facebookin joulukuussa 2011 

julkaisema Timeline -toiminto nosti tiedon säilymisen ongelman pinnalle mahdollistamalla ihmisten 

profiilien helpon selaamisen vuosia taaksepäin. Käyttäjät poistivat vanhoja päivityksiään, koska eivät 

katsoneet vuosia sitten erilaiselle verkostolle annetun tiedon itsestään olevan sopivaa heidän tämän 

hetken verkostolleen. Tämä kuvaa erinomaisella tavalla sitä, että sosiaalisen median käyttäjien on 

hyvin vaikea edes kuvitella, mihin heidän antamaansa tietoa myöhemmin käytetään. 

Bruno Giussania, sveitsiläistä sosiaaliseen mediaan keskittynyttä kirjailijaa ja bloggaajaa haastateltiin 

tammikuussa 2007. Vastauksena kysymykseen digitaalisen elämäntyylin riskeistä Giussani mainitsee 

ensimmäisenä identiteettien moneuden ongelman virtuaalitodellisuudessa. Vuosien aikana Internetiin 

luodut profiilit ja biografiat eivät ole enää niiden luojien hallinnassa. Ihminen googletetaan ja jokin 

näistä profiileista tulee sattumanvaraisesti esille ilman, että profiilin haltija on määrittämässä että mikä 

ja missä yhteydessä. Näitä asioita tulee tutkia, niistä tulee välittää ja niihin tulee kiinnittää huomiota. 

Suurimpia ongelmia identiteetin moneuden lisäksi on se, kuinka ihmisen psyyke lopulta kestää sen, että 

elämä on toisaalta tässä ja toisaalta jossakin virtuaalitodellisuudessa. Asia tulisi tiedostaa paremmin ja 

rajan määrittelystä keskustella. (emt. 23.) Giussani on yksi Heinosen ja Halosen haastateltavista, joka 
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näkee yksilön voimaantumisen yhtenä sosiaalisen median tärkeimmistä tehtävistä. Giussanin mukaan 

sosiaalisen median myötä valta siirtyy keskittymistä reuna-alueille ja jakautuu uudelleen (emt. 25). 

Lara Srivastava keskittyy työssään Kansainvälisessä televiestintäliitossa seuraamaan ja analysoimaan 

informaatio- ja kommunikaatioteknologian trendejä. Srivastavan mielestä sosiaalinen media on kasvava 

yhteys käyttämämme teknologian sekä yksilöllisyyden ja identiteetin välillä (emt. 31).  Yhä suurempi 

osa sosiaalisista suhteistamme on teknologiavälitteistä ja Srivastava ennustaa sen johtavan 

jonkinlaiseen evoluutioon ihmisen sosiaalisissa kyvyissä ja käytännöissä. Merkittävä muutos on 

esimerkiksi jatkuva mahdollisuus olla yhteydessä muihin ihmisiin. Eli se, että on aina tavoitettavissa ja 

sen mukanaan tuoma ajan ja tilan merkityksen katoaminen. Toinen suuri muutos on kommunikaation 

epämääräisyys, saatetaan kommunikoida virtuaalitönäisyllä, tekstiviesteillä ja muilla keinoilla, jotka 

ovat näennäisesti yhteydenpitoa, mutta eivät välttämättä luo ihmisten välille todellista läheisyyttä tai 

ajatustenvaihtoa. Kolmantena Srivastavakin ottaa esille identiteetin moneuden problematiikan. Ihminen 

on hajauttanut itsensä eri puolille Internetiä, eikä välttämättä tiedosta enää itse millaisena on siellä 

olemassa. (emt. 34). Riskeistä Srivastava ottaa esiin yksilön katoamisen riskin. Jos kaikesta tulee 

julkista, numeroitua ja kaikki on yhteydessä muuhun, kuinka yksilöllisyyttä, joka on luovuuden, 

moraalin ja rationaalisen ajattelun perusta, voidaan suojella? 

(emt. 36.) 

Tehtyään haastattelut Heinonen ja Halonen kokosivat niistä 

mielestään merkittävimmät esille nousseet teemat omiksi 

luokikseen. Digitaalinen juontaa latinan sormea 

merkitsevästä digitus -sanasta ja siten ihmisen voi aina 

katsoa eläneen digitaalisesti eli käsiensä avulla asioita 

tehden. Tämän ajatuksen johdattelemana Heinonen ja 

Halonen esittävät lopulliset päätelmänsä kämmenen 

muotoisessa kuviossa (kuvio 1), jossa jokaiseen sormeen on 
Kuvio 1:  Handprint of our digital life 

(Heinonen ja Halonen 2007, 66). 
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kirjoitettu jokin sosiaalisen median kannalta huomionarvoinen seikka. Heinosen ja Halosen digitaalisen 

maailman kuviossa voimaantuminen sijaitsee kämmenessä ja viisi muuta sosiaalisen median 

ominaisuutta tai ajankohtaista ongelmaa sijaitsevat sormissa: 

1) tunnustuksen saaminen 

2) luottamus  

3) luovuus 

4) kuuluminen johonkin 

5) identiteetti  

6) voimaantuminen (emt. 66). 

 

Tunnustuksen saaminen ja antaminen ovat olennainen osa sisällöntuotannon motivointia sosiaalisissa 

medioissa. Sisältöä, jolle koko systeemi perustuu, tuskin jaksettaisiin tehdä ilman ajatuksenvaihtoa sen 

olemuksesta ja olemassaolosta. Positiivisen palautteen saaminen yhteisön toimintaan osallistumisesta 

on yksilön tunnustamista vertaiseksi. Vertaisarviointi pitää keskustelun yllä, inspiroi luomaan uutta ja 

mahdollistaa luovan yhteistyön. Edellytyksenä ihmisen osallistumiselle sosiaalisen median yhteisen 

tekstin luomiseen, on luottamus muihin sen sisällä. Luottamus on sosiaalisissa medioissa käytävässä 

kommunikaatiossa aivan samalla tavalla tärkeä, ja aina kyseenalainen seikka, kuin perinteisessäkin 

kommunikaatiossa (emt. 66). Usein kuitenkin ajatellaan juuri virtuaalitodellisuuden olevan väärien 

mielikuvien ja petollisten viestien alusta. Silti, tai juuri epäluottamuksen luoman suuren luottamuksen 

kasvutilan vuoksi, luottamuksella on mahdollisuuksia kasvaa virtuaalitodellisuudessa ja houkutella 

uusia käyttäjiä ja luoda uusia sosiaaliseen mediaan käyttötapoja. (emt. 67).  

Sosiaalinen media on erinomainen kanava luovuudelle sen matalan osallistumiskynnyksen ja 

linkitettävyyden vuoksi. Se tarjoaa muuten vaikeasti saavutettavia tilaisuuksia sattumanvaraisuudelle, 

kollektiiviselle ajattelulle, intertekstuaalisuudelle ja leikkisyydelle (Heinonen & Halonen 2007, 67.)  

Tutkijat toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta enemmän avoimuutta ja vapautta käyttäjille, 

jotteivät kankeat toimintatavat rajoittaisi luovuutta. Kuulumisen tunteeseen liittyvät pääsy yhteisöön, 

motivaatio kuulua yhteisöön ja siihen vaadittavien taitojen hallitseminen. Kuulumisen tunne 

saavutetaan vasta ajan kanssa ja vain jos yhteisö toimii aktiivisesti ja yhteenkuuluvuutta edistävällä 

tavalla. Ongelmana tutkijat näkevät yhteisöjen suuren lukumäärän ja siten omien yhteisöjen valinnan 
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vaikeuden. Toisaalta juuri moniin yhteisöihin pinnallisestikin kuuluminen on ominaista 

verkostoituneelle yksilölle virtuaalitodellisuudessa. Sen voi nähdä mahdollisuutena, mutta sillä on 

myös kuulumisen pinnallisuuteen liittyvät varjopuolensa. (emt. 67.) Identiteetti sijaitsee tutkijoiden 

digitaalisessa kädessä merkitsevästi tarttumisen ihmiselle (ja apinalle) mahdollistavan peukalon 

kohdalla. Huolta aiheuttaa se, kuinka hyvin yksilö pystyy hallitsemaan omaa identiteettiään tullessaan 

jatkuvasti pommitetuksi siihen vaikuttavilla asioilla eri suunnista. Digitalisoitumisesta johtuva jatkuva 

identiteetin fragmentoituminen saattaa pahimmillaan viedä meidät jonkinlaiseen Baudrillardin 

manaamaan digitaalisen skitsofrenian tilaan. Identiteettien moneus on suuri haaste ja saattaa muotoutua 

myös uhaksi, ellei siihen kiinnitetä riittävästi huomiota. (emt. 66.)  

Luottamus, identiteetti ja voimaantuminen säilyvät merkittävinä teemoina tässä työssä, kun taas 

kuuluminen, tunnustuksen saaminen ja luovuus jäävät sivujuonteiksi ja määrittämään teemoista 

tärkeintä, identiteettiä. Mainitut sosiaalisen median painopisteet toimivat kaksisuuntaisesti.  Sosiaalisen 

median käyttäjän tulee sekä hallita ja tiedostaa oma identiteettinsä verkostossa että pystyä arvioimaan 

muiden identiteettejä. Tunnustuksen saamisen edellytys on sen antaminen ja jotta voisi luottaa muihin, 

myös itse tulee toimia luottamuksen arvoisesti. Jälleen voidakseen kuulua, tulee antaa kuulumisen 

tunteita myös muille. (emt. 67.) Nämä kuusi kohtaa ovat toisaalta sosiaalisen median suurimpia 

ansioita, mutta samalla myös sen suurimpia haasteita. Toteutuminen saattaa jäädä vaillinaiseksi tai ottaa 

toisen, ei-toivotun, suunnan. Heinosen ja Halosen tekemä kartoitus auttaa hahmottamaan mihin asioihin 

on syytä keskittyä tutkittaessa sitä, millaisia vaikutuksia sosiaalisella medialla itse-esitysten 

teknologiana on McLuhanin teorian mukaisesti ihmisen elämään ja maailmaan. Seuraavaksi siirryn 

käsittelemään sosiaalista mediaa konkreettisemmin, sen käyttäjiä ja käyttötapoja. 

2.2 Lisääntyvää sisällöntuotantoa ja kommunikaatiota 

 

Tämä luku alkaa sosiaalisen median käsitteenmäärittelyllä ja jatkuu tilastotiedolla sosiaalisen median 

käytöstä Suomessa. Sivuan lyhyesti myös sosiaalisen median tutkimuksen historiaa esittelemällä 

suosittuja tutkimuskohteita sen piiristä. Kun tämä luku keskittyy yleisesti siihen, mitä sosiaalinen 
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media on ja miten sen käyttö esiintyy numeroina, siirrytään seuraavassa luvussa tarkastelemaan 

sosiaalista mediaa sen käyttäjien kokemusten ja profiilien sisällön kautta. 

Sosiaalinen media
4
 ja yhteisöpalvelut ovat tietokoneiden kautta Internetissä toimivia sovelluksia, jotka 

mahdollistavat yksityisten ihmisten sisällöntuotantoa ja kommunikaatiota henkilökohtaisten profiilien 

välittäminä. Profiilissa on ihmisen itse esittämää tietoa itsestään, nimen tai nimimerkin lisäksi yleensä 

ainakin yksi kuva, koulutustietoja, harrastuksia, lempimusiikkia ja ylipäänsä asioita, jotka ihminen 

kokee tarpeelliseksi tai oleelliseksi kertoa itsestään.. Ihmiset voivat toimia alustoilla nimimerkeillä tai 

omalla nimellään, riippuen sovelluksesta, ja hallitsevat itse suurinta osaa profiileihinsa yhteydessä 

olevasta tiedosta ja materiaalista. Yleensä tiedot itsestä täytetään valmiiseen pohjaan, joka vaihtelee 

sovelluksen mukaan. Osallistumisaste, yksityisyys ja julkaistavan materiaalin määrä ja laatu ovat 

pääasiassa käyttäjän omassa hallinnassa, ainakin näennäisesti. Mahdollista julkaistavaa sisältöä ovat 

erilaiset tekstit, kuvat ja sovelluksien kautta toteutettavat multimediakokonaisuudet. Ihmiset voivat 

myös esimerkiksi pelata pelejä, täyttää kyselyitä ja julkaista linkkejä heitä itseään kiinnostavista 

aiheista. Sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ovat teknologian läsnäolo, vuorovaikutteisuus, jatkuva 

muokattavuus ja osallistujien itse luoma sisältö
5
 (Heinonen & Halonen 2007, 6).  

Sosiaaliseksi mediaksi lasketaan keskustelupalstat, Facebookin ja MySpacen kaltaiset sosiaalisen 

verkostoitumisen sivut eli yhteisöpalvelut, omien kuvien tai musiikin tallentamiseen ja jakamiseen 

keskittyvät sivustot, blogit ja työ- ja opiskeluympäristöjen intranetit ja moodle-alustat. Myös 

esimerkiksi Wikipedia ja muut kollektiiviseen älyyn perustuvat tietokokonaisuudet ovat yksi 

sosiaalisen median muoto. En käsittele Msn-messengerin kaltaisia pikaviestinpalveluita 

tutkimuksessani sosiaalisena mediana, vaan katson niiden olevan esimerkiksi puhelimeen verrattavissa 

oleva kahdenkeskinen viestintäväline. Toisaalta esimerkiksi IRC eli Internet Relay Chat toimii siten, 

että keskusteluun osallistuu useita ihmisiä nimimerkeillä ja sisältö luodaan reaaliaikaisesti yhdessä, 

mikä viittaa sen olevan enemmän yhteisöpalvelu, kuin kahdenvälinen viestin. Irc:stä kuitenkin puuttuu 

sosiaaliselle medialle keskeinen profiili, vaikka siellä ollaankin läsnä useimmiten vain yhdellä 

                                                 
4
 Englanniksi molemmat ”social media” ja ”social network(ing) sites”, joista käytetään lyhennettä SNS 

5
 User Created Content, josta käytetään lyhennettä UCC 



 

 

13 

 

pseudonyymillä. Sosiaalisen median tyypit voidaan jakaa karkeasti viiteen kategoriaan niiden 

pääasiallisen sisällön perusteella: ihmiskeskeiset, työhön keskittyvät, media-suuntautuneet, 

virtuaalimaailmat ja mobiilit yhteisöt (Brandtzaeg & Heim 2009, 169). Oma tutkimukseni keskittyy 

ihmiskeskeisiin sovelluksiin jo haastatteluiden kysymyksenasettelun kautta. Sosiaalisen median 

tyypillä ei sinänsä ole tutkimuksessani suurta merkitystä, sillä en keskity niiden rakenteellisiin 

ominaisuuksiin tai eroihin. Facebookin voimakas läsnäolo täytyy kuitenkin ottaa huomioon tätä 

tutkimusta lukiessa, sillä se paljastui ehdottomasti merkittävimmäksi identiteettiesitysten alustaksi 

aineistossani, kun muita sovelluksia käytettiin pääasiassa muihin tarkoituksiin. 

Englanninkielinen nimitys Social Network Sites eli yhteisöpalvelu on Social media -yleisnimitystä 

tarkkarajaisempi. Suomessa puhutaan kuitenkin useimmiten sosiaalisesta mediasta silloinkin, kun 

tarkoitetaan nimenomaan yhteisöpalveluja. Yhteisöpalvelussa rakennetaan oma profiili sovelluksen 

sisällä, luodaan lista muista sovelluksen käyttäjistä, jolloin tämä lista muodostaa oman yhteisöpalvelun 

verkoston ja pystytään selaamaan muiden ihmisten profiileja käyttäen tätä luotua listaa (boyd & Ellison 

2007, 213). Esimerkiksi Facebook, Livejournal, MySpace, LinkedIn, Google+ ja Orkut ovat tällaisia 

palveluita. Vaikka en sulkenut oman tutkimuksen ulkopuolelle mitään sosiaalisen median muotoa, on 

paino vahvasti nimenomaan yhteisöpalveluissa Facebookin voimakkaan läsnäolon kautta. Tiedon 

jakamiseen keskittyvät sosiaalisen median sovellukset eivät tietenkään ole samalla tavalla merkittäviä 

minuuden esitysten alustoja, kuin oman persoonan ympärille keskittyvät sovellukset. 

Sosiaalisessa mediassa toimitaan nykyisin usein omalla nimellä tai pitkiä aikoja samalla nimimerkillä. 

Kuvan liittäminen profiiliin myös omalta osaltaan lisää ihmisen tunnistettavuutta.  Tämän vuoksi 

identiteettipetokset ja anonyymius eivät enää määritä tietokonevälitteistä kommunikaatiota samalla 

tavalla kuin ennen. Näin etenkin, jos yhteisöpalvelun kontaktit ovat ainakin osittain samoja 

virtuaalimaailmassa, kuin muualla elämässä (Utz 2010, 316). Ihmissuhteita, jotka perustuvat 

muuhunkin, kuin virtuaalikontaktiin kutsutaan ankkuroiduiksi suhteiksi. Ankkurointi voi tapahtua 

esimerkiksi työn, harrastuksen tai ihmissuhteen kautta (Zhao, Grasmuck & Martin 2008, 1818). 

Warranting –teorian, eli takaamisen teorian, mukaan ankkuroidut suhteet toimivat vakuutena henkilön 

luotettavuudesta sosiaalisen median verkostossa (Walther 2009, 232). Facebook on ensimmäisiä 
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sosiaalisen median sovelluksia, joissa toimitaan omalla nimellä nimimerkin sijaan ja kontaktit haetaan 

nimenomaan ankkuroitujen suhteiden kautta. Yhteisöä on tutkittu facebook-ystävien kautta (Utz 2010), 

yksityisyyden kannalta (Debatin, Lovejoy, Horn & Hughes, 2009; Nosko, Wood & Molema 2009), 

käyttäjien persoonallisuuspiirteiden kautta (Ross, Orr, Sisic, Arseneault, Simmering & Orr 2009; 

Correa, Hinsley & de Zúñiga 2010) ja myös identiteetin rakentamisen ja itsestä kertomisen kautta 

(Zhao ym. 2008). Oman tutkimukseni kannalta olennaisimpia ovat itse-esityksiin ja identiteettiin 

keskittyvät tutkimukset, joita esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Sosiaalisen median käyttöä ilmestyi omaksi tilastokseen Suomessa Tilastokeskuksen Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö -kategoriaan vuonna 2010. Tämä kertoo ilmiön tuoreudesta ja siitä, että se 

mitä sisällytetään sosiaalisen median käsitteeseen, ei ole aina ollut selviö. Käytettävät sovellukset 

muuttuvat ja vaihtuvat jatkuvasti ja aikaisemmin on voinut olla vaikea määritellä sosiaalista mediaa 

omaksi luokakseen muun Internetin käytön seasta. Tilastoja löytyy vuodelta 2009 blogien lukemisesta, 

viestien kirjoittamisesta keskustelupalstoille tai uutisryhmiin, itse tuotetun sisällön lataamisesta 

sivustoille jakamista varten ja oman blogin luomisesta tai ylläpidosta. Nämä asiat kuuluvat 

nykyluokitusten mukaan sosiaalisen median ominaisuuksiin.. Vuoden 2007 ja 2006 tilastoista löytyvät 

ainoastaan kohdat blogien lukeminen, keskustelupalstoille kirjoittaminen ja chattailu. Vuoden 2005 

tilastoon on kirjattu ainoastaan keskustelupalstojen käyttö. Sosiaalisen median käyttö on siis alkanut ja 

yleistynyt todella nopeasti muutaman viimeisen vuoden aikana. (Tilastokeskus. Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö 2009). 

Tilastokeskuksen mukaan Internetiä olivat käyttäneet viimeisen kolmen kuukauden aikana vuonna 

2001 55 prosenttia suomalaisista, vuonna 2007 vastaava luku oli jo 79 prosenttia ja vuonna 2010 86 

prosenttia. Internetin käyttö lisääntyy edelleen, sillä 2009 Internetiä oli viimeisen kolmen kuukauden 

sisällä käyttänyt hieman yli 80 prosenttia väestöstä. Merkittävintä kasvu Internetin käytössä on 

vanhempien ikäluokkien keskuudessa. Nuoret ovat jo jonkin aikaa olleet hyvin kokonaisvaltaisesti 

mukana, vaikka kasvua olikin havaittavissa kaikissa ikäkategorioissa. Kasvua Internetin käytössä 

vuodesta 2009 vuoteen 2010 oli yhteensä neljä prosenttia. (Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010, 5). 

Kaikkein innokkaimpia surffaajia vuonna 2009 olivat 16–34-vuotiaat lähes sadalla prosentillaan, 45–55 
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-vuotiailla käyttö putosi 90 prosenttiin ja 55–65-vuotiailla jo alle 70 prosentin. 25–34 -vuotiaista 

hieman yli 90 prosenttia käytti Internetiä päivittäin vuonna 2009, kun 16–24-vuotiaista hieman alle 90 

prosenttia käytti Internetiä päivittäin. Näistä lukemista päivittäinen käyttö tippui iän mukaan tasaisesti 

65–74-vuotiaiden 65 prosentin päivittäiseen käyttöön, edelleen korkeahko osuus. (Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö, 2009.) Internetin käyttö lisääntyi huimalla kymmenellä prosentilla vuonna 

2010 ikäluokassa 65–74. Internetin käyttö useasti päivässä on kuitenkin edellä mainitussa kategoriassa 

harvinaista, 65–74 vuotiaista Internetiä käyttää monta kertaa päivässä 19 prosenttia, kun taas 16–24 –

vuotiaista 76 prosenttia. Kaikista suomalaisista Internetiä käyttää monta kertaa päivässä 56 prosenttia. 

(Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010, 6).  

Keskustelupalstoille kirjoittaminen tai chattailu on kasvanut vain vähän vuodesta 2005. Vuonna 2005 

24 prosenttia Internetin käyttäjistä kirjoitti keskustelupalstoille tai chatteihin. Luku on noussut 33 

prosenttiin vuoteen 2009 mennessä. Kolmannes kaikista Internetin käyttäjistä osallistuu aktiivisesti 

yhteisen sisällön luomiseen Internetissä keskustelupalstojen kautta. Kynnys on selvästi alhainen ja se 

saattaakin näkyä viestien laadussa. Blogeja on lukenut kaikista Internetin käyttäjistä vuonna 2005 24 

prosenttia, 2006 28 prosenttia, 2007 33 prosenttia ja vuonna 2009 40 prosenttia. Blogien lukeminen on 

huomattavasti yleisempää nuorten keskuudessa. (Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2009). 

Tilastokeskus laskee sosiaaliseen mediaan, kuten minäkin omassa tutkimuksessani, sellaiset 

internetsovellukset, jotka jollain tapaa nojaavat käyttäjälähtöiseen sisältöön. Mukana ovat 

keskustelupalstat, blogit, verkkomediat ja yhteisöpalvelut. Omassa tutkimuksessani vähimmälle 

huomiolle jäivät edellä mainituista verkkomediat, kuten erilaisten televisiokanavien tai lehtien 

verkkopalvelut, sillä niissä kommentoidaan enemmän keskitetysti tuotettua sisältöä, kuin luodaan itse 

sisältöä. 42 prosenttia suomalaisista on viimeisen kolmen kuukauden aikana ”kirjoittanut Internetiin”. 

Tästä luvusta vain 6 prosenttia on verkkolehtien ja televisiokanavien sivuille kommentoimista. (Tieto- 

ja viestintätekniikan käyttö 2010, 13.)  

Nautinnon saaminen, kavereiden läsnäolo ja sosiaalisen median hyödyllisyys ovat tutkimusten mukaan 

merkittävimmät syyt, jotka saavat ihmiset liittymään sosiaaliseen mediaan (Lin & Lu 2011, 1152). 

Keväällä 2010 42 prosenttia suomalaisista oli rekisteröitynyt johonkin sosiaalisen median 
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yhteisöpalveluun. Yhteisöpalvelut ovat erityisesti nuorten suosima tapa käyttää Internetiä. 83 prosenttia 

16–24 vuotiaista ja 76 prosenttia 25–34 -vuotiaista on rekisteröitynyt yhteisöpalvelun käyttäjäksi. 

Luvut laskevat huomattavasti iän noustessa, 35–44 -vuotiaista vain 44 prosenttia käyttää 

yhteisöpalveluja. 16–24 -vuotiaista 23 prosenttia käyttää yhteisöpalveluja useita kertoja päivässä ja 44 

prosenttia päivittäin. 25–34 -vuotiailla vastaavat luvut ovat 16 ja 44. (Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

2010, 15.) Oman tutkimukseni haastateltavat ovat 24–28 -vuotiaita, mikä sijoittaa aineistoni suoraan 

Tilastokeskuksen kategorioiden 16–24 ja 25–34 väliin. Ihminen, joka käyttää yhteisöpalvelua useita 

kertoja päivässä, käyttää sitä hyvin eri tavalla ja eri tarkoituksiin kuin ihminen, joka käy tarkistamassa 

tilanteen kerran viikossa tai harvemmin. Sosiaalisen median helppo muokattavuus hyvin erilaisten 

ihmisten erilaisiin tekemisiin on merkittävä osa sen suosiota, mutta tekee siitä samalla hieman hankalan 

tutkittavan. On siis aiheellista hieman tarkastella ihmisten erilaisia tapoja olla läsnä sosiaalisen median 

ympäristöissä. Esittelen seuraavaksi tutkimuksia sosiaalisen median käytöstä ja käyttötavoista. 

2.3 Räätälöityä kerrontaa ihanneminästä 

 

Tutkimukset verkkoyhteisöjen käytöstä auttavat hahmottamaan yksittäisten ihmisten toimintaa ja 

motiiveja niiden sisällä. Esittelen tässä luvussa neljä tutkimusta, joiden katson antavan merkittävää 

tietoa siitä, millaisin tavoin sosiaalisessa mediassa ollaan läsnä.  

Petter Brandtzaeg ja Jan Heim tekivät vuonna 2007 Norjassa kerätyllä aineistolla tutkimuksen ihmisten 

erilaisista tavoista käyttää internetyhteisöjä. Tutkimusaineisto kerättiin internetlomakkeella neljän eri 

norjalaisen nettiyhteisön käyttäjiltä, yhteensä 5233 henkilöltä. Yhteisöistä kaksi on sittemmin suljettu, 

todennäköisesti muiden uudempien yhteisöjen suosion alta. Yhteisöjen käyttäjät olivat enimmäkseen 16 

ja 29 ikävuoden väliltä, mutta ikäerot yhteisöjen välillä olivat suuria. Yhden yhteisön käyttäjien yleisin 

ikä oli 16 vuotta, kun toisen 29 vuotta.  Yhteisöjen aktiivisten käyttäjien huomattiin suhtautuvan 

teknologiaan positiivisemmin sekä viihde- että kommunikaatiovälineenä, kuin muiden Internetin 

käyttäjien. Tytöt ja naiset olivat kaikissa yhteisöissä niukasti enemmistössä, sama tuli esille myös 

Tilastokeskuksen tutkimuksessa suomalaisista yhteisöpalvelujen käyttäjistä ((Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö 2010, 15) Brandtzaeg & Heim 2009, 172.) 85 prosenttia yhteisön jäsenistä 
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vieraili yhteisössä päivittäin tai useita kertoja viikossa ja 15 prosenttia latasi yhteisöön viikoittain 

kuvia. Useimmat yhteisöjen jäsenet vierailivat useissa eri yhteisöissä. Monet tutkimusotoksen ihmiset 

vierailivat päivittäin neljässä tai useammassa nettiyhteisössä. Yhteisöjä runsaasti käyttävät eivät 

niinkään sitoutuneet johonkin tiettyyn yksittäiseen yhteisöön vaan pikemminkin yhteisöjen käyttöön 

ylipäänsä. Tärkeimpänä toimintana sosiaalisissa yhteisöissä pidettiin tekstin jakamista, sitten kuvien 

jakamista ja kolmanneksi muiden ihmisten jakamien kuvien ja videoiden katselua. Vasta näiden jälkeen 

tulivat musiikin jakaminen ja kuuntelu, aineiston uudelleensekoittaminen ja videoiden julkaisu. 

(Brandtzaeg & Heim 2009, 173–174.) 

Sosiaalisten yhteisöjen käyttäjät jaettiin kerätyn aineiston ja sen analyysin perusteella viiteen luokkaan. 

Sporadiset käyttäjät, 19 prosenttia aineistosta, eivät ole kiinnostuneita sisällön tuottamisesta, vaan 

käyttävät yhteisöjä satunnaisesti ja yleensä vain muutamaan tarkoitukseen. Status käydään 

päivittämässä kenties viikoittain ja silloin tällöin ollaan yhteydessä ystäviin, sporadinen käyttäjä on 

tyypillisesti mies.  Ajantappajat, 27 prosenttia käyttäjistä, ja samalla suurin ryhmä, ovat tekemisissä 

monien asioiden kanssa, mutta osallistuvat itse vain pienellä panoksella ja tuottavat harvemmin itse 

sisältöä. Ajantappajat ovat enemmän seuraajia
6
, kuin tuottajia.  Kommunikoijat

7
, joita oli 25 prosenttia 

aineistosta, käyttävät sosiaalisia yhteisöjä pääasiassa yhteydenpitoon ja keskusteluun muiden kanssa. 

Heillä on yleensä paljon yhteyksiä ja he viestivät usein muiden kanssa. Väittelijät, joita oli 11 

prosenttia aineistosta, ovat aktiivisia keskustelijoita. Väittelijöitä oli enemmän keski-iältään 

korkeammassa kulttuurielämään keskittyneessä nettiyhteisö Underskogissa
8
 ja he olivat tyypillisesti 

miehiä. Yhteisöä käytettiin yhteydenpidon lisäksi ajan tasalla pysymiseen kulttuuritapahtumista. 

Aktiiviset, joita oli 18 prosenttia aineistosta, osallistuvat kaikenlaiseen toimintaan, tuottavat runsaasti 

sisältöä ja käyttävät yhteisöjä usein sosiaaliseen yhteydenpitoon. (emt. 175–177.) Tilastokeskuksen 

tutkimuksessa 16 prosenttia suomalaisista yhteisöpalveluun rekisteröityneistä ihmisistä luonnehtii 

itsensä ”aktiivisiksi”, kun taas ”seurailijoina” itseään pitää 46 prosenttia ihmisistä (Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö 2010, 13). Itse haastattelin ihmisiä, jotka kokivat olevansa aktiivisia 

                                                 
6
 englanniksi lurker, suomenkieleinen slangisana ”lurkki”, tarkoittaa ihmistä, joka seuraa keskustelua, mutta ei 

 osallistu siihen itse 
7
  tulkinta sanasta socializers 

8
  suom. aluskasvillisuus 
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sosiaalisen median käyttäjiä, tämä siis sijoittaa heidät 16 prosenttiin suomalaisista yhteisöpalveluiden 

käyttäjistä. Yksi haastateltavista oli selkeästi väittelijä-kategoriaan kuuluva ja yhden voisi, 

haastateltavaksi valituksi tulemisestaan huolimatta, luokitella oikeasti seuraajaksi. Huomionarvoista on 

se, että yleensä ihmiset eivät ole puhtaita luokkansa edustajia, vaan voivat olla yhdellä viikolla jotain ja 

toisella jo toista. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä, kuinka ihmisten henkilökohtaiset 

ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka ja mihin sosiaalista mediaa käytetään.  

Facebookin käyttäjien persoonallisuutta on tutkittu viiden suuren persoonallisuuspiirteen teorian avulla. 

Viisi suurta persoonallisuuspiirrettä, jotka ovat tulleet jatkuvasti esille vuosikymmenten saatossa 

ihmisen persoonallisuutta tutkittaessa, ovat: avoimuus uusille kokemuksille, tunnollisuus, 

ulospäinsuuntautuneisuus, miellyttävyys ja tunne-elämän tasapainoisuus. (Ross ym. 2009, 579).  92 

kanadalaisesta opiskelijasta koostuvalle joukolle, jossa oli mukana vain 15 miestä, teetettiin kyselyt 

Facebookin käyttötavoista, teknologisesta kompetenssista ja edellä mainituista viidestä 

persoonallisuuspiirteestä (emt. 581). Ulospäinsuuntautuneet ihmiset kuuluivat useampiin ryhmiin, kuin 

vähemmän ulospäinsuuntautuneet, mutta ulospäinsuuntautuneisuus ei korreloinut ystävien määrän, 

statuspäivitysten määrän tai Internetissä vietetyn ajan kanssa. Ne, jotka sijoittuivat korkealle 

teknologisen kompetenssin käytössä, käyttivät myös enemmän Facebookia. Tutkimuksen pääasiallinen 

tulos oli se, että viisi suurta persoonallisuuspiirrettä eivät juuri ennusta Facebookin käyttötapoja ja että 

sosiaalisen median suurin vahvuus onkin todennäköisesti sen muokattavuus kunkin yksilön omiin 

tarpeisiin, jolloin sen käyttö sopii kaikille jollakin tavalla. (emt. 581–583). 

Toisessa tutkimuksessa saatiin hieman selvempiä tuloksia käyttäjien persoonallisuudesta. Siinä 

tutkittiin vain kolmea viidestä persoonallisuudenpiirteestä, pois jätettiin tunnollisuus ja miellyttävyys, 

jolloin jäljelle jäivät ulospäinsuuntautuneisuus, tasapainoisuus ja avoimuus uusille kokemuksille eli ne 

persoonallisuuspiirteet joiden oli jo tutkittu olevan yhteydessä sosiaalisen median käyttöön (Correa ym. 

2010, 249). Tuloksista kävi ilmi, että ulospäinsuuntautuneet ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa 

enemmän kuin muut ja että sosiaalista mediaa paljon käyttävät ovat tyypillisesti avoimempia uusille 

kokemuksille ja samalla luovempia ja innovatiivisempia, kuin sosiaalista mediaa vähän käyttävät. 

Suurin ennustava tekijä ihmisen persoonallisuudessa sosiaalisen median käytön suhteen oli juuri 
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avoimuus uusille kokemuksille. (emt. 250). Mielenkiintoinen tulos on myös se, että emotionaalisesti 

vähemmän tasapainoiset ihmiset käyttävät enemmän ja useammin sosiaalista mediaa. Tutkimuksessa 

ehdotetaan, että koska tasapainottomammat ihmiset ovat useammin yksinäisiä, sosiaalinen media 

tarjoaa heille tukea ja seuraa ja mahdollisuuden hallita paremmin kanssakäymistään muiden kanssa 

(emt. 252). Vaikka joitain päätelmiä siis voidaan tehdä, vaikuttaa siltä, että sosiaalisen median 

muokattavuus kunkin yksilön henkilökohtaisiin tarpeisiin, tekee siitä hyvän sosiaalisen kanssakäymisen 

tavan monenlaisille ihmisille. Ihmisten erilaiset elämäntilanteet, luonteet ja kiinnostuksenkohteet 

heijastuvat siihen, miten sosiaalista mediaa käytetään, mutta eivät ennusta itse käyttöä. Käsittelenkin 

seuraavaksi sitä, kuinka ihmiset tuovat esille omaa ainutlaatuisuuttaan ja persoonallisuuttaan 

sosiaalisessa mediassa. 

Identiteetin rakentamista Facebookissa tutkittaessa löydettiin tyypillisiä itsestä kertomisen tapoja ja 

saatiin tuloksia myös siitä, mitä profiileissa yleensä haluttiin ilmaista (Zhao ym. 2008). Profiileissa yksi 

tyypillinen itsestä kertomisen tapa on runsas kuvien käyttö. Tutkimuksen 63 profiilissa oli jokaisessa 

keskimäärin 88 kuvaa. Kuvat ovat implisiittinen, eli julkilausumaton, tapa kertoa itsestä muille: 

”Katsokaa, tällainen olen ja näitä asioita teen”. Toinen keskeinen tapa kertoa itsestä muille on 

kulttuuristen mieltymysten listaaminen. Yleensä listattiin harrastuksia, musiikkia, elokuvia, kirjoja ja 

tv-sarjoja. Kulttuuristen mieltymysten listaaminen luetaan implisiittisen ja eksplisiittisen, eli 

julkilausutun, kerronnan välimuodoksi, kun eksplisiittisellä kerronnalla viitataan tekstimuotoiseen 

kuvailuun ja kerrontaan itsestä ja implisiittisellä siihen, että näytetään jotakin suoraan. (emt. 1820). 

Itsestä kertominen tekstinpätkällä tai lainauksilla oli tutkimuksen kolmas tyypillinen tapa kertoa itsestä 

muille.  67 prosentissa profiileista oli käytetty hyödyksi tila, jossa kehotetaan kertomaan lyhyesti 

jotakin itsestä. Suuressa osassa profiileista siihen oli kuitenkin käytetty vain muutama lause. Vaikuttaa 

siis siltä, että ihmiset haluavat ennemmin näyttää kuin kertoa muille minkälaisia ihmisiä ovat. (emt. 

1824–1826). Kertomukselliset väitteet omista harrastuksista ja mielenkiinnonkohteista ovat 

epäluotettavia, sillä niistä ei ole antaa mitään todisteita, vain lausunto, että näin on. Sen sijaan kuvat ja 

huolettomasti asioiden mainitseminen yhteydessä muihin elämän tapahtumiin saavat viestin 

vaikuttamaan vähemmän tarkoitushakuiselta ja siten todemmalta. Sosiaalisessa mediassa yhteydet 
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muihin ihmisiin, joiden voi olettaa arvioineen tiedot tosiksi, vahvistavat väitteet myös muille. (Judith 

Donath 2007, 235; Walther, Van Der Heide, Hamel & Shulman 2009, 232).  

Tutkimuksen mukaan ihmiset halusivat viestiä facebook-profiileissaan yleisesti itsestään, että he ovat 

suosittuja, monipuolisia tai tasapainoisia sekä ”ajattelevia” ihmisiä
9
. Tutkijat olivat asettaneet 

tutkimushypoteesiksi väitteen, että ihmiset pyrkisivät esittämään facebook-profiileissaan toivottuja 

ihanneminuuksiaan ja kokivat aineiston vahvistaneen hypoteesin. Profiilisivun ylälaidassa sijaitsevista 

profiilikuvista ainoastaan 42 prosentissa oli profiilinhaltija yksin, ilman ystäviään. Tutkijat havaitsivat 

merkittävän osan muistakin kuvista esittävän ihmistä ystäviensä keskellä pitämässä hauskaa. Myös 

facebook-ystävien määristä havaittiin kilpailua. Ihmisen monipuolisuutta pyrittiin tuomaan esille 

merkitsemällä tasapuolisesti kaikenlaisia harrastuksia. Etenkin urheilua, sosiaalista elämää ja 

matkustelua korostettiin. Mieltä nostattavat lainaukset ja elämänfilosofiset lausahdukset pyrkivät 

tuomaan esille ihmisen pohtivan puolen ja kertomaan tämän suhtautumisestaan esimerkiksi kohtaloon 

tai vastoinkäymisiin elämässä. Kiinnostavana pidettiin myös sitä, mitä profiileissa ei kerrottu. 

Esimerkiksi uskonnosta tai opiskelusta ei puhuttu juuri lainkaan (Zhao ym. 2008, 1826–1829.) 

Tutkimuksen lopputuloksena esitellään identiteetin perimmäinen sosiaalisuus. Identiteettiä esitetään 

ympäristön tarjoamissa reunaehdoissa kuhunkin sosiaaliseen kontekstiin muotoutuen. Facebook on 

vain yksi tällainen konteksti ja tarjoaa siten vain tietyn puolen ihmisestä. Virtuaalimaailma ja muu 

maailma sekoittuvat toisiinsa ja kummallakin on vaikutusta toisiinsa. Virtuaaliminuutta ei pidetä 

vähemmän todellisena kuin muuta minuutta. Vaikka se saattaakin edustaa yksilön ihanneminuutta 

tavoittelevaa puolta, ei yksinkertaisesti nähdä mitään syytä pitää sitä vähemmän totena sen vuoksi. 

(emt. 1831–1832.)  Seuraavassa luvussa käsittelen virtuaaliminuutta hieman tarkemmin. Vien fokuksen 

tietokonevälitteisen kommunikaation erityispiirteisiin ja sen vaikutuksiin ihmisten toiminnassa 

sosiaalisessa mediassa. Ennen virtuaaliminuuteen siirtymistä käsittelen kuitenkin vielä identiteetin 

sosiaalisen rakentumisen teemaa, sosiaalisessa mediassa kun yhdistyvät sekä virtuaalin että sosiaalisen 

verkoston minuuteen kohdistuvat vaatimukset. 

                                                 
9
  Tekstissä popular among friends, well-rounded and thoughtful , thoughtful ei kuitenkaan viittaa tässä 

huomaavaisuuteen. 
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3. Itsen esittäminen virtuaalilavalla 

 

Tässä luvussa esittelen Erving Goffmanin teorian elämästä suurena teatteriesityksenä. Goffmanin 

jälkeen siirryn vielä käymään läpi niitä erityisvaatimuksia, joita itsen esittäminen tietokonevälitteisesti 

ihmiselle asettaa luvussa 3.1. Luku 3.2 yhdistää tietokonevälitteisen kommunikaation teorian takaisin 

identiteetin sosiaaliseen rakentumiseen esittelemällä identiteetin siirtymän teorian, jonka mukaan 

tietokonevälitteisesti tehdyt julkiset esitykset itsestä ovat omiaan siirtämään ihmisen esityksen itsestään 

todelliseksi osaksi tämän identiteettiä. 

Goffmanin teoria pohjautuu sosiaalis-konstruktivistiseen maailmankuvaan, jossa todellisuus 

rakennetaan aina uudelleen ja uudelleen siihen osallistuvien ehdoilla ja aloitteesta. Sosiaalinen media 

perustuu ihmistenväliseen kommunikaatioon, jonka elinehtona on se, että ihmiset jakavat jonkin 

yhteisen todellisuuden. Tässä yhteisessä todellisuudessa noudatetaan tiettyjä konventioita, jotka 

mahdollistavat arkisen elämän sujuvuuden. (Gergen 1999, 81.) Tällaisia ovat esimerkiksi puimurin 

kutsuminen puimuriksi, eikä haarukaksi ja sen asian tiedostaminen, että taloihin kuljetaan yleensä 

sisälle ovista, eikä ikkunoista. Samaan tapaan ihminen rakentaa identiteettinsä antamalla itselleen 

määreitä sen perusteella, miten ympäristö tähän suhtautuu, mitkä puolet ihmisestä saavat vahvistusta 

ympäristöstä ja mitkä eivät. Sosiaalisen konstruktionismin persoonallisuusteorian mukaan ihminen 

tarkkailee käyttäytymisensä vaikutusta muihin, arvioi itse itseään ja muokkaa sitten käytöstään 

vastaamaan paremmin omia ja muiden odotuksia. Objektiivista todellisuutta ei ole, vaan kaikki on 

suhteellista ja riippuvaista siitä, mitä muut ajattelevat, mitä itse ajattelemme, miten suhtaudumme ja 

mitä sitten lopulta teemme. (Hampson 1982, 8-9). Määrittelyt heijastuvat takaisin ihmiseen ja tämä 

saattaa joko torjua ne ja muokata käyttäytymistään toiseen suuntaan, tai hyväksyä ne ja vahvistaa siten 

käyttäytymistään tähän suuntaan entisestään. Kommunikaation kautta henkilöt pääsevät itsensä 

tarkkailun, toisen tarkkailun ja toiminnan avulla tilanteeseen, jossa he rakentavat ”yhteisesti 

hyväksyttävän osan todellisuutta”. (emt. 196–197.) Näin myös sosiaalisessa mediassa, sillä huomiolla, 

että se edustaa vain pientä (joskin kasvavaa) osaa ihmisen elämästä ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. 
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Osittain oman sosiaalisen median verkoston ihmiset tunnetaan vain pinnallisesti tai heidän kanssaan 

ollaan tekemisissä vain jonkin tietyn elämän osa-alueen kautta. Vaikka kaikki ihmiset edustavat jotakin 

elämän aluetta, täytyy yhteisöpalveluissa löytää kompromissi, jonka kautta esiintyä kaikkien eri 

alaryhmien silmissä hyväksyttävällä tavalla. Muiden miellyttämisen ja sosiaalisten palkintojen 

keräämisen lisäksi motiivina itse-esitysten rakentamiseen pidetään itsen toteuttamista
10

, jonka avulla 

pyritään kohti omaa ihanneminuutta. Muiden miellyttäminen ja oman ihanneminuuden tavoittelu eivät 

välttämättä johda samanlaisiin itsen esityksiin, mutta yleensä muita pyritään miellyttämään hyvillä 

ominaisuuksilla, jotka taas määräytyvät ihmisen ihanneminuuden mukaan. (Baumaister 1982, 3-4.) 

Kaikkea ihmisen käyttäytymistä ei voida luokitella ihanneminuuden tai toisten ihmisten hyväksynnän 

tavoittelemiseksi. Ihminen toimii myös tiedostamattomin motiivein ja pyrkii kohti päämääriä, joita ei 

itsekään välttämättä hahmota (Schlenker ja Wowra 2003, 872). Tällöin ihmisen itse-esitykset ovat 

imartelevampia itselle ja niissä otetaan vähemmän huomioon se tilanne, jossa ollaan ja viitataan 

vähemmän muuhun saatavilla olevaan tietoon tai käytetään sitä hyväksi viestin muodostamisessa.  Erot 

johtuvat siitä, että ilmaisua ei ole voitu suunnitella niin huolellisesti, koska motiivit ovat hämärän 

peitossa ihmiselle itselleenkin. (emt. 873.) 

Erving Goffmanin kirja ”Arkielämän roolit” (1959) on sosiaalis-konstruktivistisen 

persoonallisuusteorian tunnetuimpia esityksiä. Sosiaaliseen konstruktionismiin kuuluu ajatus siitä, että 

aitoa minuutta, jota peitellä tai paljastaa, ei ole olemassa (Joselsson teoksessa Bosma, Graafsma, 

Grotevant & de Levita 1994, 82). Goffmanin mukaan suurin osa ihmisen toiminnasta koostuu muille 

huolellisesti rakennetuista esityksistä, joiden tarkoituksena on vakuuttaa kanssaihmiset esittäjän 

tietyistä ominaisuuksista ja auttaa siten esittäjää saavuttamaan haluamansa asiat. Sosiaalisen toiminnan 

päätarkoitus on rakentaa kuva itsestä muille hyväksyttävänä henkilönä ja olennaista tässä on esitysten 

taustojen varjeleminen. (Goffman 1959, 27.) Julkialueella ihminen tähdentää olemuksensa tiettyjä 

puolia tehdäkseen toivomansa vaikutuksen muihin, kun taas tausta-alueella piilotetut tai salatut puolet 

ihmisestä ovat esillä. Tausta-alueen toiminnalla varmistetaan se, että julkialueen toiminta on 

saumatonta ja vakuuttavaa. Siellä ”esittäjä voi rentoutua; hän voi jättää julkisivunsa, unohtaa 

                                                 
10

   Self-fulfillment 



 

 

23 

 

vuorosanansa ja karistaa yltään osahenkilön piirteet.” (emt. 124–125). Sosiaalisen median esitykset 

sijaitsevat tietysti julkialueella ja ne valmistellaan huolellisen tarkoitushakuisesti tausta-alueella. Jos 

oman profiilin näkyvyys on hyvin tarkkaan rajattu, voidaan sen tietenkin myös ajatella olevan tausta-

alue. 

Goffman jakaa esityksen sellaisiin viesteihin, jotka yleisö tunnistaa rakennetuiksi esityksiksi ja niihin 

tahattomiin viesteihin, joita jokainen toimintansa sivutuotteena antaa. Tahattomien eleiden tulkinnan 

avulla pyritään pääsemään parempaan käsitykseen rakennetusta esityksestä. (emt. 17.) Näitä tahattomia 

eleitä, eli annettua vaikutelmaa
11

, voi pyrkiä hallitsemaan, mutta niitä osataan yleensä tulkita 

paremmin, kuin niitä pystytään esittämään, jolloin huolellinenkin esitys voi valua hukkaan (emt. 18–

19). Tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa pyritään hallitsemaan sekä esitettyä vaikutelmaa
12

, että 

annettua vaikutelmaa (Papacharissi 2002, 645). Rooleja ei toteuteta lavoilla ja tärkeissä tilaisuuksissa, 

vaan jokapäiväisessä arjen toiminnassa. Osia voidaan esittää vilpittömästi, osittain niihin itsekin uskoen 

tai täysin kyynisesti, riippuen elämänalueesta ja yleisöstä. Useimpien osien menestyksekkääseen 

esittämiseen tarvitaan sen yleisön hyväksyntää, yhteistyötä ja vastavuoroista esiintymistä. (Goffman 

1959, 27.) Sosiaalisen median piirissä käyttäjillä on erittäin hyvät mahdollisuudet esittää haluamiaan 

rooleja ja kontrolloida antamiaan sosiaalisia vihjeitä, mutta tietysti samalla tarjotaan muille 

analysoitavaa ja tulkittavaa aineistoa itsestä ja vieläpä pysyvässä teksti- ja kuvamuodossa, joka jää 

Internetiin ikuisiksi ajoiksi. Juuri tästä oli huolissaan Stefan Holtel luvussa 2.1. 

Goffmanin mukaan ihmiset eivät aina esitä itseään siten, että he näyttäisivät muiden silmissä siltä, miltä 

haluavat näyttää. Sen sijaan omalla esityksellä voidaan pyrkiä palvelemaan laajempialaista kohtausta. 

Ihmisryhmää, joka pyrkii yhdessä luomaan tietyn vaikutelman ryhmän toiminnasta ja ominaisuuksista, 

kutsutaan esitysryhmäksi. (Goffman 1959, 89). Yksilö, joka käyttäytyy esitysryhmän esityksen 

vastaisesti, saattaa asettaa muun ryhmän esityksen naurunalaiseksi tai kyseenalaistaa sen kokonaan. 

Yhden esitysryhmän jäsenen poikkeava käytös asettaa muut ryhmän jäsenet vaikeaan tilanteeseen sillä 

poikkeavaan käytökseen ei voi vastata totutun kaavan mukaan. Tämä taas tekee tilanteesta epämukavan 
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 impression given off 
12

 Impression given 
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ja kiusallisen, sillä ihminen menettää siinä oman käyttäytymisensä hallinnan tunteen. (emt. 94.) 

Jokainen sattumus uhkaa esittäjien vastuulla toteutuvan näytöksen todellisuuden tuntua. Läsnäolijat 

reagoivat siihen luultavasti hämmentymällä, kiusaantumalla, hermostumalla tai vastaavasti. (emt. 

229). Sattumuksilla Goffman tarkoittaa tavallisuudesta poikkeavia sosiaalisia tekoja, jotka rikkovat 

ryhmän toimintaa. Tällaisia ovat tahattomat eleet, sopimaton tunkeilu, hairahdukset ja kohtaukset (emt. 

229). Kun tilanne ei etene odotetulla tavalla ihmiset menettävät sen pohjan, jolle ovat odotuksensa 

tilanteesta rakentaneet. Tämä aiheuttaa hämmennystä, sillä ihmiset ovat yhtäkkiä sosiaalisessa 

tilanteessa, jonka kulkua eivät osaa ennustaa tai hallita. (emt. 22.) Vaikka esimerkiksi Facebookin 

tarjoama verkosto on jokaiselle käyttäjälle erilainen, tarjoaa se kuitenkin ympäristön, jossa ihmisten 

odotetaan olevan osa esitysryhmää ja käyttäytyvän sen vaatimalla tavalla. Esitysryhmä ei ole tässä 

analyysissa niin yhtenäinen kuin Goffmanin teorian osat siltä edellyttäisivät, mutta osia teoriasta voi 

soveltaa sosiaalisen median verkostoihinkin. 

Ryhmäesityksen yhtenäisyyttä voi Goffmanin mukaan suojella kolmella tapaa: 

näyttämöuskollisuudella, näyttämökurilla ja harkitsevuudella näyttämöllä (emt. 229–245). Koska 

sosiaalisen median luomat yhteisöt ovat yleensä laajoja ja heterogeenisiä, ei varsinaista 

näyttämöuskollisuutta välttämättä synny. Näyttämöuskollisuus vaatisi ryhmän päämäärätietoista 

erottautumista muusta maailmasta ja ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen suhteellisen korkeaa tasoa. 

Kaksi jälkimmäistä tapaa hallita ryhmäesitystä kuvaavat kuitenkin pätevästi mahdollisia keinoja hallita 

esitystä sosiaalisessa mediassa. Kurinalainen esittäjä eläytyy rooliinsa ja muistaa sen säännöt, mutta on 

kuitenkin aina valmiina ottamaan siihen etäisyyttä, jos vaarana on liiallinen tempautuminen mukaan 

esitykseen. Esittäjä ei siis anna tunteidensa hallita itseään vaan häivyttää olemattomiin kokemansa 

sosiaalisen ärtymyksen ja mahdolliset tunnekuohut. Kurinalainen esittäjä ei hairahda halutulta tieltä, tee 

tahattomia eleitä, tunkeile tai järjestä kohtauksia. Tämä myös tunnistaa muiden normista poikkeavat 

esitykset ja on valmiina kääntämään ne esimerkiksi huumorin avulla takaisin haluttuun suuntaan. (emt. 

229–230.) Facebookin kaltaisessa paikassa kurinalainen esittäjä ei esimerkiksi ala kiivaasti 

väittelemään politiikasta vaan esimerkiksi vitsailee asiasta ja osoittaa siten muille voivansa suhtautua 

huumorilla konfliktitilanteisiin. Yksi ihmistenvälisen kommunikaation merkittävimpiä piirteitä onkin 

kommunikaation itsekorjautuvuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jonkin poikkeavan yhteisöllisyyttä 
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hajottavan ilmiön tullessa esille turvaudutaan konventioihin, joiden rakenne pelastaa tilanteen. 

Kysymykseen vastataan vastauksella, tervehdykseen tervehdyksellä ja syytökseen puolustuksella. 

Usein juuri kysymyksillä ja syytöksillä haastetaan toisen identiteetti ja niihin odotetaan vastattavan 

sellaisella tavalla, joka vahvistaa syytettynä olevan identiteetin jatkumista samanlaisena 

menneisyydestä tulevaan. Vastaajan odotetaan selittävän poikkeava tekonsa tai antavan sille joitakin 

ulkoisia syitä ja siten todistavan, että tämän oma ydinminä on edelleen sama kuin ennen. (Gergen 1999, 

84.) 

Goffmanin mukaan merkittävin kurinalaisen esittäjän taito on eleiden ja ilmeiden hallinta kaikissa 

tilanteissa (Goffman 1959, 234). Eleet ja ilmeet puuttuvat tietokonevälitteisestä kommunikaatiosta, 

mikä tekee esittämisen aina helpommaksi ja myös sosiaalisen ympäristön paheksuvan tai hyväksyvän 

reagoinnin tulkitsemisen vaikeammaksi. Näyttämökurin lisäksi voidaan käyttää ja käytetään 

harkitsevuutta näyttämöllä (emt. 235–246). Ryhmään kannattaa ensinnäkin hankkia vain jäseniä joiden 

näyttämökuriin voi luottaa. Jos jäseniä ei ole mahdollista valita itse, voidaan kuitenkin tehdä arvio 

ryhmän jäseniän luotettavuudesta ja siten esityksen onnistumisen mahdollisuuksista ja sopeuttaa esitys 

tämän luotettavuuden tasolle (emt. 236). Sosiaalisessa mediassa tämä tarkoittanee käytännössä omien 

esitysten ja siten niihin osallistumisen rajaamista vain niiden henkilöiden kesken, joiden voi luottaa 

olevan rikkomatta omaa ja ryhmän esitystä. Mitä vähemmän ryhmässä on jäseniä, sitä luotettavammin 

esityksen tulos voidaan ennakoida ja sitä laajempi on mahdollisten esitysten skaala (emt. 237). Kuljetan 

Goffmanin teoriaa mukanani koko aineiston analyysissä ja teen siitä huomiota aina tilaisuuden 

koittaessa. Goffmanin teoria on erityisen suuressa roolissa luvussa 5.2 Yhteisösovellusten kielletyt 

kentät. Nyt siirrytään kuitenkin minuuden esittämiseen ja viestintään virtuaalissa, jonka erityispiirteet 

määrittävät osaltaan toimintaa sosiaalisessa mediassa. 

3.1 Tietokonevälitteisen viestinnän erityispiirteitä 

 

Tietokonevälitteisen kommunikaation tutkimus auttaa hahmottamaan sitä ympäristöä, jonka ehdoilla 

kaikki sosiaalisen median käyttäjät toimivat. Walther esittää tietokonevälitteisen kommunikaation 

eroavan kasvottaisesta kommunikaatiosta neljällä tapaa. 
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1) Viestejä on mahdollista editoida ja tietokoneohjelmat rohkaisevat ihmistä siihen. 

2) Ihminen voi käyttää viestin muodostamiseen haluamansa määrän aikaa. 

3) Viestit luodaan fyysisesti eristyksissä viestin vastaanottajasta, jolloin viestin luoja pystyy 

kontrolloimaan antamiaan sosiaalisia vihjeitä. 

4) Viestin luoja voi keskittää kognitiiviset resurssinsa itse viestiin, kun tämän ei tarvitse 

keskittyä ympäristön tarjoamiin sosiaalisiin vihjeisiin. (Walther 2007, 2541.) 

 

Nämä kohdat kuvaavat tietokonevälitteistä kommunikaatiota muotona, eivät sisältönä, aivan kuten 

McLuhan toivoi teknologioita ajateltavan. Käytän Waltherin listaa hyödyksi analyysissäni luvussa viisi 

Minuuden bittivirta. Tietokoneiden rooli ihmistenvälisessä kommunikaatiossa ei ole aina ollut itsestään 

selvä. Alun perin tietokoneet rakennettiin tiedon käsittelyä varten ja niiden katsottiin olevan huonohko 

keino välittää kaikkea sitä tietoa, mitä ihmistenväliseen kommunikaatioon kuuluu, kuten eleitä, ilmeitä 

ja muita sosiaalisia vihjeitä (Smith & Wood 2001, 79). Sosiaalisen läsnäolon teorian mukaan erilaiset 

mediat tarjoavat eriasteisen tunteen toisen ihmisen läsnäolosta. Puhelimessa toimitaan äänenpainojen ja 

sävyjen varassa ja tietokoneella toimittiin ennen ainoastaan tekstin varassa, jolloin ihminen saattaa 

vaikuttaa etäiseltä. (emt. 80.) Yhteisöpalvelujen ajatellaan tietyllä tavalla ylittävän vanhanaikaisen 

tekstipohjaisen tietokonevälitteisen kommunikaation rajoitteita ja muodostavan monipuolisemman 

sosiaalisen kanssakäymisen ympäristön, jossa fyysisen etäisyyden tunne hälvenee ja sosiaalisia 

vihjeitäkin on jonkin verran läsnä (Farrington-Flint, Kerlin & Underwood 2011, 1621). Merkittävimpiä 

asioita virtuaali-identiteetin muodostamisessa ovat Smithin ja Woodin (2001) mukaan:  

1) muiden ihmisten ja ympäristön läsnäolon tunne ja tunteen ”käsinkosketeltavuus” 

2) oman identiteetin rakentaminen esitysten kautta 

3) anonyymiuden aste 

4) identiteetin suojeleminen (Smith ja Wood 2001, 52–54). 

 

Tietokonevälitteistä kommunikaatiota tutkittiin Irc:in
13

, Mud:ien
14

, sähköisten ilmoitustaulujen, 

purkkien
15

, deittipalveluiden ja kotisivujen kautta (Smith & Wood 2001, 52). Nämä tietokonevälitteisen 

                                                 
13

 Internet Relay Chat, nimimerkeillä erilaisilla kanavilla toimiva suosittu chat-ohjelma  
14

 Multi User Domain tai Multi User Dungeon, virtuaalimaailma, jossa keskustellaan muiden käyttäjien kanssa ja 

omaksutaan jokin rooli. Perinteisesti fantasiamaailmoja,, mutta myöhemmin hyvin monenlaisia. 
15

 BBS eli Bulletin Board System eli ”purkki”: on lankapuhelinverkkoon liitetty tietokone, jonka erityinen ohjelmisto 

vastaanottaa datapuheluita käyttäjien eli asiakkaiden tietokoneilta. Purkeissa oli yleensä erilaisia keskustelualueita ja 

tiedostoalueita ja ne toimivat tiedon ja ajatusten vaihtopaikkoina ja ajanvietteenä Internetin tavoin.” (Wikipedia, BBS, 
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kommunikaation muodot olivat yleisiä 80-luvun lopulta 90-luvulle ja kaikki ovat tietyllä tavalla 

sosiaalisia medioita, vaikka niistä myös puuttuu olennaisia piirteitä ajatellen nykyistä käsitystä siitä, 

mitä sosiaalinen media on. Keskityn seuraavaksi lyhyesti näihin neljään aspektiin virtuaaliminuudesta. 

Sosiaalisen läsnäolon tunteen heikkous on joissakin tapauksissa hyödyllistä tai vähintään vaaratonta, 

esimerkiksi työasioita voi olla tarkoituksenmukaista hoitaa ilman tunnetta toisen vahvasta läsnäolosta 

(Walther 1996, 6). Sosiaalisten vihjeiden teorian mukaan ihmiset säätelevät kommunikaatiotyyliään 

ympäristön mukaisesti, yliopiston kirjastossa kommunikoidaan eri tavalla, kuin raviradalla ja 

esimiehelle eri sävyyn kuin työtovereille. (Smith & Wood 2001, 81; ks. myös Gergen 1999, 77–78). 

Koska tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa ei aina ole saatavilla näitä vihjeitä, joudutaan 

toimimaan ilman niitä ja sillä on väistämättä vaikutuksensa kommunikaation laatuun. Tutkittaessa 

erään yrityksen sisäistä sähköpostin kautta tapahtuvaa mielipiteenvaihtoa huomattiin, että ihmiset 

käyttäytyvät sähköpostissa itseriittoisemmin, eivät huomio yleisöänsä toisistaan eroavina yksilöinä ja 

ovat kaiken kaikkiaan vähemmän estyneitä kommunikaatiossaan. Sosiaalisten vihjeiden puuttuminen ja 

tunne anonyymiudesta siis johtavat siihen, että aivan yleisetkin käyttäytymissäännöt unohdetaan 

helposti. (Kiesler & Sproull 1986, viitattu Smith ja Wood 2001, 81–82). Sosiaalinen media pyrkii 

tarjoamaan runsaasti sosiaalisen kontekstin vihjeitä kuvin ja tiedoin, lisäksi suhteiden 

ankkuroituneisuus ja omalla nimellä toimiminen vähentävät anonyymiuden mukanaan tuomia 

vastuuttomuuden ongelmia. 

Virtuaaliympäristöihin voidaan upota syvälle tai ne voidaan nähdä ainoastaan tekstinä ruudulla. Tunne 

muiden ihmisten läsnäolosta ja ympäristön eläväisyydestä vaihtelee ihmisestä ja ympäristöstä toiseen ja 

vaikuttaa siihen, mitä omasta itsestä muille jaetaan. Wood ja Smith selittävät ilmiötä telepresenssillä eli 

etäläsnäololla
16

. Etäläsnäolon tunne mittaa kuinka vahvasti ihminen pystyy eläytymään 

virtuaalimaailman tarjoamiin aistiärsykkeisiin sen sijaan, että keskittyisi siihen ympäristöön, jossa istuu 

koneen äärellä. Ympäristöön, joka tarjoaa enemmän aistiärsykkeitä ja mahdollisuuksia interaktioon, on 

Woodin ja Smithin mukaan helpompi upota. Interaktiivisuuden kolme ulottuvuutta ovat nopeus, laajuus 

                                                                                                                                                                        
haettu 22.11..2011). 
16

  Etäläsnäolo ”tarkoittaa läsnäoloa toisessa paikassa viestintä- ja robottiteknologian kautta, vaikka fyysinen keho 

pysyykin paikallaan”  (Wikipedia, Etäläsnäolo. Haettu  05.01.2012).   
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ja omien tekemisten sijainti ympäristön reaktioiden kartalla, kaikki kolme vaikuttavat siihen, kuinka 

mukaansatempaavana maailmaa pidetään. (Smith & Wood 2001, 54–55.) Kunkin yksilön 

henkilökohtainen tapa kokea virtuaaliympäristö vaikuttaa siihen, mitä tämä sieltä voi löytää ja mitä 

antaa itsestään. Sosiaalisessa mediassa merkittävää oman osallistumisen kannalta on muiden 

osallistuminen ja reagointi omiin teksteihin, jatkuva interaktio tekee sosiaalisen median sovelluksesta 

eloisan paikan, jonka tapahtumia seuraa mielellään jo johon siten itsekin osallistuu. 

Mud:eissa eli virtuaalisissa ympäristöissä, joissa toimitaan erilaisissa rooleissa tekstuaalisten esitysten 

kautta, ihmiset saavat luvallisesti ottaa millaisen identiteetin haluavat. Perinteisesti hahmot ovat olleet 

Taru sormusten herrasta -tyyppisiä velho- ja soturihahmoja. Koska roolien taakse ei ole mahdollista 

nähdä, epäiltiin Mud:ien toiminnan alkuaikoina ihmisillä olevan niiden sisällä useita, jopa kymmeniä 

identiteettejä, joilla ei ole mitään yhteyttä heidän todelliseen minäänsä. Asiaa tutkittaessa kuitenkin 

selvisi, että rooleillakin toimivan yhteisön sosiaalinen paine vaikuttaa siten, että ihmiset kokevat 

tärkeäksi esittää ja pitää yllä yhtä selkeää identiteettiä. Pseudonyymeillä eli salanimillä toimiminen 

koettiin merkittävästi erilaiseksi kuin anonyymi toiminta. Se, että virtuaalimaailmat mahdollistavat 

identiteeteillä leikkimisen, ei tee siitä yleistä tai nosta sen hyväksyttävyyttä muiden ihmisten silmissä. 

(emt. 61). Virtuaali-identiteettiä Mud:eissa on käsitellyt myös Sherry Turkle kirjassaan ”Life on the 

Screen” (1996). Turkle selittää identiteettien moneuden olevan vastaus nykymaailman vaatimuksille 

joustavuudesta ja muutoskyvystä. Aina samana pysyminen ei enää ole terveen minuuden ehdoton 

mittari, kuten se ennen tiukassa yhteiskuntajärjestelmässä saattoi olla. (Turkle 1996, 255). Erilaisten 

identiteettien kokeilemisella ja esittämisellä on hyödyllisiäkin puolia. Se saattaa auttaa ymmärtämään 

asioita muiden näkökulmasta tai irrottaa ihmisen minän sitä kontrolloivista asioista, kuten ulkonäöstä, 

puheviasta tai iästä, jättäen kommunikaatiossa enemmän tilaa mielipiteenvaihdolle ja vähemmän 

ennakkoluuloille (Smith & Wood 2001, 59). Ihminen voi myös löytää itsestään uusia puolia ottaessaan 

erilaisia rooleja turvallisessa ympäristössä (Turkle 1996, 256 & 262–263). Identiteettien moneus on 

vaarallista vasta, jos sille ei löydy mitään kiinnekohtaa, jonka varassa kokeilla muita identiteettejä. 

Kolmas Smithin ja Woodin näkökulmista virtuaali-identiteettiin, anonyymius, on aina ollut 

tietokonevälitteisen kommunikaation yksi kiistellyimmistä aiheista. Tämän tutkimuksen kannalta 
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anonyymius ei ole olennaisimpia seikkoja, kun keskitytään pääasiassa Facebookiin, jossa käyttäjät 

toimivat oikeilla nimillään. Anonyymius vapauttaa ihmiset ilmaisemaan mielipiteensä ilman pelkoa 

leimautumisesta ja toisaalta se taas saa ihmiset käyttäytymään erikoisin tavoin vastuun tunteen 

hävitessä (Smith & Wood 2001, 64). Anonymiteetin ympärillä pyörii kolme dilemmaa. Ensimmäinen 

ongelma syntyy siitä, että tieto erotetaan lähteestä. Kuinka hyvin voidaan arvioida tiedon todennäköistä 

totuutta ilman tietoa sen lähteen kyvyistä arvioida kyseessä olevaa aihetta? Toinen ongelma liittyy 

ryhmäpaineeseen, sanovatko ihmiset todella mitä ajattelevat, kun oma nimi ei toimi takeena 

mielipiteelle? Tilanteessa, jossa oman nimen liittäminen valtavirranvastaisiin mielipiteisiin tai uusiin 

ajatuksiin voi olla vaikeaa, anonyymius voi rohkaista ihmisiä kertomaan, mitä he todella ajattelevat. 

Kolmanneksi täytyy huomioida lain näkökulma. Anonyymeja on vaikea rangaista heidän toimiessaan 

lain vastaisella tavalla. (Gia Lee, 1996). Pseudonyymit tarjoavat anonyymiutta hieman tukevamman 

pohjan identiteetille virtuaalimaailmassa, esimerkiksi Irc:in käyttäjät suhtautuvat nimimerkkeihinsä 

omistavasti ja pitävät niistä kiinni läpi vuosien (Smith & Wood 2001, 65). Tällöin mielipiteet, joita ajan 

kuluessa esitetään, ovat kuitenkin yhdistettävissä saman nimimerkin muihin mielipiteisiin, jolloin 

syntyy jonkinlainen kuva kokonaisesta henkilöstä.  

Neljäs ja viimeinen Smithin ja Woodin näkökulma virtuaali-identiteettiin on identiteetin suojeleminen. 

Kaikkien ihmisten tarkoitusperät eivät suinkaan ole rehellisiä Internetissä, aivan kuten ne eivät aina ole 

sitä muuallakaan maailmassa. Internetistä saatujen tietojen käyttäminen taloudellisen hyödyn nimissä ei 

suinkaan ole ennenkuulumatonta ja asiaan on syytä kiinnittää huomiota ja varautua. Sosiaalisen median 

suhteen vaikuttaa kuitenkin siltä, että sen kautta saatu nautinto ja hyöty ovat niin merkittäviä, että 

ihmiset ovat valmiita riskeeraamaan yksityisyytensä voidakseen osallistua siihen (Debatin ym. 2009, 

94 & 100). Koska sosiaalinen media nimenomaan perustuu itsestä tiedon jakamiseen muille, voi 

käyttäjien olla todella vaikea suojella tai ylipäänsä hahmottaa yksityisyyttään sen sisällä.  

Minkälaisia positiivisia puolia tietokonevälitteisessä kommunikaatioissa sitten on, joita on vaikeampi 

saavuttaa muualla maailmassa? Smith ja Wood esittävät neljää seikkaa, jotka toimivat 

tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa positiivisina kommunikaation edistäjinä. Ensinnäkin itsestään 

jotakin toiselle kertoja saa itse määritellä tarkkaan mitä tietoa paljastaa ja kuinka paljon. Toiseksi 
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yhteys kahden ihmisen välille syntyy helposti, jos näillä vain on yksikin merkittävä yhteinen asia. Muut 

eroavaisuudet menettävät merkitystään, kun annettu informaatio korostuu SIDE-mallin
17

 mukaisesti. 

Kolmas eroavaisuus live-kommunikaatioon, viestinnän asynkronisuus, eli eriaikaisuus, mahdollistaa 

toiselle vastaamisen ja kommunikaation jatkamisen silloin, kun itse haluaa. Ajan voi käyttää täydellisen 

vastauksen miettimiseen ja eri vaihtoehtojen punnitsemiseen. Monille ihmisille tällainen viestintä 

asettaa vähemmän paineita, jolloin tunne oman itsen esittämisen hallinnasta säilyy. Palautteen saamisen 

kierre on neljäs tietokonevälitteisen kommunikaation erityispiirre, sitä pidetään erityisen tärkeänä, 

koska palautetta ei voi nähdä suoraan toisen ihmisen kasvoilta. (Smith ja Wood 2001, 89–90.) 

Tietokonevälitteinen kommunikaatio voi siis tarjota ihmisille hallinnan tunteen siitä mitä ja miten he 

itsensä esittävät ja lisätä näin heidän itsevarmuuttaan olla yhteydessä muihin ihmisiin, niin Internetissä 

kuin muuallakin elämässä. Seuraavassa luvussa siirryn käsittelemään kommunikaatiota 

yhteisöpalveluissa sen sosiaalisen näkökulman kautta. Kuinka muiden ihmisten läsnäolo sosiaalisen 

median verkostossa vaikuttaa minuuden esityksiin? 

3.2 Esitys muuttaa esiintyjää 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen kannalta olennaisen identiteetin siirtymän
18

 teorian. Sosiaalisen 

median julkisuus tekee siitä identiteetti-esitysten kannalta mielenkiintoisen areenan. Yksilöllinen 

identiteetti voidaan jakaa itseen subjektina ja itseen objektina tai toisin sanottuna itseen tietäjänä ja 

tiedettynä (Brinich & Shelley 2002, 9). Subjekti on toimija ja tietäjä, kun taas objekti on tietämisen ja 

toiminnan kohde ja tietoja ja ominaisuuksia sisältävä. (Ashmore & Jussim 1997, 5-6; Bosma ym. 1994, 

9). Subjektiminää voidaan pitää objektiminän koettuna tasona (Bosma ym. 1994, 9).  Kuviteltu oma 

itse muiden silmissä ja kuvitelmat muista ihmisistä vaikuttavat ihmisen käytökseen myös sosiaalisessa 

mediassa. Julkisella tavalla tehty määrittely omasta itsestä (objektiminä) jää suuremmalla 

todennäköisyydellä osaksi ihmisen omaa arviota itsestään (subjektiminä), kuin yksityisesti tehty 

(Schlenker & Wowra, 2003; Kelly & Rodriquez, 2006) ja asian on tutkittu toimivan samalla tavalla 
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myös sosiaalisen median ympäristöissä (Gonzales & Hancock, 2008 ja 2009). Yksityisesti tehdyt itse-

esitykset on mahdollista jättää sikseen ja unohtaa, mutta julkisia ei, sillä niistä on jo jäänyt jälki 

paikalla olleiden mielikuvaan esittäjästä ja itse esittäjä on asiasta tietoinen. Julkisissa esityksissä ovat 

mukana henkilön maine, vastuu tehdyistä teoista myös tulevaisuudessa ja sosiaaliset suhteet, mikä 

tekee niistä merkittäviä suhteessa yksityisiin esityksiin, joissa nämä tekijät eivät ole mukana. (Tice 

1992, 437.) Ihminen valitsee itselleen jonkin olemuksen ja on siitä hetkestä eteenpäin velvollinen 

esiintymään yhtenäisesti muille esityksen osoittamalla tavalla (Goffman 1959, 66–67).   

Dianne Tice (1992) on tutkinut identiteetin siirtymää pyytämällä ihmisiä esittämään olevansa tunne-

elämältään vakaita tai tunne-elämältään herkkiä julkisessa tai yksityisessä tilanteessa. Esitettyään 

itsensä määrätyllä tavalla testihenkilöitä pyydettiin arvioimaan todellinen tunne-elämänsä vakaus tai 

herkkyys asteikolla 1-25. Ne, jotka esittivät olevansa tunne-elämältään herkkiä, oli tilanne sitten 

julkinen tai yksityinen, arvioivat myös olevansa oikeasti tunne-elämältään herkkiä. Sama päti tunne-

elämältään vakaita esittäneisiin. Ne, jotka olivat esittäneet ominaisuutta julkisessa tilassa, arvioivat 

itsensä enemmän esityksen kaltaiseksi, kuin yksityisessä tilassa esityksen tehneet. Yksityisessä tilassa 

tehty esitys ei siirtynyt ihmisen arvioon omasta itsestä. (Tice 1992, 439.)  Ihmiset, jotka tarkkailevat 

toimintaansa eniten, sisäistävät heille annetut roolit paremmin kuin ihmiset, jotka eivät tarkkaile itseään 

niin huolellisesti (emt. 445). Sosiaaliseen mediaan laaditut esitykset itsestä julkaistaan yleensä vasta 

tarkan harkinnan jälkeen ja niiden muille antamaa mielikuvaa harkitaan etukäteen. Tämän voi kuvitella 

julkisuuden ohella edelleen lisäävän internalisaation mahdollisuutta sosiaalisessa mediassa. Muita 

tutkimuksessa esille tulleita internalisaatiota lisääviä tekijöitä ovat esityksen perustaminen omiin 

kokemuksiin ja muistoihin, esittämisen vapaaehtoisuus ja oletus esityksen yleisön kohtaamisesta 

tulevaisuudessakin. Kaikki kolme tekijää lisäsivät internalisaatiota yksinään ja olivat kumuloituvia 

(emt. 447). Kaikki kolme tekijää ovat myös läsnä sosiaalisen median itsen esityksissä juuri Facebookin 

kaltaisissa sovelluksissa, joissa toimitaan omalla nimellä ja ankkuroitujen suhteiden ympäröimänä. 

Lisäksi on havaittu, että tietokonevälitteisen kommunikaation asynkronisuus ja mahdollinen 

visuaalinen anonymiteetti lisäävät vaikutusta verrattuna kasvotusten tehtyjen esitysten vaikutuksiin 

(Gonzales & Hancock 2009), mikä lisää jälleen tulosten osuvuutta sosiaalisen median kannalta.  
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Gonzalesin ja Hancockin (2008) tutkimuksessa testihenkilöitä pyydettiin vastaamaan neljään 

haastattelukysymykseen itsestään ja persoonallisuudestaan. Osalle kerrottiin, että haastattelu julkaistaan 

julkisessa blogissa ja osalle, että haastattelu tallennetaan tietokoneelle pelkällä numerolla, eikä sitä tule 

lukemaan kuin vain yksi henkilö. Haastateltaville myös näytettiin kyseessä oleva blogi, joka sisälsi 

tutkijoiden itsensä laatimia tekaistuja vastaavanlaisia haastatteluita. Ennen haastattelua kaikille 44 

naiselle ja 32 miehelle tehtiin persoonallisuustesti, jossa mitattiin muun muassa henkilöiden 

ulospäinsuuntautuneisuutta (Gonzales & Hancock 2008, 175). Blogeissa julkaistaviin haastatteluihin 

kehotettiin merkitsemään runsaasti henkilökohtaista tietoa, kuten nimi, ikä, asuinpaikka ja pääaine, kun 

taas yksityisissä haastatteluissa kehotettiin välttämään sellaisten tietojen antamista, jotka 

mahdollistaisivat haastateltavan tunnistamisen. Tämä voimisti edelleen tunnetta joko haastattelun 

julkisuudesta tai yksityisyydestä. (emt. 173–174).  

Lingvistisellä analyysillä varmistettiin, että ekstroversiotaan kuvailemaan määrätyt henkilöt todella 

käyttivät enemmän sosiaalista ja ekstroversioon viittaavaa sanastoa sekä tutkittiin varmuutta ja 

päättäväisyyttä ilmaisevien sanojen osuuksia yksityisessä ja julkisessa tekstikategoriassa (emt. 175–

176).  Analyysissä huomattiin, että ekstroversio-ryhmän jäsenet kirjoittivat määrällisesti enemmän ja 

käyttivät enemmän tunteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvää sanastoa (emt. 176). Ihmiset, jotka tiesivät 

haastattelunsa päätyvän julkiseen blogiin, käyttivät enemmän varmuutta kuvaavaa kieltä (emt. 178). 

Osallistuttuaan haastatteluun joko introvertteina tai ekstrovertteinä, haastateltaville tehtiin testi, jossa 

heidän piti pohtia kuinka ekstroverttejä tai introvertteja he todellisuudessa ovat. Sillä oliko haastattelu 

tehty blogiin vai yksityiseen tiedostoon, oli suuri vaikutus siihen, kuinka tutkijoiden antama introvertin 

tai ekstrovertin rooli koettiin omaa todellista persoonallisuutta kuvaavaksi. Ihmiset, jotka olivat 

blogissa kertoneet olevansa introvertteja, kertoivat jälkitutkimuksessa olevansa huomattavasti 

vähemmän ekstroverttejä, kuin ihmiset, jotka olivat blogissa kertoneet olevansa ekstroverttejä. 

Yksityiseen tarkoitukseen tehdyissä haastatteluissa ei löytynyt vastaavaa eroa. Näkemykseen omasta 

itsestä ei siis vaikuttanut ainoastaan se, kumpaa roolia oli tekstidokumentissa esitetty, vaan tietoisuus 

siitä onko dokumentti julkinen vai ei. Ihminen siis omaksuu julkisesti itseensä liitetyn roolin tai 

määritelmän, kun taas samalla määrittelyllä yksityisesti tehtynä ei ole vastaavaa vaikutusta (emt. 177). 

Tutkijoiden mukaan tulos viittaa siihen, että itsen esittämisellä julkisesti Internetissä saattaa olla suuria 
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vaikutuksia ihmisen identiteetin rakentumiseen.  Itse-esitysten tekeminen Internetissä mahdollistaa 

identiteetin rakentamisen uusilla ja vielä jokseenkin tuntemattomilla tavoilla. (emt. 179).  

Jatkotutkimuksessaan Gonzales ja Hancock (2009) pyrkivät selvittämään tietokonevälitteiselle 

kommunikaatiolle tyypillisten piirteiden, kuten asynkronisuuden ja visuaalisen anonymiteetin, 

vaikutusta identiteetin siirtymään. Koska tietokonevälitteistä kommunikaatiota on helpompi 

kontrolloida, suunnitella ja hallita, ovat sen kautta annetut itse-esitykset varmempia ja vaikuttavat siten 

myös enemmän ihmisen omaan kuvaan itsestä. Tutkijat pohtivat, josko tietokonevälitteisen 

kommunikaation asynkronisuus antaisi ihmiselle resursseja tarkkailla yhä enemmän itseään, kun toisen 

ihmisen reaktioita ei tarvitse tulkita niin aktiivisesti ja yhtäjaksoisesti. (emt. 16–18). Sosiaalisen median 

esitykset itsestä voi helposti luokitella julkiseksi itsen määrittelyksi. Tutkimuksissa on kuitenkin myös 

todettu, että ihmiset eivät välttämättä tiedosta sosiaalisen median julkisuutta, vaikka se sitä onkin 

(Debatin ym. 2009, 94). Oma tutkimukseni avaa omalta osaltaan sitä, kuinka julkiseksi paikaksi 

sosiaalinen media koetaan ja millä tavalla ja minkälaisilla aiheilla itsestä sosiaalisessa mediassa 

kerrotaan ja minkälaisiin asioihin siten sitoudutaan. Postmoderni ympäristön vaikutuksille altis minuus 

ja tutkimukset identiteetin siirtymästä julkisen itse-esityksen vaikutuksesta luovat yhdistyessään yhä 

suuremmin ympäristön muutoksille alttiin minuuden.  

Aloitin tutkimuksen teoriaosuuden Marshall McLuhanin teorialla teknologian ihmistä muokkaavista 

voimista, minkä jälkeen siirryin käsittelemään sosiaalista mediaa yhtenä näistä teknologioista. 

Tietokonevälitteisen kommunikaation perusteiden esittelyn jälkeen siirryin käsittelemään identiteetin 

sosiaalista rakentumista, eli sitä millä tavalla virtuaaliminuus toteutuu sosiaalisen median kaltaisessa 

verkostoympäristössä. Identiteetin siirtymän teoria sitoo esitellyn teorian yhteen. Tutkimukset julkisista 

minän esityksistä tietokonevälitteisen kommunikaation ympäristöissä paljastavat McLuhanin 

teknologian ihmistä muokkaavan voiman olevan läsnä myös sosiaalisessa mediassa. Tietokoneiden 

välityksellä tehdyt julkiset minän esitykset siirtyvät tehokkaammin osaksi ihmisen käsitystä itsestään 

kuin yksityisesti tai muun välineen kautta tehdyt minän esitykset. Aineiston analyysissä pyrin nyt 

kartoittamaan sitä ympäristöä, jossa nämä tehokkaasti minään liittyvät esitykset itsestä tehdään ja sitä 

minkälaista minutta tämä teknologia siten rohkaisee esille.
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4. Teemahaastatteluilla käsiksi ilmiöön 

 

Käyn tässä luvussa läpi ne metodologiset lähtökohdat, joista työni ponnistaa, sekä esittelen aineiston 

keräämisen ja analyysin prosessit. Olen jakanut luvun kolmeen osaan siten, että ensimmäinen osa 

käsittelee tutkimuksen metodia, toinen aineiston keräämiseen kuuluvia vaiheita ja kolmas luku 

analyysia.  

Fenomenologinen tutkimus on tutkimusta ihmisen kokemuksesta (Virtanen teoksessa Metsämuuronen 

2006, 152). Ihminen kokee elämyksiä suunnatessaan tajunnallisen toimintansa johonkin kohteeseen ja 

fenomenologinen tutkimus pyrkii saavuttamaan nämä elämykset (emt. 165). Tämän tutkimuksen 

tarkoitus on saavuttaa sosiaalisen median käyttäjien elämys sosiaalisesta mediasta identiteetin 

rakentamisen ympäristönä. Fenomenologista tutkimusta tehtäessä on tärkeää pyrkiä tuomaan esille 

tukittavan oma ääni, ei tutkijan asennemaailmaa tutkittavaa asiaa kohtaan. Tutkittavan oma ääni 

saavutetaan antamalla tutkittaville mahdollisimman paljon tilaa kertoa omista kokemuksistaan omalla 

tavallaan. (emt. 170.) 

Valitsin aineistonkeruumenetelmäkseni teemahaastattelun, sillä katson sen tavoittavan parhaiten 

ihmisten omat kokemukset ja ajatukset sosiaalisen median käytöstä. Teemahaastattelua tai 

strukturoimatonta haastattelua suositellaan käytettäväksi silloin, kun halutaan käsitellä ihmisyyden 

sellaisia puolia, jotka eivät tule esille taulukoiden tai lomakkeiden kautta. Haastattelu mahdollistaa 

ihmisen kokemusmaailman eri sävyjen tallentamisen paremmin kuin lomakkeet valmiine 

vastausvaihtoehtoineen. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä myös mahdollistaa jatkokysymysten 

esittämisen kiinnostavan asian tullessa esille. Strukturoimatonta haastattelua suositellaan käytettäväksi 

kun haastateltavien kokemuksissa on todennäköisesti suurta vaihtelua, käsiteltäessä menneisyyden 

tapahtumia, käsiteltäessä heikosti tiedostettuja asioita, kun haastateltavia on kohtuullisen vähän tai kun 

haastattelun aihe on arkaluontoinen tai intiimi. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 31.) Teemahaastattelu eli 

puolistrukturoitu haastattelu, jota itse tässä tutkimuksessa käytän, eroaa strukturoimattomasta 

haastattelusta siten, että siinä tiedetään tarkemmin mitä tietoa haastattelulla tavoitellaan. Haastattelija 

valitsee haastateltavat sen perusteella, että heillä on kokemusta tai tietoa toivotusta aiheesta ja soveltaa 
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teoriaa luodakseen kysymysrungon, jolla tavoittelee tätä kokemusta tai tietoa. Haastattelukysymykset 

perustuvat teoreettiseen pohjaan ja hakevat tutkijan hypoteeseille tukea tai vaihtoehtoisia 

lähestymistapoja aiheeseen (Merton, Fiske & Kendall 1956, 3-4.).  

Fenomenologisen analyysin ensimmäinen vaihe on aineistoon tutustuminen kokonaisnäkemyksen 

saavuttamiseksi aiheesta (Virtanen teoksessa Metsämuuronen 2006, 175). Koska tein ja litteroin kaikki 

haastattelut itse, olin aineiston valmistuessa jo hyvin perillä sen sisällöstä. Toisessa vaiheessa 

aineistosta erotetaan merkitysyksiköt ja kolmannessa vaiheessa nämä yksiköt käännetään tieteenalan 

yleiselle kielelle, nämä käännetyt yksiköt pitää myöhemmin pystyä yhdistämään alkuperäisiin 

yksikköihinsä (emt. 177–178.) Neljännessä vaiheessa muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto, 

joka ”tapahtuu tiivistämällä sisältöalueisiin keskeiset merkitystiheymät ja sijoittamalla ne sisällöllisesti 

toistensa yhteyteen.” (emt. 179). Eli neljännessä vaiheessa etsitään usein esiintyviä merkityksiä 

kustakin aiheesta ja muodostetaan merkityskokonaisuuksia. Viidennessä eli viimeisessä vaiheessa 

siirrytään yleiseen merkitysverkostoon, joka sisältää jokaisen tutkittavan esille tuomat keskeiset 

merkitykset suhteessa laajempaan näkökulmaan asiasta (emt. 180). Viides vaihe kokoaa aineistossa 

esille tulleet keskeisimmät merkitykset yhteen. 

Tutkimukseni painottuu henkilövalinnoiltaan sosiaalisen median aktiivikäyttäjiin, jotka joko itse 

tuottavat sisältöä sosiaaliseen mediaan tai ovat muuten paljon tekemisissä sen kanssa. Sosiaalisen 

median ”Yhden prosentin säännön” mukaan sosiaalisen median sisällön tuottaa yksi prosentti sen 

käyttäjistä, 9 prosenttia käyttäjistä on sitten jossakin vuorovaikutuksessa sisällön kanssa ja 90 

prosenttia käyttäjistä muodostaa yleisön luoduille teksteille (Brandtzaeg & Heim 2009, 168). 

Tutkimukseni sijoittuu siis niihin kymmeneen prosenttiin ihmisistä, jotka joko itse luovat sisältöä tai 

ovat sen kanssa vuorovaikutuksessa ja siten muokkaavat sitä. Toisissa tutkimuksissa on tosin päädytty 

huomattavasti suurempiin aktiivisesti osallistuvien lukuihin, esimerkiksi noin 20 prosenttiin (emt. 175). 

Luvun voi olettaa myös jatkuvasti nousevan kun ihmiset tuntevat olonsa kotoisammaksi sosiaalisessa 

mediassa ja löytävät siitä itselleen sopivat tavat olla läsnä. Internetyhteisöjen käyttäjien on tutkittu 

olevan omistautuneita internetyhteisöille ylipäänsä, ei tietyille sivustoille (emt. 173). Kulloinkin 

suosiossa olevat sosiaalisen median sovellukset muuttuvat koko ajan tai vaihtuvat kokonaan toisiksi ja 
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siten koin järkevämmäksi tähdätä sosiaalisen median käyttökokemusten hahmottamiseen 

haastateltavien itse esille ottamien sosiaalisen median sovellusten kautta sen sijaan, että olisin 

määrännyt heidät keskittymään johonkin tiettyyn sovellukseen. Haastateltaville ehdottomasti 

merkittävin ja käytetyin sosiaalinen media oli kuitenkin Facebook ja tämä on syytä pitää mielessä 

tuloksia tarkasteltaessa. Mikäli aloittaisin tutkimuksen teon uudelleen, saattaisin kohdentaa kysymykset 

jo valmiiksi Facebookiin, mutta silloin en saavuttaisi kaikkea sitä, mitä tällä tutkimuksella olen 

saavuttanut. Siirrytään nyt tarkastelemaan itse haastatteluja. 

4.1 Kahdeksan haastattelua 

 

Haastattelin kahdeksaa nuorta aikuista, neljää naista ja neljää miestä, jotka käyttävät monia sosiaalisia 

medioita, mielellään ja usein. Valitsin haastateltavat siten, että tiesin heillä jo etukäteen olevan erityinen 

suhde sosiaaliseen mediaan, yksi kirjoitti omaa blogia ja toinen oli poliittisesti aktiivinen ja järjesti 

yhteiskunnallista toimintaa sosiaalisen median kautta. Haastateltavani ovat syntyneet vuosien 1983–

1986 välillä, suurin osa vuonna 1985, ikähaarukka on siis 25–28 vuotta. Haastateltavia olisi voinut olla 

enemmän, mutta laajan kysymyspohjani vuoksi työmäärä olisi kasvanut jokaisen uuden haastateltavan 

myötä mittavasti. Hyvin laajan aineiston analyysi muuttuu kaikin tavoin hankalaksi ja pienelläkin 

aineistolla saattaa päästä syvälle käsiksi ilmiöön (Hirsjärvi & Hurme 2011, 135). 

Nuorten aikuisten valitseminen on perusteltua sillä, että sosiaalisen median aktiivisin käyttö sijoittuu 

usein nuoruuteen. Käyttö kenties vähenee muiden elämänalueiden kasvattaessa merkitystään (Lenhart 

2009, 1). Tosin näin ei enää tulevaisuudessa välttämättä ole, vaan sosiaalista mediaa jäädään 

käyttämään kaikissa elämäntilanteissa sen muuttuessa itsestään selväksi osaksi arkea. Kuten kerroin 

luvussa 2, Internetin käyttö lisääntyy tällä hetkellä eniten vanhemmissa ikäluokissa. Nuoret aikuiset 

olivat myös työekonomisesti paras valinta, sillä tiesin voivani kerätä haastateltavat ympäristöstäni 

melko kätevästi. Toinen mahdollisesti mielenkiintoinen tutkittava ihmisryhmä olisivat olleet 

murrosikäiset nuoret, joiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa on erittäin vahva ja heille itselleen hyvin 

merkittävä. Vaikka yhteisösovellusten runsas käyttö on yleisempää murrosikäisillä, on aikuisia 

sosiaalisen median käyttäjiä silti murrosikäisiä enemmän, koska aikuisia on määrällisesti enemmän 
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(Lenhart 2009, 1). Haastattelemani nuoret aikuiset ovat siinä mielessä erityinen ryhmä, että he ovat 

kokeneet myös ajan ennen sosiaalista mediaa ja ennen kännyköitä. Tämän vuoksi heillä on myös 

näkemys siitä, kuinka sosiaalinen media on muuttanut heidän maailmaansa. Monet haastateltavista 

olivatkin löytäneet ensimmäiset sosiaalisen median sovelluksensa juuri murrosiässä ja kokeneet ne 

silloin hyvin tärkeiksi ja mullistaviksi sosiaalisuuden välineiksi. Murrosikäisten kokemuksista 

sosiaalisessa mediassa kertoo esimerkiksi Sherry Turkle tuoreessa kirjassaan Alone Together (Turkle 

2011
19

).  

Ensimmäisen kysymysrungon laadin Halosen ja Heinosen kuuden tutkimuksessaan määrittämän 

sosiaalisen median ominaisuuden ympärille (Heinonen & Halonen 2007, 6), jotka ovat: identiteetti, 

luottamus, kuuluminen, tunnustuksen saaminen, luovuus ja voimaantuminen. Jätin erillisenä 

kategoriana pois voimaantumisen, sillä katsoin siitä olevan vaikea esittää suoria kysymyksiä sen ollessa 

Heinosella ja Halosellakin muiden kategorioiden summa, ennemmin kuin oma irrallinen alueensa. 

Loput teemani haastatteluissa olivat aitous, ihanneminuus, minuuden vertaisarviointi, yhteiskunnalliset 

mielipiteet ja kulttuuriset mieltymykset. Teemoihin päädyin perehdyttyäni lähdekirjallisuuteen 

identiteetistä ja tietokonevälitteisestä kommunikaatiosta. Yhteiskunnalliset mielipiteet ja kulttuuriset 

mieltymykset – kategoriat otin mukaan, koska katsoin niiden olevan oleellinen osa ihmisen identiteettiä 

ja tyypillistä jaettua sisältöä sosiaalisessa mediassa. Ihanneminuus ja aitous taas toimivat ikään kuin 

vastaparina toisilleen. Minuuden vertaisarviointi kategoria tuli mukaan vasta neljännen haastattelun 

jälkeen, kun asia tuli toistuvasti esille haastatteluissa.  

Lähetin haastateltaville muutamia esimerkkikysymyksiä ennen haastattelua, jotta he voisivat 

halutessaan valmistautua haastatteluun (Liite 2). Aloitin kaikki haastattelut kysymällä haastateltavilta 

muutamia kysymyksiä siitä, mitä sosiaalisia medioita he käyttävät, mitkä niistä ovat heille 

merkittävimpiä ja miten he ovat päätyneet käyttämään sosiaalista mediaa. Harkitsin ensin erillisen 

lomakkeen käyttöä, johon haastateltavat listaisivat mitä sosiaalisia medioita käyttävät ja kuinka paljon. 

Haastateltavia oli kuitenkin niin vähän, että katsoin tiedon olevan helpommin kerättävissä muun 
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haastattelun yhteydessä. Kysymykset kuten ”Mitä sosiaalisia medioita käytät?” ja ”Milloin aloitit 

sosiaalisen median käytön?” olivat hyvä tapa aloittaa haastattelu, sillä haastateltavien oli helppo niiden 

avulla päästä sisään haastattelun aiheeseen ja kenties hieman rentoutua. Tässä esittelemääni 

teemahaastattelurunkoa käytin suurin piirtein tällaisenaan viidessä viimeisessä haastattelussa, kolmen 

ensimmäisen haastattelun rungoissa oli enemmän päällekkäisyyttä ja kysymysten järjestys oli varsin 

erilainen.  

Selvitettyäni mitä sosiaalisia medioita haastateltava käyttää ja miten, siirryin käsittelemään sitä miten 

haastateltava kokee muiden ihmisten läsnäolon ja toiminnan verkostossaan. Arvelin, että 

haastateltavien olisi helpompaa ensin kertoa muiden toiminnasta sosiaalisessa mediassa, kuin kertoa 

siitä miten itse toimivat siellä. Muiden toiminnan reflektoiminen sosiaalisessa mediassa antoi 

haastateltaville myös pinnan, johon peilata omaa käyttäytymistään.. Tässä kategoriassa käsittelin myös 

tunnustuksen ja palautteen saamisen merkitystä. Tämän jälkeen selvitin sitä minkälaisiin ryhmiin 

haastateltavat kokevat kuuluvansa sosiaalisessa mediassa ja kuulumisen tunteita ylipäänsä. Ryhmät 

kategoriassa pyrin myös hahmottamaan haastateltavan suhdetta muihin verkoston jäseniin ja niitä 

käyttäytymissääntöjä, joita ryhmissä mahdollisesti on. Käsiteltyäni haastateltavan näkemyksiä muiden 

ihmisten toiminnasta, ryhmistä ja niiden käyttäytymissäännöistä siirryin merkittäväksi paljastuneeseen 

yksityisyyden ja luottamuksen teemaan. Yksityisyyden ja luottamuksen teemassa pyrin selvittämään 

miten haastateltavat itse suojelevat yksityisyyttään ja miten tämä vaikuttaa siihen, mitä he voivat 

itsestään kertoa. Samalla tulivat esille ne sosiaalisen median ominaisuudet, jotka luovat luottamusta ja 

turvaa sen käyttäjille. Esitin kysymyksiä myös siitä, miten haastateltavat kokevat muiden verkostonsa 

jäsenien toimivan yksityisyytensä suhteen. 

Identiteetin kategoria lähestyi tutkimukseni aihetta kaikkein suorimmin. Kysyin haastateltavilta 

kysymyksiä siitä, minkälaista on tehdä esityksiä itsestä sosiaalisessa mediassa ja miten muiden 

ihmisten tekemiä esityksiä tulkitaan. Pyrin myös selvittämään minkälaisia ovat sosiaaliselle medialle 

tyypilliset kertomukset itsestä. Virtuaaliminuutta käsittelevän tutkimuksen yksi käsitellyimmistä 

aiheista ovat juuri identiteettipetokset ja tietokonevälitteisen kommunikoinnin mahdollistamat 

huijaukset. Kysyin siis kysymyksiä myös siitä, minkälaisia eroja haastateltavat kokevat olevan minän 
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esityksillä virtuaalimaailmassa ja muualla maailmassa. Aidon minuuden lisäksi tärkeäksi 

kysymyskategoriaksi nousi ihanneminuus. Selkeitä identiteetin rakentamisen tapoja ovat itsen 

liittäminen asioihin ja eronteko niihin asioihin, joihin ei halua itseänsä yhdistettävän ja niinpä viimeiset 

kolme kategoriaa käsittelevät sitä, miten ihmiset ilmaisevat sosiaalisessa mediassa yhteiskunnallisia 

mielipiteitään, kulttuurisia mieltymyksiään ja tuovat esille luovuuttaan. Kysymyksillä pyrin saamaan 

selville myös haastateltavien näkemyksiä muiden ihmisten tavoista ilmaista näitä identiteetin kannalta 

olennaisia asioita. 

Tein haastattelut aikavälillä syyskuu 2010 ja maaliskuu 2011. Aivan ensimmäisen koehaastatteluni olin 

tehnyt jo keväällä 2010, mutta se ei tavoittanut etsimääni aihetta ja päädyin tekemään aivan uuden 

haastattelurungon. Ensimmäisenä haastattelin syyskuussa 2010 koemielessä tuttavaani, jonka tiesin 

viihtyvän sosiaalisessa mediassa. En ollut ajatellut sisällyttää haastattelua lopulliseen aineistooni, mutta 

se osoittautui niin mielenkiintoiseksi, että olisi ollut harmi jättää se pois aineistosta ja niinpä se myös 

jäi sinne. Loput haastateltavat olivat ihmisiä, joiden tiesin käyttävän sosiaalista mediaa, mutta joihin 

minulla ei ollut läheistä henkilökohtaista suhdetta. Kyselin tuttaviltani josko he tuntisivat jonkun, joka 

sopisi haastateltavaksi. Yhden haastateltavan löysin esimerkiksi jalkapallojoukkueeni kautta ja toinen 

oli työkaverini opiskelukaveri. Pienessä aineistossa on tärkeää valita haastateltavat siten, että tietää 

heillä olevan aiheesta jotakin sanottavaa ja siten pidän perusteltuna sitä että en valinnut haastateltavia 

satunnaisesti, vaan haastateltavan tietyt ominaisuudet mielessäni. Pyrin valitsemaan haastateltavani 

siten, että he edustaisivat toisistaan poikkeavia lähestymistapoja sosiaaliseen mediaan. Yhden 

haastateltavista tiesin esimerkiksi olevan todella aktiivinen järjestöihminen ja toisen tiesin pitävän 

muotiblogia. 

Muokkasin teemahaastattelurunkoani (Liite 1) radikaalisti ensimmäisen kaksi ja puoli tuntia kestäneen 

tutkimuksen aineistoksi päätyneen haastattelun jälkeen, saadakseni haastatteluista lyhyempiä. 

Haastattelun pituus mahdollisti asian käsittelyn perusteellisesti, mutta en halunnut rasittaa 

haastateltavieni aivan näin mittavasti. Aloitin poistamalla haastattelurungosta siinä runsaasti 

esiintyneitä päällekkäisyyksiä, sekä kysymyksiä, jotka ohittivat tutkimukseni ydinalueen. Muutamia 

kysymyksiä piti muuttaa yksinkertaisemmiksi ja käytännönläheisimmiksi ensimmäisen haastattelun 
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jälkeen, koska niihin vastaaminen vaikutti sellaisenaan hieman vaikealta. Kysymyksiä oli yhteensä 110, 

mutta käytännössä ihmiset vastasivat useampiin kysymyksiin kerralla ja pystyin siten ohittamaan 

kysymyksiä sieltä täältä. Toiset teemat paljastuivat haastatteluita tehdessäni antoisammiksi, kuin toiset 

ja osan ensimmäisen haastattelurungon teemoista jätin kokonaan haastattelun ulkopuolelle tai asettelin 

kysymykset muihin sopiviin kategorioihin. Olin esimerkiksi ajatellut tehdä erillisen teeman virtuaalista, 

mutta huomasin jo ensimmäisessä haastattelussa, että käsitteen teoreettisuus teki siitä mahdottoman 

tavoittaa käytännön sosiaalisen median käyttökokemusten kautta. Ongelmallisia teemoja olivat myös 

ihanneminuus ja luovuus, kenties niiden abstraktiuden vuoksi. Ihanneminuutta tunnuttiin myös 

pidettävän arkaluontoisena asiana, aivan kuin siinä olisi jotakin hävettävää. Eniten ihmisillä oli 

sanottavaa yksityisyyden, luottamuksen ja aitouden teemoista. 

Jokaisen haastattelun alussa selitin haastateltavalle lyhyesti tutkimukseni aiheen, sen mitä tarkoitan 

sosiaalisella medialla ja sen, että toivon haastateltavan vastaavan kysymyksiin perustuen hänen omiin 

kokemuksiinsa ja tuntemuksiinsa. Korostin, että on toivottavaa, että haastateltava noudattaa luontevaa 

ajatuksenkulkuaan, eikä sensuroi ajatuksiaan, koska pelkää vastaavansa väärin tai asian vierestä. 

Kerroin pyrkiväni saavuttamaan haastattelulla juuri sen tiedon, mitä heille luonnostaan kustakin 

aiheesta tulee mieleen. Muutamat haastateltavat olivat huolissaan siitä, etteivät osaa vastata tarpeeksi 

perusteellisesti tai ”hienosti”, jolloin kerroin, että sillä ei ole merkitystä, vaan tarkoituksena on 

saavuttaa heidän henkilökohtainen kokemuksensa asiasta. Haastattelut kestivät aina ensimmäisen 

haastattelun kahdesta ja puolesta tunnista viimeisen haastattelun viiteenkymmeneen minuuttiin, 

riippuen ihmisen puheliaisuudesta ja omasta kysymysteni karsinnasta. Tein haastattelut pääasiassa 

Tampereen yliopiston ryhmätyötiloissa, kaksi haastattelua tein kotonani ja yhden haastattelun 

haastateltavan kotona. Äänitin haastattelut kannettavaan tietokoneeseen asennetulla AudioRecorder -

ilmaisohjelmalla, joka tallensi haastattelut suoraan mp3-tiedostoiksi koneelleni.  

Litteroinnin tein suurimmaksi osaksi yliopiston tietokoneluokissa käyttäen ilmaisohjelmaa nimeltään 

Voicewalker, jolla litterointi oli huomattavasti nopeampaa kuin tavallisella äänentoisto-ohjelmalla. 

Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 158 sivua. Yhden haastattelun pituus oli 13–29 sivua ja 

keskimäärin litteroitua aineistoa oli 19 sivua per haastateltava. Ensimmäinen haastattelu oli 
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huomattavasti muita pidempi, 29 sivua, ja viimeinen huomattavasti muita lyhyempi, vain 13 sivua. 

Ennen kuin aloin litteroimaan äänitiedostoa tekstiksi Word-tiedostoon, tein pohjan, jossa oli valmiiksi 

vuorotellen merkintä ”H:” eli haastattelija ja ”H1:” eli haastateltava yksi. Jokaisella haastateltavalla oli 

luonnollisesti oma numeronsa välillä H1-H8. Näin pysyin alusta asti ja koko ajan kärryillä siitä kuka 

sanoo mitäkin. Litteroidessa ei tarvinnut sitten myöskään enää jatkuvasti merkitä että ”H1:”, mikä teki 

työskentelystä nopeampaa. Keskityin litteroinnissa sisältöön, en kielenkäyttöön, tunnelataukseen tai 

äänenpainoihin. Merkitsin kuitenkin selkeät painotukset _alaviivoilla_ tai tunteenilmaisut sulkeissa 

(nauraa). Litterointiin kului aikaa, mutta koin sen hyväksi keinoksi saada tuntumaa aineistoon, mikä 

helpotti aineiston analyysiin ryhtymistä, josta kerronkin seuraavassa luvussa. 

4.2 Merkitysyksiköistä viisi teemaa 

 

Fenomenologisen tutkimusmetodin ensimmäinen analyysivaihe on kokonaiskäsityksen muodostaminen 

aineistosta (Virtanen teoksessa Metsämuuronen 2006, 175). Vaikka aineisto oli minulle tuttu, luin sen 

kuitenkin aluksi muutamaan kertaan vielä läpi ja kirjoitin ylös tärkeiltä vaikuttavia havaintoja. Tässä 

vaiheessa etsin aineistosta aiheita, joiden tarkempi analyysi olisi tutkimuksen kannalta hedelmällistä. 

Tein alustavan listan teemoista, joita lähtisin tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin. Osa teemoista 

noudattaa tarkalleen haastattelun kysymyskategorioiden rajoja, osa rikkoo niitä hieman ja muutama 

teemoista on aivan uusia. Jo ennalta tiedossa olleita analyysin kategorioita olivat aitous, yksityisyys ja 

luottamus sekä kuuluminen ja ryhmät. Esimerkiksi identiteetin kohdalla päätin jakaa aineiston kahteen: 

asioihin, joista sosiaalisessa mediassa kerrotaan ja asioihin, joista vaietaan. Aineisto yllätti myös sillä, 

kuinka vahvasti sen kautta tuli esille haastateltavien mielestä huonosta käytöksestä sosiaalisessa 

mediassa, pidin aihetta kiinnostavana ja niin päätin tehdä siitä oman kategoriansa. Tietyt analyysin 

alueet, kuten analyysin ensimmäinen luku, joka käsittelee tietokonevälitteisen kommunikaation 

erityispiirteitä, pohjautuvat suoraan teoriaan, eli olen etsinyt aineistosta teorian määräämiä aiheita ja 

peilannut tuloksia muihin tutkimuksiin. 

Merkitysyksikköjen löytäminen ja niiden kääntäminen yleiskielelle ovat fenomenologisen 

tutkimusmetodin vaiheet kaksi ja kolme (emt. 175). Esittelen tässä yksityisyyden teeman analyysin 
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prosessia fenomenologisen tutkimusmetodin mukaisesti. Kun olin kerännyt kaikista haastatteluista 

yksityisyys-teemaan virallisesti kuuluvat kohdat, eli ne jotka oli jo kysymyksenasettelussa lajiteltu 

tähän kategoriaan, kävin vielä läpi kaikki haastattelut etsien muualla haastattelussa esille tulleita 

ajatuksia yksityisyydestä. Keräsin vähänkin yksityisyyteen liittyvät kohdat yksityisyys –tiedostoon 

talteen sillä ajatuksella, että jos myöhemmin tuntuu, että kohta ei kuulukaan sinne, niin sen saa helposti 

pois. Käytäntö oli sama muiden teemojen kohdalla. Seuraavaksi numeroin keräämäni tekstinpätkät ja 

tein uuden tiedoston, johon kirjoitin ensin ylös kunkin tekstinpätkän numeron ja sen jälkeen 

tekstinpätkän ydinajatuksen tiivistettynä yhteen itse muotoilemaani lauseeseen tai väittämään. Tähän 

tapaan:  

226  H:Tuleeko sulle koskaan sellasta oloa, että sä et hallitse sitä kuvaa, mikä susta on olemassa 

siellä Internetissä? 

H2: No tulee, sillon varsinkin, jos joku, niinkun tää yks kaveri, joka aina laittaa niitä kuvia, niin 

välillä tulee sillon kun tsekkaa niitä hänen laittamiaan kuvia, että mä en oo taas hetkeen 

hallinnu, kun hän oli, ne kuvat ehti oleen vaikka viis tuntia netissä, se on aina sunnuntaiaamu 

niin tota silleen, että hetkittäin. 

 

226  Kun joku muu kertoo haastateltavasta asioita netissä ilman tämän omaa tietoa, niin 

haastateltavalle tulee hetkellinen tunne siitä, että ei hallitse kuvaansa netissä. 

 

Numero 226 koostuu haastateltavan numerosta 2 ja yksityisyyttä koskevien kohtien juoksevasta 

numeroinnista, jossa tämä kohta on sijalla 26. Näin minulle kertyi esimerkiksi yksityisyys teemasta 167 

tiivistettyä väittämää tai toteamusta sisältävä lista, jonka kaikki kohdat oli numeroitu ja siten 

yhdistettävissä takaisin itse haastattelupätkään. Yllä oleva lause on harvinaisen selkeä, yleensä 

katkelmista tekemäni lauseet olivat lyhyempiä toteamuksia. En katsonut aina tarpeelliseksi kovin pitkää 

tai selittelevää muotoa, sillä numeroinnin avulla minulla oli aina mahdollisuus palata takaisin 

alkuperäiseen kohtaan itse haastattelussa. Analyysiluvuissa käyttämiäni lainauksia olen muokannut 

luettavampaan muotoon poistamalla ylimääräisiä täytesanoja, kuten tota ja niinkun, ja joskus harvoin 

lisäämällä sanoja, jotta haastateltavan tarkoitus tulisi paremmin esille. Lisätyt sanat ovat aina sulkeissa 

lainauksen sisällä. Olen muuttanut haastateltavien tekstejä myös siten, että heidän anonymiteettinsä 

säilyisi mahdollisimman pitkälle. Muutokset ovat lähinnä työpaikkojen nimien, ystävien nimien ja 

muun henkilökohtaisen tiedon sensurointia silloin kun arvioin sen tarpeelliseksi. Lukijan ei pitäisi 
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pystyä tutkimusta lukiessaan arvuuttelemaan kuka haastateltavista on sanonut mitäkin (Virtanen 

teoksessa Metsämuuronen 2006, 172). 

Neljäs analyysin vaihe on kaikista merkitysyksiköistä yleisen merkitysverkoston luominen (Virtanen 

teoksessa Metsämuuronen 2006, 179). Jaottelin siis yksityisyydestä kerättyjä lauseita ryhmiin kuten 

”ahdistavat asiat” ja ”mihin voi luottaa”. Luokkia muodostui yksityisyydestä seitsemän, joista 

kelpuutin itse analyysiin kuusi luokkaa. Yhdessä luokista oli kuusi väittämää yhdeltä ihmiseltä ja 

kahdelta muulta haastateltavalta molemmilta yksi, minkä vuoksi se jäi pois analyysistä.. Kategoria oli 

nimeltään ”stalkkaus” ja siinä käsiteltiin sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia vakoilla jotakin 

tuttuaan ja tämän toimia. Se tuntui kuvastavan vain yhden ihmisen ajatuksia asiasta. Vaikka aihe ei 

toiminut tuossa kategoriassa liitin sen osaksi kategoriaa ”sosiaalisen median pimeät puolet”, jonne 

keräsin mukaan muita stalkkauksen kaltaisia käyttäytymismalleja, joita sosiaalinen media on luonut 

haastateltavissani. Edellä esitellyn haastattelunpätkän nro. 226 luokittelin ahdistavien asioiden 

kategoriaan. Kategoriat muodostin aineiston sisällön perusteella, eli ne asiat, jotka mainittiin usein, 

saivat oman kategoriansa. Jaoteltuani yksityisyys-aiheesta mielestäni haastattelujen antia parhaiten 

kuvaavat kuusi luokkaa, ryhdyin kirjoittamaan itse analyysia, jossa käsittelin jokaisen luokan 

vuorollaan läpi antaen kustakin aiheesta esimerkkejä haastattelupätkien muodossa. Kirjoitettuani 

analyysin yhdistin sen sekaan teoriaa niihin kohtiin, joissa se tuntui aiheelliselta näkemyksen 

syventämisen kannalta. Viidennessä ja viimeisessä analyysivaiheessa, jossa siirrytään yleisen 

merkitysverkoston luomiseen (Virtanen teoksessa Metsämuuronen 2006, 180) ryhdyin tarkastelemaan 

jo kertaalleen analysoimiani teemoja hieman syvemmin. Tätä vaihetta työssäni edustaa kuudes luku, 

jossa luon synteesin aineistosta löytämistäni teemoista yhdistäen ne suurempiin ajatusrakennelmiin, 

teoriaan postmodernista minuudesta ja informaatioyhteiskunnan yksilöä voimaannuttavista 

ominaisuuksista. 

Kaiken kaikkiaan analyysin tekeminen on ollut, ennakoidusti, hyvin ennakoimatonta. Osasin odottaa 

aineiston tarjoavan mielenkiintoista materiaalia jostakin yllättävästä aiheesta, kun taas joistakin 

aiheista, joiden luulin olevan merkittäviä, ei löytyisi juuri mitään sanottavaa. Luovuus sosiaalisessa 

mediassa oli yksi pettymyksen aihe, kun taas huono käytös sosiaalisessa mediassa tarjosi paljon 
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kiinnostavaa aineistoa. Jaoin analyysiluvun lopulta viiteen osaan, joista ensimmäinen käsittelee itsen 

esittämistä tietokonevälitteisen kommunikaation erityisehdoilla, toinen itsestä tehtyjä esityksiä, kolmas 

huonoa käytöstä sosiaalisessa mediassa, neljäs yksityisyyttä ja luottamusta ja viides aitoutta ja 

mahdollisuuksia siihen. Koen näiden viiden kategorian kattavan sosiaalisen median tarjoaman 

ympäristön ne ominaisuudet, jotka vaikuttavat siihen, minkälaista identiteettiä sosiaalisessa mediassa 

rakennetaan.
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5.  Minuus bittivirrassa 

 

Lähden analyysissäni liikkeelle viestinnän välineen, eli tietokoneen, ja sen sovellusten tuottamista 

keinoista osallistua, olla läsnä ja kokea oma itse ja muut ihmiset. Facebook oli aineistossani 

ehdottomasti käytetyin sosiaalinen media, mutta myös keskustelupalstoista ja Livejournal-

blogipalvelusta puhuttiin runsaasti. Kaikki haastateltavat kertoivat liittyneensä Facebookiin, koska 

kaikki kaveritkin olivat siellä. Ulkopuolisuuden tunne ajoi osallistumaan. Haastateltavat olivat 

käyttäneet seuraavia sosiaalisen median sovelluksia: Facebook, Livejournal, Irc-galleria, LastFm, 

Spotify, Twitter, Blogger, Tumblr, ListAll ja erilaiset keskustelupalstat. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 

haastateltavat olivat aikaisemmin käyttäneet Irc-galleriaa, mutta luopuneet myöhemmin sen käytöstä. 

Haastateltavat puhuivatkin selkeästi juuri niistä sosiaalisen median sovelluksista, joita he 

haastatteluhetkellä eniten käyttivät. Muita sosiaalisen median sovelluksia käytettiin enimmäkseen 

vertailukohtina Facebookiin. Haastateltavista kaikki naiset olivat jossakin vaiheessa käyttäneet 

LiveJournal -sovellusta aktiivisesti ja monille heistä se oli ensimmäinen kosketus sosiaaliseen mediaan. 

Ensimmäinen alaluku 4.1 tarkastelee sitä, mitä itsestä kerrotaan, miten ja miksi. Luvussa 4.2 keskityn 

siihen, millaisin säännöin sosiaalisessa mediassa toimitaan itsestä kertomisen suhteen ja luvussa 4.3 

siirryn käsittelemään yksityisyyden ja luottamuksen vaikutusta ihmisten osallistumiseen sosiaalisessa 

mediassa. Neljäs alaluku käsittelee sitä, minkälaisia mahdollisuuksia haastateltavat kokevat 

sosiaalisessa mediassa olevan aitouteen, itsellään ja muilla. Selvää on, että kommunikaatio 

sosiaalisessa mediassa poikkeaa vuorovaikutustilanteista muualla elämässä. Yksi haastateltavista kuvaa 

kokemustaan asioiden kertomisesta itsestään Facebookissa näin:  

Jos mä olisin live-elämässä siellä puhujakorokkeella niin muahan jännittäis kauheesti ja 

mä olisin jotenkin tosi huolellinen sanoissani ja epävarma itsestäni ja mulle tulis kaikkia 

fysiologisia reaktioita ja pakokauhua. Mutta kun mä olen siellä virtuaalikorokkeella ja 

katson niitä samoja päitä, niin ei ne suhtaudu muhun mitenkään niinkun mua jännittäis, 

vaan ne on vähän niinkun jotakin tunteetonta massaa, jonka silmissä mulla ei oo niin, tai 

jotka suhtautuu muhun vähemmän vakavasti. Että mä en koe olevani niiden katseen alla 

siis niin paljon, mutta jos mä live-elämässä olisin siellä niin mä kokisin että ne kiinnittää 

muhun ihan liikaa huomiota ja miettii mua jatkuvasti...(h1).  
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Edellä olevan mielenkiintoisen vertauskuvan avulla käy ilmi, että sosiaalinen media on julkinen paikka, 

jossa saa kuitenkin tuntea olevansa turvassa muiden katseilta ja siten säilyttää yksityisyytensä. Tämä 

varmasti hämmentää ihmisiä sen suhteen, mitä voi ja kannattaa itsestään kertoa. Lähdetään siis 

tarkastelemaan tätä ristiriitaa ja sen implikaatioita minuuden esityksiin sen piirissä. 

Sosiaalinen media ei aineistoni ja tulkintani mukaan korvaa ihmisten sosiaalisten piirien tapaamisia, 

mutta jollakin tavalla se ulottaa itsensä niiden päälle ja sisälle ja korvaa osan toiminnasta. Yksi 

haastateltavista kertoi käyttävänsä huomattavasti vähemmän puhelintaan kuin ennen. Toinen kertoi 

etsivänsä parasta ystäväänsä aina ensimmäisenä Facebookin chatista, kun ennen olisi ensin koettanut 

tavoittaa tätä puhelimella. Tarkastellaan siis hieman lähemmin sitä, miten sosiaalisen median tarjoamat 

tavat olla yhteydessä muihin eroavat perinteisestä viestinnästä kasvokkain tai jopa puhelimessa. Kuten 

jo luvussa 3.1 esittelin, tietokonevälitteisen kommunikaation voi katsoa eroavan kasvottaisesta 

kommunikaatiosta neljällä tapaa: 

1) Viestejä on mahdollista editoida ja tietokoneohjelmat rohkaisevat ihmistä siihen 

2) Viestin luoja voi keskittää kognitiiviset resurssinsa itse viestiin, kun tämän ei tarvitse keskittyä 

ympäristöstä saatavilla oleviin sosiaalisiin vihjeisiin 

3) Viestit luodaan fyysisesti eristyksissä viestin vastaanottajasta, jolloin viestin luoja pystyy 

kontrolloimaan antamiaan sosiaalisia vihjeitä 

4) Ihminen voi käyttää viestin muodostamiseen haluamansa määrän aikaa ilman sosiaalista 

epämukavuutta (Walther 2007, 2541). 

 

Etsin keräämästäni aineistosta näitä neljää seikkaa käsitteleviä kohtia ja tein niiden pohjalta muutamia 

huomioita. Haastateltavien kokemuksia analysoidessani löysin neljä selkeästi erottuvaa näkökulmaa 

sosiaaliseen mediaan ihmistenvälisen viestinnän välineenä: 

1) viestintä on kätevää, helppoa ja viatonta  

2) viestinnässä on vähemmän normeja ja sääntöjä ja vastuuta. 

3) viestintä ja annettu informaatio on pirstaleista ja muuttuu jatkuvasti verkoston toiminnan 

mukana. 

4) sosiaalisten vihjeiden puuttumisen vuoksi teksti on syytä suunnitella tarkkaan, jos haluaa välttää 

väärien signaalien antamista. Tämä tekee viestinnästä omalla tavallaan tiukkaan säännösteltyä ja 

kurinalaista. 
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5) ihmiset kertovat helpommin henkilökohtaisista asioistaan netissä. Joitain asioita voi olla 

mahdollista käsitellä ainoastaan tietokonevälitteisen viestinnän tarjoaman etäisyyden avulla. 

 

Haastateltavat kokivat viestinnän sosiaalisessa mediassa ennen kaikkea helpoksi ja käteväksi. Suuri 

määrä ihmisiä on löydettävissä ja saavutettavissa nopeasti muutaman napin painalluksella. 

Helppoudella ei tarkoitettu ainoastaan viestien lähettämisen nopeutta ja kätevyyttä vaan sovellusten 

tarjoamaa sosiaalista etäisyyttä, josta on turvallista kurkottaa kohti muita. Useat haastateltavat 

mainitsivat, että juuri Facebookin kautta, jossa ihmiset ovat löydettävissä omilla nimillään, on helppo 

lähestyä ihmisiä, joita he eivät muuten uskaltaisi lähestyä. Esimerkiksi työkavereiden kanssa voi olla 

tekemisissä Facebookin kautta, vaikka ei koskaan soittaisi heille tai kutsuisi heitä kylään:  

Joitain ihmisiä on helppo Facebookissa frendata ja se ei tarkoita mitään. Siellä voi 

vaivihkaa kysyä niiltä jotain, mitä ei uskaltais livenä kysyä. --- siinä ei ehkä oo samanlaisia 

rajoitteita ja normeja mitä live-kanssakäymisessä on ja se on tavallaan viattomampaa ja 

rauhallisempaa. (h1).  

 

Haastateltava ei koe ihmisen ”frendaamisen” Facebookissa tarkoittavan mitään. Tulkitsen lausunnon 

tarkoittamaan, että ihmiseen tutustuminen Facebookissa ei vielä aseta ihmissuhteelle paineita tai 

odotuksia, jolloin viestiminen sen kautta tuntuu turvalliselta ja sen voi katkaista ilman suurta draamaa 

tai merkityksellisyyttä niin halutessaan. Frendaaminen ei kerro toiselle mitään siitä, kuinka paljon on 

valmis panostamaan suhteeseen. Klikkaamalla luodaan yhteys, joka voi jäädä linkin tasolle tai kehittyä 

syvemmäksi. Vielä melko tuntemattomasta ihmisestä saa tämän profiilin kautta myös paljon tietoa, 

jonka avulla voi arvioida sitä, haluaako viedä ihmissuhdetta pidemmälle vai ei. Edellä mainitut seikat 

katsottiin aineistossani hyödyllisiksi etenkin romanttisia suhteita sosiaalisessa mediassa tavoiteltaessa. 

Toiseen saa kontaktin ilman kovin suurta sosiaalista panostusta asiaan tai vaaraa tulla julkisesti 

torjutuksi ja halukkuuttaan kontaktiin toisen kanssa voi pohtia tämän itsestään tarjoaman tiedon 

perustella. 

Yhteisöpalveluissa tapahtuvassa viestinnässä koetaan aineistoni perusteella olevan vähemmän 

käyttäytymissääntöjä sen suhteen, mitä itsestä voi muille kertoa ja miten kommunikoida toisten kanssa. 

Eräs haastateltavista piti sosiaalisen median eräänä hyvänä ominaisuutena sitä, että siellä voi ottaa 
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esille melkein minkä tahansa asian maailmasta, ilman, että muut ihmettelevät, miksi ihminen haluaa 

keskustella juuri silloin ja juuri siitä. Muualla elämässä ei välttämättä tule päivän aikana vastaan 

sellaista tilannetta, jossa kertoa muille mitä unta näki viime yönä, vaikka haluaisi asian jakaa ja siitä 

keskustella. Sosiaalisen median fragmentoitunut, dynaaminen ja hypertekstuaalinen olemus houkuttelee 

ihmisiä kommunikoimaan mitä yllättävimmistä asioista, mikä tekee siitä luovan ja leikkisän sosiaalisen 

ympäristön. Minuus joutuu vastaamaan ilmoille heitettyyn kysymykseen siitä, kuka ja mikä ihminen 

on, suhteessa tähän uneen tai tuohon reseptiin. Sosiaalisen median kudelmaisuus ja linkittyvyys 

mahdollistavat keskustelussa hyppimisen asiasta toiseen: 

Ehkä oikeessa elämässä sä oot varautuneempi niiden asioiden suhteen mitä sä kerrot. 

Tuolla taas statuspäivitys on luonnollinen tapa jakaa jotain sellasia yksityiskohtia susta. 

Olis vaikee kuvitella mitään luonnollista käännettä jossain keskustelussa, missä vois tuoda 

joitain asioita esille. Mä kerroin viimeks jostain unesta, niin tavallaan mä jaoin tän unen 

kaikkien facebook-kavereideni kanssa kirjottamalla sen statukseeni, mutta se, että mä olisin 

jossain keskustelussa tuonut sen ilmi niin se olis vaatinut jo aika erikoisen 

keskustelun...(h7). 

 

Kaikki kommunikaatio ei tähtää yhteisymmärryksen syventämiseen ihmisten välillä, jolloin myöskään 

kaikkien sosiaalisten vivahteiden ymmärtäminen ei ole tärkeää. Työasioiden hoitaminen toimii hyvänä 

esimerkkinä viestinnästä, jossa sosiaalisista vihjeistä ei välttämättä juurikaan ole hyötyä ja jossa 

tietokonevälitteinen viestintä voi siksi toimia erityisen hyvin (Walther 1996, 6). Fyysinen etäisyys ja 

sosiaalisten vihjeiden puuttuminen voivat toimia viestinnän mahdollistajana niille, joille viestintä on 

muuten hankalaa. Haastatteluissa tuli toistuvasti esille se, että joskus voi olla helpompi puhua toiselle, 

kun ei joudu näyttämään kokemiaan tunteita enempää kuin itse haluaa. Tietokonevälitteinen 

kommunikaatio tarjoaa kanavan, jossa voi olla juuri niin läsnä kuin haluaa ja uskaltaa. Kontrollin tunne 

todennäköisesti lisää uskallusta ja saattaa laajentaa sen rajoja pikkuhiljaa. Kommunikaatio ei tokikaan 

ole näin rikkaimmillaan, mutta silloin, kun se on muutenkin vaikeaa, sosiaalinen media voi toimia sen 

mahdollistajana. Itkemisen kaltaiset voimakkaat reaktiot saattavat estää ihmisiä puhumasta jostakin 

asiasta, josta heidän olisi erityisesti syytä puhua, tietokonevälitteinen kommunikaatio suodattaa pois 

reaktion tuottaman häpeän ja mahdollistaa keskustelun. Kysyttäessä saako sosiaalisessa mediassa tukea 

muilta kohdatessaan vastoinkäymisiä, haastateltava kertoo:  
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Joo kyllä saa. Kavereiden kanssa, just se, että on helpompi jutella netissä joillekin 

ihmisille. Saa helpommin myös sitä tukea, kun uskaltaa avautua. Moni on saattanut, jos ne 

kertoo jostain tosi arasta asiasta ja alkaa itkettää, eikä siks kehtaa puhua siitä, niin se on 

netissä paljon helpompaa. Kun eihän kukaan tiiä, että itketkö sä vai et. --- mä tiiän ite 

jotain kavereita just, jotka helpommin saattaa kertoa netissä sellaset arat asiat, 

mieluummin kuin muulloin. (h3). 

 

Haastateltavan kertomus vastaa tutkimustulosta, jonka mukaan sosiaalinen media tarjoaa vaikeiden 

asioiden käsittelyyn hyvän kanavan sen antaman sosiaalisen hallinnan tunteen kautta (Correa ym. 2010, 

252). Tietokonevälitteisen kommunikaation asynkronisuus, eli eriaikaisuus, mahdollistaa viestien 

miettimisen ja muotoilemisen eri tasolla kuin esimerkiksi puhelimessa tai kasvokkain keskustellessa. 

Goffmanin hallituille minän esityksille Internetin tekstipohjaiset sovellukset tarjoavat erinomainen 

alustan (Papacharissi 2002, 644). Toisen ihmisen fyysinen etäisyys ja sosiaalisten vihjeiden 

puuttuminen tekevät sosiaalisesta kanssakäymisestä Internetissä erityislaatuista. Oman ruumiin tarkan 

hallinnan merkitys vuorovaikutustilanteissa on suuri, etenkin oman yksityisyyden suojelun kannalta. 

Jokainen arjessa käytetty ruumiin liike on harjoiteltu näyttämään vaivattomalta ja sulavalta ja kun 

niissä huomataan poikkeamia, huomataan samalla jotakin hälyttävää itse ihmisessä. (Giddens 1991, 

56–57; Goffman 1959, 62–63.) Ruumiin hallinnan ja kommunikaation välittömyyden poistuessa 

sosiaalisesta yhtälöstä muuttuu kommunikaatio olennaisesti:  

--- Mäkin oon vähän sellanen temperamenttinen, niin jotain statuspäivityksiä pystyy 

kauheesti syynäämään, että mitäs mä nyt laitan, että kuulostaako tää nyt siltä, miltä mä 

haluan, että se kuulostaa? Kun taas sitten oikeessa elämässä töräyttää vaan helposti jotain 

ja voi jälkeenpäin miettiä, että ei ois välttämättä tarvinnut sanoo mitään…(h6). 

 

Haastateltava kokee oman temperamenttisuutensa joskus ongelmalliseksi sosiaalisessa tilanteissa ja 

tiedostaa ne hyödyt, joita tietokonevälitteisen kommunikaation eriaikaisuus ja fyysinen etäisyys tuovat 

mukanaan. Tietokonevälitteinen kommunikaatio mahdollistaa yhden selkeän ja ennalta muotoillun 

viestin lähettämisen. Haastateltavat katsoivat osan ihmisistä pystyvän tulemaan kuorestaan ja 

ilmaisemaan itseään vasta tietokoneiden kautta kommunikoidessaan. Lähes kaikki haastateltavat 

mainitsivat esimerkin ujosta ihmisestä, joka pystyy sosiaalisen median kautta paremmin tuomaan esille 
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itsensä ja omat mielipiteensä. Muutama oli myös todennut saman asian omakohtaisesti. 

Internetkokeilujen kautta ihminen voi löytää äänensä myös muualla maailmassa:  

No, ehkä siellä voi olla, että voi vaikka huomata, että osaakin keskustella ihmisten kanssa. 

Tietysti joku ujouskin voi olla perua jostain muusta, että on vaan ihmisten kanssa 

livekontaktissa ujo. Mutta tietysti siinä voi huomata, ettei olekaan, että on erilainen, kuin 

itse on kuvitellut siihen asti. Sitten tietysti vaikutukset heijastuvat myös siihen ulkopuolelle, 

että jos on hyvin erilainen kuva minkä on saanut, niin se saattaa olla aika selkeäkin ero 

siinä tapauksessa jos kohtaa sitten livenä... (h4). 

 

Internetin kautta toteutetut identiteettikokeilut voivat antaa ihmiselle uudenlaista itseluottamusta. 

Haastateltava kuitenkin muistuttaa, että aina itseluottamus tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa ei 

siirry muille elämänalueille ja ihmisen erilainen käyttäytyminen livenä ja Internetissä saattaa myös 

hämmentää muita. Muutkin haastateltavat mainitsivat siitä, että vaikka Internetissä voi tehdä erilaisia 

kokeiluja identiteettinsä kanssa, on syytä tarkkailla, ettei esitys karkaa käsistä ja muutu vaikeasti 

hallittavaksi tai poikkea liikaa minuudesta internetin ulkopuolella. Se, että ihmisillä on monia 

identiteettejä Internetin sisällä ja vielä yksi lisää live-elämässä oli yksi niistä huolista, joka nostettiin 

esille luvussa 2.1 esittelemässäni raportissa sosiaalisen median tulevaisuudesta (Heinonen ja Halonen 

2007, 23–25 ). Aineistoni tukee asiantuntijoiden huolta siitä, että tilanne on sekava ja muuttumassa 

sekavammaksi, eikä siihen kenties ole varauduttu kunnolla. 

 

Sosiaalisen median julkisuus oli haastateltaville tuttu ja pohdittu asia. Suuri osa käyttää ohjenuoranaan 

sitä tietoa, että se minkä nettiin laittaa, on siellä aina. Julkisuus ja kaiken tiedon tallentuminen tietenkin 

rajoittavat ihmisten käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa. Monissa tapauksissa tämä on hyvä asia, 

kuten käy ilmi luvussa 5.2, jossa käsittelen liiasta itsestä kertomisesta koituvia haittoja. Toisaalta 

turvattomuuden tunne ja kontrollinhakuisuus voivat estää ihmistä toimimasta luovasti ja luomasta uusia 

yhteyksiä asioihin ja ihmisiin. Kun sosiaalisen median viestit vielä luodaan yleensä siten, että niille on 

mietitty etukäteen yleisö, haluttu vaikutelma ja niiden luontiin ja editointiin on voitu käyttää runsaasti 

aikaa, kuinka paljon tilaa jää spontaaniudelle, sattumalle ja yllätyksille? Yksi selitys sille, miksi 

yllätyksiä ja spontaaniutta halutaan välttää, on varmasti se, että väärinymmärrysten riski on 
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sosiaalisessa mediassa suuri. Monet haastateltavat olivat joutuneet tilanteisiin, joissa joutuivat 

selittelemään ja korjaamaan myöhemmin jotakin julkaisemaansa tekstiä: 

No, se on sillain opi erehdyksestä -meininki. Että kerran pistin sinne, että oon mennyt 

naimisiin ja keksin siihen jonkun nimen. Sitten sen jälkeen sain onnitteluja siitä muutamalta 

ja se vähän backfired ja mun oli pakko sanoo, että sori, että tää oli tällanen yks juttu mun 

kaverin kanssa, että ”X-maassa mennään naimisiin!”. Silleen että sen jälkeen oon vähän 

harkinnu, että kuinka paljon lauon tollasia vitsejä.! (h7). 

 

Pelottavaksi koettiin myös se, että ihmiset saattoivat jatkuvasti ymmärtää heidät väärin ja olla hiljaa 

koko asiasta, jolloin asiaa ei voi edes selittää paremmaksi. Ihmiset joutuvat toki vastaaviin tilanteisiin 

myös live-kommunikaatiossa, mutta tällöin hyödynnettävissä on massoittain sosiaalisia vihjeitä aina 

kulmakarvojen asennosta äänenpainoihin ja viestijä voi välittömästi ryhtyä korjaaviin liikkeisiin:  

Mä luotan aina liikaa muiden ihmisten tulkintakykyyn ja sit mä saan aina pettyä siitä---. Ja 

pahinta on se, että on paljon ihmisiä, jotka tulkitsee asiat omalla tavallaan, mutta ne ei 

ilmaise sitä millään tavalla, niin ne ei vaikka kommentoi mitään ja sä et saa koskaan tietää 

että ne on käsittänyt sen väärin ja ne on tulkinneet sua vaikka tyhmäksi sen takia, ja sitten 

ei saa tietää, niin se on aika ikävää. (h3). 

 

Haastateltava on, Sokrateen tavoin
20

, huolissaan siitä, että ei voi hallita niitä reaktioita, joita hänen 

tekstinsä muissa herättävät. Goffmanilla on tähänkin sanottavaa. Koska muiden odotetaan koko ajan 

tulkitsevan omia toimia ja sanomisia, pyritään omassa esiintymisessä kokonaisvaltaiseen 

vastuullisuuteen, eli pyritään siihen että kaikki annetut signaalit ovat joko hyvin neutraaleja tai tukevat 

haluttua vaikutelmaa (Goffman 1959, 62). Koska sosiaalisessa mediassa toimitaan sen tiedon pohjalla, 

että siellä julkaistut tekstit ovat siellä aina ja niitä voidaan tulkita väärin, oletetaan ihmisten 

valmistelevan huolellisesti sen, mitä julkaisevat. Huolimattomasti valmisteltuja, kirjoitusvirheitä tai 

hiomattomia ajatuksia sisältäviä julkaisuja sosiaalisessa mediassa pidetäänkin siksi hieman 

                                                 
20

  ”"SOKRATES: [S]e joka jotakin kirjoitettuaan luulee jättäneensä jälkeensä jotakin taidokasta, samaten kuin se 

joka sitä lukiessaan luulee lukevansa jotakin mikä on selvää ja ehdotonta, ovat sinisilmäisiä. […] Kirjoitetussa tekstissä on 

nimittäin suuri virhe, samantapainen muuten kuin maalauksessa. Senkin luomukset ovat ikään kuin eläviä; mutta jos niille 

esittää kysymyksen, on vastauksena juhlallinen hiljaisuus. Sama koskee kirjoituksia: ne puhuvat ikään kuin olisivat 

järjellisiä olentoja, mutta jos niiltä kysyy mitä ne sanoillaan tarkoittavat, ne vain toistavat yhtä ja samaa. Kun puhe on 

kerran kirjoitettu, se kiertää kaikkialle ja tavoittaa sekä sellaisia jotka sen ymmärtävät että sellaisia jjoille sitä ei ole 

tarkoitettu, eikä se itse ymmärrä kenelle sen pitäisi kohdistaa sanansa ja kenelle ei." (Platon: Faidros 275c-e. Suom. Pentti 

Saarikoski).” (Lukion Filosofia, kotisivut, haettu 8.11.2011) 
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arveluttavina. Deittisivuston käyttäjiä tutkittaessa havaittiin heidän kiinnittävän erityisen paljon 

huomiota toisten profiileissaan tekemiin kirjoitusvirheisiin. Niiden todettiin olevan niitä harvoja 

spontaaneja vihjeitä, joita ihmiset toisistaan saavat ja joiden perusteella tehdä aitoja havaintoja toisesta 

(Ellison, Heino & Gibbs 2006, 424.) Koska kirjoitusvirheitä ei tehdä tahallaan (tai kenties tehdäänkin) 

ne lukeutuvat Goffmanin annettuihin vaikutelmiin esitettyjen vaikutelmien sijaan (emt. 425). Koska 

ihmiset ovat niin tietoisia siitä, että toisen laatima esitys voi olla aito tai valheellinen, kiinnitämme 

erityisen paljon huomiota tästä vihjaaviin signaaleihin (Goffman 1959, 69). Toisaalta kirjoitusvirhe voi 

olla tahattomana esiintyvä tahallinen signaali viestijän huolettomasta asenteesta 

vuorovaikutustilanteeseen (Goffman 1959, 48–49).  

Kaikki haastateltavat naiset kertoivat käyttäneensä LiveJournal-blogipalvelua. Livejournalissa profiili 

voi olla julkinen tai yksityinen ja profiilinhaltija saa päättää itse ketkä hänen tekstejään näkevät. 

Livejournal on nimensä mukaisesti päiväkirjamainen sovellus, jossa kirjoitetaan pidempiä tekstejä 

säännöllisesti oman elämän tapahtumista kertoen. Kun tekstit ovat pidempiä ja ne ovat sovelluksen 

ainoa sisältö, muuttuu tieto pirstaleisesta ja pinnallisesta jatkuvaksi tarinaksi, jossa saatetaan mennä 

syvällekin ihmisen ajatuksiin ja elämään. Kaikki LiveJournalia käyttäneet haastateltavani kokivat 

LiveJournalin huomattavasti Facebookia yksityisemmäksi paikaksi, jossa voi jakaa enemmän itsestään 

kuin muualla sosiaalisessa mediassa. Etenkin lukittuihin merkintöihin, joita ei välttämättä päässyt 

lukemaan kukaan, saatettiin kirjoittaa hyvinkin henkilökohtaisia asioita:  

Mulla on just silleen, että jos mä haluan jotain päiväkirjaa (kirjoittaa), mitä 

Livejournalissa oon kirjottanut, niin sitä ei pysty lukeen muuta kun sellaset, mitkä mä oon 

hyväksynyt sinne.  Enkä mä missään Facebookissa ala vuodattamaan, jos on jotain 

kauheita masennuskausia menossa tai muuta sellasta (nauraa)..että en mä niinkun kaikesta 

kerro sielläkään... Ei se kuulu muille...(h3).  

 

Haastateltava kertoo Livejournalissa asioita, mitä ei kertoisi Facebookissa, koska katsoo Livejournalin 

tarjoavan paremman suojan yksityisyydelle. Tunne siitä, että voi kertoa hyväksytyssä ilmapiirissä 

itsestään mitä haluaa, johtaa myös erilaisiin mahdollisuuksiin ihmissuhteiden muodostamisessa. Toinen 

haastateltava taas mainitsi muodostaneensa syvempiä ihmissuhteita juuri Livejournalin kautta, kun 

muilla välineillä pidetään yllä pinnallisempia kontakteja. Syvempien ihmissuhteiden muodostaminen 
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on haastateltavan mukaan mahdollista, koska Livejournalin pienemmän yleisön vuoksi siellä voi kertoa 

enemmän itsestään. Syvempien ihmissuhteiden muodostaminen vaatii ympäristön, jossa voi rauhassa, 

haastateltavan sanavalinnan mukaisesti ”avautua” niistä aiheista, jotka ovat itselle ajankohtaisia ja 

tärkeitä. Myös kerronnan vastavuoroisuus LiveJournalissa varmasti edesauttaa ihmissuhteen 

syventymistä. 

Viestinnän ja tiedon pirstaleinen muoto sosiaalisessa mediassa erottaa sen monesta muusta viestinnän 

tavasta. Etenkin Facebookille tyypillinen muutaman lauseen statuspäivitys tai kommentti ja Twitterin 

tiedonjyväset poikkeavat perinteisestä tavasta saada ja käsitellä tietoa pidempinä tarinoina. Livejournal 

tarjoaa yhtenäisen tarinan, sen vuoksi ihmisen tuntemaan oppiminen on sen avulla mahdollista. 

Haastateltavani kertoivat käsittelevänsä toisesta saamaansa pirstaleista tietoa vertaamalla sitä kaikkeen 

muuhun, mitä ihmisestä ennestään tietävät. Tämä onnistuu, jos tuntee ihmisen myös sosiaalisen median 

ulkopuolella. Pirstaleista yksin voi olla vaikea muodostaa kokonaista ihmistä. Tiedon pirstaleisuus luo 

toisaalta myös turvaa. Eri nimimerkkien käyttö eri foorumeilla ja sovelluksissa antaa tilaisuuden kertoa 

elämänalueista, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään tai sopimattomia jonkin verkoston yleisölle. 

Yksi haastateltavista mainitsi olevansa aktiivinen keskustelija kissafoorumeilla ja piti hyvänä asiana 

sitä, etteivät hänen kissaharrastajan tekstinsä ole yhdistettävissä hänen muihin profiileihinsa.  

 

Sosiaalinen media on siis sosiaalisten yhteyksien kannalta vähän käyttäytymissääntöjä ja normeja 

sisältävä leikkisä ja spontaani ympäristö, jossa on helppo kontrolloida omaa esiintymistä fyysisen 

etäisyyden ja viestinnän eriaikaisuuden vuoksi. Sen tarjoaman sosiaalisen kontrollin tunteen turvin 

sellaisetkin ihmiset rohkaistuvat ilmaisemaan itseään, joille se muualla maailmassa voi olla vaikeaa. 

Tietyt sosiaalisen median muodot, kuten LiveJournal tarjoavat myös turvallisen ympäristön puhua 

vaikeistakin asioista ja muodostaa syviä ja merkityksellisiä ihmissuhteita. Facebookin julkisuus 

rajoittaa kommunikaatiota sen piirissä. Ihmiset pelkäävät väärinymmärryksiä, joita kirjoitettu viesti voi 

aiheuttaa, fyysinen etäisyys ja viestinnän eriaikaisuus tekevät toisten välittömien reaktioiden 

havaitsemisen mahdottomaksi. Kirjoitusasuun kiinnitetään tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa 

paljon huomiota, sillä sen katsotaan olevan niitä harvoja välittömiä vihjeitä, mitä toisesta voi saada 

(Ellison ym. 2006, 425) ja siksi myös oman tekstin kontrolli voi olla tiukkaa. Monille sosiaalisen 
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median sovelluksille tyypillinen viestinnän pirstaleinen muoto vaikeuttaa kokonaiskuvan 

muodostamista toisesta ihmisestä. Toisaalta se toimii keinona suojella omaa yksityisyyttä Internetissä ja 

mahdollistaa siten vapaamman osallistumisen. Mikäli ihmisen tuntee myös sosiaalisen median 

sovelluksen ulkopuolella, on pirstaleisesta tiedosta helpompi muodostaa merkityksellisiä mielikuvia. 

Tämä selittää varmasti osittain sitä, miksi Facebookin verkostossa kommunikoidaan enimmäkseen 

niiden kanssa, joiden kanssa ollaan muutenkin tekemisissä. Myös väärinymmärretyksi tulemisen riski 

on pienempi tuttujen kanssa toimittaessa. Sosiaalisen median kiistämättömiin etuihin kuuluu sen 

mahdollistama kontrollin tunne omasta ilmaisusta. Siellä saa käsiinsä työkalut, joilla rakentaa itsensä 

sellaiseksi kuin toivoo muiden silmissä esiintyvänsä: 

Ehkä mä oon netissä erilainen ihminen vähän kuin livenä, koska netissä mä oon varmaan 

vähän rohkeempi, sen takia että tota netissä mä voin jättää ilmaisematta jotain ujouttani tai 

sellasia asioita joita mä en halua ihmisten tietävän. Ehkä mä oon tavallaan vahvempi 

ihminen netissä kun oikeesti. (h1). 

 

Seuraavaksi siirrymmekin tarkastelemaan, mitä tässä ilmaisuun rohkaisevassa tilassa itsestä sitten 

kerrotaan.  

5.1 Kerrontaa ajankohtaisesta minästä 

 

Tässä luvussa käsittelen sitä, millaisista asioista Facebookissa keskustellaan, mitä kerrotaan ja miten. 

Luku käsittelee sosiaalisen median käyttäjien kerrontaa arjesta, yhteiskunnallisesta osallistumisesta, 

kulttuurisista mieltymyksistä ja luovuuden ilmaisemisesta sosiaalisessa mediassa. Oman arjen 

tapahtumista kertominen on tyypillisin Facebookiin osallistumisen tapa. Jokaisen juodun teekupillisen 

ja vessakäynnin raportointia pidetään tylsistyttävänä, mutta kaiken kaikkiaan arjen kuvaukset ovat 

olennainen ja kiinnostava osa sosiaalisen median tekstejä. Haastateltavat huomioivat sen, että jokainen 

voi esittää arkensa haluamallaan tavalla haluamastaan näkökulmasta ja esitys ei siten välttämättä vastaa 

todellisuutta. Pientä muokkausta jopa odotetaan ja sen voi katsoa olevan myös toivottua, sillä toisten 

esitysten halutaan olevan mielenkiintoista luettavaa. Facebookin statuspäivityksissä esiintyvät arjen 

kuvaukset ovat aineistoni mukaan parhaimmillaan silloin, kun ne eivät ainoastaan kerro mitä on 

tapahtunut, vaan niissä tarjotaan tapahtumaan myös jokin näkökulma tai mielipide: 
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Aika paljon varmaan vaan päivittäisiä tekemisiä ja tällasta tavallista elämää. Sitten tietysti 

se, että niissä tulee ne omat kiinnostukset, jos linkitetään jotain uutisia ja tällain, että mitä 

uutisia seuraa ja mitä asioita pitää hauskana. Ei ne varmaan kauheen kaukana oo siitä, 

että mitä tavallisessa elämässä tehdään. Tuskin siellä kovin moni mitään syvällisiä pohtii 

ennen kun ne jonkun statuksen julkaisee...(h4). 

 

Facebookin statuspäivitys keskittyy ajankohtaisiin oman elämän tapahtumiin, kun taas profiilisivuille 

on listattu esimerkiksi lempimusiikkia, televisiosarjoja ja elokuvia. Ihmiset suhtautuivat hyvin 

vaihtelevalla tavalla siihen, kuinka paljon toisesta ihmisestä todella saa tietää tutkimalla tämän 

profiileihin merkittyjä kulttuurisia mieltymyksiä. Ihmisten itsestään antamat kulttuuriset viittaukset 

antavat muille kategorioinnissa tarpeellisia vinkkejä. Ne ihmiset, jotka itse käyttävät paljon aikaa 

omien listojensa muodostamiseen ja muokkaamiseen kokevat, että pystyvät toisen ihmisen listaamien 

asioiden perusteella arvioimaan tämän persoonallisuutta ja sitä, kuinka paljon yhteistä heillä itsellään 

on jonkun toisen ihmisen kanssa:  

--- mä oon aina ollu sitä mieltä, että kun mulle itelle on aina elokuvat ollu tärkeitä, niin jos 

ymmärtää samanalaisten elokuvien päälle niin sitten ehkä voi olla jotain muutakin 

yhteistä.... Ja just se, että jos kuuntelee selkeesti vaikka hevimusiikkia niin kyllä siitä nyt 

sitten voi päätellä, että se saattaa muutenkin tykätä vaikka hevi-tyylistä tai ei välttämättä 

mutta siis vähän silleen lokeroi kuitenkin ihmisiä sen mukaan, mitä ne on laittanut 

johonkin... (h3).  

 

Toiset taas listasivat juurikaan asiaa ajattelematta facebook-profiiliinsa muutaman bändin ja kokivat, 

etteivät listaukset oikeastaan kerro kenestäkään paljoa:  

Mulla on muistaakseni yks bändi, mä en edes tiedä miks mä oon sen sinne laittanut, kun en 

mä koe niitä mitenkään (nauraa) tärkeiks, mutta joo mulla on yks bändi, se voi olla, että mä 

oon jossain vaiheessa poistanut senkin… (h6).  

 

Haastateltavat suhtautuivat omiin listoihinsa huolettomasti, eivätkä olleet aivan varmoja ovatko listat 

tälläkään hetkellä aivan ajan tasalla. Haastateltavien mielestä itsestä kertomisessa profiilisivun 

mieltymysten kautta on kuitenkin ainakin yksi erittäin hyvä puoli, kun ihminen on listannut itsestään 

merkittävältä tuntuvaa tietoa valmiiksi ylös toisten luettavaksi, ei jokaista ihmissuhdetta tarvitse 
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aloittaa aivan tyhjän päältä. Koska sosiaalisen median verkosto toimii ainakin yleensä identiteetin 

aitouden takaajana, ei kaikkea tietoa tarvitse kyseenalaistaa. Haastateltavan mielestä profiilisivu antaa 

ihmiselle jonkinlaista vinkkiä siitä, kannattaako toiseen yrittää tutustua vielä paremmin vai ei: 

 --- en mä tiedä onko ne uusia tapoja, mutta se on helpottanut ainakin, että ei tarvi aina 

joka kerta uudestaan ja uudestaan luetella vaikka että just mistä bändeistä tykkää, kun ne 

näkyy just siellä sun profiilisivullas ja samoten se, että monet varmaan, jotka enemmänkin 

seuraa etsii, niin näkee suoraan että ootko sä sinkku ja mitä sä etit, että nää on ihan 

sellasia hyviä...mun mielestä... (h3).  

 

Merkittävin teema kaikessa siinä, mitä itsestä sosiaalisessa mediassa kerrotaan, on ajankohtaisuus. 

Facebookissa kerrotaan verkostolle siitä, mitä on tehnyt tänään tai juuri äsken tai eilen. Muiden 

ajankohtaisista kertomuksista saadaan ideoita, niihin reagoidaan ja niiden pohjalta toimitaan ja tehdään 

päätöksiä. Ihmisen persoonallisuuden katsottiin välittyvän kaikkein aidoimmalla tavalla 

statuspäivityksistä, kenties juuri koska statuspäivitys on Facebookin spontaanein ja ajankohtaisin 

itsestä kertomisen väline. Huolellisesti rakennetut profiilisivustot eivät erityisemmin kiinnostaneet 

suurta osaa haastateltavista vaan käsitys toisesta muodostuu sen kautta, miten tämä reagoi ja osallistuu 

kaikkeen siihen mitä yhteisössä on meneillään. Esittelin luvussa 3.1 telepresenssin tunteen käsitteen, 

jolla mitataan sitä kuinka hyvin ihminen pystyy eläytymään virtuaalimaailman tapahtumiin. 

Telepresenssin tunnetta vahvistavat kokemusten nopeus, laajuus ja omien tekemisten sijainti 

ympäristön reaktioiden kartalla. (Smith ja Wood 2001, 54–55.) Usein päivittyvät statukset, joihin 

kommentoimalla saa aikaan reaktion muilta, luovat interaktiivisen ja elävän ympäristön, johon on 

helppo tempautua mukaan. Profiilisivua tutkitaan lähinnä silloin, kun luodaan uusi yhteys ihmiseen tai 

pyritään erityisesti selvittämään kuinka paljon yhteistä itsellä on jonkun toisen kanssa.  

Haastateltavat, kuten edellisestä lainauksestakin käy ilmi, mainitsivat romanttisten 

kiinnostuksenkohteiden profiilisivujen olevan hyvä keino saada lisää tietoa kiinnostuksen kohteesta. 

Tutkimuksessa siitä, kuinka paljon identiteettivarkauden kannalta riskialtista tietoa facebook-

profiileissa jaetaan, päädyttiin siihen, että suurin riskiryhmä ovat romanttisia suhteita profiilinsa avulla 

etsivät. Kun halutaan herättää ihmisten kiinnostus oman profiilin kautta, jaetaan myös paljon 

informaatiota itsestä ja informaation suuri määrä lisää riskiä sen väärinkäyttöön. (Nosko ym. 2010, 
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412.) Kun etsitään romanttista suhdetta tositarkoituksella, jaetaan myös paljon sellaista tietoa, jota ei 

muissa yhteyksissä jaettaisi. Oma persoonallisuus halutaan esittää perusteellisesti ja aidosti, jotta 

voitaisiin löytää oikea yhteys toiseen ihmiseen. (Ellison ym. 2006, 417.)  

Arjen ja kulttuuristen mieltymysten lisäksi Facebookissa käsitellään paljon ajankohtaisia 

yhteiskunnallisia asioita. Yksi haastattelujen aikaan ajankohtainen aihe sosiaalisessakin mediassa oli 

Ylen Ajankohtaisen Kakkosen Homoillan
21

 aikaansaama laaja keskustelu homoseksuaalien tasa-

arvoisesta oikeudesta avioliittoon:  

mullakin on muutama uskovainen kavereina niin tavallaan, kun näkee molemmilta puolilta 

fb:n kautta sitä. Mun isoveli linkittää melkein joka päivä jotain kirkon mielipiteitä siihen 

asiaan ja sitten taas suurin osa muista kavereista on eri mieltä, niin sit se on tosi hauskaa, 

kun sit voi ymmärtää tietyllä tavalla molempi puolia. Että toi on ehkä ensimmäisiä 

tapauksia Suomessa, jossa oikeasti tulee keskustelua fb:n kautta myös. Tai silleen koko ajan 

varmaan yleistyy, että sinne tulee niitä kannatusryhmiä ja kun satatuhatta liityy, niin sitten 

tapahtuu jotain. (h1).  

 

Haastateltava oli nähnyt laajan verkostonsa kautta läpileikkauksen erilaisista mielipiteistä ja pystyi sen 

pohjalta käsittelemään asiaa monipuolisemmin kuin kenties muuten olisi mahdollista. Oman itsen 

liittäminen yhteiskunnallisiin aiheisiin on vahva kertomus omasta itsestä. Julkinen kannanotto ihmisiä 

selkeästi leireihin jakavaan aiheeseen on liittymistä toisiin ja erontekoa niihin, jotka ovat eri mieltä. 

Tämä saattaa luoda konflikteja ihmisten välille. Yhteiskunnalliseen keskusteluun sosiaalisessa 

mediassa suhtauduttiinkin kaksijakoisesti. Toisaalta sosiaalisen median katsottiin olevan hyvä paikka 

keskustelulle ja toisaalta yhteiskunnallista keskustelua sosiaalisessa mediassa pidettiin ongelmallisena 

sen mahdollisesti aiheuttamien konfliktien vuoksi: ”Jos ryhmän jäsenet julkisesti osoittautuvat 

erimielisiksi, se riistää heiltä mahdollisuudet yhteistoimintaan, mutta lisäksi hämmentää todellisuuden 

vaikutelmaa, jota ryhmä tavoittelee” (Goffman 1959, 98). Suureen sosiaalisen median verkostoon 

mahtuu hyvin monenlaisia ihmisiä monenlaisine mielipiteineen. Haastateltavieni keskuudessa 

                                                 
21

  ”Homoilta on Ajankohtaisen kakkosen vuosina 1996 ja 2010 järjestämä teema- sekä keskusteluohjelma 

homoseksuaalien yhteiskunnallisista oikeuksista. Molemmat illat aiheuttivat vilkkaan julkisen keskustelun asiasta. 

Jälkimmäisen keskusteluillan jälkeen kirkosta erosi noin 40 000 ihmistä edellisvuotta enemmän.” (Wikipedia. Homoilta. 

Haettu 28.11.2011.   
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kärkkäimpien mielipiteiden pitämistä itsellä tai niiden ilmaisua mahdollisimman pehmeästi pidettiin 

järkevänä. Jotkut ihmiset toisaalta hakevat tarkoituksella konflikteja ja nauttivat saadessaan aikaan 

kiivasta väittelyä:  

Mulla on muutenkin luonne on vähän sellanen provosoiva viimestään niin enemmänkin 

justiin…että se vähän vaihtelee sitten mielialan mukaan,että joskus mä haen…saatan olla 

hyvinkin provosoivastikin kirjottaa sinne jostain tämmösestä, jostain aiheesta mikä on 

(ajankohtainen), mä tykkään kirjottaa yhteiskunnallisista aiheista, mä saatan kirjottaa 

tahallaanjonkun hyvin provosoivan näkökannan ja kattoom että tarttuuko joku siihen!(h5) 

 

Sama haastateltava piti sosiaalista mediaa erinomaisen paikkana yhteiskunnalliselle keskustelulle, sillä 

se tarjoaa henkilökohtaista kosketusta muiden tuttujen ihmisten mielipiteiden kautta suuriin ja 

monimutkaisilta vaikuttaviin kysymyksiin, joihin ei muuten välttämättä tulisi muodostaneeksi kantaa:  

--- On paljon ihmisiä, jotka ei ole muodostanut mielipidettä jostain yhteiskunnallisista, 

hyvinkin tärkeistä asioista, niin sitten voi olla vaikeaa löytää tai muodostaa sitä omaa 

mielipidettä niin sanotusti tyhjästä. Että vaikka lähtökohtaisesti nyt, mä oon ainakin sillä 

asenteella ollut aina, että ei muodosta mielipiteitä pelkästään muiden mielipiteiden takia. 

Niin ainakin siitä saa jonkin näköisen kirjon, kun tarpeeksi lukee. Jonkinnäköisen 

käsityksen saa siitä mitä muut ihmiset on mieltä asiasta, että kyllähän se sinänsä 

mielipidevaikuttamisena on aika tärkeäkin asia. (h5).  

 

Kuten edellisessäkin lainauksessa, haastateltava pitää merkittävänä sitä, että sosiaalisessa mediassa on 

edstettuna laaja mielipidekirjo. Kenties sosiaalisen median vahvuus yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

suhteen onkin juuri vallan siirtyminen keskeltä periferiaan ja siten näkökulmien moninaistuminen, 

kuten luvussa kaksi esitti myös Bruno Giussani (Heinonen & Halonen 2007, 25). Asiat myös tulevat 

esille helposti ymmärrettävällä tavalla ja usein käytännön esimerkkeihin nojautuen. 

Yksinkertaistaminen ei tosin aina ole hyväksi päätöksenteossa ja saattaa johtaa vaarallisiinkin 

yhteiskunnallisiin lieveilmiöihin. Haastateltavista kaksi ei pitänyt sosiaalista mediaa hyvänä paikkana 

yhteiskunnallisten mielipiteiden käsittelyyn: – ne voi hakeutua joillekin sellasille keskustelupalstoille, 

varmasti löytyy semmosia keskustelupalstoja, joissa voi puhua näistä asioista, että se on enemmän 

semmosen paikka mun mielestä. (h3).  
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Toinen näistä kahdesta ei halunnut paljastaa yhteiskunnallisia mielipiteitään kaikille verkostonsa 

puolitutuille ja toinen taas katsoi Facebookin olevan ennemmin paikka rentoutumiselle ja viihteelle, 

kuin vakavalle keskustelulle maailman tilasta. Loput haastateltavat kokivat yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen olevan merkittävä osa Facebookin käyttöä. Yhteiskunnallinen keskustelu sosiaalisessa 

mediassa vaikuttaa olevan tärkeää niille ihmisille, joille yhteiskunnallinen keskustelu ylipäänsä on 

tärkeää ja sama toisin päin. Yhteiskunnallinen keskustelu Facebookissa lähtee käyntiin yleensä siten, 

että joku esittää oman mielipiteensä ja muut reagoivat siihen. Tyypillinen tapa aloittaa keskustelu on 

linkin julkaiseminen johonkin ajankohtaiseen uutiseen ja siihen lyhyen kommentin liittäminen: Hirmu 

usein ne yhteiskunnalliset aiheet otetaan esille sillä, että välitetään joku linkki sinne, että siihen sitten 

lähtee joku kommenttiketju.(h6).  Keskustelun aloittajalla on yleensä jo valmiiksi varma oma kanta 

asiaan. Asioita, joista ei olla aivan varmoja, ei yleensä nosteta käsiteltäväksi. Omien mielipiteiden 

vahvistamisen tai kumoamisen lisäksi sosiaalisen median kautta voi myös kiinnostua uusista asioista ja 

levittää eteenpäin asioita, joita pitää tärkeänä:  

---toinen sellanen on, että siellä ylipäänsä jaetaan verkosta kaikkea sellasta ajankohtaista 

tai mielenkiintoista tai jotenkin ajatuksia herättävää. Niin mä ainakin pyrin välittämään 

niitä, että jos joku linkki on mun mielestä jotenkin semmonen, että se on syytä käydä 

kattomassa, niin välitän niitä kanssa---. (h6).  

 

Omaa identiteettiä rakennetaan linkkaamalla oma profiili johonkin itsestä merkittävään aiheeseen. 

Facebookin kaltaisten yhteisöpalveluiden erityislaatuisuus yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta 

pohjautuu jälleen ihmisten tunnistettavuuteen ja suhteiden ankkuroitumiseen muualle elämään. 

Käsittelin anonyymiutta luvussa 3.1 ja kirjoitin vastuun tunteen häviämisestä nimettömänä Internetissä 

toimittaessa. Kun ihmiset kirjoittavat omilla nimillään muille ihmisille, jotka kirjoittavat omilla 

nimillään, pystyvät käyttäytymissäännöt huomattavasti helpommin käsissä. Myös tieto siitä, että oma 

sosiaalinen verkosto tarkkailee keskustelun etenemistä, saa ihmisen käyttäytymään asiallisesti, 

anonyymiuden aste määrittää sitä, mitkä käyttäytymissäännöt ovat milloinkin käytössä:  

Se on isompi kynnys, jos sä tunnet sen ja oot omana henkilönäs siinä keskustelussa kuin se, 

että sä oot tuntemattomana ja luet jonkun _idiootin_ kantaa...(h7).  
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Sosiaalinen media on haastateltavien mielestä hyvä keino jakaa verkossa piirustuksia, valokuvia, unia, 

matkustuskokemuksia tai vaikka urheilusuorituksia. Asioita, jotka ovat merkittäviä itselle, mutta joita 

on vaikea muuten ujuttaa mukaan tavalliseen keskusteluun. Ihmisten ei ole yhtä helppo ottaa 

työpaikoilleen mukaan valokuva-albumeita tai piirtämiänsä lintuja. Sosiaalisen median kautta voi 

tekemisistään saada palautetta ja keskustella muiden kanssa, joilla on vastaavia kokemuksia. Jälleen 

sosiaalisen median tarjoama fyysinen etäisyys ja eriaikaisuus myös mahdollistavat harkitun 

reagoimisen toisen tekemään savipatsaaseen ja ovat siten myös sosiaalisesti käteviä, Internetissä on 

helpompi muodostaa kohteliaan kiinnostunut kommentti kuin työpaikan käytävällä. Kiinnostuksen 

kohteet eivät tietenkään aina mene yksiin, jolloin saattaa syntyä kummastusta siitä, miksi joku aina 

kertoo juuri siitä aerobicistä, vauvastaan tai jostakin musiikin alalajista. Hauskat sattumukset ja 

oivallukset mainittiin erinomaiseksi sosiaalisen median sisällöksi ja huumoria arvostetaan sekä 

vaalitaan sosiaalisessa mediassa. Sattumanvaraiset ja irrallisilta tuntuvat huomautukset katsottiin myös 

melko turvalliseksi tavaksi osallistua sosiaaliseen mediaan, sillä ne pitävät tunnelman keveänä ja 

muodostavat yhdessä ihmisestä niin pirstaleisen kuvan, ettei tämän tarvitse pelätä antaneensa itsestään 

vahingossa liikaa sosiaalisessa mediassa. 

Sosiaalinen media tuo ihmisiä yhteen ja tekee kulttuurituotteiden jakamisesta joustavaa ja helppoa. 

Haastateltavilla oli hyvin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mitä luovuus sosiaalisessa mediassa 

on. Tämä kertoo siitä, että sosiaalinen media tarjoaa hyvin monenlaisia keinoja tuoda omaa luovuutta 

esille. Kysymykseen ”Minkälaisia tilaisuuksia sosiaalinen media tarjoaa itsensä toteuttamiseen ja 

luovuuteen?” vastattiin sellaisten asioiden kautta, jotka ovat itselle läheisiä luovan toiminnan tapoja. 

Yhteiskunnallisesta keskustelusta pitävä ihminen toi esille mahdollisuuden oman argumentaatiotaidon 

kehittämiseen blogitekstien kautta ja kirjoittamisesta pitävä ihminen taas pyrki aina värikkääseen ja 

rikkaaseen ilmaisuun sosiaalisen median teksteissään. Monet mainitsivat valokuvaamisen ja omien 

kuvien jakamisen merkittävänä luovuuden kanavana:  

No kaikkia mainosjulisteiden tekemiseen, jos pitää vaikka kotibileet niin sitten on kiva kun 

on niihin photoshopista niille mainosjuliste ja sitten laittaa se nettiin ja muutenkin toteuttaa 

itseensä kaiken kuvaamisen keinoin, kyl se on ainakin...laajat mahdollisuudet. (h2).  
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Merkittävimmäksi koettiin, kuten yllä olevassa esimerkissäkin käy ilmi, sosiaalisen median tarjoamat 

mahdollisuudet levittää tuotantoaan suuremmille joukoille ja vähemmällä vaivalla, kuin muuten olisi 

mahdollista. Asioiden jakaminen mahdollistaa kommenttien ja palautteen saamisen ja inspiroi 

tekemään lisää. Sosiaalisen median mainittiin olevan hyvä kanava omien töiden, lähinnä valokuvien, 

kuvataiteen tai musiikin, levittämiseen myös sen vuoksi, että sen kautta saattaa saada työnsä sellaisten 

ihmisten käsiin, joiden kautta töitä voi taas saada paremmin esille ja saada niistä jopa taloudellista tai 

ammatillista hyötyä. Palautteen saamista omista tekemisistä ja sanomisista kuvailtiin lähinnä hauskaksi 

ja mielenkiintoiseksi. Toiset haastateltavat sanoivat suoraan sen olevan hyvin merkityksellistä. 

Palautteen saamisen tärkeys korostui, jos esityksen eteen oli nähty vaivaa. Statuspäivitysten 

kommentointia ei pidetty yhtä tärkeänä kuin esimerkiksi vaivalla otettujen, koneelle siirrettyjen ja 

albumeihin lisättyjen kuvien tai blogimerkintöjen kommentointia. Vaikka interaktio ja edestakainen 

ajatustenvaihto pitää sosiaalisen median vireänä ja toiminnassa, se ei ole niin säännönmukaista ja 

ennakoitavaa, että koko sosiaalisen median käyttö voisi perustua siihen. Haastateltavat miettivät 

kuitenkin jo jotakin sosiaaliseen mediaan kirjoittaessaan, että minkälaista palautetta siihen on 

odotettavissa:  

No mä yritän aina nähdä ne mun tekstit sen mun kriittisimmän lukijan kannalta ja nähdä ne 

kompastuskivet siinä, että mikä siinä tekstissä voi lukijaa ärsyttää, että mihin ihmiset 

saattaa siinä pureutua että ”jaaha tuo juttu tuo on väärin” että yrittää nähdä sen ihmisen 

silmin, sen pahimman kriitikon silmin sen oman tekstinsä… tai kuulla :)(h2).  

 

Vaikka tekstit laaditaankin joskus rankimman kriitikon standardien mukaan, merkittävin palaute 

saadaan kuitenkin aina niiltä ihmisiltä, jotka koetaan verkostossa läheisimmiksi. Tämän palautteen voi 

yleensä olettaa myös olevan myönteistä ja kannustavaa. Sosiaalisessa mediassa saatavaa tunnustusta ei 

pidetä välttämättä aina aitona, vaan se kuuluu myös konventioihin siellä. Sosiaalisessa mediassa 

kerrotaan myös merkittävistä elämän tapahtumista silloin, kun ne ovat positiivisia ja niihin voi 

ennakoida saavansa hyvää palautetta. Tyypillisesti ihmiset kertovat esimerkiksi jos saavat uuden 

työpaikan, menevät naimisiin tai saavat lapsen. Kaikkeen itsestä kertomiseen sosiaalisessa mediassa 

pätee se, että kertomukset on tarkkaan valittu omasta elämästä sosiaaliseen mediaan tekemään 

jonkinlainen vaikutus muihin. Haastateltavat korostivat jatkuvasti sitä, että olennainen osa sosiaalisessa 
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mediassa itsestä kertomisessa on se, että saa päättää mitä kertoa ja minkälaisen vaikutuksen haluaa 

kehenkin teksteillään tehdä. Asia muistetaan toisten esityksiä luettaessa, mutta sitä pidetään myös 

erittäin hyvänä asiana oman osallistumisen kannalta. 

Sosiaalinen media on jo itsessään suuri ryhmä. Sen sisällä muodostetaan pienempiä ryhmiä, jotka 

antavat ihmisille mahdollisuuden osallistua heitä kiinnostaviin asioihin ja verkostoitua muihin ihmisiin, 

jotka jakavat samat intressit.. Ryhmiä voi muodostaa ihmissuhteiden ympärille tai esimerkiksi bändin, 

harrastuksen tai jonkin tuotteen. Suosittuja facebook-ryhmiä ovat esimerkiksi ”Kahvi” ja ”Lady Gaga”. 

Haastattelemani ihmiset kertoivat kuuluvansa Facebookissa esimerkiksi urheilujoukkueisiin, 

opiskeluun liittyviin ryhmiin, työpaikkojen ryhmiin, harrastuksien ympärille luotuihin ryhmiin ja 

bändien tai elokuvien ryhmiin. Osalla ryhmistä on selkeästi toiminnan järjestämiseen liittyvä funktio, 

kun taas osaan ryhmistä liitytään sen vuoksi, että niihin liittymällä halutaan kertoa jotakin itsestä 

muille. Ryhmien jäsenet käyvät kirjoittamassa ryhmän sivuille viestejä ja niillä julkaistaan tietoa, 

esimerkiksi bändit ilmoittavat sivuillaan tulevista keikoistaan. Passiivisen läsnäolon ryhmät ovat 

yleensä juuri elokuvien, bändien, tv-sarjojen ryhmiä, joihin liitytään osoituksena jonkinlaisesta 

faniudesta. Nämä ryhmät näkyvät ihmisen profiilisivuilla ja niiden kautta kerrotaan muille mistä ollaan 

kiinnostuneita ja minkälaisia asioita edustetaan. Haastateltavat olivat myös itse perustaneet ryhmiä 

esimerkiksi ruuanlaiton, taideharrastuksen ja pulkkailun ympärille. 

Liittymällä ryhmiin kerrotaan väistämättä jotakin itsestä muille. Vaikka ryhmät itsessään olisivat hyvin 

neutraaleja, ovat ne silti valintoja, vähintään valintoja olla kertomatta jotakin. Toisille haastateltaville 

ryhmiin kuuluminen oli tärkeä tapa kertoa itsestä muille, kun taas toiset eivät pitäneet sitä lainkaan 

tärkeänä. Yksi haastateltavista oli erittäin kiinnostunut musiikista ja piti ryhmiä erinomaisena tapana 

ilmaista tätä puolta itsestään muille ihmisille. Toinen taas oli innostunut elokuvista ja oli sitä mieltä, 

että pystyy kertomaan ihmisen profiilin lempielokuvien perusteella, onko hänellä jotakin yhteistä tämän 

kanssa ja siten mahdollisuuksia syvempään ystävyyteen. Yhdellä haastateltavista taas oli facebook-

profiiliinsa merkittynä ainoastaan neljä ryhmää, eikä hän ollut oikein varma, miksi oli merkinnyt sinne 

juuri ne. Ryhmistä eniten innostuneille yksilöille aineistossani ryhmiin kuuluminen tuntui olevan 

enemmän erottautumisen kuin yhteenkuulumisen tapa. 
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Oma verkosto yhtenä suurena ryhmänä tarjoaa ihmisille monenlaisia asioita. Merkittävänä asiana 

nostaisin esille oman verkoston merkityksen inspiraation ja uusien ideoiden lähteenä sekä paikkana, 

jossa voi jakaa omia kokemuksia muiden kanssa ja saada ja antaa tukea ja myötäelää mukana 

tapahtumissa. Kaikki haastateltavat mainitsivat sosiaalisen median antavan heille uusia ideoita ja 

virikkeitä. Virikkeet voivat olla mitä tahansa uudesta reseptistä kulttuuritapahtumaan tai 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tämä havainto on yhteneväinen niiden tutkimustulosten kanssa, 

joiden mukaan sosiaalista mediaa paljon käyttävät ovat avoimempia uusille kokemuksille, luovempia ja 

innovatiivisempia, kuin sosiaalista mediaa vähän käyttävät. Kuten jo luvussa 2.2 otin esille, suurin 

ennustava tekijä ihmisen persoonallisuudessa sosiaalisen median käytön suhteen on juuri avoimuus 

uusille kokemuksille. (Correa ym. 2010, 250.) Totean aineistoni perusteella muiden aktiivisuudella ja 

viestinnällä olevan valtava vaikutus siihen miten ja mitä itse sosiaalisessa mediassa kirjoittaa ja toimii. 

Tätä voitaneen perustella luvussa 3.1 esitellyn etäläsnäolon tunteen kautta, jonka yksi ehto, nopeuden ja 

laajuuden lisäksi, oli omien tekemisten sijainti ympäristön reaktioiden kartalla (Smith & Wood 2001, 

54–55.)  Sosiaalinen media elää siitä, että oma viestintä lähtee liikkeelle muiden toiminnasta. Kaikkien 

ihmisten toiminta omassa verkostossa ei ole kuitenkaan yhtä tärkeää, ihmisiä inspiroi eteenpäin ennen 

kaikkea oman lähipiirin tai omien kiinnostuksenkohteiden seuraaminen ja kommentointi. Interaktio voi 

kuitenkin hyvin alkaa esimerkiksi yhteisen lempibändin kautta ja kehittyä siitä oikeaksi ihmissuhteeksi.  

Symboliset yhteisöt, ovat yhteisöjä, jotka perustuvat sen jäsenien kykyyn kommunikoida sanojen, 

kuvien ja muun informaation avulla, pääasiassa teknologian avulla (Gergen 1991, 214). Gergenin 

mukaan symboliset yhteisöt ovat osaltaan syyllisiä perinteisten yhteisöjen hajoamiseen, sillä kaikki 

perinteisistä yhteisöstä saatu hoiva ja viihdyke ovat nyt saatavissa teknologian kautta (emt. 214–215). 

Gergenin huoli on todettu ainakin osittain aiheettomaksi tietokoneiden kannalta, sillä 

tietokonevälitteisen kommunikaation on todettu vastaavan eri tarpeisiin, kuin muun ihmistenvälisen 

kommunikaation (Smith & Wood 2001, 80–81). Sosiaalinen media tarjoaa kuitenkin tilaisuuden 

yhdistyä jo pelkästään yhteisten mielenkiinnonkohteiden ympärille.  

Joo mulla on monta.., mä en tiedä miten mulle on käynyt niin, mutta toisaalta siellä on 

niinkun niin vahva yhteenkuuluvuus niitten tiettyjen bändien ja semmosien, niin sitten jos 

joku tykkää jostain bändistä, ja itte on kuunnellu sitä, niin sitten se voi olla tosi liekeissä 
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siitä, että sä oot kuunnellu sitä samaa bändiä, vaikka se on keski-ikäinen 

japanilainen...(h1).  

 

Ihmisten yhdistäminen mitä epätodennäköisimpien aiheiden ympärille on sosiaalisen median 

olennainen ja ainutlaatuinen ominaisuus. Yhteisten asioiden löytämisen ja niiden ympärille 

kokoontumisen voi katsoa olevan yksi sosiaalisen median merkittävimpiä ominaisuuksia. Aineistoni 

perusteella yhteisösovelluksiin kirjoitetaan pääasiassa arjesta, ajankohtaisista ilmiöistä yhteiskunnassa 

ja merkittävistä tapahtumista omassa elämässä. Siellä keskitytään yleensä positiivisiin, hauskoihin ja 

mielenkiintoisiin asioihin ja vältetään tulenarkoja yhteiskunnallisia aiheita ja liian henkilökohtaisia, 

surullisia tai tylsiä aiheita. Jokaisella on tietysti oma näkemyksensä siihen, mikä on tylsää, tulenarkaa 

tai liian henkilökohtaista. Rajoittavia tekijöitä vapaalle ilmaisulle sosiaalisessa mediassa voivat olla 

verkostoon kuuluvat sukulaiset, lapset tai jostakin puolivirallisesta yhteydestä tutut ihmiset, kuten 

järjestö- tai työtoverit, joiden läsnäolon vuoksi ei voi vapaasti kirjoittaa aivan mitä mieleen 

ensimmäisenä pälkähtää. Vaihtoehdoiksi jää joko oman itsen huolellinen sensurointi kaikkien näiden 

yleisöjen edessä, erilaisten ryhmien ja rajausten tekeminen tai koko verkoston rajoittaminen ainoastaan 

niihin ihmisiin, joiden kanssa voi tuntea olonsa täysin mukavaksi ja siten ilmaista itseään vapaasti.  

Seuraavassa luvussa siirryn käsittelemään huonoksi käyttäytymiseksi koettua toimintaa sosiaalisessa 

mediassa eli niitä osia ihmisen identiteetistä, joita ei katsota hyväksi tuotavan esille Facebookin minän 

esityksissä. 

5.2 Yhteisösovellusten kielletyt kentät 

 

Tässä luvussa analysoin haastateltavieni mielipiteitä siitä, mikä ei ole hyväksyttävää käytöstä 

sosiaalisessa mediassa. Samalla tulee esille myös se, mikä koetaan hyväksyttävänä ja normaalina. 

Esille tulevat sosiaalisen median käyttäytymissäännöt toimivat jonkinlaisina reunaehtoina sille, mitä 

sosiaalisessa mediassa ylipäänsä on mahdollista tehdä ja kertoa. Analyysi pohjaa Goffmanin teoriaan 

ryhmäesityksestä: ”Järjestelmän seinien sisällä toimii esitysryhmä, jonka jäsenet ovat ryhtyneet 

yhteistyöhön esittääkseen yleisölleen sovitun tilanteenarvioinnin. Tähän kuuluu kuva omasta ryhmästä, 

käsitys yleisöstä, ja olettamus siitä etiikasta, jota kohteliaisuuden ja moitteettomuuden säännöt vaativat 
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ylläpitämään.” (Goffman 1959, 256.) Kertovinta ei aina ole se, mitä tehdään ja kerrotaan vaan se mitä 

jätetään tekemättä ja kertomatta. Jotkut ihmisen minuuteen kuuluvat asiat jäävät varmasti jo 

muodostuneiden odotusten ja toimintatapojen myötä kokonaan pois sosiaalisen median minuudesta. 

Kysymys ”Minkälaisia käyttäytymissääntöjä olet havainnut sosiaalisen median sisällä?” koettiin 

hankalaksi vastata ja sosiaaliselle medialle spesifejä käyttäytymissääntöjä oli haastateltavien mielestä 

vaikea löytää. Vastauksissa viitattiin kohteliaisuuteen, tervehtimiseen, hyvään kielioppiin, toisten 

mielipiteiden kunnioittamiseen ja maalaisjärjen käyttöön. Humalassa sosiaaliseen mediaan 

kirjoittamista pidettiin myös huonona ideana. Muutama vastaaja kertoi käyttävänsä samoja 

käyttäytymissääntöjä Internetissä toimiessaan ja muuallakin elämässään. Useat haastateltavat nostivat 

esille sen, että jos yhteisössä on mukana lapsia tai sukulaisia, tulee toiminta sopeuttaa näille sopivaksi, 

joko rajaamalla profiilinsa näkyvyyttä tai sensuroimalla omia tekstejään. Haastattelun edetessä 

haastateltavat esittivät paheksuntansa hyvin monenlaista toimintaa kohtaan sosiaalisen median sisällä. 

Ei-hyväksyttävä käytös tuli esille varoittavien esimerkkien ja kertomusten kautta Haastateltavien 

eronteko ”niihin muihin”, jotka käyttäytyvät huonosti sosiaalisessa mediassa, kertoo kenties 

tiedostamattomistakin käyttäytymissäännöistä sosiaalisen median sisällä. Nämä säännöt kertovat meille 

paljon niistä reunaehdoista, joiden sisällä omaa minuutta sosiaalisessa mediassa rakennetaan. 

Sosiaalipsykologi George Herbert Meadin käsite yleistetty toinen kuvaa ihmisen luomaa käsitystä siitä, 

miten muut sosiaalisen ympäristön ihmiset näkevät ihmisen itsensä. Tämän yleistetyn toisen katseen 

kautta ihminen peilaa itseään ja päättelee minkälainen itse on. (Gergen 1999, 124). Yleistetyn toisen 

voi myös ajatella tarkkailevan jokaisen ihmisen toimintaa sosiaalisessa mediassa ja määrittelevän sitä, 

mikä on hyväksyttyä käytöstä ja mikä ei. Löysin aineistosta neljä merkittävää ei-hyväksyttävän 

käyttäytymisen aluetta: 

1) toisesta liikaa kertominen 

2) itsestä liikaa kertominen 

3) itse-esitysten tylsyys ja omien suoritusten listaaminen 

4) salaperäistäminen ja huomionhakuisuus 
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Toisesta liikaa kertominen tuli useaan otteeseen esille haastatteluissa kuvien jakamisen kautta. Kuvien 

jakamisella on suuri rooli sosiaalisessa mediassa ja suurin osa siitä koetaan hyväksyttävänä ja hauskana 

tapana kertoa omia kuulumisiaan muille. Kuvien lisäämisen sosiaaliseen mediaan on tutkittu olevan 

toiseksi merkittävin osallistumisen tapa heti tekstin tuottamisen jälkeen (Brandtzaeg & Heim 2009, 

173–174) ja kuvilla koetaan pystyttävän helposti kertomaan itsestä muille (Pempek, Yermolayeva & 

Calvert 2009, 233). Ihmiset haluavat kuitenkin itse kontrolloida omaa virtuaaliminuuttaan ja ahdistuvat 

siitä, että joku muu voi tulla sitä määrittelemään. Kuvia toisesta saa jakaa verkostolle vain, jos ne 

esittävät kohdettaan kunnioituksella ja hyvässä valossa. Merkittävää on myös se, kuinka laajalle 

joukolle kuvat näkyvät. Hyviin tapoihin kuuluukin luoda ensin yksityinen kansio ja paljastaa kuvat 

vasta sitten mahdollisesti myös muille:  

Siinä pitäis pyrkiä siihen, että siitä näkee, että se kuva on laadukas, silloin voi hyvällä 

omallatunnolla (julkaista sen). Mutta jos on kyse jostain bileillasta, niin ois se mun 

mielestä kohteliaampi ensin näyttää ne kuvat sille ihmiselle, tai laittaa ne ensin vaikka sille 

suljetulle ryhmälle näkyviin, ei heti suoraan kaikille. Varsinkin kun on sellasia ihmisiä, 

joilla on semmonen se kansio, että vaikka ihmiset ei oo sen kavereita, niin ne näkee silti sen 

kuvat. Mun kaveri on just sellanen...(h2).  

 

Haastateltavan verkoston jäsenellä on tapana julkaista kuvia viikonlopun sosiaalisista tapahtumista 

omassa profiilissaan. Profiili on vieläpä julkinen, joten kuka tahansa voi nähdä lisääjän sinne laittamat 

kuvat, mikä ei ole haastateltavan mielestä kovin miellyttävää tai hyvää käytöstä. Kuvien lisääminen 

sosiaalisen median sovellukseen ihmisestä, jota ei tunne kovin hyvin, ja etenkin niiden jakaminen 

laajalle yleisölle, tuli esille lähes kaikissa haastatteluissa ahdistavana kokemuksena:  

--- s. mediassa on just se, että sinne voi kuka tahansa lisätä valokuvia susta, joku Tuija, 

jonka oot tavannu kerran.. Se on vähän ehkä tyhmää silleen, että ne voi.... Ja sit tosi 

helposti tulee kaveripyyntöjä joiltain, joita oot nähny kerran ja sitten sä et ehkä haluu, että 

se tietää susta mitään tai niin... --- Sä voit miettii vaikka enemmän mitä sä kirjotat ja mitä 

sä laitat sinne, niin sen takia se tuntuu pahemmalta, että siellä jotenkin olis altis tavallaan 

tuntemattomien ihmisten, että ne näkee sut, kun live elämässä kun live-elämässä sä et voi 

niin paljon valita, että keitä sä näät ja keille sä kerrot asioita. (h1).  
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Haastateltava kokee, että sosiaalisessa mediassa saatetaan huomattavasti muuta elämää helpommin 

rikkoa ihmisen henkilökohtaisen tilan rajoja. Edellisessä luvussa käsittelemäni tietokonevälitteiseen 

kommunikaatioon kuuluvan fyysisen etäisyyden turvin uskalletaan toimia sosiaalisesti rohkeammin, 

jolloin väistämättä eteen tulee silloin tällöin myös sosiaalisesti epämukavalta tuntuvia tilanteita. Toisen 

ihmisen, etenkään täysin tuntemattoman, ei toivota pystyvän kontrolloimaan sitä, miltä sosiaalisessa 

mediassa näyttää muiden silmissä. Näennäinen kontrollin tunne oman profiilin hallinnasta tekee 

tilanteesta vielä hämmentävämmän kontrollin todellisen olemattomuuden tullessa esille. 

Yksityisyydestä yksinkertaisesti ajatellaan eri tavalla puhuttaessa yhteisösovelluksista Internetissä ja 

muusta elämästä. Tutkittaessa normeja itsestä muille kertomisesta Internetissä ja muualla elämässä 

huomattiin, että online-maailmassa pätevät aivan omat sääntönsä. Normit itsestä kertomisesta muualla 

elämässä ja Internetissä eivät korreloi, vaan kumpaankin maailmaan sovelletaan niiden omia sääntöjä. 

(Mesch & Beker 2010, 588.)  

 

Mitä kaukaisempi ihminen kuvan jakaja on, mitä laajemmalle joukolle kuva jaetaan ja mitä 

intiimimpää tilannetta se kuvaa, sen helpommin ylitetään soveliaisuuden rajoja. Edellä jo esille 

tulleessa tutkimuksessa havaittiin, että naiset miehiä todennäköisemmin poistavat Facebookissa 

merkinnän (tagin) itsestään kuvasta ja syynä 89 prosentissa tapauksista on se, että he eivät mielestään 

näyttäneet kuvassa hyvältä. (Pempek ym. 2009, 233.) Tutkimuksessa pääteltiin, että itsen esittäminen 

fyysisesti viehättävänä oli naisille sosiaalisessa mediassa tärkeää ja sen eteen nähtiin vaivaa. Omassa 

aineistossani kuvista oltiin huolestuneita, kuten edellä mainitussa tutkimuksessakin, silloin, kun ne 

esittivät ihmisen tekemässä jotakin paheksuttavaa. omassa aineistossani esimerkiksi alkoholin käyttö 

tai vähäpukeisuus, tai silloin kun kuvattava ei mielestään näytä kuvassa hyvältä. Toisesta liikaa 

kertominen tai vääränlaisten asioiden kertominen ei ole hyväksyttävää kuvin, mutta ei myöskään 

tekstimuodossa. Tästäkin mainittiin, joskaan ei aivan yhtä usein. Tekstillä toisesta kertominen lieneekin 

helpommin huomattavissa yksityiselle alueelle tunkeutumisena kuin kuvan jakaminen ja siten sitä 

osataan paremmin myös välttää. Kuva voidaan tulkita monella tapaa, eikä toisen kaksoisleuka 

välttämättä vaikuta julkaisijan mielestä niin merkittävältä asialta, että kuva pitäisi jättää julkaisematta, 

toisin kuin tekstimuodossa ilmaistu väite: ”Onpas Marja lihonut.”. Yksi haastateltavista mainitsi 
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esimerkiksi olevansa huolissaan siitä, että joku kaveri kirjoittaa hänen seinälleen kommentin 

edellisillan baarireissusta, josta hän itse ei seinälleen kirjoittaisi verkostonsa lasten ja sukulaisten 

vuoksi. 

Toisesta ei saa kertoa liikaa, mutta vielä useammin hankaluuksia aiheuttaa liikaa itsestä kertominen:  

-en ainakaan kestä niitä testintekijöitä yhtään. Että jos floodaa toisen seinän täyteen sitä 

”Mikä Disney-prinsessa olet?” niin se on ihan saamarin ärsyttävää! Ihmiset kokee 

kiusalliseksi, jos joku kertoo itsestään liikaa. Tai tyyliin jostain vauvanulosteista, et jotenkin 

liian sellaista arkirealismia, että sitä ei suvaita. Se herättää yleistä pahennusta. (h6). 

 

Liiallisen avoimuuden oman elämän suhteen katsotaan olevan joko huomionhakuisuutta tai 

epätietoisuutta sosiaalisen median julkisesta luonteesta, mikä taas luetaan joko sivistymättömyydeksi 

tai yksinkertaisuudeksi. Haastateltavan esille ottama arkirealismi kuuluu väistämättä Goffmanin tausta-

alueelle, jonka toimien ei pitäisi näkyä julkialueella, aivan kuten vessassa käyminen kuuluu muuallakin 

elämässä tausta-alueella niin samoin virtuaalimaailmassa (Goffman 1959, 133–134). Osan ihmisistä 

katsotaan myös toimivan avoimesti, koska he nauttivat julkisuudesta ja saamastansa huomiosta. 

Amerikkalaisessa tutkimuksessa ihmisten itsestään kertomien asioiden yhteydestä läheisyyden 

tunteisiin Facebookissa todettiin (Jinb, Jinc & Park 2011), että läheisyyden tunteita Facebookissa 

kokevat enemmän ne, jotka kertovat itsestään paljon ja positiivisia asioita, kuin ne, jotka pyrkivät 

paljastamaan itsestään merkityksellisiä asioita suunnitellusti läheisyyden tunteiden lisäämiseksi. 

Tutkijat katsovat, että koska aitoutta ei kenties pidetä sosiaalisessa mediassa niin merkittävänä tekijänä, 

kuin kasvottaisessa kommunikaatiossa, ei aitoutta esittävillä kertomuksilla itsestä voi saavuttaa yhtä 

paljon kuin muualla elämässä. Spontaanissa ja hauskassa mediumissa arvostetaan spontaania ja 

hauskaa kommunikaatiota. Useimmat ihmiset eivät myöskään etsi syviä ihmissuhteita Facebookista, 

vaan rakentavat niitä muilla elämänalueillaan. (Jinb ym. 2011, 1980–1981.) Oma aineistoni tukee 

tutkimuksen tuloksia. Parisuhteesta, ja etenkin sen ongelmista, kertominen mainittiin lähes kaikissa 

tekemissäni haastatteluissa ongelmallisena sosiaalisessa mediassa:  

Semmonen asia, mitä mä en ikinä haluais tehdä, eli sillä oli sellanen ”in al relationship 

with” juttu yhteen poikaan. Sit se muutti sen ”it's complicated”ja se tuli siihen etusivulle. 

Sit meni pari päivää ja sit sille oli tullu yhtäkkiä ”single”, sit kaikki tietysti kyseli siltä 
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”Mitä! Mitä on tapahtunut?”. Jotenkin ällöttävää, että se selitti sitä niitten eroa siellä 

Facebookissa. Musta se on vähän surullista, että joku oikeesti olettaa, että on ihan okei 

kertoo Facebookissa jostain erostaan tollain. Tai tietenkin vois, jos ois vaan joku kolme 

kaveria ja ne olis kaikki sun läheisiä, niin sillon vois kertoa, mutta kun silläkin tytöllä on 

varmaan joku 400 kaveria, niin sit jotenkin...(h1).  

 

Parisuhteestaan kertoessaan ihminen kertoo automaattisesti myös toisesta ihmisestä ja mahdollisesti 

asioita, joita toinen ei haluaisi julkisesti kerrottavan. Yllä olevassa tarinassa verkoston jäsen joutuu 

tahtomattaan toisen henkilökohtaisen elämän keskeisiin tilanteisiin. Kenties haastateltava tuntee 

ahdistusta siitä, että joutuu tilaan, jossa hänen ei selkeästi pitäisi olla. Samalla tavalla kuin jos joutuisi 

konkreettisesti samaan huoneeseen eroavan pariskunnan kanssa. Myös mahdollisen 

”parisuhdestatuksen” eli ”kihloissa”, ”sinkku” ja niin edelleen, merkitsemisen katsottiin olevan 

riskialtista. Moni haastateltavista mainitsi parisuhdeasiat sellaisena elämänalueena, joka on syytä pitää 

poissa omasta profiilista. Erityisen ongelmalliseksi asia muuttuu erotessa, jolloin joutuu ilmoittamaan 

koko verkostolle asiasta ja vastaanottamaan kiusallisia kysymyksiä aiheesta. Kiusaantuminen toisen 

epäsoveliaalta tuntuvasta kerronnasta itsestään oli haastateltavien mukaan varsin yleinen ilmiö 

sosiaalisessa mediassa. Kysyttäessä kirjoitetaanko sosiaalisessa mediassa avoimesti vaikeista tunteista, 

olivat vastaukset seuraavanlaisia:  

No ei mun mielestä… Tai siis kirjotetaan, just sinne just Livejournaliin niihin 

lukkomerkintöihin
22

 (nauraa). Mutta muuten niin... kyllä jotkut ihmiset kirjottaa tosi 

avoimestikin, mutta niissä on monesti se ongelma, että ihmiset ei oikein tiedä miten 

suhtautua. Että jos joku kirjoittaa vaikka tosi avoimesti omasta elämästään, niin se voi 

aiheuttaa vähän semmosta kummastusta. Että ”Onkohan siellä nyt kaikki muumit laaksossa 

-tyylisesti? (nauraa)”(h2).  

 

Sosiaalisessa mediassa tavoiteltu Goffmanin ryhmäesitys vaihtelee luonnollisesti kunkin ystäväpiirin 

mukaan, mutta ainakin aineistoni noin 25-vuotiaiden opiskelijoiden keskuudessa se keskittyy 

ajankohtaiseen kulttuuriin, yhteiskunnalliseen keskusteluun, hauskoihin sattumuksiin ja arjen 

kuvaukseen. Mielellään ei käsitellä henkilökohtaisia vaikeuksia, alkoholinkäyttöä, parisuhdetta tai 

kovin radikaaleja yhteiskunnallisia mielipiteitä.  Esitys keskittyy siis etäisiin, joskus jopa pinnallisiin ja 

                                                 
22

  Merkinnät, joihin pääsee käsiksi vain salasanalla, jonka saa vain merkinnän kirjoittajalta 
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viihteellisiin asioihin ja muidenkin toivotaan keskittyvän niihin. Ongelmallisen henkilön voi myös 

estää, jolloin tätä ei tarvitse erottaa omasta sosiaalisesta verkostosta, mikä voisi aiheuttaa närää tai 

uuden sattumuksen. Estetyn henkilön esitykset vain katoavat oman profiilin näkyvistä ilman että tämän 

tietää asiasta mitään. Toinen merkittävä tapa kontrolloida epämiellyttäviä sattumuksia sosiaalisessa 

mediassa, oli hiljaisuus. Se, että ihmiset eivät kommentoi jotakin esitystä pitäisi haastateltavieni 

mukaan joskus osata tulkita kritiikiksi. Asioiden kertomatta jättäminenkin saattaa johtaa vaikeuksiin. 

Lähes kaikkia haastateltavia olivat ärsyttäneet salaperäistäjät eli ihmiset, jotka kertovat kokeneensa 

jotakin poikkeuksellista ja vihjasivat siitä julkisesti, mutta eivät kuitenkaan jakaneet itse asiaa:  

---mä laitan yleensä niille ihmisille, jotka laittaa jotain, että ”Tänäänpä sattui yksi kiva 

juttu” ja sit ne ei kerro, että mikä. niin niille, että ”No mitä?”, sitten se laittaa että ”Enpä 

kerro!”sitten tekis mieli laittaa tyyliin hv, mutta ehkä mä oon jättäny laittamatta. Mutta se 

on tosi tympeetä, että musta se olis paremp,i että ne ei sit laittais mitään...(h2).  

 

Haastateltavan kuvaama käytös nähdään kiusantekona tai huomionhakuisuutena. Goffmanin mukaan 

salaperäistämisellä pyritään luomaan etäisyyttä itsen ja muiden ihmisten välille, jolloin pystytään 

paremmin kontrolloimaan muille annettua vaikutelmaa. Jos asia kerrottaisiin suoraan, sen antama 

vaikutus ei enää olisi omissa käsissä. Antamalla toisen ihmisen mielikuvituksen laukata mitä 

ihmeellisimmissä tapahtumaketjuissa, on vaikutus taattu. Onnistuakseen vaikutusyritys vaatii kuitenkin 

saman etäisyyden jatkuvan säilyttämisen; jos ihminen toisena päivänä kertoo kaiken ja toisena päivänä 

yrittää olla salaperäinen, ihmiset näkevät roolin lävitse. (Goffman 1959, 78–81.) Vaikka 

ymmärretäänkin, että kaikkia jännittäviä ja suuria asioita ei haluta jakaa koko verkoston kesken, 

pidettiin parempana ideana yleensä jättää sitten kokonaan kirjoittamatta asiasta. Toisaalta salaperäinen 

päivitys voi toimia myös savumerkkinä läheisille, joita pyydetään sen avulla ottamaan 

henkilökohtaisesti yhteyttä:  

En mä tiiä, että haluuko se silleen, että jos sä laitat sinne, että nyt on paha olo, että onko se 

semmonen, että se ajattelee, että kun sen tosikaverit näkee sen, niin ne sitten soittelee? Että 

se on tämmönen tiedon levittäminen yhteen paikkaan, sitten kaikki näkee sen ja sitten ne 

ottaa yhteyttä...”(h8).  
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Enigmaattinen viesti voi olla tarkoitettu läheisemmälle ystäväpiirille, joka osaa tulkita sitä ja lukea sen 

taakse piilotettuja merkityksiä. Haastateltava tuo ilmi myös Facebookin tehtävän käyttäjiensä 

henkilökohtaisena tiedotuskanavana. Osa sosiaalisen median teksteistä ei ole lainkaan enigmaattisia:  

Mua ärsyttää kun joillain ihmisillä on jotain maailman tavallisimpia statuksia kun vaikka 

”söi” ja ”meni jumppaan”. Niin sitten mä ite kirjotan aina jonkun statuksen että ”naamani 

on keltainen ja vihaan juutalaisia” silleen tahallaan, koska mua ärsyttää ne tavalliset 

ihmiset. Toi on ehkä jotain käänteistä, että mä haluan erottua sieltä joukosta ja ilmaista 

itseäni jotenkin poikkeavasti, kun vertaa niihin muihin. (h1).  

 

Facebook on paikka, jossa kuka tahansa saa julkisuutta valitsemalleen aiheelle. Moni haastateltavista 

kuitenkin ihmetteli verkostonsa jäsenten aihevalintoja. Kertomukset siitä, kuinka on siivonnut, syönyt, 

käynyt töissä tai katsonut televisioita eivät olleet saavuttaneet suurta suosiota haastattelemieni ihmisten 

keskuudessa. Muiden verkoston jäsenien toivottiin siis keskittyvän hieman myös kertomustensa 

viihteellisyyteen, ei ainoastaan kirjoittavan ylös arkiset toimensa. Tylsien raportoijien erityisen 

ärsyttävä muoto on haastateltavien mukaan tylsä suorittaja:  

Ihmiset tuo sellasta omaa suorittaja-asennettaan jotenkin sinne. Että mulla on aika monta 

kaveria, jotka listaa päivän saavutuksensa, sillain ”Heräsi aikaisin, opiskeli kahdeksan ja 

puoli tuntia, kävi sen jälkeen jumpassa ja nyt aikoo viettää illan täydellisen poikaystävän 

kanssa. Se on musta aika kammottavaa.  (h6). 

 

Omien suoritusten listaaminen voidaan sijoittaa Goffmanin teoriassa dramatisoimisen kohtaan. 

Dramatisoinnilla tuodaan esille henkilön esitystä tukevia, mutta helposti piiloon jääviä seikkoja. 

(Goffman 1959, 40). Facebookin statuspäivitys on erinomainen väylä dramatisoida sellaista omaa 

toimintaansa, joka jäisi muuten vallan huomiotta. Suorittajien ja avautujien lisäksi on käyttäjätyyppi, 

joka enemmän tai vähemmän tietoisesti vääristelee identiteettiään sosiaalisessa mediassa ja aiheuttaa 

sen kautta hämmennystä muissa. Näiden käyttäjien jokaisen liikkeen on oletettavasti tarkoitus tehdä 

jonkinlainen tietty ja etukäteen mietitty vaikutus muihin. Asiaa ei kuitenkaan onnistuta suorittamaan 

hienovaraisesti, vaan ihmiset pääsevät esityksen kulisseihin ja ärtyvät siitä:  

Sen huomas, että se lista oli nimenomaan tarkotettu siihen, että se haluaa tehdä naisiin 

vaikutuksen siellä. Se on kauhee sellanen naistenmies oikeessakin elämässään muutenkin, 
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että sen takia se naurattikin niin paljon, kun pysty näkeen niitten sen paljastusten taakse. 

(h7).  

 

Naistenmies ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi, että sitoutuminen johonkin rooliin vaikuttaa siihen 

mitä muita rooleja tämä voi ottaa omakseen. Sitoutuminen naistenmiehen rooliin sulkee muita ovia ja 

pakottaa ylläpitämään naistenmiehen rooliin kuuluvaa julkisivua, siltä odotettuine yksityiskohtineen 

(Goffman 1959, 37). Haastateltavat antoivat ymmärtää, että huomaavat, jos joku yrittää harkitusti 

esiintyä tehdäkseen tietynlaisen vaikutuksen muihin. Tämä voi pitää paikkansa, mutta esiintymisen voi 

huomata vain sellainen ihminen, joka tuntee esittäjän myös sosiaalisen median ulkopuolella. Goffman 

on haastateltavien kanssa samaa mieltä siitä, että vaaditaan erittäin taitava esiintyjä, jotta voi hallita 

kaikkia tahattomia eleitään (emt. 19). Kaikki haastateltavien antamat esimerkit aiheesta nojasivat 

siihen, että ihmisen tiedetään käyttäytyvän eri tavalla netissä, kuin muualla elämässään. Esitys saattaa 

hyvinkin mennä läpi sellaisille, jotka nojaavat pääasiassa sosiaalisen median antamiin tietoihin. 

Esittämiseen ja vaikutuksentekoyrityksiin suhtauduttiin myös ymmärtäväisesti. Tietenkin ymmärryksen 

taso riippuu siitä, minkä roolin on valinnut esitettäväkseen, kuinka se sopii muiden esityksiin ja mitä 

sillä ajetaan takaa. Kukaan tuskin ahdistuu siitä, että joku yrittää olla rohkeammin läsnä, kuin tälle olisi 

sosiaalisten taitojen perusteella luontaista: 

Jos joku ei oo tyytyväinen itseensä, niin kyllä se voi esittää jotain ponia, jos se haluaa, jos 

se on tyytyväisempi itseensä ponina. --- ei kaikki ihmiset välttämättä oo onnellisia just 

sellasina kun ne on, vaan jokainen ihminen voi muuttua ja kehittyä moneen eri suuntaan. 

En nyt tarkota, että pitäis koko ajan valehdella. Mutta ei tarvi jumittua johonkin rooliin, 

että on vaikka ujo, vaan voi yrittää kehittyä rohkeaksi ja esiintyä rohkeena, jos siitä tulee 

onnelliseksi. (h1).  

 

Huonoksi käyttäytymiseksi sosiaalisessa mediassa lasketaan siis ensinnäkin itsestä liikaa kertominen. 

Itsestä ei saisi kertoa niin yksityisiä asioita, että muut verkoston jäsenet joutuisivat tuntemaan itsensä 

salakuuntelijoiksi toisen yksityiselämässä. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi parisuhde ja sen ongelmat. 

Myöskään toisista ihmisistä ei saa kertoa liikaa. Tämä tuntuu tapahtuvan useimmiten valokuvien 

kautta, mutta voi myös liittyä yhteisiin kokemuksiin, joiden käsitteleminen profiilissa ei ole sopivaa 

materiaalia joillekin muille verkoston jäsenille. Esimerkkinä tästä mainittiin baarissa käymisestä 
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puhuminen silloin, kun verkostossa on mukana myös lapsia. Toisesta jotakin julkisessa sosiaalisen 

median profiilissa kerrottaessa tunkeudutaan sille alueelle, jolla ihmisellä näennäisesti on valta itse 

määritellä itsensä. Jos joku tulee tälle alueelle ristiriitaisten esitysten kanssa, rikkoutuu ihmisen huolella 

itselleen rakentama esitys. Toisaalta Facebookin tapaisten ankkuroituihin suhteisiin perustuvien 

sosiaalisten median sovellusten vahvuus perustuu juuri siihen luottamukseen, jonka ihmisen 

ympärilleen keräämä verkosto ja näiden vahvistavat viestit henkilön aitoudesta luovat. Myös 

Goffmanin mukaan luottamus on olennaista: ”--- kuka tahansa esitysryhmän jäsen voi tehdä esityksen 

naurunalaiseksi tai turmella sen käyttäytymällä asiaankuulumattomasti. Jokaisen jäsenen on pakko 

luottaa kumppaneidensa käyttäytyvän hyvin ja asianmukaisesti, ja näiden puolestaan on luotettava 

häneen.” (Goffman 1959, 94). Kun henkilöön ei voida enää luottaa tai tämä häiritsee esitystä 

jatkuvasti, tämä voidaan Facebookissa blokata tai poistaa koko verkostosta Käyttäytymisellä 

Facebookissa on seuraamuksia myös sen ulkopuolella: 

-meidänkin kaveriporukassa oli mukana vähän semmonen etäisempi tyyppi, joka oli ollu 

mukana kesäreissulla ja laittanu - siellä oli otettu tietysti valokuvia ja siellä porukka heiluu 

sillain aataminasussa välillä ja muutenkin humalapäissään -niin se oli sitten lyöny niitä 

kuvia julki sillain, että ei ollu rajannu niitä kuvien esityssääntöjä. Siitä sitten tietysti 

muutama tyyppi, jotka olin näissä kuvissa, otti vähän hermoon ja rupes metelöimään. 

Erityisen iso ongelma oli sen jälkeen, kun se kaveri ei suostunu poistaan niitä kuvia…. siis 

ainoo rangaistus, mikä siitä sitten seuras oli sosiaalinen rangaistus todellisessa elämässä, 

että tietysti sen kaverin arvostus meidän porukan silmissä vähän laski siitä. Aika selvää oli, 

että sitä ei enää otettu seuraavana kesänä mukaan. (h5). 

 

 Käyttäytymissääntöjen tiedostaminen on olennaista, mikäli haluaa pysyä osana ryhmää. Seuraavassa 

luvussa käsittelen luottamuksen ja yksityisyyden teemoja enemmänkin esittelemällä haastateltavien 

kokemuksia yksityisyydestä, sen puutteesta ja siitä, miten sitä voi suojella. 

5.3 Hyökkäys on yksityisyyden paras puolustus  

 

Luottamus on merkittävä asia jo siinä vaiheessa, kun tehdään päätös sosiaaliseen mediaan 

osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä. Luottamus sosiaalisen median sovellukseen ja omaan 

sosiaaliseen verkostoonsa sen sisällä vaikuttavat olennaisesti siihen miten sosiaalisessa mediassa on 
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läsnä ja mitä siitä saa irti. Luottamuksen puute vaikeuttaa osallistumista tai saattaa jopa estää sen 

kokonaan. On vaikea yrittää kertoa itsestään muille, jos koko ajan pelkää tietojen joutuvan vääriin 

käsiin. Pyrin tässä luvussa selvittämään minkälaiset asiat sosiaalisessa mediassa tuntuvat turvattomilta 

ja minkälaiset asiat taas tekevät sosiaalisesta mediasta turvallisen oloisen tai kotoisan. Lisäksi 

käsittelen haastateltavien kokemuksia siitä, voiko tai kannattaako sosiaalisessa mediassa olla aito ja 

kuinka aidoiksi haastateltavat kokevat muiden kertomukset itsestään. Suurimpia huolenaiheita 

sosiaalisessa mediassa luottamuksen näkökulmasta ovat yksityisyys ja sen hallitseminen. Niin kauan 

kuin Internet on ollut olemassa, on myös oltu huolissaan sen tarjoaman anonymiteetin mukanaan 

tuomista mahdollisista identiteettipetoksista ja erilaisista tietovuodoista. Internetin mahdolliset 

miljoonayleisöt kummittelevat kaiken julkaisutoiminnan taustalla ja yritysten näkymätön tiedonkeruu 

kaivaa myös pohjaa luottamukselta. Yksityisyyden kannalta huolestuttavaksi koettiin: 

1) Tiedon leviämistä ja sijaintia on mahdoton kontrolloida 

2) Oman verkoston turvattomuus 

3) Muiden ihmisten huolimattomuus oman yksityisyytensä suhteen 

4) Muiden ihmisten mahdollinen huolimattomuus toistensa tietojen suhteen 

5) Internetin tarjoamat helpot keinot muiden ihmisten hämäämiseen ja anonymiteetin tarjoama 

suoja huonolle käytökselle 

 

Kaikki haastateltavat kokivat jotkin sosiaalisen median puolet ahdistaviksi, tai ainakin hieman 

turvattomiksi. Eniten ahdistusta sosiaalisessa mediassa yksityisyyden ja luottamuksen kannalta 

aiheuttaa se, että sosiaalinen media ei voi verkostoluonteensa vuoksi koskaan olla täysin sen käyttäjän 

omassa hallinnassa. Itse muille jakamaansa tietoa voi toki säännöstellä, mutta sen leviämistä taas ei voi. 

Tiukoista yksityisyysasetuksista huolimatta tiedon leviämiseen vaaditaan vain yhden verkoston jäsenen 

”kopioi ja liitä” -toiminto.  Oma identiteetti jatkaa elämäänsä Internetissä silloinkin kun sitä ei ole 

vahtimassa ja koskaan ei voi olla varma missä kaikkialla se liikkuu:  

Aikaisemminhan oli, esim. irc-galleriahan oli nimimerkillä. Nykyään Facebook on nimellä, 

se on sekä hyvä että huono, musta tuntuu että mä olin ehkä enemmän nimimerkin takana 

jotenkin suojassa. --- Esimerkiksi baarissa yks poika tuli sanoon mulle että: Moi - 

haastateltavan etu ja sukunimi-! Sit mä olin silleen että: Kuka sä oot? ja sit se oli että: Sä 

oot yhen ton mun koulukaverin sukunimi, etunimi kaveri, että mä oon kattonu sua joskus 

Facebookissa”.  Sit mä olin silleen, että ”Mitä v---a?!”. Jotenkin spookya...”(h1).  
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Haastateltava pelästyi sitä, että tämän oma profiili oli itsenäisesti luonut yhteyksiä Internetissä muihin 

ihmisiin ja muodostanut live-elämässä tuttavallisuuden mahdollistavan suhteen toiseen sosiaalisen 

median käyttäjään. Se, että joku tietää nimesi ja voi tervehtiä sinua sillä, ilman, että olet itse ollut 

aktiivinen suhteen muodostumisessa, oli haastateltavan mielestä hieman pelottava kokemus. 

Sosiaalisen median ennakoimattomuus ja se, että sen käyttäjän on mahdoton hahmottaa oman 

profiilinsa näkyvyyttä ja sen antamia vaikutelmia tekevät siitä yksityisyyden kannalta haastavan alueen. 

Tiedon leviämisen mahdollisuuden lisäksi tiedostetaan se, että tiedot tallentuvat jonnekin ikuisiksi 

ajoiksi, eikä kukaan voi ennustaa mihin tietoja voidaan tulevaisuudessa käyttää: 

Kaikki tieto mitä sinne itse vapaaehtoisesti julkaisee niin saattaa joskus sitten olla 

hyödynnetty jossain muussa yhteydessä mihin se ei oo tarkotettu ja jos ei sitä aktiivisesti 

tiedosta niin siinä varmaan helposti myös sitten sortuu kertomaan asioita joille ei nää ehkä 

mahdollisia haittoja tulevaisuudessa...(h4).  

 

Haastateltavan huoli tiedon mahdollisesta väärinkäytöstä tulevaisuudessa nousi esille jo luvussa 2.1, 

kun esittelin sosiaalisen median tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia, käytännöt tiedon 

tallentumisesta ja säilyttämisestä ovat vielä muodostumatta, eikä kukaan voi ennakoida, mitä kaikelle 

sille sosiaaliseen mediaan jatkuvasti syötetylle tiedolle lopulta tapahtuu. Useimmat haastateltavat eivät 

kuitenkaan pitäneet asiaa kovin tärkeänä:  

Mua ei sillain ahdista, että joku Facebook voi käyttää niitä (ihmisten kuvia tai tietoja) 

mainoksissaan. Ei ne  _mun_ naamaa siä käytä oikeesti, ketään ei varmasti kiinnosta! (h6).  

 

Kenties juuri sosiaalisen median sisällön pääasiallinen pinnallisuus toimii turvakeinona tässäkin 

asiassa. Luvussa 5.2 nostin esille haastateltavien huomiot siitä kuinka ihmiset jakavat itsestään helposti 

liikaa tietoa, tai vääränlaista tietoa, mikä saa muut verkostossa tuntemaan myötähäpeää ja ahdistumaan 

sosiaalisen median yksityisyyttä loukkaavasta luonteesta. Ihmiset saavat tietää toisesta enemmän kuin 

haluaisivat, eivätkä aina voi estää tiedon tunkeutumista omaan profiiliinsa. Vaikka itse pitäisi huolen 

siitä, että ei kerro liikaa tai vääriä asioita, koskaan ei voi olla varma siitä, että muut ihmiset omassa 

verkostossa eivät myöskään tee sitä. Oman verkoston laajuus ja laatu vaikuttavat voimakkaasti siihen, 
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millä tavalla ihminen osallistuu toimintaan sosiaalisessa mediassa. Jos verkostoonsa hyväksyy ihmisiä 

esimerkiksi työpaikaltaan, joutuu sisältöä tarkkailemaan aivan uudenlaiselta näkökannalta, verrattuna 

siihen, että verkostossa olisi ihmisiä ainoastaan vapaa-ajan yhteyksistä. Luonnollisesti 

haastatteluaineistoni nuorehko ikähaarukka vielä korostaa tätä asiaa. Useat haastateltavat mainitsivat 

joko mummin, nuoremman serkun tai muun sukulaisen, jonka Facebookiin liittymisen myötä he ovat 

joutuneet ensinnäkin itse muuttamaan käytöstään siellä ja toisekseen ovat myös joutuneet huolehtimaan 

muun verkostonsa käyttäytymisestä mummille sopivalla tavalla. Pyysin haastateltavaa pohtimaan sitä, 

miksi ihmiset eivät välttämättä ole aidoimmillaan Facebookissa:  

No siinä on varmaan just se, että kun siellä on niitä ihmisiä, monilla on niitä ihmisiä vaikka 

että joiden kaa ne ei oo vaikka hyviä kavereita, mutta, jotka ne on vaikka jostain 

sosiaalisista syistä joutuneet hyväksyyn ne kavereikseen ja sitten ne ei ehkä  just halua 

kertoa tiettyjä asioita itsestään, eikä niillä oo mitään velvollisuuttakaan kertoa mitään. Niin 

sitten ehkä siinä on se, että kun antaa sitten vaan niitä tiettyjä osia itsestään niin se 

muuttaa vähän sitä... (h1).  

 

Kaikki haastateltavat olivat kokeneet Facebookin kohdalla paineita hyväksyä kaveripyyntöjä sellaisilta 

ihmisiltä, joita eivät oikeastaan haluaisi verkostoonsa. Useimmiten tällaiset henkilöt ovat vanhoja työ- 

tai koulukavereita, joihin ei nähdä oikeastaan syytä pitää yhteyttä. Kaveripyyntö pitää kuitenkin 

hyväksyä, jotta välttäisi ikävän sosiaalisen tilanteen, jos sattumalta törmää ihmiseen vielä joskus 

jossakin. Kysyttäessä voisiko verkostosta poistaa ylimääräiseltä tuntuvat ihmiset, tyypillinen vastaus 

on:   

No periaatteessa vois poistaa joo, mut siinä on se, että mä saatan kuitenkin nähdä niitä 

jossain, niin mä en halua niinkun loukata niitä ja sit siinä on kanssa se, että kun jotkut 

niistä on lapsia niin ne on niinkun aktiivisia sen median käyttäjiä ja ne huomais jos mä 

poistaisin ne! (h6).  

 

Vain yksi haastateltavista kertoi jatkuvasti kieltäytyvänsä kaveripyynnöistä, muut hyväksyivät kavereita 

melko vapaamielisesti ja asettivat näille ihmisille myöhemmin tiukempia yksityisyysasetuksia tai 

blokkaavat heidät kokonaan. Aineistossani tulivat esille myös perinteiset identiteettivarkauden uhat ja 

mahdollisen anonymiteetin mukanaan tuoma vastuuton käytös. Identiteettipetoksia ei kuitenkaan 
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nostettu esille kovin todennäköisenä uhkana, sillä niiden katsottiin ensinnäkin olevan harvinaisia ja 

toiseksi huijausyritysten katsottiin yleensä olevan myös helposti tunnistettavissa, jos käyttäjä vain on 

kokenut sosiaalisessa mediassa toimija. Ihmiset myös tyypillisesti ajattelevat itse olevansa turvassa 

yksityisyyteensä kohdistuvilta loukkauksilta, kun taas muiden katsotaan olevan hieman suuremmassa 

vaarassa altistua niille, vasta omalle kohdalle sattunut yksityisyyden loukkaus saa ihmisen 

tiukentamaan yksityisyysasetuksiaan. (Debatin ym. 2009, 101–102.)  

Yksityisyyden suojeleminen ei välttämättä ole niin helppoa sellaisille sosiaalisen median käyttäjille, 

jotka eivät tunnista tai tiedosta uhkia. Kysymykseen Minkälainen ihminen pärjää parhaiten 

sosiaalisessa mediassa? sain monilta vastaukseksi, että sellainen ihminen yleensä pärjää, joka on 

käyttänyt sosiaalista mediaa jo kauan ja osaa siksi lukea sitä hyvin ja toimia itselleen sopivalla tavalla 

sen sisällä. Selkein tapa suojella omaa yksityisyyttä sosiaalisessa mediassa on tietysti erilaisten 

yksityisyysasetusten käyttö. Merkittävimpiä näistä ovat erilaiset asetukset, joilla rajataan ihmisiä ulos 

omista tiedoista ja toisaalta annetaan toisille pääsy niihin. Facebook toimii siten, että oletuksena on, 

että kaikki ”ystävät”, näkevät kaikki profiilin tiedot. Profiilin sisällä pystyy kuitenkin tekemään lisää 

asetuksia, pääasiassa muodostamalla erilaisia ryhmiä, jotka näkevät eri asiat profiilissa. 

Haastatteluaineistossa esille tuli ryhmiä kuten ”läheiset”, ”työkaverit” ja ”randomit”. Haastateltavista 

vain yksi ei ollut lainkaan tehnyt ryhmiä Facebookin sisällä. Monenlaisia muitakin keinoja suojella 

yksityisyyttään sosiaalisessa mediassa tuli haastatteluissa esille, tärkeimpinä ryhminä erilaisten uhkien 

tiedostaminen ja oman järjen käyttö: 

1) Oman järjen käyttö 

2) Yksityisyysasetusten käyttö 

3) Erilaisten yleisöjen läsnäolon ja uhkien yksityisyydelle tiedostaminen 

4) Vakavien ja arkirealististen aiheiden vältteleminen 

5) Aktiivinen sosiaalisen median käyttö oman yksityisyyden lisäämiseksi 

 

Ryhmien muodostamisella ei ainoastaan rajata profiilin näkyvyyttä, vaan myös saadaan itselle tunne 

verkoston hallinnasta ja parempi käsitys siitä, keitä verkostoon kuuluu ja minkälaisten ihmisryhmien 

ehdoilla omia esityksiä tulee luoda. Verkostoissa saattaa olla satojakin ihmisiä, joten kaikkien 

ajatteleminen yksilöinä julkaisua valmistellessa ei useimmiten ole mahdollista. Se, että tiedostaa omaan 
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verkostoonsa kuuluvan ihmisiä virallisemmilta elämänalueilta, kuten töistä tai mahdollisesta 

järjestötoiminnasta, vaikuttaa siihen mitä profiilissaan julkaisee:  

--. pitää miettiä vähän, että mitä siihen statukseen kirjoittaa. Kun siellä on kuitenkin 

sellasia ryhmiä, että jotkut tietyt asiat, jotka mä voisin jakaa mun lähimmille ystäville, niin 

en mä halua, että kaikki, jotka on siellä facebook-kavereina, saa tietää siitä. Ja sit taas 

toisaalta mä en voi käyttää jotain tietynlaista kielenkäyttöä siinä statuksessa, kun siellä on 

myös näitä politiikkakuvioiden kautta tuttuja kavereita, joiden kanssa on tavallaan 

kuitenkin…---- Ei voi tavallaan, kun ne tuntee sut kuitenkin niin rajotetun...kun ei oo niin 

kauheen läheinen tuttu joidenkin ihmisten kanssa, niin se saattaa antaa susta aika erikoisen 

kuvan jos sä heität jotain tollasta siellä niin...(h7).  

 

Haastateltava ei halua työkavereidensa tuntevan tätä aiva samalla tavalla kuin muiden verkostonsa 

ihmisten, vaan haluaa säilyttää näihin tietyn etäisyyden, kenties uskottavuutensa ja auktoriteettinsa 

säilyttämiseksi työympäristössään. Goffmanin mukaan ihminen jakaa sosiaalisen verkostonsa 

alaryhmiin, joista kullekin on varattu tiettyjä esityksiä. Mikäli julkialueen kontrolli ei onnistu, eli väärät 

alaryhmät seuraavat vääriä esityksiä, yksilö saattaa epäonnistua kaikissa esittämissään rooleissa 

(Goffman 1959, 150–151.) William Jamesin mukaan ihmisellä on niin monta minuutta, kuin on 

olemassa ihmisiä, jotka hänet tunnustavat (Rosenberg teoksessa Ashmore & Jussim 1997, 23). 

Sosiaalisen median profiilin kautta minuus esitetään kuitenkin kaikille näille tahoille yhtä aikaa ja tämä 

voi aiheuttaa ongelmia, joko esitetään joillekin ihmiselle minuutta toisin kuin haluttaisiin tai pyritään 

esittämään siitä niin neutraali versio, ettei kenelläkään voi olla mitään sitä vastaan. 

Yksityisyyttä suojellaan myös yksinkertaisesti käyttämällä omaa järkeä sen suhteen, mitä itsestään 

kannattaa sosiaalisen median kaltaisessa puoli- tai piilojulkisessa paikassa kertoa. Haastateltavat 

välttelevät vakavista aiheista kertomista, kuten parisuhteestaan, sen vaiheista ja ongelmista. Koska 

sosiaalisessa mediassa pitäisi aina pyrkiä kunnioittamaan toisten yksityisyyttä, rajautuvat läheiset 

ihmissuhteet ja niissä tapahtuvat muutokset lähtökohtaisesti myös kerronnan ulkopuolelle. Myös 

vakavammista sairastamisista tai esimerkiksi masennuksesta katsotaan aiheelliseksi vaieta sosiaalisessa 

mediassa. Poikkeuksia näihin sääntöihin löytyy helposti ja kaikilla haastateltavilla oli verkostossaan 

ihmisiä, jotka kertoivat haastateltavien sanojen mukaan kiusallisen yksityiskohtaisesti 

elämänvaiheistaan. Vakavien aiheiden ohella katsottiin aiheelliseksi sensuroida omasta elämästä liika 
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arkirealismi pois. Esimerkiksi vessakäynneistä tai erilaisista ruumiineritteistä, aikuisten tai vauvojen, 

toivottiin vaiettavan. Arkirealismin karsimisen katsottiin olevan hyväksi sekä profiilin haltijalle, että 

lukijoilla. Halutessaan välttää itsestä liikaa kertomista tai halutessaan luoda etäisyyttä sosiaaliseen 

mediaan, haastateltavat kertoivat keskittyvänsä kommentoimaan ja nostamaan esille yhteiskunnallisia 

aiheita, itsestä kertomisen sijaan.  

Kaikkein tehokkaimmaksi yksityisyyden suojelemisen asteeksi nostettiin kokonaan sosiaalisen median 

ulkopuolelle jättäytyminen. Moni haastateltavista korosti sitä, että kenenkään ei ole lainkaan pakko 

kertoa sosiaalisessa mediassa yhtään mitään itsestään, tai edes olla siellä läsnä. Muutamalla 

haastateltavalla oli hyvin proaktiivinen ote yksityisyytensä suojelemiseen sosiaalisessa mediassa. Sen 

sijaan, että näkisi sosiaalisen median pelkkänä uhkana yksityisyydelle, sen voi nähdä tilaisuutena 

hallita omaa sosiaalista verkostoaan ja sitä kuvaa, minkä antaa muille ihmisille itsestään. Toimimalla 

itse aktiivisesti oman identiteettinsä rakennuksen parissa saattaa torjua muiden tekemiä määritelmiä 

itsestä. Runsas julkaiseminen saattaa toimia jonkinlaisena sumuverhona, jolla voi silmänkääntäjän 

tavoin harhauttaa ihmiset katsomaan toisaalle. Runsaasta ja vaihtelevasta julkaisujen massasta voi 

myös olla vaikea erottaa todella merkittäviä asioita triviaaleista asioista ja näin itse julkaisija pitää 

tiukasti otteen omasta julkisuudestaan. 

Kaikesta sosiaalisen median aiheuttamasta ahdistuksesta ja käytettävistä varotoimista huolimatta 

sosiaalisessa mediassa viihdytään ja vietetään aikaa. Mikä saa ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi 

sosiaalisessa mediassa siinä määrin, että he uskaltavat jakaa siellä kuviaan, kokemuksiaan, 

mielipiteitään ja siten osan itsestään? Aineistoni mukaan merkittävimpiä turvallisuuden tunteita 

kasvattavia asioita sosiaalisessa mediassa ovat luottamus omaan lähiverkostoon, luottamus omaan 

tulkintakykyyn, sosiaalisen median keskittyminen pinnallisiin puoliin elämästä ja luottamus siihen, että 

kaikkien pitää esiintyä totuudenmukaisesti, koska he toimivat omalla nimellään oman lähiverkostonsa 

ympäröimänä. Sosiaalisessa mediassa viihdytään, koska siellä on kaikki muutkin. Ihmisen ympärilleen 

rakentama verkosto koostuu yleensä juuri niistä ihmisistä, joiden kanssa tämä viihtyy ja haluaa viettää 

aikaa. Kysyttäessä pelottaako heitä väärän tiedon leviäminen sosiaalisessa mediassa haastateltavat 

vastasivat, että luottavat omaan lähiverkostoonsa, eivätkä siksi ole huolissaan asiasta:  
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No ehkä turvallisuuden tuntua luo ainakin se, että ne ihmiset, joiden kanssa mä oikeesti 

jatkuvasti oon sosiaalisen mediassa tekemisissä niin ei oo niitä samoja ihmisiä, jotka jakaa 

itsestään liikaa. Koska mä tietenkin hengaan vaan fiksujen ihmisten kanssa. Niin että tota, 

tavallaan luottamus lähipiiriin, en mä tiedä onko siellä mitään muuta, mikä luo 

turvallisuutta… (h6).  

 

Luottamus omaan verkostoon voi perustua siihen, että päästää verkostoonsa vain ihmisiä joihin voi 

luottaa ja joiden kokee käyttävän sosiaalista mediaa samalla tavalla kuin sitä itse käyttää. Luottamus 

lähiverkostoon on merkittävä tekijä myös sen suhteen, voiko luottaa siihen, että omat tekstit tulkitaan ja 

ymmärretään halutulla tavalla. Haastateltavat korostivatkin sitä, että sillä ei oikeastaan ole niin väliä, 

tuleeko kaikkien taholta ymmärretyksi oikein. Kun lähipiiri kuitenkin osaa suhteuttaa tiedon oikein ja 

ymmärtää mitä mikäkin tarkoittaa, muulla ei ole väliä:  

Kyllä mä huomion sen, että ihmiset eivät aina ymmärrä mua ihan oikein, koska mä just 

saatan kirjoittaa tosi provokatiivisesti. Mulla on ehkä kuitenkin pikkasen semmonen ajatus, 

että mä kirjotan niitä päivityksiäni eniten niille ihmisille joitten kanssa oon tekemisissä ja 

jotenkin tiedän, että ne tuntee mut niin hyvin, että väärinymmärryksen riski on pieni. Ja 

sitten ne joista ajattelen, että ei niinkään välttistä tunne mua ja ymmärrä niin ne on sitten 

aika sellasia vieraita ihmisiä tai just niitä lapsia, joista en niin kauheesti piittaa. (h6).  

 

Sen lisäksi, että luotetaan omaan lähiverkostoon, luotetaan verkostoon ilmiönä. Warranting-teorian (ks. 

Walther ym. 2009, 232) mukaan henkilön uskottavuus tietokonevälitteisessä kommunikaatiossa on 

suuressa määrin riippuvainen siitä, löytyykö tälle riittävästi takaajia, eli henkilöitä, jotka todistavat 

tämän olevan sitä mitä tämä väittää olevansa (Walther ym. 2009, 232; ks. myös Ellison ym. 2006, 421). 

Todistuksia ei tarvitse ottaa ylös paperille allekirjoitusten kanssa, vaan ne luetaan huomaamatta muun 

tiedon ohessa ihmisen profiilista. Samalla tavalla kuin Wikipedian oletetaan pysyvän luotettavana, 

koska sille on olemassa niin suuri korjaava yleisö, oletetaan ihmistenkin pitäytyvän pääasiassa 

totuudessa toimiessaan oman sosiaalisen verkostonsa sisällä. Kaikki vahtivat siis toisiaan ja luovat 

yhdessä järjestelmän, johon voi yleensä luottaa. Haastatteluissa tuli vahvasti esille myös sosiaalisessa 

mediassa käsiteltävien aiheiden pinnallisuus, josta voi johtaa uudenlaisen lähestymistavan 

luottamukseen sosiaalisessa mediassa. Koska sosiaalisesta mediasta yleensä jätetään kaikki 

vakavammat ja henkilökohtaisemmat aiheet kokonaan pois, sen sisältämä tieto ei ole niin merkittävää, 
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että sen valheellisuudella olisi kovin suurta merkitystä. Valehtelu tai siitä kiinni jääminen suhteutetaan 

aina tilanteen merkittävyyteen ja aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että sosiaalisen median 

viihdyttämisen kontekstissa totuus ei ole kaikkein merkittävin arvo. Toisaalta nähdään myös paljon 

vaivaa oman yksityisyyden suojelemisen eteen, mikä viittaa siihen, että jotakin suojeltavaakin on. 

Yksityisyyden suojelu tehdään jo valitessa mitä ylipäänsä otetaan esille. Sosiaalinen media on 

kuitenkin nimenomaan tiedon jakamiseen perustuva ilmiö, joka ei voi toimia ilman ihmisten rohkeutta 

kertoa jotakin itsestään ja osallistua. Kaikki muutkin sosiaalisen median käyttäjät ovat ottaneet riskin, 

jakavat mielipiteitään ja osallistuvat keskusteluun. Tunne samassa veneessä olemisesta muiden 

sosiaalisen median käyttäjien kanssa luo turvaa:  

Se luo turvallisuuden tuntua, että kun siellä on oikeesti melkein _kaikki_, niin tavallaan, 

onhan se tyhmää ajatella, että se lois turvallisuuden tuntua, mutta tietyllä tavalla niinkun... 

(h:Niin muut on samassa veneessä?) Niin, että jos ne on laittaneet sinne jotain tietoja 

itsestään, niin yhtälailla se on niitten moka sitten, jos ne tiedot joskus vuotaa jonnekin 

NASAlle ja meidät lähetetään avaruuteen...(h1).  

 

Jos jokin sosiaalisen median teoreettisista yksityisyysuhista käy toteen, koskettaa ongelma silloin niin 

suurta massaa ihmisiä, ettei kukaan jää ongelman kanssa yksin, vaan kaikki lähetetään yhdessä 

avaruuteen. Haastateltavien kokemukset siitä kuinka sosiaalisen median kautta saa tukea ja apua 

ongelmatilanteissa, ideoita ja inspiraatiota itseä kiinnostavista aiheista ja kontaktin niihin ihmisiin 

joihin haluaa, kertovat siitä, että osallistuminen tuo mukanaan niin paljon, että siitä ei kovin helposti 

luovuta.  

Sosiaalinen media voi kaikkine yksityisyysongelmineenkin toimia joillekin ihmisille juuri 

yksityisyyden suojelemisen välineenä. Se tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa voi tuntea hallitsevansa 

sosiaalista kanssakäymistään ja ottaa tarvittaessa siihen hyvin helposti myös etäisyyttä. Ihminen voi 

kertoa juuri niitä asioita itsestään, joita haluaa kertoa, eikä vain niitä, jotka sattuvat sosiaalisissa 

tilanteissa tulemaan esille itsestä, kenties tahattomastikin. Sosiaalisesta mediasta voi myös halutessaan 

kirjautua ulos, kun taas livetilanteessa se voi olla vaikeampaa. Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, 

että sosiaalisen median tarjoamat edut päihittävät sen mukanaan tuomat mahdolliset riskit 

yksityisyydelle. Luottamalla muihin ja osallistumalla aktiivisesti sosiaalisesta mediasta saa eniten irti. 
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Omaan tulkintakykyyn luottaminen ja omien vaistojen noudattaminen sen suhteen mitä sosiaalisessa 

mediassa kannattaa tehdä ja mitä ei, mainittiin kaikissa haastatteluissa merkittävänä asiana. 

Haastateltavat kuitenkin myös kertoivat omassa verkostossaan olevan selkeästi sellaisia ihmisiä, jotka 

eivät kerta kaikkiaan ajattele lainkaan mitä siellä julkaisevat, mikä kertoo siitä, että kaikille sosiaalisen 

median käyttäjille eivät sen riskit joko ole tiedossa tai niistä ei välitetä ollenkaan, mikä on hieman 

huolestuttavaa. Tässä luvussa esille tullutta pinnallisuutta käsittelen vielä lisää luvussa 6.1, nyt 

siirrytään kuitenkin käsittelemään aitoutta sosiaalisessa mediassa. 

5.4 Tärkeintä on olla aito? 

 

Omassa aineistossani aitous tarkoittaa rehellistä kerrontaa elämästä sellaisena, kuin se oikeasti on, 

ilman, että sitä yritetään kiillottaa tai koristella jollakin tapaa. Aitoa minää ilmaistaan ”sanomalla mitä 

todella ajattelee”, kun taas valheellinen minuus ”sanoo sen, mitä ajattelee muiden haluavan, että 

sanoo”. Oman äänen ja siten aidon minän menettäminen on tyypillistä etenkin tytöille murrosiässä, kun 

sisäistetään sosiaalisen miellyttävyyden rooli, johon kuuluu jännitteiden vältteleminen ihmissuhteissa.  

(Harter teoksessa Ashmore & Jussim, 85–86.) Liittyykö sosiaaliseen mediaan oman äänen 

vaimentamista konfliktien välttelemisen nimissä? Edellisen luvun ongelmallisena pidetty liika tiedon 

jakaminen kertoo jotakin olennaista siitä, miten aitouteen suhtaudutaan Facebookissa ja muissa sen 

kaltaisissa yhteisösovelluksissa. Liika aitous onkin haitallista. Olemme jo selvittäneet, että aitous ei 

vaadi syvällistä avautumista koko elämän kaikesta sisällöstä (Attrill & Jalil 2011, 1638–1639) ja että 

pinnallinen ja runsas kerronta tuottaa parempia tuloksia kommunikaatiosta sosiaalisessa mediassa (Jinb 

ym. 2011, 1980–1981). Mutta miksi on näin? Haastateltavien puheesta selkeästi erottuvia esteitä 

aitoudelle yhteisösovelluksissa ovat osittain samoja kuin huolet yksityisyydestä: 

1) negatiivisen palautteen pelko  

2) tietokonevälitteisen kommunikaation rajallisuus oman itsen ilmaisussa  

3) verkoston suuri koko 

4) riskit yksityisyydelle  

5) esitysten keskittyminen pinnallisiin asioihin 
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Taloustieteen ja biologian parissa kehitetty signaaliteoria pyrkii selvittämään, mikä pitää 

ihmistenvälisen kommunikaation rehellisenä. Viesti on signaaliteorian mukaan luotettava silloin, kun 

sen valheellisen tuottamisen kustannukset ovat suurempia, kuin valheellisesta viestistä saatava 

mahdollinen hyöty. Teorian mukaan ihmisellä olisi usein syytä pettää muita ihmisiä omien 

tarkoitusperiensä ajamiseksi, mutta pettämisestä seuraavat sosiaaliset rangaistukset rajoittavat 

valheellisuuden kannattavuutta. (Judith Donath 2007, 233). Omalla nimellä omien ystävien keskellä 

toimiessa ihmisen kannattaa useimmiten pitäytyä suurimmalta osin totuudessa, tietokonevälitteisessä 

kommunikaatiossa tätä kutsutaan Warranting -teoriaksi (Walther ym. 2009, 232) ja se tarkoittaa sitä, 

että ankkuroidut suhteet sosiaalisen median sovelluksessa pakottavat ihmisen esiintymään 

totuudenmukaisesti. Signaaliteorian erilaisista signaalien luokista sosiaalisessa mediassa käytetään 

enimmäkseen konventionaalisia signaaleja, jotka perustuvat sosiaalisiin konventioihin, eivätkä siten ole 

koskaan täysin luotettavia. Arvioiva signaali väitteestä ”olen hyvä tekemään kakkuja” olisi hyvän 

kakun tekeminen ja sen asettaminen maistettavaksi, kun taas konventionaalinen signaali olisi saman 

asian ilmaiseminen suullisesti tai kirjallisesti, ilman todistusaineistoa eli hyvää kakkua. (Donath 2007, 

234). Jos ihmisen kakuntekokyvyt eivät ole tärkeitä jossakin yhteydessä, kakuntekoasiassa petetyt eivät 

todennäköisesti raivostu. Jos taas on kyse maan kansallisesta kunniasta kakunteossa, muuttuu sama 

petos merkittäväksi ja valheesta kiinni jäämisestä saattaa koitua vakaviakin seurauksia. Voidaan siis 

kuvitella, että ihmisten itse-esitysten totuudenmukaisuutta sosiaalisessa mediassa arvotetaan aina sen 

mukaan, kuinka merkitsevässä yhteydessä esitys tehdään. Esimerkiksi tosirakkautta deittisivuilta 

etsiessään ihmiset haluavat kerrottujen asioiden vastaavan todellisuutta (Ellison ym. 2006, 419). Moni 

haastateltavista oli sitä mieltä, että sosiaalisessa mediassa ei kannata olla aito:  

Koska se päästäis ne 200 ihmistä liian lähelle, jos mä olisin siellä täysin oma itseni. --- En 

mä ehkä ajattele, että se on vaikeeta, mä en vaan halua tehdä niin, koska siihen aitoon 

omaan itseen liittyy paljon kaikkea ristiriitaista ja negatiivista mitä mä en halua tuoda 

siellä esille.(h6).  

 

Aitoon omaan itseen liittyvät rosoiset ja monimutkaiset puolet eivät yksinkertaisesti tunnu kuuluvan 

sosiaalisen median maailmaan. Aitous ei myöskään välttämättä aina ole mielenkiintoista. Muiden 

ihmisten tylsät tekstit sosiaalisessa mediassa mainitsinkin yhdeksi ei-hyväksyttävän käytöksen 
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muodoksi luvussa 4.1. Sosiaalinen media koetaan viihtymisen, inspiraation ja mielenkiintoisten 

asioiden jakamisen paikkana, ei todenmukaisena muistikirjana henkilöiden arjen kulusta. Sen lisäksi, 

että ei välttämättä kannata olla aito, ei myöskään tarvitse olla. Haastateltavat tiedostavat itse kertovansa 

itsestään valikoituja asioita ja olettavat siksi muidenkin tekevän niin: En mäkään loppujen lopuks oo 

(aito), kun en mäkään jaa siellä kun tiettyyn pisteeseen asti tietoa, niin ei se oo niin tärkeetä sen takia... 

Ei sillä oo niin väliä, kukin voi vetää tyylillään. (h7).  

Sosiaalisessa mediassa verkostoa itselleen luodessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, miten verkoston 

koostumus vaikuttaa siihen, miten sosiaalista mediaa voi myöhemmin itse käyttää. Facebookin 

kohdalla useat haastateltavat mainitsivat työyhteyksien sosiaalisen median sisällä rajoittavan sitä, mitä 

ja miten voivat itsestään kertoa. Samoin sukulaisten läsnäolo voi rajoittaa tai ainakin muuttaa oman 

läsnäolon laatua sosiaalisessa mediassa:  

No tietenkin se on sillain, et Facebookissa huomaa vaikka, jos on jotain sukulaisia ja 

sillain niin niistä ihmistä näkee, joilla on ne sukulaiset, et ne ei välttämättä ihan kaikkee sit 

seinille kirjota... (h3).  

 

Muutama haastateltavista oli laatinut itselleen säännöt, joita he noudattavat työyhteyksien suhteen 

Facebookissa. Yksi haastateltava on esimerkiksi päättänyt, ettei tule lisäämään yhtään esimiestään 

verkostoonsa, koska haluaa pitää sosiaalisen median yksityiselämänsä alueena ja irrallaan työelämästä. 

Toinen taas haluaa pitää oikeastaan kaikki työhönsä liittyvät ihmiset erillään omasta sosiaalisesta 

verkostostaan, koska haluaa säilyttää työssään tietyn auktoriteetin, jota kaveruus Facebookissa saattaisi 

murentaa. Useat haastateltavat olivat tehneet erillisiä ryhmiä, joissa ihmiset näkivät joko enemmän tai 

vähemmän sisältöä riippuen siitä, kuinka läheisiä he profiilinhaltijalle ovat. Työsuhteille on myös 

olemassa oma sivustonsa LinkedIn, jota muutamat haastateltavista käyttävät virallisempien yhteyksien 

hallintaan. 

Brittiläisessä tutkimuksessa (Farrington-Flint ym. 2011) lähestyttiin Facebookin käyttöä tutkimalla 

siellä esitettyjä valheita, niiden motiiveita ja laatua. Facebookin käyttäjät jaettiin tutkimuksen tuloksena 

kolmeen luokkaan: julkikuuluttajat, kommunikoijat ja korkean interaktion käyttäjät. Julkikuuluttajia 
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motivoi oman kuvan kiillottaminen ja omien mielipiteiden esittäminen, kun taas kommunikoijat 

käyttävät sosiaalista mediaa viestiäkseen kahden kesken tai pienen ryhmän kesken. Julkikuuluttajat 

viestivät yleensä yhdeltä monelle, kun kommunikoijat yhdeltä yhdelle tai yhdeltä muutamalle. Korkean 

interaktion käyttäjät ovat laimeampi versio julkikuuluttajista, heidän tekstinsä on vähäsisältöistä, mutta 

he osallistuvat paljon ja käyttävät Facebookia myös kommunikoidakseen, vaikka eivät yhtä paljon kuin 

itse kommunikoijat. Valehteleminen, silloinkin kun oli kyse valkoisista valheista, jotka ylläpitävät 

sosiaalista kanssakäymistä, oli kaikkein vaikeinta kommunikoijille, jotka pyrkivät ylläpitämään 

ryhmäkoheesiota ja uudistamaan suhteitaan muihin verkoston jäseniin. Kommunikoijilla oli 

Facebookissa enimmäkseen ankkuroituja suhteita, eli verkoston ihmisiin oli yhteys myös sosiaalisen 

median ulkopuolella. (Farrington-Flint ym. 2011, 1625.) Julkikuuluttajien käytös sen sijaan muistutti 

jonkin verran anonyymien toimintaa keskustelupalstoilla. Julkikuuluttajat olivat ulospäin 

suuntautuneempia, ottivat todennäköisemmin riskejä kuin kommunikoijat, osallistuivat myös 

todennäköisemmin ”lievään häiriökäyttäytymiseen
23

” ja olivat halukkaampia valehtelemaan 

sosiaalisessa mediassa. Julkikuuluttajat olivat näiden ominaisuuksien myötä myös niitä, jotka 

todennäköisimmin kertovat itsestään eniten suurille joukoille sosiaalisessa mediassa. Interaktiiviset 

valehtelivat kommunikoijia todennäköisemmin, mutta he eivät ottaneet riskejä tai olleet taipuvaisia 

häiriökäyttäytymiseen. (emt. 1625). Ne ihmiset, jotka käyttävät sosiaalista mediaa ihmissuhteidensa 

ylläpitoon esiintyvät siellä siis aidommin, kuin ne, jotka ovat sosiaalisessa mediassa esittääkseen 

itsensä tietynlaisina ihmisinä ja tuodakseen omat mielipiteensä julki. Aidolla esiintymisellä on siis suuri 

rooli, kun sosiaalista mediaa halutaan käyttää merkitsevien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitoon. 

Aitous ja valehtelematta oleminen eivät tietenkään ole täsmälleen sama asia, mutta liittyvät olennaisella 

tavalla yhteen.  

 

Yksi merkittävä este aidolle itsen ilmaisulle Facebookissa, sen lisäksi, että pelätään oman 

yksityisyyden puolesta, on negatiivisen palautteen pelko. Omaa mielipidettä tai kokemusta ei 

välttämättä uskalleta jakaa, jos ei osata ennalta edes hieman arvioida minkälaista palautetta siihen voi 
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olla odotettavissa. Ennalta-arvattavuutta lisää luonnollisesti se, että tuntee verkostonsa ihmiset 

mahdollisimman hyvin. Toisaalta useimmiten voi myös luottaa verkostoissa yleisesti vallitseviin 

kohteliaisuuden ja muiden kunnioittamisen käytäntöihin. Ihmiset pitäytyvät usein varsin pinnallisissa ja 

turvallisissa asioissa sosiaalisen median kertomuksissaan, kenties juuri siksi, että niihin saatava palaute 

on ennalta-arvattavasti yhtä kevyttä ja positiivista. Koska sosiaalinen media nähdään viihdyttävänä 

vapaa-ajan alueena, osa ihmisistä kokee, että se ei tällöin voi tai sen ei ole tarkoitus tavoittaa ihmisen 

aitoa sisintä. Monet haastateltavista kuitenkin halusivat korostaa sitä, että vaikka eivät kerrokaan 

sosiaalisessa mediassa kaikesta ikävästä omassa elämässään, se ei tarkoita sitä, että hyvät ja positiiviset 

asiat, joista kerrotaan, olisivat yhtään vähemmän osa aitoa minuutta, kuin ne kurjat tai yksityiset asiat, 

jotka jätetään kertomatta. Oma aineistoni vahvistaa aiempia tuloksia siitä, että virtuaaliminuutta ei 

pidetä vähemmän todellisena, kuin muualla esitettävää minuutta vain sen vuoksi, että se keskittyy 

ihmisen ihanneminuuteen (Zhao ym. 2008, 1831–1832). Ihanneminuuteen keskittyminen taas on osa 

Internetin julkisessa tilassa voimassa olevaa käyttäytymiskoodistoa, jossa jokaisen tulee varjella 

yksityisyyttään ja muille antamaansa kuvaa itsestään. 

Ihmisten, joilla on positiivinen asenne ihmissuhteiden muodostamiseen yhteisösovellusten kautta, on 

tutkittu kertovan itsestään enemmän yhteisösovelluksissa. Mitä positiivisempi asenne on, sitä 

todennäköisemmin yhteisösovelluksissa jaetut asiat käsittelevät ainoastaan pinnallisia puolia 

henkilökohtaisesta elämästä ja kiinnostuksenkohteista. (Attrill & Jalil 2011, 1638–1639.) Pinnallisiin 

asioihin keskittyminen ei siis kerro henkilön epäaitoudesta, vaan on netissä tapahtuvan 

kommunikaation luonnollinen ja parhaiten toimiva muoto. Internetissä kerrotaan itsestä helpommin 

enemmän kuin kasvoittain tavattaessa, mutta kerrotut asiat pysyvät turvallisilla pinnallisilla alueilla.  

Facebookin kaltaisten sosiaalisen median sovellusten luonne on kuitenkin hyvin pirstaleinen. Tämän 

vuoksi ihmisten on joskus vaikea hallita sitä kuvaa, jonka he itsestään antavat. Päiväkirjamuotoisempi 

LiveJournal, jonka merkinnät jaetaan pienemmän ihmismäärän kanssa, nähtiin parempana tapana 

kertoa todellisesta itsestä, sillä tarina voi siinä olla hyvin yksityiskohtainen ja jatkua aina eteenpäin siitä 

mihin viimeksi jäätiin. Facebookin tapaisissa alustoissa ei koskaan voida olla varmoja, että kaikki 

asianosaiset ovat saaneet kaiken tarvittavan tiedon, josta lopulta muodostuu haluttu vaikutelma tai 

tarina. Haastateltavat toivat esille, että koko persoonallisuutta ja kaikkia sen vivahteita on vaikea tuoda 
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kokonaan esille yhteisösovellusten tarjoamien keinojen kautta, vaikka keinojen katsottiin olevan 

monipuolisia ja hyviä: Annetut esitykset eivät Facebookissa myöskään automaattisesti muodosta 

kokonaista kertomusta tai esitystä kertomuksesta, kuten ne tekevät LiveJournalissa: 

Siellä mulla on, ehkä joku 10 ihmistä näkee ne. Siellä mä kyllä kerron eniten elämästäni ja 

todenmukaisimmin. Mä kirjotain useimmiten vähän pidemmältä aikaväliltä, vaikka joltain 

parilta kuukaudeltakin, että millasta mulla on ollu.  Siinä on selvästi joku kokonaisuus, 

joka nyt kronologisesti yleensä tulee. Jossain muissa tollasissa sosiaalisissa medioissa se 

informaatio, mitä mä jaan, niin se on aina pirstoutuneempaa. Mä en jäsentele sitä 

ollenkaan noin paljon.(h1).  

 

Aitous koettiin mahdolliseksi sosiaalisessa mediassa, tietyin rajoituksin: 

1) Voi olla aito rajatulle ihmisryhmälle 

2) Voi olla aito rajatusta osasta elämästään 

3) Kannattaa olla aito, sillä tärkeimmät ihmiset omassa verkostossa kyllä tunnistavat epäaitouden 

4) Olemalla aito saa aikaan eniten merkityksellistä kanssakäymistä ja tukea verkostoltaan 

 

Rajatusta osasta elämästään voi kertoa aidosti ja avoimesti ja vielä avoimempi voi olla, jos rajoittaa 

yksityisyysasetuksilla hieman sitä, kuka voi nähdä ja mitä. Koska sosiaalisessa mediassa on, ainakin 

Facebookin tapauksessa, tuttujen ihmisten ympäröimänä, koetaan valheellisuus siellä hukatuksi 

energiankäytöksi, sillä totuus kyllä tulee ilmi sosiaalisen verkoston kautta. Tällöin haluttu esitys jää 

voimaan ainoastaan niille, jotka eivät ole niin läheisiä esittäjälle, että automaattisesti tietäisivät 

totuuden. Annettu valheellinen kuva voi toki tuoda mukanaan uusia ihmissuhteita, mutta niiden laatu ja 

kesto lienevät rajalliset niiden pohjautuessa valheelliselle alustalle. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 

haastateltavat ottivat esille medialukutaidon tärkeyden sosiaalisen median käytössä. Vastauksissa 

korostettiin sitä, että sosiaalinen media on paikka tietynlaisen tiedon jakamista varten, eikä siellä ole 

tarkoituskaan käsitellä kaikkia elämän osa-alueita tai olla täysin aito niiden suhteen. Ihmiset ovat 

tietoisia mahdollisista huijauskeinoista, koska ovat kenties itsekin kokeilleet niitä. Muiden ihmisten 

esityksiä tulee osata lukea sosiaalisen median esityksen kontekstin kautta:  

Kyllähän sitä aina toivotaan, että olis mahdollisimman aito, mutta kaikki kuitenkin tietää, 

että se on aika siloteltu se kuva siellä. Tai jos ei tiedä, niin sitten on kyllä vähän hölmö. Jos 
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ei sitä ymmärrä, että jos meet jollekin treffipalstalle ja siellä on, että ”oon tosi 

hyväkroppanen” ja kaikkee, niin ei välttämättä sitten kuitenkaan oo (nauraa)!  Että 

semmonen, että siellä on... Eikä siitä kukaan varmaan suunnilleen ikinä puhu, kaikki 

suunnilleen vaan tietää sen, että ei kannata ihan odottaa sitä mitä nettiminä näyttää 

sinulle...(h3).  

 

Sosiaalisen median on tarkoitus toimia viihdyttävänä vapaa-ajan alueena, jossa jaetaan mielenkiintoisia 

ja positiivisia asioita omasta elämästä muille ihmisille. Useat haastateltavat kertoivat aktiivisesti 

välttelevänsä tylsistä aiheista ja arjen harmaudesta kertovia päivityksiä. Tällöin itsestä annettu kuva 

automaattisesti tarkentuu jännittävään ja hauskaan osaan minuudesta. Aitoutta ei siis pidetty 

äärimmäisen merkittävänä osana sosiaalista mediaa, joskin tarkoituksellista valheellisuuttakin pidettiin 

typeränä. Sosiaalisen median ei katsota olevan olemassa aitoutta varten, vaan kunkin yksilön sillä 

tavalla käytettäväksi, kuin tämä parhaaksi kokee. Mitään ei tarvitse kertoa ja jokaisella on melko laaja 

liikkumavara sen suhteen, minkälaisena he haluavat näyttäytyä. Kukaan ei kuitenkaan voi täysin hallita 

sitä, minkälaisia viestejä itsestään antaa. Osa tulkinnasta kun sijaitsee aina vastaanottajassa. 

Huomionhakuisuuteen, teennäisyyteen ja esittämiseen ei suhtauduta aina tuomitsevasti vaan myös 

huvittuneesti ja ymmärtäväisesti. Ihmiset tiedostavat myös itse esittävänsä jotakin ja antavat siten 

muillekin sen anteeksi. Omien kerrottujen mieltymysten tulisi haastateltavien mielestä kuitenkin 

mielellään myös vastata omia todellisia mieltymyksiä. Jos kerrotut kulttuuriset mieltymykset eivät 

vaikuta aidoilta tai ovat ristiriidassa henkilön muualla antamien tietojen kanssa, niin ainakin lähipiiri 

huomaa asian ja ihminen saattaa joutua sosiaalisen verkostonsa silmissä outoon valoon:  

Sen huomas, että se lista oli nimenomaan tarkotettu siihen, että se haluaa tehdä naisiin 

vaikutuksen siellä. Se on kauhee sellanen naistenmies ja niinkun oikeessakin elämässään 

muutenkin, että sen takia se naurattikin niin paljon, kun pysty näkeen niitten sen 

paljastusten taakse. ” (h7).  

 

Lähipiirin tieto listan laatijan todellisesta luonteesta naistenmiehenä sai tämän ihannemiehen esityksen 

vaikuttamaan valheelliselta ja tarkoitushakuiselta, käytös herätti huvittuneisuutta naistenmiehen 

kaveripiirissä, eikä todennäköisesti tehnyt näihin erityisen mairittelevaa vaikutusta. Merkittävimmäksi 

aitouden mahdollistajaksi haastatteluissa selvisi luottamus omaan verkostoon sosiaalisessa mediassa. 

Ihmiset, jotka miettivät tarkemmin kenet hyväksyvät oman verkostonsa jäseneksi, voivat luottaa 
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verkostoonsa enemmän ja siten olla useammissa tapauksissa aidosti omia itsejään. Haastateltavista se, 

joka rajasi profiilinsa kaikkein tarkimmin, koki myös itse pystyvänsä olemaan aito sosiaalisessa 

mediassa ja tiesi muidenkin ihmisten verkostossaan olevan sitä, koska koki tuntevansa nämä kaikki 

hyvin myös live-elämässä. Kuten luvun alussa esittelemäni tutkimuksen kommunikoijat, haastateltava 

petaa itselleen ja verkostolleen luotettavan ympäristön viestimällä itselleen merkittävien ihmisten 

kanssa, luottaen siihen, että näyttäytyy muille oikein panostamalla henkilökohtaisiin suhteisiin. Aitoja 

pystyvät olemaan myös sellaiset ihmiset, jotka ovat luonteeltaan suorasukaisia, eivätkä oikeastaan 

välitä muiden mahdollisesti negatiivisista mielipiteistä:  

Mä oon siihen niin tottunut, ei se mua enää (häiritse)…että en mä sitä silleen enää ajattele 

ollenkaan. Ja sehän siinä varmaan se hienous onkin just netin kaikissa jutuissa, että sä voit, 

on kaikkia palveluita, missä sä voit arvioida muiden ihmisten ulkonäköä ja kaikkee tällasta. 

Että se on varmaan yks sen jujuista miks se on niin suosittua, että ei mua ainakaan itteeni 

haittaa, ihan sama mitä ne ajattelee...(h3).  

 

Lopuksi on tärkeää vielä kyseenalaistaa koko aitouden käsitys. Ihmiset pystyvät esittämään roolejaan 

aivan täysin niihin itse uskoen, jolloin he ovat vakuuttuneita omasta vilpittömyydestään. (Goffman 

1959, 81–82). Goffmanin mukaan ihmiset elävät niin suuressa ristipaineessa toisaalta olla uskollisia 

itselleen ja läheisilleen ja toisaalta sopeutua maailman tälle heittämiin haasteisiin, että kukaan ei voi 

olla täysin aito tai täysin epärehellinen. Vilpilliset esitykset eivät myöskään oikeastaan eroa mitenkään 

siitä, miten esitämme vilpittömiä tunteitamme ja ajatuksiamme monimutkaisten sosiaalisten 

toimintarakennelmien kautta: -tavanomainen kanssakäyminen rakentuu näyttämökohtauksen tavoin 

dramaattisesti paisutelluista toiminnoista, vastatoiminnoista ja päätösrepliikeistä. (emt. 83). Uuteen 

rooliin elämässään astuessaan ihminen käyttäytyy silloinkin kulttuurista imemiensä 

käyttäytymiskonventioiden mukaisesti, eli esittää jotakin. Ihmisen kaikki uusi toiminta on siis 

kulttuuristen vihjeiden ohjaamaa esiintymistä, jota ei voida suoraan määritellä epäaitoudeksi. 

Sosiaalisen median tarjoamat lukemattomat tilaisuudet uudistaa itseä, omaa sosiaalista piiriä ja 

kiinnostuksenkohteita tarkoittaa myös näihin asioihin kuuluvien esitysten harjoittamista. Tätä ei voida 

yksinkertaistaa vilpillisyydeksi tai epäaitoudeksi. Yksi haastateltavista ilmaisi koko kysymyksen 

ongelmallisuuden erinomaisella tavalla:  
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Mä en edes silleen osaa sanoa, että mikä on aito, koska jokaisessa ympäristössä ihminen 

käyttäytyy erilailla, niin mä en edes tiiä että mikä on se oma aito ittensä loppujen lopuks, 

mutta en mä tiedä, siellä TOSI helppo on olla jotain muuta mitä on....mutta ei se niin 

vaikeeta oo olla oma ittensäkään. (h3). 

 

Seuraavassa luvussa kokoan vielä yhteen tämän analyysiluvun merkittävimmät tulokset ja luon niistä 

linkkejä hiamn suurempiien teorioihin maailman tilasta, palaan teknologiseen determinismiin, linkitän 

tulokset postmoderniin Kenneth Gergenin käsitteiden avulla ja vielä viimeisenä yhdistän sosiaalisen 

median informaatioyhteiskunnan yksilöä voimaannuttaviin rakenteisiin. 



 

 

91 

 

6. Minuuden koneisto 

 

Identiteetti ei synny tyhjästä, vaan muotoutuu aina suhteessa toiseen, tämän toisen ei välttämättä 

tarvitse olla ihminen, vaan se voi olla myös teknologia. Teknologian asettamiin kysymyksiin itsestä 

vastattaessa otetaan samalla kantaa siihen millainen ihminen on ja nämä kannanotot tulevat osaksi 

omaa käsitystä itsestä. (de Vries teoksessa Abbas & Dervin 2009, 30.) Eri teknologiat asettavat 

ihmiselle erilaisia kysymyksiä. Tämä korostuu entisestään teknologian muuttuessa yhä älykkäämmäksi 

ja personoitavammaksi. Facebookissa oman elämän kuvailun ihannepituus on yksi lause ja asia pitäisi 

mielellään esittää omaperäisellä ja yleisöä viihdyttävällä tavalla. Facebookin statuslaatikon kysymys 

”Mitä mietit?” saa ihmisen näkemään elämänsä statuspäivitysten sarjana. Haastateltava ei kuitenkaan 

tunnusta elävänsä statuspäivityksen ehdoilla.  

No kyllähän sellasii tulee aina, että vitsi tästä tulee muuten hyvä Facebook-päivitys, että 

vähänkö mä laitan tän hei sitten Facebookiin, mutta en mä sitten tiedä, että elääkö sen 

perusteella, vaan enemmän se on, että kun sitä käyttää niin paljon, sitä Facebookia niin 

sitten jotenkin….-- sitä miettii jotenkin etukäteen, että mitä mitä pistää ittestään, että jo on 

joku kiva tilanne, niin pitää miettiä, että mikä siinä on kertomisen arvoista.  

 

Michel Foucault’n keskeneräisiksi jääneet pohdinnat itsen teknologioista käsittelevät niitä käytäntöjä, 

joiden kautta ihmiset tarkkailevat ja reflektoivat omaa toimintaansa. Tällaisia ovat Foucault’n mukaan 

esimerkiksi kristinuskon vaatimat totuuteen liittyvät velvollisuudet, kuten synnintunnustus. (Foucault 

teoksessa Martin, Gutman & Hutton 1988, 16–17 ja 40; ks. myös Danziger teoksessa Ashmore & 

Jussim 1997, 150–151). Nykyajan esimerkkinä voidaan pitää esimerkiksi terapiaa (emt. 152). Itsen 

teknologiat “sallivat yksilöiden toimittavan yksin tai muiden avustuksella tiettyjä toimintoja omalle 

keholleen ja sielulleen, ajatuksilleen, käytökselleen ja tavalleen olla olemassa, muuttaakseen itsensä, 

jotta he saavuttaisivat tietyn onnen, puhtauden, viisauden, täydellisyyden tai kuolemattomuuden 

tilan.
24

” (Foucault teoksessa Martin ym. 1988, 18).  Itsen teknologiat rohkaisevat ihmisiä kohdistamaan 

tietoisuutensa tunteisiinsa, ajatuksiinsa ja käyttäytymiseensä jonkin yhteiskunnallisen prosessin kautta. 

                                                 
24

  ”permit individuals to effect by their own means or with the help of others a certain number of operations on their 

own bodies and souls, thoughts, conduct, and a way of being, so as to transform themselves in order to attain a certain state 

of happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality. “ 
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Nämä prosessit taas määrittävät sitä, minkälaisena ihminen itsensä näkee (Danziger teoksessa Ashmore 

& Jussim 1997, 151). Foucault’n pohdinnat teknologian ihmistä määrittävistä voimista pitää muistaa 

ymmärtää itsen rakentamisen tekniikoina, ei teknologioina. (de Vries, teoksessa Abbas & Dervin 2009, 

20). Näitä tekniikoita ei voi kuitenkaan täysin erottaa niitä muodostavista teknologioista (emt. 21). 

Siten sosiaalinen media ei ole itsen teknologia, vaan se ajattelun ja itsen tarkkailun tapa, jonka se 

ihmisissä herättää on yksi itsen teknologia. 

Esitin työni alussa muutamia kysymyksiä, joihin koen nyt pystyväni vastaamaan. Ensimmäinen 

kysymykseni oli millainen paikka sosiaalinen media on itsestä muille kertomiselle. Facebook on 

leikkisä ja pinnallisiin asioihin keskittyvä paikka, jossa saa kertoa itsestään niin paljon tai niin vähän 

kuin itse haluaa. On kuitenkin olemassa normeja ja konventioita, joista poikkeamisella on seurauksia 

ihmisen maineelle sovelluksen sisällä ja sen ulkopuolella, sekä siihen kokevatko muut käyttäjät 

pystyvänsä jatkamaan toisen aloittamaa interaktiota tai reagoimaan siihen asiallisesti.  Facebookissa 

pyritään välttämään konflikteja, sillä niiden herättämien tunteiden katsotaan olevan sopimattomia siellä 

esitettäväksi ja paljastavan liikaa sekä esittäjästä, että niistä, jotka reagoivat esitykseen. Näitä tunteita 

halutaan välttää, koska niiden näyttäminen koko suurelle verkostolle päästäisi verkoston liian lähelle 

omaa itseä ja rikkoisi yhteisiä hyvän käytöksen normeja ja Goffmanin ryhmäesitystä, jonka tarkoitus on 

tehdä vuorovaikutuksesta ryhmän sisällä ennakoitavaa ja miellyttävää. Sosiaalisen identiteetin teorian 

mukaan ihmiset liittyvät osaksi ryhmää, oli se sitten Facebookin kaltainen laaja verkosto tai esimerkiksi 

luokka, häivyttämällä pois henkilökohtaisia piirteitään ja omaksumalla ryhmälle ominaisia 

käyttäytymistapoja. Ryhmä taas toimii sillä perusteella, että ihmiset kokevat olevansa samankaltaisia 

omaksuttuaan jokainen ryhmälle yhteiset käyttäytymistavat. (Thoits & Virshup teoksessa Ashmore & 

Jussim 1997, 117.) Koska Facebookissa kuitenkin on läsnä niin monenlaisia ihmisiä eri elämänpiireistä, 

voi olla vaikea löytää esiintymistapa, joka sopisi näille kaikille. Facebookissa saa vapaasti esittää 

itsestään mitä haluaa, mutta ankkuroitujen suhteiden katsotaan takaavan sen, että valheellisuus ei 

pidemmän päälle kannata. Ihmiset myös kokevat osaavansa tulkita niitä tahattomia viestejä, jotka 

liittyvät tarkoitushakuiseen esitykseen.  
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Sosiaalinen media tarjoaa uusia tapoja kertoa itsestä muille. Tärkeimpiä näistä ovat kuvien käyttö ja 

oman persoonan liittäminen asioihin tykkäämällä niistä, linkkaamalla oma profiili niihin, listaamalla 

lempiasioita profiilisivulle tai julkaisemalla esimerkiksi omia piirustuksia ja erityisesti kuvia. Ihailtujen 

kirjailijoiden ja bändien liittäminen ja edustavien kuvien itsestä lisääminen omaan profiiliin voidaan 

tulkita Goffmanin lavastuksen rakentamiseksi. ”kalusteet, koristelu, esineistö ja yleensä taustaseikat, 

jotka ovat niillä, niiden lomassa tai niiden edessä toteutuvan inhimillisen toiminnan kiinnekohtina” 

(Goffman 1959, 32). Esitys itsestä tehdään näiden vakuuttavien ja arvossa pidettyjen kulttuuristen 

vihjeiden edessä ja lomassa. Sivureunassa näkyy kuva itsestä kiipeämässä vuorelle tai istumassa 

edustavana illallispöydässä. Itsensä esittäminen hyvässä valossa on odotettua ja hyväksyttyä käytöstä, 

sitä tehdään itse ja muidenkin tiedetään ja oletetaan tekevän sitä. Goffmanin idealisoiminen (emt. 45), 

eli itsen esittäminen paremmassa valossa henkilökohtaisen kehityksen nimissä on hyväksytty osa 

sosiaalista mediaa. Yhteisten arvojen mukaan rakennettu julkisivu auttaa saavuttamaan ideaalin. (emt. 

46.) 

Seuraavaksi asetin aineistolleni kysymyksen siitä, mitä elämän alueita sosiaalisessa mediassa 

käsitellään ja mitä jätetään sen ulkopuolelle. Facebookissa keskitytään huvittamaan ja 

miellyttämään muita verkoston jäseniä. Siellä käsitellään arkisia asioita, kulttuuria, ajankohtaisia 

tapahtumia ja itselle tapahtuneita positiivisia asioita, joihin muiden odotetaan osallistuvan myötäeläen. 

Facebookissa ei yleensä kerrota todella vakavista asioista niiden oikeilla nimillä, vaikka ikäviinkin 

asioihin saatetaan viitata kiertämällä. Myös pieniä arkisia ongelmia käsitellään ja niihin saatetaan 

pyytää apua. Merkittävin syy positiivisiin ja pinnallisiin asioihin keskittymiselle Facebookissa on 

verkoston laajuus. Livejournal-blogipalvelussa, jonka verkosto on huomattavasti pienempi ja joka 

perustuu molemminpuoliselle jakamiselle, puhutaan enemmän vaikeistakin asioista. Myös 

keskustelupalstoilla tai irc-kanavilla pystytään ottamaan esille vaikeita aiheita, kun toimitaan 

nimimerkin takaa. Facebookin verkostoon kuuluu niin erilaisia alaryhmiä, että esitystä vakavasta 

aiheesta ei voida kustomoida heille kaikille sopivaksi (Goffman 1959, 150–151). Yksi tyypillinen esitys 

on jonkin uuden asian esitteleminen verkostolle, se voi olla bändi, video, resepti tai kokemus, jotain, 

jota halutaan levittää sen koetun tärkeyden vuoksi myös muille. Tällä tavalla profiloidaan itse kenties 

myös kiinnostavia uusia asioita löytävänä henkilönä, jonka päivityksiä kannattaa seurata. Aineistossa 
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yhdeksi epäonnistumisen mittareista Facebookissa paljastui se, että omia tekstejä blokataan muiden 

sivuilta. Kiinnostavien asioiden tarjoaminen voi estää tämän. Tutkimusten mukaan sosiaalista mediaa 

paljon käyttävät ovat luovempia, innovatiivisempia ja avoimempia uusille kokemuksille, kuin 

sosiaalista mediaa vähemmän käyttävät (Correa ym. 2010, 250). Tämä selittää osaltaan niitä 

innovaation ja inspiraation odotuksia, joita muiden esityksiin sosiaalisessa mediassa kohdistetaan. 

Todennäköisimmin asi ei ole näin yksinkertainen vaan siihen liittyy olennaisesti se, että 

mielenkiintoisiin, uusiin esityksiin saa muilta rohkaisevaa palautetta, joka taas lisää etäläsnäolon 

tunnetta ja saa toiminnan sosiaalisessa mediassa tuntumaan elävältä ja vivahteikkaalta ja lisää siten 

osallistumista. 

Kolmas kysymykseni oli, kuinka aitoa minuutta sosiaalisen median käyttäjät kokevat tuottavansa 

ja kuluttavansa. Ihmiset kokevat olevansa aitoja siinä, mitä itsestään päättävät jakaa. Sosiaalinen media 

on kuitenkin pinnallisen kerronnan alue, jossa liika ”avautuminen” koetaan yhteisten sääntöjen 

rikkomiseksi. Kertomatta jätetään paljon ja kenties juuri niitä merkittävimpiä asioita. Haastateltavien 

mielestä se, että ei kerro kaikkea, ei tarkoita sitä, että se mitä kertoo ja miten toimii, ei olisi aitoa. 

Samaan tulokseen päädyttiin myös brittiläisessä tutkimuksessa vuonna 2008, erovaisuuksistaan ihmisen 

live-minään huolimatta. virtuaaliminuutta ei pidetä vähemmän aitona kuin muita minuuden puolia 

(Zhao ym. 2008, 1831–1832). Aidoiksi esityksiksi itsestä koetaan erityisesti arjen tapahtumia kuvaavat 

tekstit, niiden koetaan olevan välittömämpiä ja vähemmän keskittyneitä itsen jalustalle nostamiseen, 

kuin joidenkin muiden itse-esitysten tyyppien.  

Viimeisenä kysyin, minkälaista minää sosiaalinen media rohkaisee tuomaan esille. Tämä kysymys 

osoittautui vaikeimmaksi vastata. Sosiaalisessa mediassa ajankohtaisuudella ja uusien asioiden 

esittelemisellä on suuri rooli. Samoin viihdyttävyydellä ja kyvyllä herättää keskustelua ja mielenkiintoa 

muissa, rikkomatta kuitenkaan ryhmäesitystä sellaisella tavalla, joka herättää verkostossa ahdistusta tai 

neuvottomuuden tunteita. Minuus esitetään kulttuuristen viittausten kautta implisiittisesti, ei 

kertomalla. Facebookissa rohkaistaan tiivistä ilmaisua, maailman tarkkailua ja siitä terävien 

huomioiden tekemistä. Tavallisuudesta poikkeavuus on hyvä keino tuoda minuus esille kontaktien 

massasta.  Esitykset itsestä laaditaan, ei sen mukaan, miltä itsestä tuntuu, vaan sen mukaan, miltä 
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itsestä tuntuu, suodatettuna sen läpi, että ei saa olla liian henkilökohtainen, tylsä tai loukkaava. 

Facebookin voi siis katsoa tuottavan uudistuvaa, ajan sykkeessä elävää minuutta, joka imee vaikutteita 

ympäristöstään ja ottaa ne osaksi itseään. Itsen teknologiana Facebook pyytää ihmisiä kiinnittämään 

huomionsa siihen, mitä uutta ja positiivista he ovat kokeneet viime aikoina, minkälaisia uusia 

minuuden rakennuspalikoita he nyt haluavat minuuteensa liittää.  

Uudistuva, vaikutteille altis minuus tuo välittömästi mieleen postmodernin identiteetin. Kenneth 

Gergenin mukaan merkittävä teknologinen edistys on kiihdyttänyt ihmisen sosiaalista kytkeytymistä 

aina pyörryttävyyteen asti, jolloin minuus rakentuu näiden kytkösten ehdoilla (Harter teoksessa 

Ashmore & Jussim: Self and Identity 1997, 87). Postmodernin minuuden tilaan ajaudutaan sosiaalisen 

saturaation eli kyllästymisen kautta (Brinich & Shelley 2002, 6), jonka myötä ihminen menettää 

todellisen minän olemassaolon mahdollisuuden (Gergen 1991, 16). Selkeän ja pysyvän minuuden 

sijaan ihmisen minuus pitää paikkansa vain siinä hetkessä, jossa se on rakennettu, juuri sitä hetkeä 

varten. Ihmissuhteiden jatkuva virta tekee myös tarpeelliseksi jatkuvan vastaamisen kysymykseen 

”Kuka sinä olet?” ja omien väittämien todistamisen paikkansa pitäviksi muille ihmisille (Gergen 1991, 

148). Minuuden projekti on siis käynnissä joka hetki. Haastateltavat eivät kuitenkaan tunnustaneet 

olevansa eksistentiaalisen kriisin partaalla sosiaalisen median käyttönsä vuoksi, tai eivät tunnistaneet 

olevansa. 

Viimeisissä kahdessa alaluvussa keskityn postmodernin muutoksille alttiin minuuden kahteen 

kääntöpuoleen, pinnalliseen itsen esittämiseen ympäristön ehdoilla ja toisaalta siihen, miten tämä 

pinnallinen oman minän hallinta tuottaa voimaannuttavia kokemuksia minän hallinnasta ja voi auttaa 

ihmisiä toimimaan paremmin itse itsensä eteen. 

6.1 Viihteellisen kerronnan panssari 

 

Marshall McLuhan, Kenneth Gergen, Anthony Giddens ja Jean Baudrillard kaikki ovat olleet 

huolissaan ihmisen identiteetin hajoamisesta tuhanteen osaan kulttuuristen vihjeiden sateessa 

postmodernissa maailmassa. Aidon minuuden korvautuminen pinnallisella esityksellä on jatkuva ja 
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toistuva huoli (McLuhan 1989, 118; Gergen 1991, 49;Giddens 1991,9; Merrin 2005, 20–21). 

Romantiikan ajan käsitys ihmissuhteista perustuu kahden sielun kohtaamiseen jossakin 

yhteisymmärryksen sfäärissä, jossa kaksi aitoa minää paljastaa itsensä toisilleen kokonaan ja mitään 

salaamatta löytäen näin todellisen ja syvän yhteyden (Brinich ja Shelley 2002, 8; Gergen 1991, 227).  

Postmoderni ihminen, joka koostuu kulloinkin uudelleen kulttuurista ja muista ihmisistä kerättävistä 

palasista, ei voi paljastaa toiselle aitoa olemustaan, koska sellaista ei ole olemassa. Postmodernissa 

muiden ihmisten toimintaa ei myöskään kritisoida kovin tiukasti, sillä heidänkin minuutensa tiedetään 

olevan ainoastaan pinnallinen leikki, joka saattaa vaihtua milloin tahansa. (Gergen 1991, 176–177.)  

Olen käsitellyt sosiaalisessa mediassa esitetyn minuuden pinnallisuutta käsittelyluvuissa 5.1 ja 5.3. ja 

todennut triviaalien asioiden kertomisen itsestä olevan yleisin ja myös toivotuin tapa osallistua 

sosiaalisen median ryhmäesitykseen. Seuraavaksi selvitän mahdollisia syitä tälle. Käsittelen tässä 

luvussa sosiaalisen median pinnallisten itse-esitysten taustoja ja peilaan samalla aineistoani Kenneth 

Gergenin postmodernin identiteetin muihin ominaisuuksiin
25

.  

Joillekin ihmisille pinnalliset aiheet toimivat turvaverkkona, joka suojaa ihmisiä sosiaalisen median 

suuressa verkostossa pahoilta yhteentörmäyksiltä ja konflikteilta muiden verkoston jäsenien kanssa. 

Koska sosiaalisen median pääasiallinen käyttösyy on nautinto (Lin & Lu 2011, 1159), nähdään 

pinnalliset ja viihdyttävät asiat sen merkittävämpänä antina ja niitä siten myös itse viljellään. 

Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka suhtautuvat positiivisesti ihmissuhteiden muodostamiseen 

sosiaalisessa mediassa, tekevät sen osallistumalla runsaasti pinnallisin keinoin ja sisällöin (Attrill & 

Jalil 2011, 1639;  Jinb ym. 2011, 1980). Kun taas intiimien asioiden harkittu kertominen vähentää 

ihmisen kokemia yhteisöllisyyden ja kiintymyksen tunteita sosiaalisessa mediassa (Jinb ym. 2011, 

1980). Haastateltavien kertomusten mukaan pinnallisiin asioihin keskittyminen on järkevää myös siinä 

mielessä, että se vie huomion pois ihmisestä itsestään ja auttaa tätä siten säilyttämään oman 

yksityisyytensä tai ainakin sen tunteen sosiaalisessa mediassa. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että 

ihmisten kertomukset vakavista ja elämänkulun kannalta merkittävistä asioista voivat aiheuttaa 

hämmennystä ja epämukavan olon muissa verkoston jäsenissä. Haastateltavat korostivat pinnallisten 
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  Asiaa on käsitelly myös Turkle 1996, 257–258. 
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asioiden olevan aivan yhtä lailla aitoja osia minästään kuin kaikki syvällisetkin asiat, joita ei 

sosiaaliseen mediaan välttämättä tuoda lainkaan. Haastatteluissa kävi ilmi, että koska toisten esitysten 

odotetaankin olevan harkittuja esityksiä itsestä, ei niitä tarkastella kovin kriittisellä otteella. Kaikille 

muille annetaan samalla tavalla vapaat kädet esiintyä sellaisena kuin itse haluaa, kuin koetaan itselläkin 

olevan. Leikkisä minuus ei kuitenkaan ole sosiaalisen median ainut sisältö.  

Postmodernissa maailmassa ihmissuhteita luodaan toimimaan sopivina taustoina ihmisen erilaisille 

minuuksille, jotkut ihmissuhteet toimivat pubissa hyvänä taustana silloiselle minuudelle, mutta ovat 

kestämättömiä työpaikalla, ja toisinpäin (Gergen 1991, 178–179). Gergenin mukaan ihmissuhteiden 

jatkuvuus korvautuu ennustamattomuudella, yhtenäisyys hajautuneisuudella ja aitous 

keinotekoisuudella (emt. 181). Yksin itse-esitykset eivät ole sosiaalisessa mediassa pintaa, vaan sitä 

saattavat olla myös siellä ilmaistut tunteet. Yksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa ihmistenvälistä 

kommunikaatiota määrittävistä piirteistä on aineistoni perusteella se, että kommunikaatioteot eivät 

välttämättä ole aitoja, vaan niitä suoritetaan joskus ainoastaan niiden suorittamisen vuoksi. Kysyttäessä 

sosiaalisessa mediassa muilta saatavasta tuesta ja palautteesta lähes kaikki haastateltavat vastasivat, että 

sitä ei välttämättä kannata ottaa niin tosissaan, tietyt asiat kuuluvat siellä vain tapoihin, eikä niissä siten 

välttämättä ole juurikaan tunnesisältöä. Haastateltavat olivat tietoisia siitä, että sosiaalisen median 

kautta saatu huomio ja huolenpito eivät vastaa muualla elämässä saatua huomiota ja huolenpitoa. Kuten 

olen jo aiemminkin ottanut esille, tietokonevälitteinen kommunikaatio vastaa eri tarpeisiin, kuin live-

elämän vuorovaikutus (Smith & Wood 2001, 80–81): Siihen kaikkeen tukeen ei pidä suhtautua kauheen 

silleen, että se olis tosissaan kauheen apaattinen sun puolesta, enemmän ihmiset ehkä silleen vaan 

muodon vuoks onnittelee tai tukee..(h2).  

Sosiaalinen media rakentaa, kuten kaikki muukin maailmassa, ympärilleen käyttäytymisen 

konventioita, joita noudattamalla osallistutaan oikein ja luodaan muille odotettuja signaaleita, joihin he 

voivat vuorostaan vastata konventionaalisella ja odotetulla tavalla. Tunneilmaisut toimivat vain silloin 

kun ne esiintyvät oikeassa kontekstissa ja oikealla hetkellä ja ne vaativat yleensä muiden ihmisten 

oikeanlaista toimintaa ympärilleen tehdäkseen toivotun vaikutuksen. (Gergen 1991, 166.) Samalla 

tavalla kuin muuallakin maailmassa, sosiaalisessa mediassa käyttäydytään näiden odotusten mukaisesti. 
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Päivittelyyn jostakin kurjasta tapahtumasta vastataan sympatialla ja iloon onnentoivotuksilla, vaikka 

asiaa todellisuudessa ei koettaisi kovinkaan vahvasti. Tietokonevälitteisen viestinnän ominaisuudet 

vielä helpottavat tunteiden esittämistä entisestään: sosiaalisessa mediassa niin siellä on todella helppo 

vähän niinkun bluffata, tai silleen, sä et välttämättä aina oo semmonen kun sä oot, tai oo ihan tosissas 

siellä.(h1). On helppo bluffata niin tunteissa, kiinnostuksenkohteissa kuin tekemisissäkin ja kaikki 

kerronta tulkitaan tämän tietoisuuden läpi. Ihmissuhdeverkoston laajetessa laajenevat myös 

mahdollisuudet verrata itseä muihin. Sosiaalinen media tarjoaa yksilölle kehyksen, jonka avulla 

tarkastella omaa itseään, yhtäläisyyksiään ja erojaan muiden ihmisten kanssa. Haastateltavista kaikki 

paitsi yksi kertoivat vertaavansa omaa elämäänsä muiden esityksiin elämästään Facebookissa:  

Joskus vertaan, mä oon ollu kateellinen semmosille ihmisille, koska toi on ehkä semmosta 

elämäntapaa, mitä nykyään esitetään lehdissä ja mediassa ja blogeissa, että minkälaista 

elämää nuoren naisen pitäis elää.  Että se olis tehokas ja kaunis ja fitness ja se opiskelis ja 

sillä olis poikaystävä ja nätit vatteet ja muuta. Mutta eihän tossa oo mitään järkee, eikä, 

jostain ulkopuolelta tai mistä sosiaalisesta mediasta tahansa, tai ihan mistä tahansa, tulee 

paineita, niin ei kenekään pidä lähtee siiihen mukaan. Jos et sä halua olla semmonen 

ihminen tai jos sä et koe sitä elämäntapaa omaksesi niin sun pitää heittää sitä elämäntapaa 

vesilinnulla ja olla onnellinen ja tehdä jotain palapelejä kotona. (h1). 

  

Haastateltava on kokenut vertailun aiheuttamia negatiivisia tunteita ja joutunut tietoisesti järkeilemään 

tiensä ulos sen aiheuttamasta pahasta olosta. Monet kokivat merkittävänä erityisesti muiden oman 

ikäisten ihmisten elämäntilanteen ja saavutusten tarkkailun ja sen pohjalta päätelmien tekemisen siitä, 

meneekö itsellä kenties hyvin, keskimääräisesti tai huonosti. Ikätoverien valmistuminen, oman alan 

työt, asunnon osto ja lasten hankkiminen ovat tarkkailtavien asioiden listalla ja havaintojen perusteella 

tehdään johtopäätöksiä siitä miten itsellä menee, näistä asioista myös muistetaan itse kertoa muille ja 

niihin odotetaan kannustavaa palautetta. Vertailukohteiden mukana ihmisen elämään tulee lisää 

vaatimuksia, täytyy saavuttaa tietty taso tietyissä asioissa ollakseen normaali ja tavoitteellinen ihminen 

muiden normaalien ja tavoitteellisten ihmisten keskellä. Tavoitellessaan näitä asioita ihminen tiedostaa 

tavoittelevansa niitä saavuttaakseen tietyn hyvä ihminen -statuksen ja tämän tiedostaessaan tulee 

tietoiseksi itsestään strategisena manipulaattorina. (Gergen 1991, 148–149
26

). Omassa aineistossani 
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  Katso myös Giddens 1991, 58–60, The False Self 
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sosiaalinen media helppona keinona verrata itseä muihin tuli toistuvasti esille. Haastateltavat pitivät 

vertailua luonnollisena, mutta yrittivät tietoisesti olla tekemättä sitä sen aiheuttaman mielipahan 

vuoksi:  

Se on yks syy, miks mä en halua olla liian paljon kerrallaan Facebookissa. Mä huomaan, 

että mitä pitempään mä oon siellä, niin sitä enemmän mä vertaan jaa sitten sitä enemmän 

mua ahistaa (nauraa) (h2).  

 

Tietoisuus siitä, että sosiaalisessa mediassa itsestä annettu kuva on siloteltu ja tarkkaan rajattu auttaa 

pääsemään asian yli. Se ei kuitenkaan yksi riitä. Kateellisuuden lisäksi ihmisen täytyy käsitellä niitä 

tunteita, joita hänessä herättää se, että hän tulee kateelliseksi toiselle tarkkailemalla tämän sosiaalisen 

median profiiliaan. Yksi haastateltavista oli tietoinen sosiaalisen median tässä herättämistä impulsseista 

tarkkailla muita ilkeämielisellä ja itselle vieraalla tavalla:  

Facebookista tulee sellasia pimeitä puolia itsestä esille, että siellä käy stalkkaamassa 

jotain sellasta tyttöä, joka haukku itseä yläasteella ja sitten ottaa ihan sairaana päähän, 

kun huomaa, että se menestyy paremmin kuin itte ja ärsyttää. Ja sillä on kiva tukkakin ja 

kaikkee. Että jotenkin helposti semmosina väsyneinä hetkinä, kun on liikaa aikaa vaan olla 

netissä, niin tulee itestä sellasia puolia esille, mitä ei erityisesti ihaile. Sellasta inhottavaa 

stalkkausta ja katkeruutta ja semmosta, että sit iloitsee, kun huomaa, että ne on tehny 

niiden statuspäivityksessä yhdyssanavirheen, koska sitä mä en tekis.(h6).  

 

Vertailu ei siis rajoitu siihen, että tuntee kateutta niitä kohtaan, jotka ovat jossakin asiassa menestyneet 

paremmin, vaan vertailua tehdään myös siinä mielessä, kuinka itse on jossakin asiassa parempi tai 

menestyneempi, kuin joku toinen. Se myös tunnistetaan lapselliseksi ja sen kautta havaitaan itsestä 

negatiivisia ja pikkumaisia piirteitä. Tätäkin osataan jo odottaa, haastateltava on itse varautunut 

olemaan muiden arvioivan katseen alla ja päättänyt olla välittämättä siitä: 

Sehän siinä varmaan se hienous onkin, just netin kaikissa jutuissa, että sä voit, on kaikkia 

niinkun palveluita, missä sä voit arvioida muiden ihmisten ulkonäköä ja kaikkee tällasta, 

että se on varmaan yks sen jujuista miks se on niin suosittua, että ei mua ainakaan itteeni 

haittaa, ihan sama mitä ne ajattelee...(h3).  
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Postmoderni pastissipersoonallisuus muuttuu aina tilanteen mukaan ja kerää itseensä kulloinkin 

tilanteeseen sopivilta vaikuttavia elementtejä (Gergen 1991, 150). Sosiaalisen median profiilit, joita 

muokataan siellä pyörivien trendien ja verkoston toimien mukaan vaikuttaa oivalta mahdollisuudelta 

pastissipersoonallisuuteen (ks. Myös Turkle 1996, 256). Ihmisen minuudelle tuntuu kuitenkin aina 

löytyvän jokin ydin, josta muille alueille tehdään tutkimusretkiä. Kenties sosiaalisen median minuus 

on, kuten Robert Liftonin proteaaninen minuus, yhtä aikaa virtaava ja sama (Lifton 1993, 9). Profiili ja 

sen sisältämät itsen esitykset toimivat tukikohtina tutkimusmatkoilla itsen ulottuvuuksiin. Lifton esittää 

proteaanisena polkuna sen, että kaiken fragmentoitumisen ja erilaisuuden keskellä ihmiset löytävät 

toisistaan sen, mikä on kaikille ihmisille yhteistä. Kulttuurisen monimuotoisuuden keskeltä löydetään 

yhteinen humaanius. (Lifton 1993, 213; ks. myös Turkle 1996, 258) tai palasista koottu yhtenäinen 

minä (Giddens 1991, 190). Yhteisten kokemusten jakaminen, niiden resonointi muissa ja empatian 

tunteet yhdistävät ihmiset toisiinsa Ihmisrodulle yksin käsillä oleva mahdollisuus ajatella minkälaista 

olisi olla joku toinen sen perustella, että tietää minkälaista on olla oma itse. Proteanismin joustavuus 

pitää auki mahdollisuuden empatiaan. (Lifton 1993, 214–215.) 

Vaikka olen tässä luvussa kertonut sosiaalisen median keskittyvän elämän pinnallisiin puoliin ja 

välttelevän vakavia aiheita, on vakavillakin aiheilla paikkansa sosiaalisessa mediassa. Yhteiskunnallisia 

asioita käsitellään, useimmiten linkkien kautta. Viittaamalla johonkin muuhun ihmiseen, joka on ollut 

jotakin mieltä, useimmiten jonkin lehden nettisivuilla. Asioita sanotaan harvoin suoraan itse, jolloin 

vastuu mielipiteestä voidaan siirtää niiden alkuperäiselle lähteelle. Useiden haastateltavien esille tuoma 

konfliktien välttelemisen nimissä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumatta jättäminen kertoo 

jotakin olennaista sosiaalisesta mediasta:  

Facebookissa taas siellä voi, siellä herättää (keskustelua) usein jotkut hauskat asiat, 

tunnepitoset taas ei välttämättä niin paljon. Jos sä henkilökohtaisesti jaat omia 

näkemyksiäs maahanmuutosta tai ilmastonmuutoksesta, niin sellanen, joka ei välttämättä 

oo samaa mieltä siitä tai siitä sun kannasta, niin harvemmin yhtä hanakasti ottaa siihen 

kantaa kun tuntemattomat ihmiset jollain keskustelupalstalla...(h7).  

 

Keskustelupalstoilla tapahtuva hanakka ja palstasta toiseen hyvin eritasoinen keskustelu ei siirry 

sellaisenaan yhteisösovelluksiin. Toisaalta ne ihmiset, joille yhteiskunnalliset asiat ovat merkittävä osa 
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minuutta, eivät myöskään jätä niitä sosiaalisen median ulkopuolelle: ---Mä tykkään kirjottaa 

yhteiskunnallisista aiheista, mä saatan kirjottaa tahallaan jonkun hyvin provosoivan näkökannan ja 

kattoo, että tarttuuko joku siihen! (h5).  

Pinnallisuus ja minuuden rakentaminen viihdyttävien esitysten avulla sosiaalisen median kaltaisessa 

julkisessa tilassa näyttää olevan keino suojella omaa yksityisyyttä, mutta myös mahdollistaa laajan 

verkoston saumattoman kommunikaation suuressa verkostossa. Ihmisen minuus ei sijaitse sosiaalisessa 

mediassa, vaan enimmäkseen jossakin muualla. Siten huoli sosiaalisen median minuutta hajauttavista 

puolista on enimmäkseen aiheeton. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon tämänkin tutkimuksen aineistossa 

esille tulleet vertailun, kateuden ja riittämättömyyden tunteet, joita sosiaalisessa mediassa muiden 

esitysten seuraaminen voi ihmisissä aiheuttaa. Gergenin kylläytynyt minuus voi olla hyvinkin 

ajankohtainen kuvaus tästä näkökulmasta katsottuna (ks. Myös Turkle 1996, 257). Sosiaalisen median 

ihanneminuutta korostavan kontekstin tiedostaminen on olennaista, jotta ihmiset voivat suhtautua siellä 

esitettyihin asioihin oikealla perspektiivillä. Pinnallinen esitys omasta elämästä on yhtä lailla aito osa 

minuutta, kuin rehellinen elämän synkimpien asioiden kertaaminen, kunhan sen muistetaan olevan 

pinnallinen esitys. Seuraavassa, työni viimeisessä analyysiluvussa, käsittelen sitä, millaisia 

voimaantumisen kokemuksia sosiaalinen media voi käyttäjilleen tarjota. 

6.2 Voimaannuttava verkko 

 

Edellisessä luvussa käsittelin identiteetin rakentamista sosiaalisessa mediassa suhteessa postmoderniin 

ja sen huoleen katoavasta minuudesta, joka korvautuu pinnallisilla esityksillä. Tässä luvussa päätän 

tutkimukseni esittelemällä niitä mahdollisia positiivisia voimavaroja joita sosiaalinen media tarjoaa 

käyttäjilleen. Voimaantumisella viittaan tässä yksinkertaisesti yksilön kasvavaan luottamukseen omaan 

itseensä ja kykyihinsä. Heinosen ja Halosen raportissa voimaantuminen nähtiin enemmän vallan 

siirtymisenä keskustasta reunoille siinä mielessä, että sosiaalinen media mahdollistaa ihmisten 

yhdistymisen ja toiminnan niiden asioiden eteen, joita he pitävät tärkeinä (Heinonen & Halonen 2007, 
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22, 25 & 65). Ihmiset voivat siis ”tehdä enemmän itse itselleen”
27

. Koska tämä työ käsittelee sosiaalista 

mediaa itse-esitysten kannalta, lähestyminen voimaantumisen kokemuksiin on hyvin erilainen. 

Keskityin etsimään aineistoista sellaisia kokemuksia, joissa haastateltava on kokenut sosiaalisen 

median vaikuttavan positiivisesti tämän elämään, toimintamahdollisuuksiin ja minäkuvaan.  

Juuri tietokonevälitteisen kommunikaation muoto voi toimia identiteetin vahvistamisen välineenä, 

vaikka sama muoto toisessa tilanteessa köyhdyttää kommunikaatiota:  

Sieltä saa ihmisistä ihan erilaisen kuvan. Kun kattoo jotain Saijaa, joka on töissä ja se 

näyttää siltä, että se kuuntelee vaan jotain poliisiopiston tunnaria, niin se saattaakin 

kuunnella jotain tosi hauskoja bändejä! Että ei se, että miltä ihminen näyttää livenä- tai jos 

ei halua kertoa itsestään mitään. Niin joskus sosiaalisen median kautta voi saada jopa 

aidomman kuvan ihmisestä kun sitten muuten. (h1).  

 

Haastateltava on kokenut tilanteita, joissa jonkun ihmisen omasta mielestä kiinnostavat puolet tulevat 

esille vasta tämän sosiaalisen median profiilin kautta. Ei-kiinnostavalta vaikuttavalla ihmisellä 

saattaakin olla paljon yhteistä itsen kanssa, kenties asioita, jotka eivät ilman sosiaalista mediaa koskaan 

tulisi esille, koska niitä voi olla vaikea tuoda esille esimerkiksi juuri työpaikan kaltaisessa virallisessa 

ympäristössä. ”Saija” saa ilmaistua kulttuuristen mieltymystensä kautta, että on kiinnostava ja ajassa 

kiinni oleva henkilö sellaiselle ihmiselle, joka on oletettavasti hänen omasta mielestään kiinnostava 

henkilö. Hoivansa ilmentämisellä ja julkisella jakamisella Saija pystyy näyttämään todellisen itsensä 

muille ja luomaan suhteita muihin itsensä kaltaisiin. 

Palautteen saaminen omista esityksistä, keskustelu ja interaktio edustavat yhtä voimaantumisen 

lähdettä sosiaalisessa mediassa. Murrosikäisten on todettu pystyvän ilmaisemaan omia ajatuksiaan 

muille riippuen siitä, kuinka hyvin he kokevat tulevansa kuulluksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi 

missäkin sosiaalisessa ympäristössä. (Harter teoksessa Ashmore & Jussim 1997, 93.) Koko 

aineistossani ei tullut kertaakaan esille, että kehenkään haastateltavaan olisi kohdistunut pilkkaa tai 

halveksuntaa sosiaalisessa mediassa. Toisaalta asiaa ei kenties olisi mielellään edes otettu esille. Se, 

                                                 
27

  Aiheesta on kirjoittanut esimerkiksi Manuel Castells, teoksessa The Rise of  the Network Society 1996/2000. 
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että voi keskustella muiden kanssa siitä, mitä pitää tärkeänä ja voi löytää muita ihmisiä, joiden mielestä 

samat asiat ovat tärkeitä, on yksi lähtökohta koko sosiaalisen median olemassaololle. Oman itsen 

heittäminen muiden eteen ja siitä saatava palaute vahvistavat ihmisten kokemusta siitä mitä he ovat. 

Arjen kokemuksista kertoessa saa yleensä kuulla muiden vastaavista kokemuksista ja tilanteita 

vertaamalla ja molemminpuolisella sympatialla saavutetaan tunne saman maailman jakamisesta ja sen 

samalla tavalla kokemisesta. Huomion ja hyväksynnän saaminen omalle itsen esitykselle vahvistaa 

tunnetta kuulumisesta ja hyväksynnästä muiden ihmisten keskellä. Sosiaalisen median tarjoama 

tilaisuus liittää oma minuus yksinkertaisen linkin avulla itselle tärkeään kulttuurituotteeseen, 

harrastukseen, ihailtuun henkilöön tai tärkeänä pidettyyn yhteiskunnalliseen asiaan on tehokkaaksi 

koettu keino kertoa muille siitä, mitä itse pitää tärkeänä. Yksinkertainen listaus asioista ja ihmisistä, 

kertoo muille mikä on itselle tärkeää, mistä välittää ja haluaa pitää huolta. Kuvien, musiikin, 

sarjakuvastrippien, uutislinkkien ja omien piirustuksien käyttö itsestä kertomisessa auttavat ihmisiä 

ilmaisemaan jotakin, joka olisi muuten kenties jäänyt kokonaan ilmaisematta. Itselle tärkeän 

ominaisuuden julkinen esittäminen vahvistaa ihmisen kuvaa itsestään esityksenä kaltaisena kuten toin 

esille luvussa 3.2. Itse valitut esitykset itsestä saavat ihmisen tuntemaan itsensä esitystensä kaltaiseksi 

ja vievät tätä kohti ihanneminää. Koska sosiaalisessa mediassa saa puhua milloin haluaa ja mistä 

haluaa, sen kautta voi myös kokea saavansa äänensä kuuluville: Niin, siis ei aikasemmin oo ollu oikein 

ollu samanlaista mediaa, missä kaikki saa tasapuolisesti kuvitella, että niitten tekemiset kiinnostaa 

muita. (h6). Myös ihmisten mahdolliset sosiaaliset vajaavaisuudet, huono menestys jossakin live-

elämän sosiaalisessa piirissä tai epäonnistuneet ihmissuhteet kaikki menettävät jossain määrin 

merkitystään siirryttäessä sosiaalisen median sovellukseen, jossa pätevät ainakin osittain eri säännöt, 

sama haastateltava jatkaa:  

Sitä vois pitää tavallaan ehkä siinä mielessä tasa-arvoisena, että halutessaan kuka tahansa 

voi kommentoida ketä tahansa, eikä siihen sitten niinkään paljon vaikuta sellaset 

kasvottaisessa kanssakäymisessä vaikuttavat asiat niinkun jos joku on sosiaalisesti vähän 

vajukki.(h6).  

 

Demokraattisuuden ja keskustelijoiden tasa-arvoisuuden katsotaankin olevan yksi tietokonevälitteisen 

kommunikaation etuja verrattuna kasvottaiseen kommunikaatioon (Walther 1996, 7). Pelkkä tietoisuus 
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siitä, että on ujo tai temperamenttinen ei aina estä ihmistä toimimasta sosiaalisissa tilanteissa näiden 

luonteenpiirteiden mukaisesti. Sosiaalisessa mediassa näitä asioita pystyy kuitenkin hallitsemaan 

huomattavasti paremmin. Kyse ei ole siitä, että pyrittäisiin aktiivisesti peittelemään näitä ominaisuuksia 

muilta, vaan siitä, että ne eivät saa enää määritellä koko ihmistä ja peittää muita ominaisuuksia alleen 

dominoivan laatunsa vuoksi. Sosiaalinen media tarjoaa tilaisuuden esittää oma itse painottaen niitä 

asioita, joita itse todella pitää tärkeänä, ei niitä, joihin ihmisen ulkonäkö, sosiaaliset vihjeet ja 

käyttäytymismallit huomaamatta vievät toisten ajatukset (ks. myös Turkle 1996, 184–185). Sosiaalisen 

median esitys itsestä voi muuttaa muiden suhtautumista ihmiseen ja siten antaa tälle tilaisuuden 

kehittää itseään haluamaansa suuntaan ilman että muut peilaavat hänestä sitä väärinymmärrettyä ja 

kahlittua puolta. 

Sosiaalisen median tarjoamat käytännön keinot toiminnan organisoimiseen ovat helpottaneet 

järjestäytymistä yhteisten kiinnostuksenkohteiden ympärille niin virtuaalimaailmassa, kuin sen 

ulkopuolellakin. Haastateltavat mainitsivat usein käyttävänsä sosiaalista mediaa kootakseen ihmisiä 

yhteen, harrastamaan, vaikuttamaan tai viettämään vapaa-aikaa. Sosiaalisen median kautta järjestettiin 

jalkapallotreenejä, elokuvailtoja, tempauksia ympäristön hyväksi, kokkauskerhoja ja kokoonnuttiin 

yhdessä laskemaan pulkalla. Tällaisilla asioilla kehitetään itselle sopivia tapoja osallistua sosiaaliseen 

kanssakäymiseen, löydetään uusia harrastuksia, sosiaalisia kontakteja ja mielenkiinnonkohteita. Elämää 

rikastutetaan löytämällä uusia tapoja vaikuttaa, harrastaa ja olla aktiivinen yhteisön jäsen muiden 

samanmielisten kanssa. Sosiaalisen median ajankohtaisuus ja inspiroivuus kertovat sen voimasta tarjota 

ihmisen minuuteen jotakin uutta. Uusien tärkeiden ja hoivaamisen arvoisten asioiden ja ihmisten 

löytäminen on merkittävä tapa rakentaa identiteettiä ja kurottaa kohti sitä hieman kokonaisempaa ja 

todellisempaa minää. Uusien ideoiden saaminen saattaa antaa ihmiselle oivalluksen siitä, minkälainen 

hän oikeastaan onkaan. Elämän rikastuttaminen uusilla kulttuuriaineksilla, harrastuksilla ja 

yhteiskunnallisilla kannanotoilla on yksi sosiaalisen median kiehtovimpia ominaisuuksia. Kaikki 

haastateltavat mainitsivat ideoiden ja inspiraation saamisen merkittäväksi sosiaalisen median 

ominaisuudeksi. Tiettyjä oman verkoston ihmisiä seuraamalla saa varmasti lukea itseä kiinnostavia 

tekstejä. Ja toisaalta voi ajatella itse myös tarjoavansa niitä muille ja saamansa siten arvostusta ja 

huomiota. 
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Käsittelin aitouden ja yksityisyyden teemoja luvuissa 5.3 ja 5.4, sillä lopputuloksella, että sosiaalisessa 

mediassa käsitellyt pinnalliset aiheet ja vakavien asioiden sensurointi pois omasta kerronnasta 

mahdollistavat osallistumisen sosiaaliseen mediaan siihen kohdistuvista yksityisyysuhista huolimatta. 

Ihmiset kertovat arkisista huolistaan ja ongelmistaan sosiaalisessa mediassa, vaikka jättävätkin 

vakavimmat niistä sen ulkopuolelle. Sosiaalisen median kautta tuleva tuki ja ratkaisut arjen ongelmiin 

tarjoavat vertaistuen resurssin, jota ei voi missään nimessä vähätellä. Yksi haastateltavista löysi 

itselleen uuden ilmaisen sohvan sosiaalisen median kautta, toinen jakoi ystäviensä kanssa hyviä 

reseptejä ja kolmas kertoi verkostonsa suhtautuvan hänen ongelmiinsa empaattisesti ja tarjoavan 

kannustusta, kun hän on sen tarpeessa. Vaikka tämänkaltaiset seikat yksinään vaikuttavat 

merkityksettömiltä, on se verkosto, johon tämänkaltaisissa asioissa turvaudutaan ehtymätön tuen ja 

sympatian lähde. Aina löytyy joku, jolla on kokemusta aiheesta tai resursseja ja aikaa auttaa. 

Haastateltavat kertoivat ennakoivansa Facebookissa julkaistaviin teksteihin saatavaa palautetta. 

Sympatian saaminen silloin, kun on sen tarpeessa, lienee yksi Facebookin ennakoitavimmista asioista. 

Sosiaalisen median profiili voi auttaa ihmistä rakentamaan itsensä niiden hyvien asioiden perustalle, 

joita omassa elämässä on ja jotka haluaa sosiaalisen verkostonsa kanssa jakaa. Tähän liittyy 

luonnollisesti ongelmia ja riskejä, mutta niiden ei ole syytä antaa määrittää koko tilannetta. 

Positiiviseen ja pinnalliseen keskittyminen ohjaa ihmisen kokemaan, että kaikki ehkä onkin hyvin:  

Kehotetaan elämässä keskittyyn, tai yrittään saamaan elämästä pois sellasia asioita, jotka 

vaikuttaa suhun negatiivisesti, joista sä et nauti, tai jotka tavallaan syö sun energiaa ja 

aiheuttaa sulle huonoaa mieltä ja kaikkee väsymystä ja muuta. Ja sitten taas käyttään 

enemmän energiaa sellasiin hyviin asioihin. Niin ehkä toi on tavallaan samanlaista mitä 

mä teen siellä, profiilissani, että mä tietyllä tavalla yritän keskittyä niihin asioihin, jotka on 

mulle hyväks...(h1).  

 

Ruthellen Joselsson katsoo ihmistenvälisen kommunikaation olevan merkityksellistä identiteetin 

muotoutumisessa ja rakentamisessa kahdeksalla tavalla: kannattelevuus, kiintymys, intohimoiset 
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kokemukset, kelpuutus, tunnistaminen, molemminpuolisuus, sulautuneisuus ja hoiva
28

 (Joselsson 

teoksessa Bosma ym. 1994, 81). Jälkimmäiset neljä kohtaa ovat tiedostetumpia ja tulevat mukaan 

myöhemmin ihmisen kehityksessä (emt. 89) ja ovat siten tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavampia. 

Muiden tunnistaminen suhteessa itseen antaa ihmiselle vertauspohjan sille mitä tämä itse on. 

Idealisoiminen ja toisten tunnistaminen ohjaavat ihmistä tämän tekemissä valinnoissa, jotka taas 

vaikuttavat siihen miten ihminen näkee itsensä suhteessa muihin ja maailmaan. (emt.96). 

Molemminpuolisuus on omien kokemusten jakamista toisten kanssa ja vastakaiun saamista niille. 

Molemminpuolisuudella ei pyritä välttämättä muuttamaan itseä, vaan tekemään itse enemmän todeksi 

jakamalla se maailmalle ja katsomalla kuinka se resonoi toisten ihmisten identiteeteissä. (emt. 97). 

Sulautuneisuudella vastataan kysymykseen siitä mihin ihminen kuuluu tässä maailmassa, mitä asioita 

edustaa ja kuinka sopeutuu joukkoon. Itsensä luokitteleminen samaan kategoriaan joidenkin kanssa ja 

erottautuminen toisista ovat merkittäviä identiteetin rakentamisen keinoja. (emt. 98–99.) Viimeinen 

Joselssonin esille nostama merkittävä asia ihmissuhteista identiteetin muodostumisessa on hoiva. 

Ihmisen minuudessa erityisen merkittävää on se, mistä tai kenestä tämä itse haluaa pitää huolen. Koska 

ihmisen lapsuuden kokemuksia määrittää se, että hänestä huolehditaan, on ihmisellä itsellään myös 

tarve huolehtia jostakin, mikä on hänelle tärkeää. (emt. 100.) Sosiaalinen media vastaa kaikkiin näihin 

tarpeisiin ja toimii siten voimaannuttavana resurssina itsen rakentamisessa 

Sosiaalinen media toimii inspiraation ja ideoiden jakamisen alustana, jossa voi tuoda esille niitä asioita, 

jota pitää itse tärkeänä ja samalla rakentaa omaa minuutta suhteessa näihin tärkeisiin asioihin. Arjen 

kerronnassa ja kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa viittauksissa ollaan yleensä aitoja, vaikka 

vakavimmat oman elämän asiat jätetäänkin omasta kerronnasta pois ja annettu esitys tehdään vasta 

harkinnan tuloksena. Hiljaiset säännöt pitävät yllä tiettyä järjestystä ja saavat järjestelmän toimimaan 

kitkattomasti. Identiteetin siirtymän kannalta sosiaalinen media ei tunnu vahvistavan mitään tiettyä 

ihmistyyppiä toisen kustannuksella. Ennemmin väittäisin sosiaalisen median antavan ihmisille 

tilaisuuden esittää omaa tarkkaan harkittua ihanneminuuttaan julkisella foorumilla ja siten nähdä 
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 identification, mutuality, embeddedness ja care. 
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itsensä enemmän sen kaltaisena identiteetin siirtymän teorian mukaisesti (Gonzales & Hancock 2008 & 

2009). Sosiaalinen media antaa ihmisille siis tilaisuuden määritellä itse itsensä. 
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7. Diskussio  

 

Tämä tutkimus vahvistaa tutkimustuloksia siitä, että pinnallisella ja viihdyttävällä kerronnalla 

saavutetaan sosiaalisessa mediassa ”parempia tuloksia” ihmissuhteiden muodostamisen ja 

syventämisen kannalta kuin hyvin henkilökohtaisten asioiden avoimella kertomisella (Attrill & Jalil 

2011). Voidaan tulkita, että sosiaalisen median hyväksytty ja yleinen käyttäytymiskoodisto tukee 

viihdyttävää ja pinnallista osallistumista ja näkee liian henkilökohtaisten asioiden kertomisen 

rikkovan ryhmäesitystä Goffmanin sattumuksen tapaisesti (Goffman 1959, 229). Liika kertominen 

sekä itsestä että muista ihmisistä, aiheuttaa paheksuntaa Facebookissa, jossa toimitaan omalla 

nimellä ja ollaa vastuussa niistä mielikuvista, joita itseen liitetään. Tämä vahvistaa tuloksia siitä, 

että tietokonevälitteisen kommunikaation fyysinen etäisyys saa ihmiset helposti unohtamaan 

muualla sovellettavat käyttäytymissäännöt (Smith ja Wood 2001, 81–82) ja henkilökohtaisen tilan 

rajat, mikä johtaa näihin ongelmiin. 

Tutkimukseni kertoo huolen yksityisyydestä olevan yksi suurimpia sosiaalisen median käyttöä 

määrittäviä tekijöitä. Omia sosiaalisen median osallistumistapoja perusteltiin hyvin pitkälle sillä, 

minkälaisia yksityisyysuhkia toisenlainen kerronta aiheuttaisi. Erittäin merkittäväksi Facebookin 

kohdalla koettiin se, että sen verkosto koostuu hyvin erilaisista ihmisjoukoista, joille kaikille 

halutaan esiintyä tietyllä tavalla. Tämä vahvistaa ihmisten jakavan sosiaalisen verkostonsa 

Goffmanin alaryhmiin, joille kaikille pyritään esittämään tiettyä osaa (Goffman 1959, 150–151). 

Tämä johtaa pienemmän yhteisen nimittäjän mukaan esiintymiseen, jolloin esitykset itsestä 

painottuvat arkisiin ja pinnallisiin asioihin. Ne ihmiset, jotka olivat miettineet verkostonsa 

rajaamista tarkimmin, kokivat myös pystyvänsä ilmaisemaan mielipiteitään aidoimmin 

Facebookissa.  

 

Warranting-teoria (Walther ym. 2009) oli vahvasti läsnä haastateltavien puheessa luottamuksesta 

sosiaalisessa mediassa. Yksityisyysuhista huolimatta osallistumisen sosiaaliseen mediaan 

mahdollistaa luottamus omaan verkostoon ja siihen, että tietokonevälitteisen kommunikaation 

vihjeköyhyydestä huolimatta lähiverkosto osaa tulkita ihmisen kerrontaa ja esityksiä oikein. Muuten 

väärinymmärrysten mahdollisuus on aineistoni mukaan suuri. Tämä tukee tutkimusta sosiaalisten 

vihjeiden puuttumisen vaikutuksesta tietokonevälitteiseen kommunikaatioon (Smith ja Wood 2001, 

81–82). Aukkoja siis paikataan sillä tiedolla, mikä perustuu ankkuroituihin suhteisiin ja live-

kanssakäymisen kautta saatuun tietoon ihmisistä. Teknologinen kompetenssi ja medialukutaito 
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tulivat esille tärkeinä työkaluina sosiaalista mediaa käytettäessä. Sääntöjen ja konventioiden 

tunteminen on olennaista menestyksekkäälle osallistumiselle yhteisöpalveluissa. Myös Turklen 

teoria Internetistä identiteettien kokeilemisen alustana (Turkle 1996, 255) sai vahvistusta. Aineistoni 

perusteella etenkin ujot ihmiset saavat sosiaalisessa mediassa mahdollisuuden ilmaista itseään siten, 

etteivät heitä yleensä rajoittavat ominaisuudet tule esille. Sama pätee muihinkin persoonallisuuden 

piirteisiin, kuten temperamenttisuuteen. Ihmiset voivat halutessaan tietokonevälitteisen 

kommunikaation kautta sanoutua irti niistä asioista, jotka heille yleensä tuottavat vaikeuksia 

sosiaalisissa tilanteissa. Tämä auttaa ihmisiä muodostamaan uusia ihmissuhteita ja vahvistamaan 

tunnettaan sosiaalisesta kompetenssista. 

Yhdistin aineistoni vielä Kenneth Gergenin teoriaan postmodernista minuudesta ja löysin 

mielenkiintoisia yhtymäkohtia, joista merkittävimpiä on itsen vertailu muihin näiden sosiaalisen 

median esitysten kautta ja siitä seuraava mielipaha. Vaikka sosiaaliseen mediaan liittyy viljalti 

Gergenin postmoderniin minuuden ilmiöitä, ei sen kuitenkaan voi tulkita olevan juuri postmodernin 

hajautuneen minän näyttämö, sillä siinä on aineksia myös muuhun. Viimeisessä analyysiluvussa 

käsittelin sosiaalisen median käyttäjilleen tarjoamia mahdollisuuksia tehdä enemmän itse itselleen. 

Tunne ihmissuhdeverkostonsa ja oman esiintymisensä hallinnasta ovat tärkeimpiä tutkimuksessa 

esille tulleita näytteitä yhteisöpalvelujen voimaannuttavista ominaisuuksista. Sosiaalinen media 

tarjoaa yksilölle siis keinot liittää itsensä niihin asioihin, joita pitää tärkeänä, ilman, että ihmisen 

muut ominaisuudet tulevat väliin luomaan ristiriitaa. Kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus ja 

samat työkalut käytettävissään omien mielipiteiden esilletuomiseen. 

Teemahaastattelurunkoa laatiessani olisin voinut kiinnittää enemmän huomiota kuvien käyttöön 

itsestä kertomisen välineenä, sekä yhteisöllisyyteen. Oletin haastateltavien ottavan molemmat aiheet 

runsaammin esille puheessaan sosiaalisesta mediasta. Näin ei kuitenkaan käynyt. On siis selvää, että 

kysymykseni aiheista olivat puutteelliset. Kuvien käyttö tuli esille haastatteluissa, mutta niistä olisi 

selkeästi pitänyt esittää syventäviä kysymyksiä. On myös mahdollista, että yhteisöllisyys ei 

esimerkiksi ole merkittävä osa sosiaalista mediaa vaan painotus on juuri oman identiteetin ja 

kahdenvälisten suhteiden rakentamisessa. Pyrkimyksenäni oli tietenkin antaa haastateltavien itse 

määritellä mahdollisimman paljon sitä, mikä on heille tärkeää ja siinä mielessä on luonnollista, että 

jotkin asiat eivät tulleet aineistossa esille. Koska haastateltavia oli vain kahdeksan kappaletta ja he 

kaikki ovat 25–28 -vuotiaita opiskelijoita tai juuri opintonsa päättäneitä, ei tuloksia voida yleistää 

koskemaan aivan ketä tahansa sosiaalisen median käyttäjää. Koska haastateltavat keskittyivät 

puhumaan nimenomaan Facebookista, täytyy tulokset nähdä pääasiallisesti tuloksina Facebookin ja 



 

 

110 

 

muiden sen kaltaisten sovellusten käytöstä, vaikkakin työn ideana on tarjota kokemuksia myös 

Facebookin ulkopuolelta ja kattaa näin laajemmin sosiaalisen median kirjo. Täytyy myös muistaa, 

että tämän tutkimuksen tulokset koskevat sosiaalisen median aktiivikäyttäjiä, esitellyt kokemukset 

voivat siis olla yhtä hyvin seuraus kiinnostuksesta sosiaalisen median tarjoamiin mahdollisuuksiin 

kuin tulos sen käyttämisestä.  

Tulokset perustuvat kokonaan haastateltavien kerrontaan asiasta, tämä tarkoittaa sitä, että heidän 

käyttäytymisensä sosiaalisessa mediassa saattaa olla aivan erilaista, kuin se mitä he ovat tässä 

tutkimuksessa ilmaisseet. Tulevaisuudessa olisikin hedelmällistä yhdistää haastatteluaineistoa 

haastateltavien profiilien analyysiin. Tämä antaisi kattavan kokonaiskuvan siitä, kuinka ihmisten 

puhe minuuden esityksistä sosiaalisessa mediassa vastaa heidän käytännön toimiaan siellä. Olisi 

myös aiheellista tutkia voimaantumisen tunnetta sosiaalisessa mediassa ja pyrkiä syventämään 

ymmärrystä siitä, minkälaiset käyttäjät saavat sosiaalisesta mediasta eniten näitä kokemuksia irti ja 

mihin se perustuu. Liittyykö voimaantumisen tunteiden saavuttamiseen sosiaalisessa mediassa 

joitakin käyttäytymismalleja tai osallistumisen tapoja? Muita kiinnostavia tutkimuskohteita 

sosiaalisesta mediasta identiteetin näkökulmasta ovat esimerkiksi identiteetin siirtymän 

kokemuksen laajempi tarkastelu ja sosiaalisen median käyttäytymissääntöjen tarkempi erittely. 

Tutkittavaa tuntuu riittävän loputtomiin ja sosiaalisen median käyttäjät itse tuottavat koko ajan lisää 

tutkimusmateriaalia sovelluksiin sisältöä luodessaan. Kuten sosiaalisen median käyttäjät myös sen 

tutkijat ovat toistaiseksi epätietoisia siitä, mitä tällä kaikella tiedolla voi vielä tehdä. Sosiaalinen 

media myös muuttuu ja kehittyy jatkuvasti ja sen rooli ihmisen identiteetin esityksen alustana 

saattaa tulevaisuudessa olla yhä merkittävämpi. Tähän on syytä varautua tutkimalla asiaa 

perusteellisesti.
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Liitteet 

 

Liite 1. Haastattelurunko. 

 

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ (7 kysymystä) 

Mitä sosiaalisia medioita käytät? 

Millaisin tavoin osallistut sosiaaliseen mediaan? (kuvat, linkit, keskustelut, kommentointi) 

Miten aloitit niiden käytön? 

Miten sosiaalinen media jäi osaksi arkeasi? 

Miten se on vaikuttanut sosiaaliseen elämääsi? 

Mitä tavoittelet kun lisäät sosiaaliseen mediaan kuvia tai tekstejä tai kun kommentoit muiden kuvia 

tai tekstejä tai kerrot mieltymyksistäsi? 

Mitä sosiaalinen media on tuonut lisää sosiaaliseen elämääsi tai helpottanut siinä? 

 

1 MUUT IHMISET (9) 

Milloin ajattelet sosiaalisen median verkostona ja milloin yleisönä? 

Tiedostatko aina sosiaalista mediaa käyttäessäsi siihen kuuluvat muut ihmiset? 

Minkälaisena näet päässäsi tämän yleisön? 

Miten uskot kuvittelemasi yleisön (lähipiiri vs. massa vs. joku muu) vaikuttavan siihen mitä 

kirjoitat tai esität? 

Mietitkö yleisön suhtautumista ennen kuin julkaiset jotakin? 

Onko yleisössä mukana ihmisiä, joiden et oikeastaan haluaisi olevan osa esitystäsi? 

Minkälaisia ihmisiä nämä ei-halutut ovat? 

Saako sosiaalisessa mediassa tukea verkostoiltaan, kun kohtaa elämässään vastoinkäymisiä ja 

kertoo niistä? 

 

2 KUULUMINEN  JA RYHMÄT (9) 

Minkälaista ihmissuhteiden muodostaminen tai ylläpito on sosiaalisessa mediassa? 

Minkälaisiin ryhmiin ja verkostoihin kuulut sosiaalisen median kautta? 

Minkälaiset reaalielämän ryhmät ovat esillä sosiaalisen median profiileissasi? 

Ovatko ryhmät ja muut niihin kuuluvat ihmiset merkittävä keino kertoa omasta itsestä muille? 

Minkälaisia eroja on asioiden ympärillä pyörivien ryhmien ja ihmissuhteiden kautta 

muodostuneiden ryhmien toiminnalla? 

Minkälaisia käyttäytymissääntöjä olet havainnut sosiaalisen median sisällä? 

Minkälaiset asiat hyppäävät silmille väärinä tai huonoa käytöstä tai makua edustavina sosiaalisen 

median teksteistä? 

Miten normista poikkeamiseen reagoidaan tai minkälaisen rangaistuksen siitä saa? 

Puhutaanko sosiaalisten median esityksistä sen ulkopuolella? 

 

3 LUOTTAMUS JA YKSITYISYYS (8) 

Miten suojelet sosiaalisessa mediassa yksityisyyttäsi? 

Mitä ajattelet siitä, että muut voivat kommentoida sinua ja kertoa sinusta asioita sosiaalisessa 

mediassa? 

Minkälaiset puolet sosiaalisessa mediassa aiheuttavat turvattomuutta? 

Miten se turvattomuus vaikuttaa siihen, mitä sosiaalisessa mediassa julkaisee tai kirjoittaa itsestään? 

Estääkö yksityisyyden suojeleminen sen oman aidon itsen esille tuomista? 

Minkä tyyppisiä asioita muut ihmiset kertovat itsestään, joita et itse välttämättä kertoisi? 

Milloin ihmiset mielestäsi liioittelevat yksityisyytensä suhteen sosiaalisissa medioissa? 
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Tuntuuko koskaan siltä, että et itse hallitse sitä kuvaa, joka sinusta muodostuu sosiaalisessa 

mediassa? 

Mitkä asiat luovat turvallisuuden tuntua tai kotoisuutta sosiaalisessa mediassa?Miten verkostosi 

ihmiset suhtautuvat julkisuuteen sosiaalisessa mediassa? 

Vastaako ihmisen avoimuus s. mediassa tämän avoimuutta myös muissa ympäristöissä? 

Miksi luulet joidenkin ihmisten kertovan sosiaalisesa mediassa todella avoimesti omasta 

elämästään? 

Miksi luulet joidenkin taas rajaavan hyvin tarkkaan mitä itsestään kertovat? 

Dramatisoivatko ihmiset sosiaalisessa mediassa mitättömiltä tuntuvia asioita? 

Oletko havainnut sosiaalisessa mediassa mielestäsi salaperäistämistä, eli sitä että kerrotaan jotakin, 

joka herättää uteliaisuuden, mutta ei kaikkea? 

 

 

4 SOSIAALISEN MEDIA JA IDENTITEETTI (13) 

Minkälaisia uusia tapoja kertoa itsestään muille sosiaalinen media on tuonut mukanaan? 

Miten minuuden esittäminen sosiaalisessa mediassa eroaa minuuden esittämisestä muualla 

maailmassa? 

Mitkä ovat tyypillisiä sosiaalisen median esityksissä esille tuotavia ihmisten ominaisuuksia?  

Minkälaisista tekemisistä ja aihepiireistä sosiaaliseen mediaan havaintojesi mukaan yleensä 

kirjoitetaan? 

Minkälainen ihminen ”pärjää” parhaiten sosiaalisen median maailmassa? 

Minkälainen merkitys on palautteen saamisella omille tekemisilleen ja sanomisilleen sosiaalisessa 

mediassa? 

Saako sosiaalisessa mediassa tunnustusta sellaisista puolista itseään, jotka eivät muussa elämässä 

tule esille? 

Minkälaisten asioiden olet huomannut omissa sosiaalisissa medioissasi herättävän eniten rakentavaa 

keskustelua? 

 

Minkälaisia elämääsi ja persoonallisuuteesi kuuluvia asioita painotat sosiaalisen median 

esityksissäsi? 

Mietitkö eri esitystesi yhtenäisyyttä keskenään? 

Millaisena näet eron virtuaalimaailman ja muun maailman välillä? 

Muuttuuko kokemuksesi siitä millainen ihminen olet virtuaalin ja reaalin välillä siirryttäessä? 

Kumpaa minää on esityksenä helpompi hallita? 

Miten minuuden esityksiin vaikuttaa sosiaalisessa mediassa se, että sosiaalinen media on niin 

muuttuva ja helposti muokattava paikka? 

Onko sosiaalinen media hyvä alusta oman identiteetin rakentamiselle? 

 

5 AITO MINUUS (13) 

Pystyykö sosiaalisessa mediassa tuomaan esille aidon oman itsensä? 

Minkälaiset asiat ovat esteenä aidon minän esiin tuomiselle? 

Kuinka hyvin luulet muiden ihmisten profiilien vastaavan näiden todellista minää? 

Mikä sosiaalisessa mediassa mahdollistaa valheellisen itsen esittämisen? 

Entä mikä estää sitä? 

Kuinka tärkeää ihmisen esittämän persoonallisuuden aitous ylipäänsä on sosiaalisessa mediassa? 

Miten sitä voidaan arvioida? 

Miten oman itsen esittäminen internetissä eroaa toimittaessa nimimerkillä ja omalla nimellä? 
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Rohkaiseeko sosiaalinen media mielestäsi kokeilemaan uudenlaisia identiteettejä ja minuuksia? 

Mitä seurauksia tällaisilla kokeiluilla voi olla? 

Koetko itse näyttäytyväsi erilaisena eri sosiaalisten medioiden kautta? 

Kerrotaanko sosiaalisessa mediassa mielestäsi enemmän mitä asioita tehdään vai mitä mieltä 

asioista ollaan? 

Minkälaisia keinoja sosiaalisessa mediassa on tuoda esille reaalielämän konkreettisia tekoja? 

Eletäänkö mielestäsi muuta elämää joskus sen perusteella, mitä siitä voidaan myöhemmin esittää 

sosiaalisessa mediassa? (tehdään sushia makaronilaatikon sijaan) 

 

6 MINUUDEN VERTAISARVIOINTI (9) 

Miten arvioit toisten ihmisten itse-esityksiä sosiaalisessa mediassa? 

Koetko koskaan, että profiilisi ja siinä julkaistut asiat antavat sinusta yksipuolisen tai väärän kuvan? 

Millaisin keinoin asiaa voi yrittää korjata? 

Kuinka paljon voi luottaa muiden ihmisten tulkintakykyyn omaa itseä esittäessä? 

Oppiiko sosiaalisen median käyttäjä mielestäsi tuntemaan itsensä sen käytön kautta paremmin? 

Miten sosiaalisen median käyttö voi vaikuttaa ihmisen arvioon omasta persoonallisuudestaan? 

Käsitteletkö omaa minuuttasi, (sen puutteita tai vahvuuksia), toisten minuuden esitysten kautta? 

Vertaatko itseäsi muihin ihmisiin näiden omien esitysten perusteella? 

Minkälaisia ajatuksia tällainen vertailu herättää? 

 

7 IHANNEMINUUS JA SOSIAALINEN MEDIA (13) 

Korostetaanko sosiaalisen median esityksissä yhteiskunnassa yleisesti ihannoituja elämäntapoja? 

Oletko huomannut ihmisten toteuttavan jonkinlaisia ihanneminuuksiaan sosiaalisen median kautta? 

Minkälainen väline sosiaalinen media mielestäsi on ihanneminän tavoittelussa? 

Miten sosiaalisen median käyttö voisi muuttaa ihmisen ihanneminää? 

Miten itse huomaat ihanneminän vaikutuksen tekemisissäsi? 

Voiko mielestäsi sosiaalisen median piirissä esittää aidon minänsä sijasta jatkuvasti 

ihanneminäänsä? 

Koetko sen olevan muiden ihmisten pettämistä? 

Tuodaanko ihanneminän tavoittelussa epäonnistuminen esille minuuden esityksissä? 

 

Minkälaiset tekstit kirjoitat sosiaalisessa mediassa muita ihmisiä varten? 

Entä minkälaiset enemmän itsellesi? 

Pystytkö samaistumaan teksteihin itsestäsi ja tekemisistäsi niitä myöhemmin lukiessasi? 

Mitä omista sosiaalisen median esitysten massasta voi myöhemmin saada irti? 

 

 

8 MIELIPITEET JA NIIDEN ESITTÄMINEN (9) 

Mitä ajattelet sosiaalisen median esitysten tarjoavan niitä kuluttaville yleisöille? 

Minkälaisia vaikutuksia tällä mainitsemallasi asialla voi olla ihmisten toimintaan ja esityksiin 

sosiaalisissa medioissa? 

Minkälaisilla aihealueilla vakavat mielipiteet ja tunteet liikkuvat sosiaalisen median piirissä? 

Käsitelläänkö sosiaalisessa mediassa yhteiskunnallisia asioita? 

Miten itse suhtaudut niiden käsittelyyn sosiaalisessa mediassa? 

Onko sosiaalinen media hyvä alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle ja mielipiteen muodostukselle 

keskustelun kautta? 

Kertovatko ihmiset havaintojesi mukaan myös vaikeista tunteistaan ja ongelmistaan sosiaalisessa 

mediassa? 

Ilmaistaanko sosiaalisessa mediassa mielestäsi useammin valmiita, varmoja mielipiteitä vai asioita 
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joista ei olla aivan varmoja ja joista halutaan siksi muiden näkökantoja? 

 

9 KULTTUURISET MIELTYMYKSET (7) 

Miten uskot ihmisten valitsevan esitettäväksi juuri tietyt kulttuuriset mieltymykset? 

Kuinka hyvin ihmisten profiilien musiikkimaku ja muut kulttuuriset mieltymykset mielestäsi 

kuvastavat näiden persoonallisuutta? 

Kun ajattelet omia kulttuurisia esityksiäsi profiileissasi, pystytkö kertomaan kuinka ne ovat 

valikoituneet sinne?  

Oletko joskus jättänyt jotakin pois profiilistasi, koska se ei tunnu sopivan sen muuhun sisältöön? 

Minkälainen vaikutus sosiaalisessa mediassa on mielestäsi sillä, mitä kaikki muut sosiaalisessa 

mediassa tekevät ja mitä he esittävät itsestään? 

Pystyykö sosiaalisessa mediassa arvioimaan mitkä esitykset ovat tarkoitushakuisesti rakennettuja? 

Mitä seurauksia teennäisyydellä voi olla sen esittäjälle sosiaalisessa mediassa?  

 

10 LUOVUUS JA ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN (8) 

Pyritäänkö s. Mediassa toistamaan omaa elämää vai luomaan uutta tai lisää elämää sen kautta? 

Minkälaisia tilaisuuksia sosiaalinen media tarjoaa itsensä toteuttamiseen ja luovuuteen? 

Minkälaisia luovuuden tai kekseliäisyyden hetkiä olet itse kokenut sosiaalisen median parissa? 

Mikä luovuuden toteuttamisessa ilman sosiaalista mediaa on erilaista kuin sosiaalisen median 

kanssa? 

Kommentoitko itse muiden luovaa toimintaa tai osallistutko sellaiseen sos. mediassa? 

Minkälaiset asiat voivat rajoittaa luovuutta sosiaalisessa mediassa? 
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Liite 2. Ennakkomateriaali haastateltaville - Identiteetin rakentaminen sosiaalisessa mediassa 

 

Ennen haastattelua: 

 Mieti mitä sosiaalisia medioita käytät. 

 

Sosiaalisia madioita ovat tutkimuksessani: 

-facebook, twitter, myspace, irc-galleria, last fm ja muut sovellukset 

-blogit, niiden kirjoittaminen, lukeminen ja kommentoiminen 

-keskustelupalstat, joilla toimii tietyllä nimimerkillä jatkuvasti 

-kuvien (tai musiikin tai tekstien) jakamiseen käytetyt sivustot kuten flickr. Kuvablogi, jne. 

 

 Selaa omia profiilejasi ja niiden sisältöä vähän läpi, jotta niistä olisi helpompi puhua. 

 

Esimerkkikysymyksiä: 

Minkälainen persoona ”pärjää” parhaiten sosiaalisen median maailmassa? 

Tuntuuko sinusta koskaan siltä, että et itse hallitse sitä kuvaa, joka sinusta muodostuu sosiaalisessa 

mediassa? 

Minkälaisia käyttäytymissääntöjä tai normeja olet havainnut sosiaalisen median sisällä? 

 Minkälaisia tilaisuuksia sosiaalinen media tarjoaa itsensä toteuttamiseen ja luovuuteen?            

Minkälaiset asiat voivat rajoittaa luovuutta sosiaalisessa mediassa? 

Rohkaiseeko sosiaalinen media mielestäsi kokeilemaan uudenlaisia identiteettejä ja minuuksia? 

Käsitelläänkö sosiaalisessa mediassa yhteiskunnallisia ongelmia? 

Kuinka hyvin ihmisten profiilien musiikkimaku ja muut kulttuuriset mieltymykset mielestäsi 

kuvastavat näiden persoonallisuutta? 

Miten uskot ihmisten valitsevan esitettäväksi juuri tietyt mieltymykset? 

Lisääkö sosiaalinen media mielestäsi ihmisen tietoisuutta omasta itsestään ja toiminnastaan? 

Minkälainen väline sosiaalinen media mielestäsi on ihanneminän tavoittelussa ja luomisessa? 

Korostetaanko sosiaalisen median esityksissä yhteiskunnassa yleisesti tavoiteltuja luonteenpiirteitä 

tai elämäntapoja? 

 


