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Tiivistelmä 

Teknologian kehittymisen myötä tietokonevälitteinen viestintä on muotoutunut yhä 

arkisemmaksi osaksi ihmisten elämää ja ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa ympäri 

maailman erilaisia laitteita sekä palveluita hyväksikäyttäen. Lisääntyneen teknologian 

käytön havaitaan kuitenkin samalla vähentäneen kasvotusten tapahtuvan yhteydenpidon 

määrää sekä laatua, millä on ollut vaikutusta ihmisten ystävyyssuhteisiin. 

Tässä laadullisesti toteutetussa pro gradu -tutkielmassa kerättiin opiskelijoiden 

kokemuksia tietokonevälitteisen viestinnän roolista heidän ystävyyssuhteissaan. 

Haastatteluiden avulla pyrittiin löytämään syvällisempiä syitä tietokonevälitteisen 

viestinnän näyttäytymiselle opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ylläpidossa ja niiden 

luomisessa. Tutkielmassa tarkasteltiin myös vastakkaista näkemystä tietokonevälitteisen 

viestinnän riittävyydestä opiskelijoiden ystävyyssuhteiden kannalta, sekä mahdollisesta 

yksinäisyyden tunteen kokemisesta aktiivisesta tietokonevälitteisen viestinnän käytöstä 

huolimatta.  

Haastatteluiden pohjalta havaittiin, että tietokonevälitteinen viestintä oli merkittävässä 

roolissa opiskelijoiden olemassa olevien ystävyyssuhteiden ylläpidossa. 

Tietokonevälitteisen viestinnän avulla ei niinkään solmittu uusia ystävyyssuhteita, mikä 

oli tyypillistä sosiaalisten verkostoitumisten sivustoille ja pikaviestimille, kuten 

Facebookille ja WhatsAppille, joita kaikki haastateltavat kertoivat pääasiallisesti 

käyttävänsä. Joskin sen jälkeen kun ystävyyssuhteet on solmittu netin ulkopuolella, 

tietokonevälitteinen viestintä tuli oleelliseksi osaksi näiden ystävyyssuhteiden 

ylläpitämistä. Yksinäisyyden tunnetta ei haastatteluiden pohjalta esiintynyt samalla 

tavalla kuin varhaisemmassa kirjallisuudessa, missä korostettiin yksin tietokoneella 

vietettävää aikaa, mutta sitä kuitenkin esiintyi sosiaalisten palveluiden ja sovellusten 

mahdollisuuksista huolimatta. Netin ulkopuolelle ulottuvat ystävyyssuhteet koettiin 

tärkeimpinä ja niiden avulla yksinäisyyden tunnetta oli mahdollista ehkäistä. Pelkästään 

netissä olevia ystäviä ei koettu riittävänä yksinäisyyden tunteen poistamisen kannalta, 

koska tyyliltään tietokonevälitteinen viestintä koettiin haastatteluiden perusteella 

pinnallisena, minkä lisäksi tietokonevälitteisen viestinnän tuli enemmänkin tukea netin 

ulkopuolisia ystävyyssuhteita, kuin olla ystävyyssuhteiden keskiössä. 

Haastatteluiden perusteella tietokonevälitteinen viestintä on vuosien saatossa 

muodostunut tärkeäksi osaksi opiskelijoiden arkista viestintää ja teknologian 

kehittyminen tarjoaa jatkuvasti uusia tapoja olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Ihmisten 

tarve olla yhteydessä toisiin säilyy, mutta käytettävät palvelut muuttuvat ja kehittyvät, 

kuten nähdään tietokonevälitteisten viestinnän palveluiden ja sovellusten osalta tässäkin 

vuonna 2014 toteutetussa tutkimuksessa.  

Avainsanat 
Tietokonevälitteinen viestintä, internet, ystävyyssuhteet, yksinäisyys 
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Alkusanat 

Tämä pro gradu – tutkielma on tehty Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden 

laitoksella. Tutkielman aiheen taustalla oli oma mielenkiintoni ja tutkielman 

kirjoittaminen on kokonaisuudessaan ollut pitkä ja opettavainen prosessi. Jos nyt 

aloittaisin kirjoittamisen uudelleen, tekisin joitakin asioita toisella tavalla, mutta tämän 

gradun kokonaisuuteen olen kuitenkin oikein tyytyväinen. Kirjoitusprosessi on ollut 

oikein antoisa, huolimatta hetkistä, jolloin gradun edistyminen oli verkkaisempaa.  

Erityiset kiitokset haluan esittää gradun ohjanneelle Marianne Kinnulalle koko 

graduprosessista, sekä kotona kihlatulleni Jennalle, joka on tasaisesti patistanut minua 

eteenpäin työssäni. Kiitokset myös vanhemmilleni, siskolleni sekä ystävilleni, joille 

olen voinut purkaa gradun tuomia ajatuksia unohtamatta Heikki-mäyräkoiraa, jonka 

kanssa lenkkeillessä ajatukset ovat pysyneet virkeinä. Haluan myös kiittää opiskelijoita, 

jotka osallistuivat graduuni haastatteluiden muodossa.  

Oulussa 9.4.2015 

Olli Korhonen 
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1. Johdanto 

”Voitko alkaa?” – kysymyksen esittäminen ystävälle tämän ulko-ovella on historiaa. 

Saman asian kysyminen Facebookin tai WhatsApp-sovelluksen kautta on puolestaan 

arkipäivää. Tietokonevälitteinen viestintä on vuosien saatossa muodostunut keskeiseksi 

tavaksi olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja tässä tutkimuksessa tarkastellaan 

tietokonevälitteisen viestinnän roolia opiskelijoiden ystävyyssuhteissa vuonna 2014. 

Tietokonevälitteinen viestintä määritellään viestinnäksi, joka tapahtuu ihmisten välillä 

tietokoneita tai muita laitteita hyväksikäyttäen (Herring, 1996, s. 1) ja internet ja 

erilaiset sovellukset tarjoavat lukuisia viestintämahdollisuuksia ihmisten välille. 

Pikaviestimet, chatit, sosiaalisen verkostoitumisen sivustot ja keskustelupalstat tarjoavat 

lukuisia ympäristöjä kysyä ystävältä, ”Voitko alkaa?” perinteisen puhelimen lisäksi, 

ovella käymisen säilyessä viimeisenä vaihtoehtona. Tietokonevälitteinen viestintä 

tarjoaa mahdollisuuksia olla yhteydessä toisiin ihmisiin, mutta se miten opiskelijat sen 

kokivat, selvitettiin tässä tutkimuksessa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on ollut nähtävissä, että tietokonevälitteinen viestintä 

näyttäytyy ihmisten ystävyyssuhteissa eri tavoin ja että näkymät ovat yleisesti ottaen 

muuttuneet vuosien saatossa positiivisempaan suuntaan. Varsinkin varhaisessa 

kirjallisuudessa internet ja tietokonevälitteinen viestintä on nähty hyvin negatiivisessa 

valossa (Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay & Scherlis, 1998), mutta 

myöhemmin jyrkkiä näkemyksiä on hiljalleen pehmennetty (Kraut, Kiesler, Boneva, 

Cummings, Helgeson & Crawford, 2002) ja tietokonevälitteinen viestintä on alettu 

nähdä mahdollistavana tekijänä olla yhteydessä ihmisiin, jotka jakavat yhteisiä 

mielenkiinnon kohteita (Erwin, Turk, Heimberg, Fresco & Hantula, 2004), ajasta ja 

paikasta riippumatta (McKenna & Bargh, 2000), minkä lisäksi keskustelua oli 

mahdollista käydä omaan tahtiin (McKenna, Green & Gleason, 2002; Morahan-Martin 

& Schumacher, 2003). Suuri muutos tekniikassa nähtiin sosiaalisen verkostoitumisen 

sivustojen läpilyönnin (Boyd & Ellison, 2008) myötä, jolloin tietokonevälitteisen 

viestinnän keskittyminen alkoi siirtyä niihin ihmisiin, jotka tunnettiin entuudestaan 

netin ulkopuolelta (Sheldon, 2008; Lenhart, 2009; Hampton, Goulet, Rainie & Purcell, 

2011). Sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen nähtiin haastatteluiden pohjalta olevan 

edelleen vallitsevassa asemassa vuonna 2014.  

Tietokonevälitteisen viestinnän ja sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen nähdään 

vaikuttaneen ihmisten ystävyyssuhteisiin (Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013, 

s. 82–83). Ystävyyssuhteiden määritelmä on muuttunut, mutta ystävien merkitys ja 

tärkeys eivät ole muuttuneet vaan niiden merkitys on jopa korostunut (Amichai-

Hamburger, Kingsbury ja Schneider, 2013). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 

tietokonevälitteisen viestinnän roolia opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ja yksinäisyyden 

tuntemuksien kannalta ja muodostetun kahtiajaon taustalla ovat aikaisemman 

kirjallisuuden havainnot siitä, että internet mahdollistaa tietokonevälitteisen viestinnän 

avulla yhteydenpidon ja ystävyyssuhteiden ylläpidon ihmisten välille, mutta siellä on 

mahdollista olla myös yksinäinen (Moody, 2001). Yksinäisyys koettiin kiinnostavana 

ilmiönä edelleen vallitsevalla sosiaalisen netin aikakaudella, mikä toimi myös 

motivaationa tämän tutkimuksen tekemiselle.  

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset muotoutuivat tietokonevälitteisen viestinnän 

ympärille ja niissä korostuivat näkemykset sen kokemisesta ihmisten ystävyssuhteiden 
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ja yksinäisyyden tunteen kannalta. Päätutkimuskysymys sekä kaksi tarkentavaa 

alakysymystä muotoutuivat seuraavasti: 

 Miten tietokonevälitteinen viestintä näyttäytyy opiskelijoiden ystävyyssuhteissa? 

o Missä roolissa tietokonevälitteinen viestintä on opiskelijoiden 

ystävyyssuhteiden ylläpidossa/laajentamisessa? 

o Miten yksinäisyyden tunne näyttäytyy opiskelijoiden 

tietokonevälitteisessä viestinnässä? 

Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä ja teemahaastatteluita 

hyväksikäyttäen. Kohderyhmäksi tarkentuivat opiskelijat, sillä kyseinen kohderyhmä 

nähtiin rikkaana nuorten aikuisten ja opiskelijoiden ollessa aktiivisia sosiaalisten 

verkostoitumisten sivustojen käyttäjiä, minkä lisäksi kyseinen kohderyhmä käyttää 

kyseisiä sivustoja ystävyyssuhteidensa ylläpitoon (Lenhart, 2009). Kokonaisuudessaan 

kuusi haastattelua sekä yksi pilottihaastattelu toteutettiin aineiston keräämiseksi ja 

tutkielman tarkoituksena oli käsitellä ystävyyssuhteita ja yksinäisyyden tuntemusta 

ikään kuin vastakkainasettelun näkökulmasta sekä sitä, kuinka tietokonevälitteinen 

viestintä oli osallisena näitä näkemyksiä. Tämä pro gradu -tutkielma keskittyy 

tietokonevälitteiseen viestintään kirjoitettavana tekstinä, minkä vuoksi tutkimuksessa ei 

tarkastella muunlaisia yhteydenpitokanavia, kuten äänipuheluita tai videopuheluita, 

kuten Skypeä. Kyseinen rajaus tehtiin tiedostaen, että kyseisiä palveluita on nykyään 

olemassa ja käytössä yhä kasvamassa määrin, mutta tutkimuksen kohteeksi haluttiin 

nimenomaan tekstuaalinen osa tietokonevälitteisestä viestinnästä, sekä sen rooli 

opiskelijoiden arkisessa viestinnässä.  

Kokonaisuudessaan tämä pro gradu -tutkielma rakentuu seuraavasti. Luvut 2-4 

käsittelevät aikaisempaa kirjallisuutta tietokonevälitteisen viestinnän ominaispiirteistä ja 

kehityksestä, ihmisestä ja hänen ystävyyssuhteistaan internetissä ja yksinäisyyden 

tunteen kokemista internetissä ja osana tietokonevälitteisen viestinnän käyttöä. Luku 5 

käsittää tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutukseen liittyvät tekniikat. Luvussa 6 

esitellään tutkimuksen tulokset. Luku 7 käsittää pohdinnan, mikä kokoaa yhteen 

tutkimuksen tulokset ja aikaisemman kirjallisuuden sekä tulosten analysoinnin 

laadullisia sisällönanalyysimenetelmiä käyttäen. Luku 8 sisältää tutkimuksen 

yhteenvedon, hyödynnettävyyden, rajoitukset sekä tutkimukset tulevaisuudessa.  
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2. Internet ja tietokonevälitteinen viestintä 

Tietokonevälitteinen viestintä ymmärretään tässä tutkimuksessa siten, että siinä on kyse 

ihmisten välisestä viestinnästä, joka tapahtuu tietokoneita tai muita laitteita 

hyväksikäyttäen (Herring, 1996, s. 1). Tietokonevälitteinen viestintä on helpottanut 

ihmisten yhteydenpitoa toistensa kanssa, minkä lisäksi tietokoneverkostot ovat 

laskeneet kustannuksia ihmisten väliselle viestinnälle ympäri maailman (Constant, 

Kiesler ja Sproull, 1996). Internet on nähty tärkeässä roolissa mahdollistamassa tätä 

tietokonevälitteistä viestintää. Di Gennaron ja Duttonin (2007) mukaan internet loi heti 

alkuajoistaan lähtien viestintämahdollisuuksia ihmisten välille ja sen myötä tässä 

luvussa lähdetään tarkastelemaan internetin mahdollistamia tietokonevälitteisen 

viestinnän muotoja. 

Internet on muotoutunut keskeiseksi osaksi ihmisten päivittäistä elämää (Whang, Lee & 

Chang, 2003; Hamburger & Ben-Artzi, 2000; Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003, 

Yellowlee & Marks, 2007; Odaci & Kalkan, 2010; Amichai-Hamburger & Vinitzky, 

2010). Internetiä käytetään esimerkiksi tietojen keräämiseen ja yhteydenpitoon muiden 

ihmisten kanssa (Kraut et al., 2002) ja sen merkitykselle kuvaavaa on, ettei nykyään 

juuri ole olemassa sellaisia elämän osia, mitä internet ei koskettaisi tavalla tai toisella 

(Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003). Amichai-Hamburgerin ja Vinitzkyn (2010) 

mukaan internetin käyttö on kehittynyt keskeiseksi asiaksi ihmisten arkista elämää, 

minkä lisäksi Saarikosken, Suomisen, Turtiaisen ja Östmanin (2009, s. 231) mukaan 

internetistä on tullut niin oleellinen osa ihmisten vapaa-ajan toimintaa, ettei sitä koeta 

enää muusta elämästä irralliseksi foorumiksi. 

Tässä luvussa esitellään tietokonevälitteisen viestinnän palveluita sekä sovelluksia ja 

fokus on internetin mahdollistamassa tietokonevälitteisessä viestinnässä. Aluksi 

internetin kehitystä tarkastellaan yleisellä tasolla pohjustukseksi, minkä jälkeen luvussa 

siirrytään kohti tietokonevälitteistä viestintää, sekä sosiaalisen verkostoitumisen sivuja, 

mitkä ovat nykyään keskeisiä internetissä tapahtuvalle viestinnälle. Sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustojen kuvausten jälkeen kirjallisuuskatsauksessa kuvataan 

tietokonevälitteisen viestinnän luonnetta, käytettävien teknologioiden ominaisuuksia, 

sekä tietokonevälitteisen viestinnän roolia osana internetin kokonaiskäyttöä. 

Kokonaisuudessaan tässä luvussa tuodaan esille, kuinka tietokonevälitteinen viestintä ja 

sen sovellukset ja palvelut ovat kehittyneet vuosien saatossa. Tässä luvussa ei vielä 

tarkemmin käsitellä tietokonevälitteisen viestinnän kokemista ihmisen näkökulmasta 

ystävyyssuhteiden ja yksinäisyyden kokemisen kannalta, vaan niitä tarkastellaan 

luvuissa 3 ja 4. 

2.1 Internetin teknologian kehittyminen ja käytön arkipäiväistyminen 

Lähdettäessä tarkastelemaan internetin määritelmää, esille nousee usein näkemys, missä 

world wide web ja internet ovat yksi ja sama asia, mutta oikeasti kyse on erillisistä 

teknologioista. Nykyisen kaltaista www:n rakennetta ei olisi ilman että internet 

teknologiana olisi taustalla. Tämä johtuu siitä, että www:n varsinaisen kasvun 

mahdollisti internetin rakenne, jonka juuret olivat ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network) nimisessä teknologiassa, mikä kehitettiin 1960-luvulla 

verkostoksi maanpuolustuksellisiin tarpeisiin (Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 

2013, s. 11). Nykyisenkaltaisen internetin voidaan nähdä syntyneen juurikin vuonna 
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1969 aloittaneesta ARPANET:ista (Saarikoski et al., 2009, s. 36) ja www:n roolin 

nähdään olevan keskeinen tekijä internetin käytön kasvamisen kannalta, koska se sisälsi 

internetin kautta toisiinsa kytkettyjä sivuja, mitkä sisälsivät tekstin lisäksi kuvia, 

liikkuvaa kuvaa ja linkkejä muille sivuille (Suominen, Östman, Saarikoski & 

Turtiainen, 2013, s. 25). 

Kun www esiteltiin 1990-luvun alkupuolella, se koostui vain tekstistä, kuvista ja 

hyperlinkeistä ja oli rakenteeltaan varsin yksinkertainen, mutta myöhemmin se on 

kehittynyt keskeiseksi välineeksi median kulutukselle, viestinnälle ja sosiaalisille 

kohtaamisille (Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013, s. 3). Alkutahteja oli 

lyömässä Tim Berners-Lee ja kumppanit, jotka kehittivät www:n ja myöhemmin 

graafisen web-selaimen, mikä pystyi yhdistämään verkon, hypertekstin ja multimedian 

toisiinsa (Saarikoski et al., 2009, s. 19). Keskeisen tekijä netinkäytön yleistymiselle 

teknisessä mielessä oli vuonna 1993 kehitetyn graafisen selaimen (Mosaic) tuoma 

helppokäyttöisyys ja palveluiden näennäinen avoimuus ja maksuttomuus sekä 

myöhempinä vuosina laajakaistan yleistyminen, minkä voidaan nähdä aiheuttaneen 

internet-liittymien määrän nopean kasvun kotitalouksissa (Saarikoski et al., 2009, s. 

197). 

Www:n nopean kehityksen lisäksi myös tietotekninen kehitys oli vauhdikasta ja ihmiset 

eivät aina pysyneet vauhdissa mukana, mikä aiheutti vastustusta uudessa tekniikassa. 

Suomisen ja kumppanien (2013, s. 24) mukaan 1990-luvulla tietokoneet alkoivat 

muuttua yhä enemmän multimedialaitteiksi, missä keskiöön nousivat kuvat, äänet ja 

liikkuvan kuvan käyttöön ja käsittelyyn liittyvät ominaisuudet. McKenna ja Bargh 

(2000) esittävät, että nykyisen kaltainen internet loi ihmisissä aluksi vastustusta ja jopa 

pelkoa tuntemattomasta, kuten jotkin aikaisemmatkin tekniset läpilyönnit, kuten 

perinteinen lankapuhelin ovat aikanaan tehneet. Amichai-Hamburger ja Hayat (2013) 

puolestaan kuvaavat internetin kokemaa teknistä muutosta siten, että aiemmin ihmiset 

pääsivät internetiin käyttäen omia henkilökohtaisia tietokoneitaan, mutta nykyään 

internetiin on mahdollista päästä usealta eri laitteelta ja alustalta. Monipuolisemman 

laitevalikoiman lisäksi ihmisillä on nykyään mahdollisuus olla jatkuvasti kirjautuneena 

sisään internetiin ja sen palveluihin (online), jolloin netin ja sen ulkopuolisen elämän 

(offline) rajan voidaan nähdä hämärtyvän (Amichai-Hamburger & Hayat, 2013). 

Merkittävin tekijä on juurikin se, että internetiin pääsee nykyään erilaisia laitteita 

käyttäen, eikä ihmistä enää sidota henkilökohtaiseen tietokoneeseensa. Suomisen ja 

kumppanien (2013, s. 25) mukaan kännyköiden määrän räjähdysmäinen kasvu jo 1990-

luvun lopulla muokkasi ihmisten ajatusmaailmaa ja valmiuksia sosiaaliseen mediaan ja 

netinkäyttöön yleisesti, koska esille alkoi nousta hyväksyttävä näkemys siitä, että 

ihmiset ovat aina tavoitettavissa. Saarikosken ja kumppanien (2009, s. 174) mukaan, 

aina saatavissa oleva internet ja ihmiselle itselleen sopiva toimimisen aika voi johtaa 

myös siihen, että ihmiselle syntyy pakottava tarve olla toiminnassa ja saatavilla 

jatkuvasti vuorokauden ympäri. Tällöin ihmiselle voi syntyä aina tavoitettavissa 

olemisen paine, jolloin esimerkiksi älypuhelinta ei haluta sulkea edes elokuvateatterissa. 

Internetin tulolla älypuhelimiin ei tarkoiteta pelkästään puhelintoimintoja, vaan myös, 

muita viestintäkanavia, kuten bloggaamista, chattaamista ja verkon selailua (Saarikoski 

et al., 2009, s. 174). 

Internet ja tietotekniikka kehittyivät verrattain nopeasti ja samaa kasvua on nähtävissä 

myös teknologioiden käyttäjämäärissä ja sitä kautta arkipäiväistymisessä. Teknologian 

ja laitteiden yleistymisen myötä internetin käyttäjämäärät kasvoivat tasaisesti vuosien 

mittaan. PEW Research Centerin tekemän tutkimusten mukaan esimerkiksi 

Yhdysvalloissa nykyään lähemmäs kaikilla ihmisillä on pääsy internetiin (Fox & 

Rainie, 2014). Vuonna 1995, vain 14 % amerikkalaista oli kytkeytyneenä nettiin, kun 
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taas vuonna 2014 87 %:lla ihmisistä oli mahdollisuus internetin käyttöön (Fox & 

Rainie, 2014). Luvut ovat lähellä myös Suomen tasoa, sillä vastaavasti 

Tilastokeskuksen (2013) mukaan suomessa internetin käyttö jatkoi myös kasvuaan ja 

viimeisimmän raportin mukaan 92 % 16–74-vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä 

(Tilastokeskus, 2013).  

Huolimatta internetin käyttäjämäärien tasaisesta kasvusta, internetinkin kehitys on 

välillä hidastunut ja kehityksen suunta on vaihdellut. Vuosituhannen vaiheessa 

tapahtuneen IT-kuplan ja monien yritysten konkurssien myötä esille alkoi nousta 

kysymyksiä, mitkä koskivat internetin merkitystä ja käyttötarkoitusta. IT-kuplan 

seurauksena internetin kehityksen suunta muuttui liiketoimintaa ja sähköistä 

kaupankäyntiä korostavasta ympäristöstä kohti ihmiskeskeisempää ympäristöä (Oinas-

Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013, s. 11). Uusi suuntaus myös vaati kuvaavampaa 

termistöä ja sen seurauksena esille alkoivat nousta termit, kuten sosiaalinen Web 

(Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013, s. 11) ja Web 2.0 (Power & Kirwan, 2013 

s. 15). Molemmilla näillä termeillä viitataan netin toiseen tulemiseen ja sosiaalisuuden 

korostamiseen, missä ihmiset ovat keskiössä ja Web 2.0:n voidaan yleisesti nähdä 

viittaavan www:n toiseen vaiheeseen (Tirronen, 2008, s. 9). Muutoksena aiempaan on 

juuri tämä sosiaalisuuden lisääntyminen ihmisten välillä. Tirrosen (2008, s. 19) mukaan 

Web 2.0.n erot aikaisempaan näkyvät siten, että ennen internet on ollut pääasiassa 

staattinen ja kankea, mutta kehityksen myötä se on kehittynyt joustavammaksi ja 

dynaamisemmaksi kokonaisuudeksi, missä informaatio ei enää kulkenut pelkästään 

sisällöntuottajilta lukijoille yhteen suuntaan, vaan ihmisten välisen keskinäisen 

vuorovaikutus on sen sijaan moninkertaistunut (Tirronen, 2008, s. 19). Yleisesti ottaen 

tätä uutta suuntausta on kuvattu erilaisilla termeillä 2000-luvun ajansaatossa. Suomisen 

ja kumppanien (2013, s. 15) mukaan sosiaalisempaa suuntausta internetistä on vuosina 

2004–2006 kuvattu käsitteellä Web 2.0, kun taas vuosina 2007–2008 fokus alkoi siirtyä 

koskemaan enemmän sosiaalisen median määrittelyä. Saarikosken ja kumppanien 

(2009, s. 231) mukaan internetin voidaan oikeastaan nähdä olleen luonteeltaan 

sosiaalinen alusta saakka, koska valtaosa verkossa tapahtuvasta toiminnasta sisältää 

tavalla tai toisella vuorovaikutusta toisiin ihmisiin. 

2.2 Tietokonevälitteisen viestinnän sovelluksia ja palveluita 

Kuten aiemmassa luvussa havaittiin, internetin suuntautuminen kohti ihmisiä alkoi 

näkyä voimakkaammin Web 2.0:n aikakaudella, mutta, vuorovaikutusta ihmisten välillä 

on ollut olemassa jo aiemmin (Saarikoski et al., 2009, s. 231). Tietokoneverkostot ovat 

laskeneet ihmisten välisen globaalin viestinnän kustannuksia (Constant et al., 1996), 

minkä lisäksi internetin nähdään luoneen heti alkuajoistaan lähtien 

viestintämahdollisuuksia ihmisten välille, erilaisia tapoja, kuten sähköpostia, 

viestiluetteloita ja foorumeita hyväksikäyttäen (Di Gennaro & Dutton, 2007). 

Internetissä on olemassa tuhansia chat-huoneita, foorumeita sekä uutisryhmiä, minkä 

kaikkien voidaan nähdä suuntautuneen tietyn, oman aihepiirinsä ympärille, johon 

asiasta kiinnostuneet ihmiset voivat sitten osallistua (McKenna & Bargh, 2000).  Myös 

tekstipohjaiset netissä olevat reaaliaikaiset seikkailupelit, kuten MUD:it (Multi-User 

Dungeons) ja muut vastaavat pelit voidaan nähdä toimivana kanavana varsinkin 

nuorempien internetin käyttäjien kohdalla (McKenna & Bargh, 2000; Heinonen, 2008, 

s. 53). Saarikosken ja kumppanien (2009, s. 213) mukaan netin käyttö ennen www:n 

aikaa sisälsi pääasiassa erilaisia uutisryhmiä, keskustelualueiden lukemista, tiedostojen 

hakua sekä ”irkkausta” (Internet Relay Chat, IRC), joka kehitettiin vuonna 1988 Jarkko 

Oikarisen toimesta. Keskeisinä viestintäkanavina toimivat aiempien lisäksi myös 

sähköpostiviestit, postituslistat, MUD-ympäristöt ja BBS (Bulletin Board System, 

”Purkki”) -keskusteluryhmät (Saarikoski et al., 2009, s. 213). Viestintäkanavat ovat 
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kehittyneet vuosien saatossa ja myöhemmin syntyi uusia sovelluksia ja palveluita, joista 

lähimmäksi IRC:lle ominaista tekstipohjaisen viestinnän perusajatusta tulevat Windows 

Live Messengerin (MSN Messenger) tyyppiset pikaviestintäohjelmat (Saarikoski et al., 

2009, s. 215). Suomisen ja kumppanien (2013, s. 41) mukaan erilaiset 

nettikeskustelupalstat ja – palvelut ovat toimineet esisosiaalisena mediana nykyisen 

kaltaisille sosiaalisen verkostoitumisen sivustoille. Keskustelupalstoilla 

verkostoituminen ja sisällön jakaminen ovat keskeisiä, minkä lisäksi osa 

keskustelupalstoista vaatii rekisteröitymistä ja käyttäjäprofiilin luomista. 

Keskustelupalstojen lisäksi IRC-kanavat ja erilaiset reaaliaikaiset chatit voidaan nähdä 

kuuluvan esisosiaalisen median kategorian alle (Suominen et al., 2013, s. 41). 

Internetillä on olemassa ominaisuuksia ja elementtejä, mitkä vaikuttavat ihmisten 

väliseen viestintään. Yksi internetin keskeisimmistä ominaisuuksista koskee toisten 

ihmisten etsimistä ja yhteydenpitoa. Internetin rakenne mahdollistaa sen, että ihmisten 

on helppo löytää ihmisiä, jotka jakavat samoja mielenkiinnon kohteita kuin ihminen 

itse. Tämä näkyy esimerkiksi tilanteessa, missä joku ennalta tuntematon ihminen liittyy 

tiettyyn uutisryhmään. Tällöin ihmiset voivat päätellä, että koska kyseinen ihminen 

liittyy ryhmään, hänen kanssaan voi olla yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja sitä kautta 

kynnys yhteydenotolle laskee (McKenna, Green & Gleason, 2002; McKenna & Bargh, 

2000). McKennan ja kumppanien (2002) mukaan ihmiset käyttävät yhteydenpidoissaan 

sähköpostia, chatia, pikaviestimiä sekä uutisryhmiä, minkä avulla heidän on mahdollista 

jakaa mielipiteitään ja mielenkiinnon kohteitaan samansuuntaisten ihmisten kanssa. 

Ihmiset myös käyttävät näitä erilaisia sovelluksia pitääkseen yhteyttä läheisempiinkin 

ihmisiin, kuten perheeseensä ja ystäviinsä (McKenna et al., 2002). Sipalin, Karakayan ja 

Hergulin (2011) mukaan ihmisten välinen viestintä on vuosien saatossa helpottunut, 

koska erilaiset sovellukset kuten pikaviestintäohjelmat, antavat ihmisille 

mahdollisuuden nähdä, milloin heidän ystävänsä ovat kirjautuneet sisään palveluun. 

Tämä samalla lisää rajattoman reaaliaikaisen vuorovaikutuksen määrää ihmisten välillä 

(Sipal et al., 2011). Internet toimii myös vaihtoehtoisena tilana ja se mahdollistaa 

erilaisia tapoja ihmissuhteiden ylläpitoon. Piercen (2009) mukaan sosiaaliset 

vuorovaikutusteknologiat (socially interactive technologies, SIT), kuten sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustot, matkapuhelimet, tekstiviestit ja pikaviestimet tarjoavat 

ihmisille vaihtoehtoisia tapoja korvata ja laajentaa heidän kasvotusten tapahtuvaa 

vuorovaikutustaan. Erilaisten teknologioiden lisäksi virtuaalisten tilojen voidaan nähdä 

laajentavan ihmisten sosiaalisia piirejä. Heinosen (2008, s. 11) mukaan ihmisten 

reaalimaailman tilojen rinnalle on kehittynyt erilaisia virtuaalisia tiloja, missä ihmiset 

voivat aktiivisesti solmia uusia ihmissuhteita ja kokea samalla yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Näin internet ja sen eri palvelut kykenevät mahdollistamaan sen, että ihmiset 

ovat vapaita hoitamaan sosiaalisia suhteita paikasta riippumatta, ilman, että heillä on 

myöskään tarvetta kasvokkain tapaamiselle (Heinonen, 2008 s. 11).  

2.3 Sosiaalisen verkostoitumisen sivustot 

Kuten aiemmassa luvussa tuotiin esille, internetissä tapahtuvaa viestintää on ollut 

olemassa usein eri tavoin ja sovelluksin, mutta viimeaikojen tutkimuksissa fokus on 

siirtynyt yhä laajemmin kohti sosiaalisen verkostoitumisen sivuja, missä ihmisillä on 

mahdollisuus rakentaa itselleen oma profiili tietylle rajatulle alueelle. Boyd ja Ellison 

(2008) esittävät artikkeleissaan sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen (Social 

Networking Sites, SNS) määritelmän ja kattavan kuvauksen. Heidän mukaansa 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustot ovat verkkopohjaisia palveluita, jotka ensiksikin 

sallivat ihmisten rakentaa julkisen tai osittain julkisen profiilin tietylle, rajatulle alueelle. 

Toisekseen ne sallivat ihmisten ilmaista itseään ja tarjoavat mahdollisuuden rakentaa 

listan käyttäjistä, joihin ihmiset haluavat olla yhteydessä. Kolmanneksi sosiaalisen 
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verkostoitumisen sivustot antavat ihmisille mahdollisuuden liikkua kyseisen sivuston 

sisällä ja samalla näyttää ihmisten omien yhteyslistojen sisällä näkyvät tapahtumat 

(Boyd & Ellison, 2008). Sivustojen suosio on suurta, koska nuorista aikuisista kolmella 

neljästä on profiili sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla, minkä lisäksi yli joka 

toisella on käytössään useampi, kuin vain yksi profiili (Lenhart, 2009). 

Viimeaikaisesta suosiostaan huolimatta sosiaalisen verkostoitumisen sivustot eivät ole 

täysin uusi asia, vaan niitä on ollut olemassa jo liki 20-vuoden ajan. Boydin ja Ellisonin 

(2008) mukaan ensimmäiset sosiaalisen verkostoitumisen sivut lanseerattiin vuonna 

1997. Tällöin SixDegrees niminen sivusto antoi käyttäjilleen mahdollisuuden profiilin 

luomiseen, sekä myöhemmin ystävien listaukseen koskien käyttäjien luomaa profiilia. 

Vuonna 1998 sivuston toimintaa kehitettiin luomalla käyttäjille mahdollisuus myös 

selata omaa ystävälistaansa. Kyseiselle ajankohdalle on tyypillistä, että sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustot rakentuivat jonkun tietyn asian tai aiheen ympärille. Ellisonin, 

Steinfieldin ja Lampen (2007) mukaan sosiaalisen verkostoitumisen sivut, kuten 

Friendster, CyWorld ja MySpace antoivat ihmisille mahdollisuuden esitellä itseään, 

jäsentää omia sosiaalisia verkostojaan sekä ylläpitää yhteyksiä muihin tuntemiinsa 

ihmisiin, minkä lisäksi sosiaalisen verkostoitumisen sivustot voivat tyyliltään 

orientoitua kohti työkontekstia, kuten LinkedIn tai romanttisia suhteita, kuten Friendster 

alun perin suunniteltiin. Sivustot voivat myös keskittyä yhteisten mielenkiinnon 

kohteiden, kuten musiikin ympärille, kuten MySpace tai vaihtoehtoisesti ne voivat 

toimia yliopiston opiskelijoiden keskellä, kuten Facebook alun perin (Ellison et al., 

2007). Keskittyminen eri aihepiireihin on myös antanut tilaa hitaammin kasvaville 

sivuille. Oinas-Kukkosen ja Oinas-Kukkosen (2013, s. 37) mukaan esimerkiksi 

LinkedIn kasvoi hitaasti verrattuna moniin muihin sosiaalisen verkostoitumisen 

sivuihin, mutta myöhemmin siitä on kasvanut maailman laajin verkkopalvelu, joka 

keskittyy yritysmaailmaan ja ammattiverkostoihin. Yleisesti ottaen sivustot ovat 

vuosien saatossa saavuttaneet jalansijaa ihmisten elämässä. Vuonna 2008 suosittuja 

verkostoitumisen mahdollistavia sivustoja ovat muun muassa MySpace, Facebook, 

Cyworld ja Bebo ja miljoonat ihmiset ovat integroineet niiden käytön osaksi päivittäistä 

elämäänsä (Boyd & Ellison, 2008). Vaikka sivustoja on syntynyt jo verrattain laaja 

määrä, niin voidaan nähdä, että sosiaalisen verkostoitumisen sisältämiä sivustoja on 

syntynyt edelleen jatkuvasti lisää (Boyd & Ellison, 2008). Erilaisia sosiaalisen 

verkostoitumisen sivuja esitetään kronologisessa järjestyksessä tarkemmin alempana 

(kuva 1.). 
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Kuva 1. Aikajana suurimpien sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen 

julkaisuvuosista (Boyd & Ellison, 2008). 

Kuten kuvasta 1 on nähtävillä, sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja on olemassa 

lukuisia ja niitä on kehitetty moniin eri tarkoituksiin, minkä lisäksi osa sivuista on 

käynnistetty uudelleen ja osa on vuosien saatossa ajettu alas. Suomisen ja kumppanien 

(2013, s. 146) mukaan vuodet 2003–2007 ovat sosiaalisen median synnyn ja 

kehittymisen aikaa, mutta vuonna 2008 kyseinen ilmiö löi lopullisesti läpi. Tällöin 

sivustot muuttuivat tyyliltään, koska aiemmin sosiaalisen verkostoitumisen sivustot 

keskittyivät pääasiassa erilaisten asioiden ja ihmisten kiinnostusten, kuten poliittisten 

näkemysten tai harrastusten ympärille, mutta muutoksen ja sitä kautta 

uudelleenrakennuksen myötä fokus siirtyi, ja ihmiset nousivat keskiöön asioiden sijaan 

(Boyd & Ellison, 2008). Boydin ja Ellisonin (2008) mukaan Friendster, MySpace ja 

Facebook olivat läpilyönnin aikaan kolme suosituinta sosiaalisen verkostoitumisen 

sivustoa, mitkä samalla muuttivat koko alan liiketoimintaa, kulttuuria ja tutkimusalaa. 

Sivustojen yleistymistä kuvaa Suomisen ja kumppanien (2013, s. 162) näkemys, jonka 

mukaan vuonna 2008 sosiaalinen media alkoi arkipäiväistyä samalla tavalla, kuin 

sähköposti ja netissä surffaaminen tekivät 1990-luvun lopulla. Merkittävä tekijä 

kehitykselle oli se, että sosiaalisen verkostoitumisen sivustot tarjoavat ihmisille 

enemmän kuin vain yksinäistä nettisivuilla surffailua. Ihmiset käyttävät kyseisiä 

sivustoja monipuolisesti, jakaakseen musiikkia sekä videoita, pelatakseen pelejä ja 

jutellakseen toisten ihmisten kanssa (Sipal et al., 2011). Verrattuna perinteisiin 

internetissä oleviin sivustoihin, sosiaalisen verkostoitumisen sivut poikkeavat niistä 

myös tunnistettavuuden osalta. Boydin ja Ellisonin (2008) mukaan sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustot eivät ole samanlaisia kuin perinteiset internet-sivut, missä 

käyttäjä ei välttämättä ole tunnistettavissa, minkä lisäksi Jinin (2013) mukaan 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustot eroavat perinteisistä anonyymeistä internet-

sivustoista siten, että siellä ihmiset ovat helposti tunnistettavissa, koska siellä kyse on 

heidän omista, luomistaan profiileista. Amichai-Hamburgerin ja Hayatin (2013) mukaan 
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sosiaalisen verkostoitumisen sivut voidaan monesti nähdä henkilökohtaisena 

nettisivuna, missä ihmisellä on mahdollisuus jakaa henkilökohtaisia asioitaan. Samalla 

ihmisillä on mahdollisuus valita, kenelle näiden tietojen halutaan näkyvän.  

Sosiaalisten verkostoitumisten sivustojen kehittymisen lisäksi myös tekniikka on 

kehittynyt ja erityisesti laitteiden osalta. Siirtyminen henkilökohtaisista tietokoneista 

kohti kannettavia laitteita, muuttaa internetin käytön (Amichai-Hamburger & Hayat, 

2013) lisäksi myös sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen käyttöä. Nykyisen kaltaisen 

sosiaalisen webin, Web 2.0:n voidaan nähdä muuttaneen ihmisten tapoja olla yhteydessä 

toisiinsa (Power & Kirwan, 2013 s. 15). Suurimpana muutoksena verrattuna aiempaan 

on se, että internetiin pääsy ei ole enää alustariippuvaista, vaan internetiin pääsee 

tietokoneen lisäksi myös esimerkiksi puhelimella ja tableteilla (Power & Kirwan, 2013 

s. 15; Amichai-Hamburger & Hayat, 2013). Myös käyttötarkoitus on muuttunut, koska 

laitteiden tarkoituksena ei ole se, että ollaan yksin kotona tietokoneen ääressä, vaan 

kannettavuutensa puolesta laitteet mahdollistavat laajemman vuorovaikutuksen ja 

yhteistyön ryhmien välille (Power & Kirwan, 2013 s. 15). Vastaavasti Suomisen ja 

kumppanien (2013 s. 290) mukaan langattoman sosiaalisen median merkitys on 

kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Älypuhelimet, tabletit ja langattomat 

nettiyhteydet ovat yleistyneet merkittävästi, minkä lisäksi uudemmat 

pikaviestisovellukset, kuten WhatsApp, ovat syrjäyttäneet pikaviestinnässä perinteiset 

tekstiviestit. Suominen ja kumppanit (2013 s. 290) jatkavat, että uusien palveluiden 

käyttöönotto on toistaiseksi rauhoittunut, mutta olemassa olevat palvelut kehittyvät ja 

muuttuvat jatkuvasti.  

2.4 Tietokonevälitteisen viestinnän luonne 

Sosiaalisen verkostoitumisen sivustot ja muut vuorovaikutteiset sovellukset, kuten chatit 

ja pikaviestimet mahdollistavat yhteydenpidon muihin ihmisiin erilaisella tapoja ja 

tekniikoita hyväksikäyttäen. Tässä tutkimuksessa tätä yhteydenpitoa ihmisten välillä 

tarkastellaan syvällisemmin, koska tietokoneen kautta tapahtuva yhteydenpito eroaa 

perinteisestä kasvotusten tapahtuvasta viestinnästä (Moody, 2001). Tässä tutkimuksessa 

tietoisesti rajataan pois video- ja äänipuhelut, kuten Skype, kuitenkin tiedostaen, että 

kyseiset palvelut ovat nykyään keskeisiä ihmisten välisessä viestinnässä. 

Ihmisten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen voidaan nähdä perustuvan viestintään. 

Viestintä on tietojen ja tunteiden vaihtamista lähettäjän ja vastaanottajan välillä ja 

ihmisillä se on pääasiassa sanallista, kielen avulla tapahtuvaa, mutta myös sanatonta, 

kuten ilmeet, eleet ja äänenpaino (Eronen, Kalakoski, Kanniainen, Laarni, Paavilainen, 

Salo et al., 2005, s. 98).  Moodyn (2001) mukaan internet mahdollistaa yhteydenpidon 

siinä missä kasvotusten tapahtuva keskusteleminen, mutta erona näiden välillä on se, 

että tietokonevälitteisessä viestinnässä (computer-mediated communication, CMC) 

nojataan pelkästään kirjoitettuihin sanoihin ja symboleihin. Tietokonevälitteinen 

viestintä tapahtuu ihmisten välillä tietokoneita tai muita laitteita hyväksikäyttäen 

(Herring, 1996, s. 1). Kasvotusten tapahtuva viestintä (Face-to-Face, FtF) puolestaan 

sisältää puhuttavia sanoja, ilmeitä ja äänensävyjä, jotka kaikki vaikuttavat välitettävään 

viestiin (Moody, 2001). Tietokonevälitteisessä viestinnässä on olemassa omat keinonsa, 

joiden avulla voidaan pyrkiä tuomaan tunteita esille, esimerkiksi hymiöitä käyttäen. Lon 

(2008) mukaan internetissä tapahtuvassa viestinnässä voidaan käyttää hymiöitä apuna 

tuomaan keskustelulle erilaisia sävyjä ja ilmeitä. Saarikoski ja kumppanit (2009, s. 218) 

määrittelevät hymiöt siten, että ne ovat typografisia kuvamerkkejä, eli ikoneita, joilla 

pyritään korvaamaan non-verbaalisen viestinnän elementtejä tietokonevälitteisessä 

viestinnässä, minkä lisäksi hymiöiden avulla erilaisia tunnetiloja on mahdollista ilmaista 

tekstuaalisesti. Lo (2008) vastaavasti jatkaa, että hymiöiden avulla ihmiset voivat 
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ymmärtää paremmin vastapuolensa tunteita ja mikäli hymiöitä ei syystä tai toisesta 

käytetä, keskustelun toisen osapuolen tunteiden tunnistaminen nähdään vaikeammaksi.  

Tietokonevälitteiselle viestinnälle on olemassa omia ominaispiirteitä, mitkä eivät 

niinkään päde kasvotusten tapahtuvassa viestinnässä. McKenna ja Bargh (2000) 

määrittelevät neljä asiaa, jotka voidaan nähdä keskeisiksi tietokonevälitteiselle 

viestinnälle. Ensinnäkin internetissä viestintä voi tapahtua anonyymisti, ilman että 

ihmisten henkilöllisyys nousee esille. Toisekseen ihmisen fyysisellä sijainnilla ei ole 

merkitystä, vaan ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa mistä päin maailmaa tahansa, 

olettaen, että heillä on pääsy internetiin. Kolmanneksi, ulkoisilla tekijöillä, kuten 

fyysisellä olemuksella ja viehättävyydellä ei ole merkitystä viestinnän kannalta. 

Neljänneksi, aika on epäolennainen viestinnän kannalta. Ihminen voi olla sosiaalisessa 

toiminnassa toisen kanssa sekä jättää tälle viestejä, ilman että toisen ihmisen tarvitsee 

edes olla linjoilla samanaikaisesti.  

Tietokonevälitteisen viestinnän omatessa omia ominaispiirteitään, ovat eri tutkimukset 

antaneet kirjavia kuvauksia sen merkityksestä ihmisten arkisen viestinnän kannalta 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Moodyn (2001) mukaan olemassa olevien 

tutkimusten perusteella on epäselvää, millainen vaikutus internetillä on ihmisten 

väliselle viestinnälle. Joidenkin tutkimusten mukaan internetin nähdään vaikuttavan 

negatiivisesti ihmisten viestintään toisensa kanssa, kun taas toisten tutkimusten mukaan 

internet laajentaa ihmisten välisen viestinnän mahdollisuuksia. Krautin ja kumppanien 

(1998) mukaan ihmiset käyttävät internetiä ja erilaisia sovelluksia ollakseen yhteydessä 

toisiinsa. Internetin nähdään pienentävän kynnystä olla yhteydessä maantieteellisesti 

kaukana asuviin ihmisiin, mutta se tapahtuu Krautin ja kumppanien (1998) mukaan 

ihmisen lähipiirin ja perheen kustannuksella. Constantin ja kumppanien (1996) mukaan 

tietokoneverkostoilla on se vahvuus, että ne voivat linkittää ihmisiä toisiinsa riippumatta 

ihmisten sijainnista tai suhteista. Samanlaista näkemystä tarjoavat myöhemmin 

Amichai-Hamburger ja kumppanit (2013), joidenka mukaan internet antaa 

mahdollisuuden olla yhteydessä toisiin ihmisiin fyysisestä sijainnista huolimatta, minkä 

lisäksi kustannukset säilyvät samana verrattaessa esimerkiksi puhelinsoittoon toiselle 

puolelle maailmaa. Fyysisestä sijainnista riippumattomuuden nähdään yleisesti 

vaikuttavan positiivisesti ihmissuhteiden ylläpitoon. Pew Research Centerin tekemän 

tutkimuksen mukaan (kuva 2.) ihmiset yleisesti ottaen kokevat internetissä tapahtuvan 

viestinnän vahvistavan heidän ihmissuhteitaan, niiden rajoittamisen sijaan (Fox & 

Rainie, 2014). 

 

Kuva 2. Netissä tapahtuvan viestinnän merkitys perhe- ja ystäväsuhteisiin (Fox & 

Rainie, 2014). 
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Foxin ja Rainien (2014) mukaan internetissä tapahtuva viestintä selvästi vahvistaa 

ihmisten suhteita heidän lähipiirinsä kanssa. 67 % ihmisistä kokee, että internet 

vahvistaa heidän suhteitaan lähipiiriinsä, kun taas 18 % toteaa sen vastaavasti 

heikentävän näitä suhteita. Tämän tuloksen voidaan nähdä olevan ristiriidassa Krautin ja 

kumppanien (1998) esittämän aikaisemman näkemyksen kanssa, jonka mukaan 

internetin nähdään pienentävän kynnystä olla yhteydessä maantieteellisesti kaukana 

asuviin ihmisiin, sekä sen tapahtuvan ihmisen lähipiirin ja perheen kustannuksella. 

Erwinin ja kumppanien (2004) mukaan internetissä tapahtuvan viestinnän positiivisia 

puolia ovat kokonaisuudessaan laajemmat ihmisverkostot, missä ihmiset voivat jakaa 

yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Internet myös tarjoaa mahdollisuuden yhteydenpitoon 

maantieteellisesti kaukana sijaitseviin läheisiin ihmisiin, kuten ystäviin ja perheeseen 

(Erwin et al., 2004). Sipalin ja kumppanien (2011) mukaan varsinkin nuoret ovat 

kiinnostuneita ylläpitämään sosiaalisia suhteita ja olemaan vuorovaikutuksessa 

kavereidensa kanssa ja nuorten nähdään käyttävän internetiä pääasiassa sosiaalisena 

työkaluna, minkä avulla he voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja tutustua uusiin ihmisiin. 

Tietokonevälitteisen viestinnän ja internetin nähdään myös helpottavan sellaisten 

ihmisten viestintämahdollisuuksia, jotka kokevat toisten ihmisten kanssa viestimisen 

syystä tai toisesta haastavaksi. Moodyn (2001) mukaan internet mahdollistaa 

ympäristönä vuorovaikutuksen kaikenlaisten ihmisten välille, mutta ennen kaikkea 

ujojen, eristäytyneiden ja vammaisten nähdään hyötyneen tietokonevälitteisestä 

viestinnästä. Heinonen (2008, s. 76) jatkaa samalla linjalla, toteamalla, että internet ja 

siellä olevat erilaiset yhteisöt voivat tarjota erityisryhmille, kuten fyysisesti 

vammautuneille ihmisille, mahdollisuuden näyttäytyä tasavertaisina muiden kanssa. 

Piercen (2009) mukaan sosiaalisen verkostoitumisen sivustot, tekstiviestit ja 

pikaviestimet auttavat ujoja ja arkoja ihmisiä heidän arjessaan, sillä internet sekä sen 

teknologiat voivat tarjota näille ihmisille turvallisen ympäristön vuorovaikutuksessa 

toimimiselle. Kyseisten teknologioiden voidaan nähdä muuttavan ihmisten elämää sekä 

tapoja viestiä toistensa kanssa (Pierce, 2009). Ylipäätään kaikista ylläesitettävistä 

piirteistä, mitä tietokonevälitteinen viestintä mahdollistaa voidaan löytää McKennan ja 

Barghin (2000) määrittelemiä neljää tietokonevälitteisen viestinnän ominaispiirrettä, 

jotka tekevät eron kasvotusten tapahtuvalle viestinnälle. Kuitenkaan kaikki internetissä 

oleva toiminta ei sisällä sosiaalisia aspekteja, vaikkakin sosiaalisuus on keskeistä 

ihmisten nykyisessä internetin käytössä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan ihmisten 

internetin käyttöä yleisellä tasolla, sisällyttäen kuvausta sosiaalisuuden roolista osana 

koko käyttökokemusta.  

2.5 Tietokonevälitteinen viestintä - osa internetin kokonaiskäyttöä 

Internet on ollut luonteeltaan sosiaalinen ympäristö aivan alusta saakka, ja se on 

mahdollistanut vuorovaikutuksen ihmisten välille (Saarikoski et al., 2009, s. 231). 

Kaiken internetissä tapahtuvan toiminnan ei kuitenkaan nähdä olevan vuorovaikutteista 

ja sisältävän yhteydenpitoa muiden ihmisten kanssa. Luonteeltaan internetissä olevat 

aktiviteetit voidaan karkeasti lajitella kahteen kategoriaan. Aktiviteettien voidaan nähdä 

olevan vuorovaikutteisia, kuten sähköpostit sekä pikaviestit, että ei-vuorovaikutteisia 

kuten netissä surffaileminen ja tiedostojen lataaminen (Zhao, 2006; Pierce, 2009). 

Ihmisten ei kuitenkaan tarvitse valita tapaa, miten he internetiä käyttävät, vaan Sipalin 

ja kumppanien (2011) mukaan internetiä voidaan käyttää samanaikaisesti sekä 

sosiaalisiin, että ei-sosiaalisiin tarkoituksiin. Sipal ja kumppanit (2011) määrittelevät 

kuvauksen tilanteesta, missä internetissä voidaan tehdä useampaa asiaa samanaikaisesti 

(multitasking). Tilanne missä ihminen tekee jotakin tehtävää, mikä edellyttää netin 

käyttöä, ja samaisen netin käyttö mahdollistaa myös yhteydenpidon kavereiden kanssa. 
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Tällöin toiminnan voidaan nähdä olevan samanaikaisesti sekä vuorovaikutteista, että ei-

vuorovaikutteista.  

Vaikka internetin käyttö voidaan tutkimusten pohjalta pitkälti jakaa aktiviteetteihin, 

mitkä sisältävät tai eivät sisällä vuorovaikutusta (Zhao, 2006; Pierce, 2009), niin usein 

internetissä sijaitsevat palvelut ja sivustot sisältävät molempia. Tämä näkyy myös 

ihmisten internetin käytössä. Go-gulf (2012) määrittelee tutkimuksissaan, että ihmiset 

käyttävät aikaansa internetissä monin eri tavoin (kuva 3.). 

 

Kuva 3. Ihmisten internetin käytön jakaantuminen (Go-gulf, 2012). 

Kuten kaaviosta on nähtävissä, ihmisten ajankäyttö jakaantuu melko tasaisesti eri 

aktiviteettien välille (Go-gulf, 2012). Ihmiset viettävät valtaosan ajastaan sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, tiedon etsinnässä ja sisältöjen lukemissa. Vastaavasti 

Tilastokeskuksen (2013) tutkimusten mukaan internetin käyttö koostuu yleisimmin 

erilaisten asioiden hoitamisesta, viestinnästä, tiedonhausta sekä erilaisten medioiden 

seuraamista. Kimin, LaRosen ja Pengin (2009) mukaan ihmisten kolme suosituinta 

aktiviteettia netissä ovat, 1) sosiaaliseen verkostoitumiseen liittyvät sivustot (social 

networking sites, SNS), 2) tiedostojen lataaminen sekä videoiden katsominen ja 3) 

pikaviestintä. Kuten näistä tutkimuksista voidaan nähdä, internetin käyttö on 

kokonaisuudessaan varsin monimuotoista, minkä lisäksi vuorovaikutusta sisältävät 

aktiviteetit ovat varsin keskeisessä osassa ihmisten internetin käyttöä. 

Sen lisäksi, että ihmiset käyttävät internetiä erilaisiin aktiviteetteihin, tutkimuksissa on 

nähtävissä, että palveluiden käytöllä on vaikutuksia ihmiseen itseensä. Varsinkin 

alkuaikoina internet koettiin teknologiana hyvin negatiivisena asiana. Krautin ja 

kumppanien (1998) mukaan internetin käyttö muodostaa paradoksin, koska internet 

tarjoaa sosiaalisen ympäristön, mikä kilpailee ihmisten netin ulkopuolisen elämän, 

oikean elämän, sosiaalisten kontaktien kanssa. Krautin ja kumppanien (1998) mukaan 

ihmisten oikea sosiaalinen elämä kärsii kokonaisvaltaisesti runsaasta internetin käytöstä. 

Vastaavasti myöhemmässä tutkimuksessa internetiä ei nähdä pelkästään rajoittavana 

tekijänä. Krautin ja kumppanien (2002) mukaan internetin nähdään rajoittavan puolen 

sijaan mahdollistavan yhteydenpidon toisten ihmisten kanssa ajasta, paikasta ja 

tilanteesta riippumatta. Internet päinvastoin mahdollistaa yhteyden pitämisen 

perheeseen, ystäviin, työtovereihin ja ihmisiin, jotka voivat jakaa samoja mielenkiinnon 

kohteita ympäri maailman (Kraut et al., 2002).  
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Tuoreemmissa tutkimuksissa vastaavanlaiset myönteiset näkemykset internetin 

mahdollisuuksista ihmissuhteiden ylläpidon kannalta ovat jatkuneet ja näkemykset 

internetin käytöstä ovat pehmentyneet. Tärkeäksi tekijäksi on noussut se, että ihminen 

voi itse päättää mihin internetiä käyttää. Zhaon (2006) mukaan internetissä tapahtuvat 

aktiviteetit voidaan karkeasti jakaa kahteen päätyyppiin, eli yksin tapahtuviin 

aktiviteetteihin, kuten netissä surffailuun tai uutisten lukuun, minkä ei nähdä sisältävän 

suoraa kontaktia toisten ihmisten kanssa ja sosiaalisiin aktiviteetteihin, mitkä puolestaan 

käsittävät suoran yhteyden muihin ihmisiin, kuten esimerkiksi sähköpostit, chatit ja 

ilmoitustaulut. Zhao (2006) jatkaa, että sosiaalisten aktiviteettien voidaan nähdä 

kehittävän ja ylläpitävän ihmisten netissä olevia suhteita, kun taas yksinään toteutettavat 

aktiviteetit heikentävät ihmisten sosiaalisia suhteita. Kimin ja kumppanien (2009) 

mukaan tiedostojen lataaminen ja videoiden katseleminen ovat yksin tapahtuvia 

aktiviteetteja, joidenka voidaan nähdä olevan yhteydessä yksinäisyyden tunteen kanssa. 

Tämän lisäksi internetissä olevien viihdesovellusten voidaan nähdä tuottavan jopa uhan 

ihmisten hyvinvoinnin kannalta, koska sosiaalisten sovellusten sijaan, niissä ihminen 

viettää aikaansa yksin. Toisenlaisten näkemysten mukaan internetin käyttöä ei yleisesti 

nähdä niin negatiivisessa valossa. Amichai-Hamburgerin ja Hayatin (2009) mukaan 

ihmisten internetin käyttö on positiivisessa yhteydessä ihmisten sosiaalisten kontaktien, 

kuten vuorovaikutuksen ystävien ja kollegoiden kanssa, minkä lisäksi internetin käytöllä 

ei Amichai-Hamburgerin ja Hayatin (2009) mukaan ole niinkään negatiivisia 

vaikutuksia ihmisten sosiaalisen elämän kannalta. Kuitenkin siinäkin määrittävänä 

tekijänä nähdään olevan se, mitä ihminen oikeastaan internetissä tekee. Zhaon (2006) 

mukaan aktiviteetit, mitä ihmisten nähdään toteuttavan yksinään, voivat vaikuttaa 

negatiivisesti ihmisten sosiaalisiin suhteisiin, koska kyseisten aktiviteettien johdosta 

suhteiden ylläpitämiselle ja kehittämiselle jää yksinkertaisesti vähemmän aikaa. 

Kuitenkaan asiaa ei voi kokonaisuudessaan ajatella mustavalkoisesti, koska internetiä 

voidaan käyttää samanaikaisesti sekä sosiaalisiin, että ei-sosiaalisiin toimiin (Sipal et 

al., 2011), minkä lisäksi ihmisten internetin käyttö on kokonaisuudessaan varsin 

monimuotoista (Go-gulf, 2012). 

Kokonaisuudessaan tietokonevälitteinen viestintä ja sen teknologiat ovat kehittyneet 

vuosien saatossa runsaasti ja ihmisillä on yhä enemmän sovelluksia ja palveluita, minkä 

avulla olla yhteydessä toisiinsa. Internet ja sen kehittyminen nykyisenkaltaiseksi arkisen 

elämän kannalta oleelliseksi ilmiöksi, sekä tietokonevälitteisen viestinnän 

mahdollistavat teknologiat ja sovellukset, kuten pikaviestimet, foorumit, chatit, sekä 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustot tarjoavat ihmisille yhä enemmän tapoja viestiä 

toistensa kanssa. Tällä hetkellä sosiaalisen verkostoitumisen sivustot ovat massojen 

käytön keskiössä ja samalla ne ovat kirjallisuuden ja tutkimusten fokuksen kohteena. 

Palveluiden ja teknologioiden esittelyn lisäksi tässä luvussa kuvattiin 

tietokonevälitteisen viestinnän luonnetta. Tietokonevälitteiselle viestinnälle ominaista 

on ajasta ja paikasta riippumattomuus, mikä näkyy positiivisesti varsinkin 

maantieteellisesti kaukana asuvien ihmisten kanssa keskusteltaessa. Luvussa myös 

tuotiin esille ihmisten internetin käytön jakaantuminen, jossa oli nähtävissä, että 

valtaosa käytöstä sisältää vuorovaikutteisia elementtejä. Tutkimusten pohjalta internetin 

nähdään teknologiana mahdollistavan monenlaisia käyttötarkoituksia, kuten 

yhteydenpitoa, median katsomista ja ostosten tekemistä, mutta merkittävin tekijä on, 

että ihminen itse päättää, mihinkä hän internetiä käyttää. Seuraavissa luvuissa lähdetään 

tarkemmin tarkastelemaan ihmisen ja tietokonevälitteisen viestinnän suhdetta siihen, 

miten tietokonevälitteinen viestintä näkyy ihmisen ystävyyssuhteissa ja osana 

yksinäisyyden tuntemuksia.  
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3. Ihmissuhteet internetissä 

Ihmiset käyttävät internetiä omana itsenään, omiin käyttötarkoituksiinsa, mutta käytön 

määrän havaitaan kasvaneen tasaisesti viime vuosien aikana, minkä lisäksi ihmisten 

sosiaalisten suhteiden nähdään siirtyneen yhä laajamittaisemmin internetiin. 

Käytettävän ajan kasvu on johtanut tutkijoiden kiinnostumiseen internetin käytön syistä 

ja seurauksista sekä vaikutuksista ystävyyssuhteisiin. Internetin käytölle on ominaista 

runsas vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, mikä tuo ihmis- ja ystävyyssuhteet osaksi 

internetiin ja vaikuttaa siten samalla myös netin ulkopuolella oleviin suhteisiin. Johtuen 

viimeaikaisesta sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen suosiosta sekä käytössä, että 

kirjallisuudessa, seuraavissa luvuissa ystävyyssuhteita käsitellään pääasiassa 

Facebookin ympäristössä, mutta esille nostetaan myös ystävyyssuhteiden 

muodostuminen ennen ja jälkeen sosiaalisen verkostoitumisten sivustojen aikakauden ja 

se, miten näiden aikakausien nähdään eroavan toisistaan ystävyyssuhteiden osalta.  

3.1 Ihminen omana itsenään internetissä 

Internetin nähdään arkipäiväistyneen jo vuosituhannen vaiheessa (Whang et al., 2003; 

Hamburger & Ben-Artzi, 2000; Amichai-Hamburger & Ben-Artzi, 2003, Yellowlee & 

Marks, 2007; Odaci & Kalkan, 2010; Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Amichai-

Hamburger & Hayat, 2013) ja jo kymmenkunta vuotta sitten hallitsevaksi ja kasvavaksi 

tutkimuskohteeksi alkoi nousta ihmisten sosiaalisuuden ja persoonallisuuden suhde 

internetin käyttöön (Shaw & Gant, 2002). Persoonallisuus ymmärretään tässä 

tutkimuksessa siten, että ihmiset viestivät internetissä kukin omalla tavallaan ja ihmisten 

persoonallisuuden nähdään olevan se tekijä, mikä vaikuttaa ihmisten internetin käyttöön 

eri tavoin. Persoonallisuus voidaan Multimäen ja Vennan (1983, s. 133) mukaan 

määritellä siten, että siinä on kysymys ihmisen psyykkisestä ja fyysisestä 

kokonaisuudesta, mikä säätelee ihmisen käyttäytymistä sekä toimintaa. Persoonallisuus 

myös määrittää sen, kuinka ihminen sopeutuu ympäristöönsä ja kuinka hän pystyy sitä 

muokkaamaan. Multimäki ja Venna (1983, s. 137) jatkavat, että persoonallisuuden 

kuvaus perustuu pääasiassa persoonallisuuden ominaisuuksien eli piirteiden erittelyyn ja 

näitä piirteitä on mahdollista ilmaista käsiteparien avulla, mitkä ovat ominaisuuksien 

ääripäitä, kuten esimerkiksi avoimuus ja sulkeutuneisuus. Tarkasteltaessa näitä 

persoonallisuuden teorioita (Multimäki ja Venna, 1983, s. 137) osana internetin käytön 

kenttää, voidaan havaita, että persoonallisuus näkyy osana internetin ja sen sosiaalisten 

ominaisuuksien käyttöä. Ihmisten persoonallisuuden piirteet näkyvät ihmisten internetin 

käytössä ja ne vaikuttavat ihmisten Facebookin (Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010) 

ja sosiaalisen median käyttöön (Correa, Hinsley & De Zuniga, 2010).  

Tutkimuksien mukaan on nähtävissä, että ihmisten internetin käytössä on eroja, kun 

heidän persoonallisuuden piirteitään luokitellaan eri kategorioihin, kuten avoimiin ja 

sulkeutuneisiin. Kraut ja kumppanit (2002) tekevät tutkimuksissaan erottelun avoimien 

ja sulkeutuneiden (Extravert-introvert) ihmisten välille. Avoimien ihmisten nähdään 

hyötyvän internetin käytöstä enemmän (Kraut et al., 2002; Correa et al., 2010), koska 

internetin käyttö ensiksikin kasvattaa näiden ihmisten itsetuntoa, ja toisekseen 

yksinäisyyden tunne samalla vähenee (Kraut et al., 2002). Sulkeutuneilla ihmisillä 

puolestaan yksinäisyyden tunne kasvaa, varsinkin, mikäli heidän internetin käyttönsä on 

suurta. Tätä, että avoimet ihmiset hyötyvät internetistä enemmän, voidaan kuvata ”rich 

get richer” oletuksella, missä laajan sosiaalisen pääoman omaava ihminen hyötyy myös 
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internetin sovelluksista enemmän (Kraut et al., 2002). Shawin ja Gantin (2002) mukaan 

sosiaaliset ihmiset käyttävät internetiä enemmän siten, että se kasvattaa heidän 

sosiaalista piiriään ja tarjoaa siten samalla positiivista vastinetta heidän käytölleen. 

Sheldonin (2008) mukaan avoimet ihmiset toimivat samalla tavalla internetissä, kuin 

mitä he toimivat internetin ulkopuolella ja ihmiset, jotka muodostavat suhteita 

internetissä ovat usein niitä, ketkä ovat halukkaita olemaan yhteydessä myös netin 

ulkopuolella, eikä niinkään päinvastoin. Sheldon (2008) jatkaa, että tulokset tukevat 

”rich get richer” oletusta, missä avoimien ihmisten nähdään hyötyvän enemmän 

internetin käyttämisestä. Myös Erwinin ja kumppanien (2004) tutkimusten mukaan 

ihmisten luonne-erot sulkeutuneen ja avoimien (Introversion-extraversion) välillä 

vaikuttivat ihmisten internetin käyttöön ja näin nähdään myös olevan avoimuuden ja 

neuroottisuuden (Extroversion-neuroticism) välillä (Hamburger & Ben-Artzi, 2000; 

Ehrenberg, Juckes, White & Walsh, 2008). Erwinin ja kumppanien (2004) mukaan 

sulkeutuneet ihmiset, jotka käyttävät runsaasti internetiä, kokevat usein negatiivisia 

tuntemuksia, kuten yksinäisyyttä. Sen sijaan avoimet ihmiset, jotka käyttivät internetiä 

runsaita aikamääriä, kokevat täysin vastakkaisia, positiivisia tuntemuksia (Erwin et al., 

2004; Correa et al., 2010). Neuroottisuutta ei puolestaan voida niinkään nähdä 

luonteenpiirteenä, mutta tutkimuksissa se on noussut esille pyrittäessä selittämään 

yksittäisten ihmisten internetin käyttöä. Neuroottisuus määritellään Multimäen ja 

Vennan (1983, s. 261) mukaan siten, että kyseessä on ihmisen kyvyttömyys hallita ja 

mukautua johonkin tiettyyn tilanteeseen, mistä johtuen ihminen on vaarassa ajautua 

häiriintyneen käyttäytymisen alueelle. Eräitä häiriötiloja ja niille ominaisia 

käyttäytymismuotoja kutsutaan neurooseiksi ja yleisimpiä ovat muun muassa 

ahdistuneisuus ja masennus (Multimäki & Venna, 1983, s. 261). Tutkimuksessaan 

Ehrenbergin ja kumppanien (2008) mukaan neuroottisuus näyttäytyy eteenkin 

pikaviestimien suosimisessa muun viestimisen sijaan. Pikaviestimien lisäksi 

persoonallisuuden nähdään myös vaikuttavan sosiaalisen median käyttöön. Amichai-

Hamburgerin ja Vinitzkyn (2010) mukaan avoimilla ihmisillä on enemmän ystäviä 

Facebookissa, kuin sulkeutuneilla ihmisillä, minkä lisäksi käyttäytymismalleissa on 

eroja. Sulkeutuneet ihmiset siirtävät netin ulkopuolella olevat käyttäytymismallinsa 

nettiin ja he rakentavat tarkemmin profiiliaan kuin ulospäin suuntautuneet ihmiset. 

Amichai-Hamburger ja Vinitzky (2010) esittävät, että syy tälle käyttäytymiselle on 

siinä, että avoimet ihmiset luottavat sosiaalisiin taitoihinsa enemmän, eivätkä siksi koe 

tarvetta itsensä mainostamiselle niin paljon. Vastaavanlaista kuvausta tarjoaa myös 

Sheldon (2008), jonka mukaan avoimet ihmiset toimivat usein samalla tavalla netissä ja 

sen ulkopuolella, eikä heidän käyttäytymismalleissaan nähdä olevan suuremmin eroja. 

Kirjallisuudessa on vuosien saatossa esiintynyt monenlaisia näkemyksiä erilaisista 

persoonallisuuden piirteistä suhteessa internetin käyttöön. Suosittuja tutkimuskohteita 

ovat jatkuvasti olleet negatiivissävyiset aiheet, kuten internet ja siihen liitetyt 

uhkakuvat, kuten syrjäytyminen ja nettiriippuvuus (Saarikoski et al., 2009, s. 212), 

mutta myös persoonallisuuden piirteiden vaikutus internetin ja sosiaalisen median 

käyttöön (Hamburger & Ben-Artzi, 2000; Kraut et al., 2002; Erwin et al., 2004; 

Ehrenberg et al., 2008; Amichai-Hamburger & Vinitzky, 2010; Correa et al., 2010). 

Tutkimukset tarkastelevat internetin käyttöä erilaisista näkökulmista. Yleisellä tasolla 

valtaosa ihmisistä käyttää internetiä ilman mitään ongelmia, mutta silti osa ihmisistä 

kokee ongelmia sen käytössä (Davis, 2001). Varhaisemmissa tutkimuksissa näkemykset 

ovat olleet karkeampia. Kraut ja kumppanit (1998) näkevät tutkimuksissaan ihmiset 

yleisesti yhtenä kokonaisena yksikkönä ja heidän mukaansa internetin käyttö aiheuttaa 

ihmisissä negatiivisia asioita, kuten yksinäisyyttä. Sen lisäksi internetin käytöllä on 

negatiivisia vaikutuksia ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin kannalta (Kraut et al., 1998). 

Shawin ja Gantin (2002) mukaan internetin käytöllä voi puolestaan olla positiivisia 
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vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Hamburgerin ja Ben-Artzin (2000) mukaan 

ihmisten välisten persoonallisuuserojen nähdään vaikuttavan ihmisten tapoihin käyttää 

internetiä sekä palveluihin, mitä he käyttävät ja sen vuoksi he hylkäävät Krautin ja 

kumppanien (1998) tutkimuksen, koska siinä ei oteta huomioon internetin käyttäjiä 

yksittäisinä, erilaisina ihmisinä, minkä lisäksi huomiotta jätetään myös internet-

palveluiden monimuotoisuus.  

Huolimatta siitä, että ihminen on internetissä omana itsenään, internetin ja 

tietokonevälitteisen viestinnän ominaispiirteet (McKenna & Bargh, 2000) voivat 

rohkaista ihmistä toimimaan siten, miten hän ei välttämättä toimisi oikeasti netin 

ulkopuolella. Suler (2004), määrittää tutkimuksessaan verkkoestottomuuden (Online 

Disinhibition Effect) käsitteen. Verkkoestottomuudella tarkoitetaan Sulerin (2004) 

mukaan sitä, että internetissä jotkut ihmiset toimivat ja käyttäytyvät eri tavoin, kuin 

miten he toimisivat tavatessaan kasvotusten toisia ihmisiä. Näissä tilanteissa internetin 

erilaiset ympäristöt, kuten sosiaaliset tai fantasiaan perustuvat, sekä ominaisuudet kuten 

anonyymiys, voivat tuoda esille erilaisia piirteitä ihmisestä. Verkkoestottomuutta luovat 

kuusi tekijää, jotka ovat yhteydessä toisiinsa, mutta myös persoonallisuuden muuttujat 

vaikuttavat verkkoestottomuuteen. Sulerin (2004) mukaan internetin anonyymiys ja 

näkymättömyys erityisesti sellaisilla sivuilla, jotka ovat puhtaasti tekstipohjaisia kuten 

chatit tai viestiketjut voivat houkuttaa ihmisiä menemään sellaisiin paikkoihin ja 

tekemään asioita, mitä he eivät normaalisti tekisi. Myös ajasta ja paikasta 

riippumattomuus voi rohkaista henkilökohtaisten ja arkaluontoisten viestien 

kirjoittamiseen, koska viestit on ikään kuin mahdollista vain jättää taakseen internetiin. 

Myöhemmin tutkimuksissa on noussut esille, että sosiaalisen verkostoitumisen 

sivustoilla verkkoestottomuus ja muuttunut käyttäytyminen eivät samalla lailla päde. 

Sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja käytetään ylläpitämään jo olemassa olevia 

suhteita eikä siellä niinkään pyritä tapaamaan uusia ihmisiä, minkä lisäksi ihmiset ovat 

siellä tunnistettavissa omina itsenään (Boyd & Ellison, 2008; Lenhart, 2009; Ellison et 

al., 2007; Heinonen, 2008, s. 130). Facebookissa ja muissa yhteisöpalveluissa olennaista 

on seurustelu jo aikaisemmin tunnettujen ystävien kanssa, jolloin kasvojen ja 

henkilökohtaisten asioiden esittäminen on usein oleellista keskustelulle (Heinonen, 

2008, s. 130). Tällöin ihmiset ovat näillä sivulla samanlaisia kuin mitä he olisivat netin 

ulkopuolella verrattuna anonyymeihin internetin sivuihin, jotka Sulerin (2004) mukaan 

voivat johtaa muuttuneeseen käyttäytymiseen.  

Ihmisten persoonallisuuden piirteillä on vaikutusta internetin käyttöön ja 

tietokonevälitteiseen viestintään. Internet on ympäristönä sellainen, että sen 

ominaispiirteet kuten anonyymiys ja ajasta ja paikasta riippumattomuus (McKenna & 

Bargh, 2000) rohkaisevat ihmisiä toimimaan ja viestimään internetissä eri tavoin. 

Persoonallisuuden piirteistä avoimuuden nähtiin olevan hyvä asia (Amichai-Hamburger 

& Vinitzky, 2010; Erwin et al., 2004; Sheldon, 2008; Correa et al., 2010) koskien 

internetin ja sosiaalisen median käyttöä, mutta myös hiljaisempien ihmisten nähtiin 

hyötyvän internetin käytöstä (Pierce, 2009; Moody, 2001) ja pikaviestimistä (Ehrenberg 

et al., 2008). Ylipäätään, vaikka ihminen on internetissä omana itsenään, 

vuorovaikutustilanteissa keskusteluissa on olemassa myös toinen osapuoli. Sen vuoksi 

seuraavassa luvussa lähdetään tarkastelemaan ihmisten tietokonevälitteistä viestintää 

osana yhteisöä. 

3.2 Ihminen osana sosiaalista yhteisöä 

Ihmiset toimivat internetissä omana itsenään ja internetissä tapahtuvan toiminnan voi 

karkeasti jakaa siten, että käyttö on joko vuorovaikutteista, tai yksittäin toteutettavaa 

(Zhao, 2006; Pierce, 2009). Määriteltäessä milloin ihminen on osana sosiaalista yhteisöä 
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ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, voidaan havaita, että internetissä ihmiset 

ovat osana sosiaalista ryhmätilannetta esimerkiksi chat-huoneissa tai uutisryhmissä 

(McKenna & Bargh, 2000). Sosiaaliset yhteisöt ja ryhmät voidaan nähdä sellaisina, että 

niihin kuuluu useita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet yhteisistä asioista. Eronen ja 

kumppanit (2005, s. 89) määrittelevät yhteisön ja ryhmän siten, että niiden voidaan 

nähdä muodostuvan kahdesta tai useammasta ihmisestä, joita yhdistävät yhteiset 

tavoitteet. Näiden tavoitteiden voidaan nähdä ohjaavan ryhmän toimintaa sekä sen 

jäsenten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Vuorovaikutus puolestaan voi perustua 

kasvotusten tapahtuvaan kanssakäymiseen, mutta ryhmän jäsenet voivat myös olla eri 

puolilla maailmaa yhteydessä toisiinsa internetin välityksellä, eli tietokonevälitteisesti. 

Oleellista on se, että ihminen kokee kuuluvansa ryhmään (Eronen et al., 2005, s. 89). 

Ihmiset voivat kuulua samanaikaisesti monenlaisiin eri ryhmiin ja motivaatiot 

liittymisien taustalla vaihtelevat. Ryhmän voidaan nähdä koostuvan perheestä, 

urheilujoukkueesta tai luokkakavereista, minkä lisäksi ne voivat olla internetissä, 

jonkun tietyn asian tai harrastuksen ympärillä (Power & Kirwan, 2013 s. 6). Internetin 

nähdään vaikuttavan ryhmätilanteisiin siten, että siellä ihminen ei välttämättä ole 

tunnistettavissa, minkä lisäksi ryhmän välinen viestintä tapahtuu tietokonevälitteisesti. 

Ihmisen liittyessä uuteen ryhmään, kuten keskustelupalstalle, missä käytetään 

nimimerkkiä, niin siellä olevilla ei ole minkäänlaisia ennakko-odotuksia tälle ihmisen 

käyttäytymiselle. Ihminen voi alkaa määritellä itseään ilman, että ryhmällä on mitään 

ennakkokäsityksiä hänestä (McKenna & Bargh, 2000). Ainoa ennakkokäsitys liittyy 

siihen, että koska ihminen liittyi kyseiseen ryhmään, niin hänen mielenkiinnon 

kohteensa voidaan olettaa olevan samankaltainen ryhmän muiden jäsenien kanssa 

(McKenna et al., 2002). Internetissä olevat ryhmät nähdään hyödyllisinä sellaisille 

ihmisille, joilla on jokin harvinainen kiinnostuksen kohde, mitä ihmisen lähipiiri ei jaa, 

minkä lisäksi internetissä olevat ryhmät ovat hyödyllisiä ahdistuksesta tai 

yksinäisyydestä kärsiville ihmisille, koska ne tarjoavat toisenlaisen tavan olla osana 

yhteisöä (Power & Kirwan (2013 s. 6-7). 

Ryhmiä on olemassa kahdenlaisia, mutta termien välillä on eroja. Eronen ja kumppanit 

(2005, s. 89) jakavat ryhmät primaariryhmiin ja sekundaariryhmiin. Primaariryhmät, 

kuten perhe ja ystäväpiiri ovat kooltaan pieniä, mutta niiden jäsenet tuntevat hyvin 

toisensa ja ryhmän vuorovaikutus on tiivistä. Sekundaariryhmiä ovat esimerkiksi 

koululuokat ja urheilujoukkueet. Nämä ryhmät ovat puolestaan suurempia ja niiden 

vuorovaikutus ei ole yhtä tunnepitoista, kuin mitä se on primaariryhmissä. Näiden 

kahden määritelmän lisäksi ryhmiä voidaan pyrkiä jaottelemaan Granovetterin (1973) 

esittämien vahvojen ja heikkojen solmujen mukaan. Granovetter (1973) tekee erotuksen 

vahvojen ja heikkojen solmujen välille, toteamalla että ihmisen lähipiiri ja perhe 

muodostavat vahvat solmut ja etäisemmät tuttavat ovat heikkoja solmuja. Heikkojen 

solmujen avulla ihmiset saavuttavat suuremman määrän ihmisiä ja informaatiota, kuin 

mitä lähipiiri, vahvat solmut tarjoavat. Heikot solmut voidaan nähdä ikään kuin 

linkkeinä erilaisten ryhmien välillä, kuten tilanteessa, missä ihminen menee uuteen 

työpaikkaan ja kuuluu siten työpaikkansa kautta uuteen verkostoon. Samalla hän 

kuitenkin muodostaa itsensä kautta heikon solmun, linkin vanhaan työpaikkaansa 

(Granovetter, 1973). Constant ja kumppanit (1996) puolestaan esittävät heikot solmut 

tietokoneiden ja netin aikakaudella, jolloin tietokoneverkostot mahdollistavat näiden 

solmujen syntymisen. Constant ja kumppanit (1996) ovat samaa mieltä Granovetterin 

(1973) kanssa siitä, että heikot solmut ovat hyödyllisiä, koska niiden avulla ihmiset 

saavuttavat sellaista tietoa, mitä he eivät välttämättä lähipiirinsä kautta saavuttaisi. 

Heikkoja solmuja, kuten etäisiä tuttuja tai netissä tavattuja ihmisiä on mahdollista 

käyttää apuna esimerkiksi ongelmanratkaisussa kun ystävät tai kollegat eivät pysty 

auttamaan jossakin tietyssä ongelmassa (Constant et al., 1996). Nykyiset sosiaalisen 
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verkostoitumisen sivustot voidaan puolestaan nähdä keskeisinä näiden solmujen 

muodostumisen kannalta. Ellisonin ja kumppanien (2007) mukaan muun muassa 

Facebookin käyttö voi rohkaista heikkojen solmujen luomiseen, mutta se ei niinkään 

sovi vahvojen suhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Facebookin käyttö on kuitenkin 

positiivisessa yhteydessä yleisesti sosiaalisen pääoman luomiseen ja pääasiassa 

Facebookia käytetään yhteydenpitoon vanhojen ystävien kanssa sekä ylläpitämään ja 

vahvistamaan suhteita etäisempien tuttujen ihmisten kanssa (Ellison et al., 2007; 

Heinonen, 2008, s. 130; Lenhart, 2009). Sosiaalisella pääomalla viitataan resursseihin ja 

ihmisiin, jotka henkilön verkostoihin ja suhteisiin kuuluvat (Power & Kirwan (2013 s. 

7) ja sen nähdään olevan keskeinen termi ihmisen ystävyyssuhteiden kanssa. Sen vuoksi 

seuraavassa luvussa tarkastellaan ihmisten ystävyyssuhteiden muodostumista ja 

ylläpitämistä internetissä. 

3.3 Ystävyyssuhteet internetissä 

Kuten Power ja Kirwan (2013 s. 7) määrittävät, sosiaalinen pääoma, joka käsittää 

ihmisen omat henkilökohtaiset verkostot on keskiössä myös ihmisten ystävyyssuhteiden 

muodostumisessa. Di Gennaron ja Duttonin (2007) mukaan useimmat internetiä 

käyttävät ihmiset eivät tapaa siellä uusia ihmisiä, mutta mitä enemmän ihminen 

internetissä aikaansa viettää, niin sitä todennäköisemmin ystävyyssuhteita myös 

muodostuu sen kautta. McKennan ja kumppanien (2002) mukaan ihmiset muodostavat 

ystävyyssuhteita nopeammin ja kestävämmin internetissä kuin netin ulkopuolella. Tämä 

johtuu siitä, että internetin kautta syntyvät suhteet perustuvat yhteisiin mielenkiinnon 

kohteisiin ja keskusteluiden sisältöihin, pinnallisen viehättävyyden sijaan. McKennan ja 

Barghin (2000) mukaan internetissä ihmiset oppivat ensisijaisesti pitämään toisistaan 

samankaltaisten arvojen tai kiinnostusten perusteella, mitkä eivät niinkään koske 

ulkonäköä tai ulkoista viehättävyyttä. Zhaon (2006) mukaan ihmiset tapaavat pitää 

yhteyttä tuttujensa kanssa usein sähköpostin välityksellä, mikä ei lisää sosiaalisten 

kontaktien määrää, mutta netissä tapahtuva viestintä ennalta tuntemattomien ihmisten 

kanssa, esimerkiksi anonyymeillä keskustelupalstoilla, voi laajentaa ihmisen 

tuttavaverkostoja ja siten heidän sosiaalista pääomaansa.  

Sosiaalisen verkostoitumisen sivustot puolestaan muuttavat yllä olevia näkemyksiä 

koskien ystäväsuhteiden muodostumista, koska siellä ihmiset ovat omina itsenään 

tunnistettavissa (Boyd & Ellison, 2008; Ellison et al., 2007; Heinonen, 2008, s. 130), 

jolloin McKennan ja Barghin (2000) määrittämät piirteet, kuten esimerkiksi ulkonäöstä 

riippumattomuus ja anonyymiys eivät enää päde samalla tavalla. Sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustoille on ominaista, että niiden kautta ollaan yhteydessä ihmisiin, 

jotka tunnetaan ennalta ja Lenhartin (2009) mukaan lähes 90 % ihmisistä käyttää 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja ylläpitääkseen suhteita ihmisiin, jotka he tuntevat 

entuudestaan netin ulkopuolelta. Sivustoja ei käytetä niinkään uusien ihmissuhteiden 

luomiseen (Power & Kirwan, 2013 s. 6; Lenhart, 2009; Sheldon, 2008). 

Pikaviestinohjelmien kanssa tutkimukset ovat vastaavanlaisella kannalla. Valkenburgin 

ja Peterin (2009) mukaan ihmiset hyötyvät pikaviestimien käytöstä eniten juuri 

olemassa olevien ystävyyssuhteiden ylläpidon kannalta. Kokonaisuudessaan Ellisonin ja 

kumppanien (2007) mukaan chatien ja sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen ero on 

siinä, että toisin kuin välttämättä chateissa, sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla 

valtaosa viestinnästä tapahtuu käyttäjän ystävien kanssa. Tämä näkyy Hamptonin ja 
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kumppanien (2011) mukaan esimerkiksi Facebookissa (kuva 4.). 

 

Kuva 4. Ihmisten Facebook-ystävien jakautuminen netin ulkopuolella tapahtuvien 

tapaamisten mukaan (Hampton et al., 2011). 

Kuten Hamptonin ja kumppanien (2011) kuvasta voidaan päätellä, ihmiset tuntevat 

merkittävän osan Facebook-ystävistään ennalta ja ihmiset ovat myös usein tavanneet 

näitä ihmisiä internetin ulkopuolella. Voidaan sanoa, että säännöllisesti Facebookia 

käyttävillä ihmisillä on enemmän läheisiksi laskettavia suhteita, kuin sitä vähemmän 

käyttävillä, mutta sen sijaan sosiaalisten suhteiden kokonaismäärän ei nähdä näiden 

ryhmien välillä eroavan merkittävästi (Hampton et al., 2011). Sen sijaan 

ystävyyssuhteiden määritelmä on jollain tasolla muotoutunut uudelleen sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustojen kasvun myötä (Amichai-Hamburger & Hayat, 2013). 

Kirjassaan Oinas-Kukkonen ja Oinas-Kukkonen (2013, s. 74) esittävät kuusi paradoksia 

(yksityisyys, identiteetti, uskottavuus, ystävä, filtteri ja arvo), mitkä koskevat sosiaalisen 

netin positiivisia ominaisuuksia, mutta mistä voidaan havaita, että kyseisillä 

ominaisuuksilla on olemassa myös huonoja puolia, varsinkin väärin käytettäessä. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin näistä kahta, identiteettiparadoksia ja 

ystäväparadoksia, mitkä koskettavat eniten tätä tutkimusta. 

Sosiaalisessa netissä on pohjimmiltaan kyse siitä, että ihmiset toimivat siellä omalla 

identiteetillään ja ovat siten tunnistettavissa (Boyd & Ellison, 2008; Ellison et al., 2007; 

Heinonen, 2008, s. 130).  Identiteettiparadoksi muodostuu kuitenkin siitä, että vaikka 

henkilön persoona hyväksytään keskustelun toisen osapuolen osalta, niin persoona ei 

ole kuitenkaan selvästi ilmaistu. Ihmiset voivat tietää toisen ihmisen, joka on jonkin 

tietyn nimimerkin takana netissä, mutta useimmissa tilanteissa he eivät tunne tätä 

ihmistä kuitenkaan yhtään syvällisemmin. Tällöin kyseinen ihminen ei välttämättä ole 

oikeasti sellainen, mitä hänen internetin käyttönsä antaa ymmärtää (Oinas-Kukkonen & 

Oinas-Kukkonen, 2013, s. 77-78). Internetin mahdollistama osittaisen anonyymiys 

(McKenna & Bargh, 2000) vaikuttaa myös siihen, että jotkut ihmiset käyttäytyvät eri 

tavoin, kuin miten he toimisivat tavatessaan kasvotusten toisia ihmisiä (Suler, 2004). 

Ystäväparadoksi jatkaa osittain siitä, mihin identiteettiparadoksi jää. Ystäväparadoksilla 

tarkoitetaan sitä, että internetissä ihminen voi tietää toisen ihmisen, mutta ei välttämättä 

oikeasti tunne tätä. Tästä huolimatta ihmiset tapaavat kuitenkin sosiaalisen 

verkostoitumisen sivuillaan kutsua heitä ystävikseen ja kasvattaa siten omia 
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ystäväverkostojaan ja sosiaalista pääomaansa (Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 

2013, s. 82–83). Tällöin ystävyyssuhteiden määrä nousee tärkeämmäksi kuin niiden 

laatu. Ihmiset saattavat kysyä toisiaan kavereiksi Facebookissa, vaikka he eivät olisi tai 

tulisi olemaan oikeasti ystäviä (Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013, s. 82–83). 

Sosiaalinen netti voi laimentaa niin sanottujen oikeiden ystävyyssuhteiden arvoa, koska 

syntyy ystävyyssuhteita, missä ystävyydestä on ”sovittu”. Nämä ystävyyssuhteet 

näyttäytyvät netissä tasavertaisena sellaisten ystävyyssuhteiden rinnalla, missä ystävät 

oikeasti jakavat elämää toisen ihmisen kanssa ja jossa toista ihmistä saatetaan nähdä 

myös internetin ulkopuolella (Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013, s. 83). 

Amichai-Hamburgerin ja Hayatin (2013) mukaan Facebook on muuttanut ystävä-sanan 

määritelmää, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ystävien merkitys ja tärkeys olisi 

kuitenkaan hävinnyt, vaan pikemminkin päinvastoin. Kaikesta huolimatta ihmisten 

sosiaalisen pääoman määrä on kasvanut sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen 

aikakaudella (Power & Kirwan, 2013, s. 7). 

Vaikka sosiaalisen verkostoitumisen sivut korostavat näkemystä, minkä mukaan ihmiset 

ovat yhteydessä ihmisiin, jotka tunnetaan entuudestaan netin ulkopuolelta (Ellison et al., 

2007; Power & Kirwan, 2013 s. 6; Sheldon, 2008; Hampton et al., 2011), niin se ei 

kuitenkaan tarkoita, että ihmisten tarvitsisi aina olla vanhoja tuttuja ollakseen 

yhteydessä toisiinsa. McKennan ja Barghin (2000) mukaan ihmiset, jotka säännöllisesti 

kokoontuvat yhteen esimerkiksi samaan chat-huoneeseen, oppivat tuntemaan toisensa, 

vaikka he asuisivat eripuolilla maailmaa. Ihmiset voivat kerääntyä yhdessä tähän 

virtuaaliseen ympäristöön ja kokea samalla tavalla yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuin 

mitä he kokisivat tavatessaan toisiaan kasvotusten ja huolimatta siitä, että eivät 

välttämättä näe toisiaan internetin ulkopuolella (McKenna & Bargh, 2000). McKenna ja 

Bargh (2000) jatkavat toteamalla että internetin kautta solmitaan sosiaalisia suhteita ja 

nämä suhteet eivät ole yhtään sen heikompia, kuin ihmisten netin ulkopuoliset suhteet. 

Sen sijaan näistä internetissä solmituista suhteista voi kehittyä oikean elämän suhteita. 

Di Gennaro ja Dutton (2007) kehittivät termin (Offline e-relationships) kuvaamaan 

tilannetta, missä internetissä solmitut suhteet siirtyvät myös osaksi ihmisten oikeaa 

elämää. Netin ulkopuoliset suhteet ovat heidän mukaansa täysin luonnollisia, minkä 

lisäksi ihmiset, jotka jakavat itsestään runsaasti kuvia nettiin, solmivat enemmän 

tällaisia suhteita (Di Gennaro & Dutton, 2007). 

Tässä luvussa tarkasteltiin kokonaisuudessaan ihmisten tietokonevälitteistä viestintää 

internetissä ensin yksilönä, sitten osana ryhmää, sekä lopuksi ystävyyssuhteiden 

muodostumisen ja ylläpidon kannalta. Voidaan sanoa, että ihmisten internetin käyttö on 

kasvanut vuosien saatossa määrällisesti ja käyttötarkoitukset eroavat toisistaan suuresti. 

Ystävyyssuhteet ovat siirtyneet nettiin yhä laajemmassa määrin ja ystävyyssuhteiden 

määrä nousee joissakin tapauksissa laadun edelle. Kirjallisuudessa on nähtävissä, että 

ihmiset ovat pääasiassa yhteydessä sellaisiin ihmisiin, jotka tunnetaan entuudestaan 

netin ulkopuolelta, mikä on tyypillistä sosiaalisen verkostoitumisen sivustoille (vrt. 

Sheldon, 2008; Lenhart, 2009). Tämä on merkittävä muutos ystävyyssuhteiden 

muodostumisessa verrattuna ennen ja jälkeen sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen, 

koska aikaisemmin ihmisten ollessa internetissä anonyymeja (McKenna & Bargh, 2000) 

on luonnollista, että keskustelun toista osapuolta ei tunneta ennalta.   

Huolimatta siitä, että internetin käyttöön sisältyy usein sosiaalisia piirteitä, niin aina 

ihmiset eivät sitä niin koe. Seuraavassa luvussa tarkastellaan tilannetta, missä 

tietokonevälitteinen viestintä ei täysin mahdollistakaan ystävyyssuhteiden 

muodostumista (vrt. (Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013, s. 82–83), vaan 

ihminen saattaa kokea yksinäisyyden tunnetta, huolimatta siitä, että internet on 

luonteeltaan sosiaalinen ja sen ominaispiirteet (McKenna & Bargh, 2000) 
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mahdollistavat hedelmällisen maaperän sille, että ihmiset voivat tutustua toisiin ihmisiin 

fyysisestä sijainnista riippumatta. Luvussa tuodaan esille internetin käytön lieveilmiöitä, 

jossa internet muodostuu liian keskeiseksi osaksi ihmisen elämää, ja muodostaa siten 

ongelmia ihmisten elämään elämän. Luvussa myös syvennytään vastakkaiseen 

näkökulmaan yhteisöllisyydestä, yksinäisyyden kokemiseen.  
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4. Ihminen ja tietokonevälitteinen viestintä – yksin 
vai yhdessä? 

Edellisissä luvuissa tarkasteltiin ihmistä yksittäisenä internetin käyttäjänä, osana 

yhteisöä ja sekä ystävyyssuhteita. Tässä luvussa puolestaan nostetaan esille vastakkaista 

kirjallisuutta, missä käsitellään internetin suhdetta yksinäisyyteen. Yksinäisyys liitetään 

usein erilaisiin lieveilmiöihin, kuten internetistä riippuvuuteen sekä internetin liialliseen 

käyttöön. Sen lisäksi, että internetin on nähty vaikuttavan ihmisten tapoihin viestiä 

toistensa kanssa, sen havaitaan myös vaikuttavan ihmisten hyvinvointiin esimerkiksi 

siten, että ihminen alkaa suosia yhteydenpidossaan tietokonevälitteistä viestintää. Tämä 

aihealue sisällytettiin tähän tutkielmaan sen vuoksi, että yksinäisyyden tunne on 

ristiriidassa sen kanssa, että internet on luonteeltaan yhteisöllinen ja sosiaalinen.   

4.1 Internetin käytön suhde ihmisten hyvinvointiin 

Tutkijat ovat viimeisten vuosien aikana olleet kiinnostuneita internetin käytön 

mahdollisista haittavaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille ja siitä, voiko internetin 

käytöllä vastaavasti jopa olla positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvoinnille (Whitty & 

McLaughlin, 2007; Shaw & Gant, 2002). Jo parin vuosikymmenen ajan esillä on ollut 

näkemys siitä, että internetin käytöllä itsessään ei ole suoraa vaikutusta ihmiseen, eikä 

internetin käyttäminen suoraan tee ihmistä yksinäiseksi tai masentuneeksi. Internet ei 

itsessään ole luonteeltaan hyvä tai paha, mutta tapa miten ihminen internetiä käyttää, 

tekee erotuksen hyvinvoinnin kannalta suuntaan tai toiseen (McKenna & Bargh, 2000). 

Kuitenkin uhkakuvia on vuosien saatossa nostettu esille. Saarikosken ja kumppanien 

(2009, s. 212) mukaan internetin ja erityisesti sen viihdepalvelujen käyttöön yleisemmin 

liitettyjä uhkakuvia ovat jo alusta asti olleet syrjäytyminen, epäsosiaalisuus, fyysisen 

harrastusten puuttuminen ja sitä kautta liikakäytön aiheuttama nettiriippuvuus.  

Tutkimuksissa ilmenee erilaisia teoreettisia näkemyksiä koskien internetin käyttöä ja 

ihmisten hyvinvointia. Keskeisenä terminä näissä tutkimuksissa on kognitiivisuus, 

minkä avulla käsitellään tiedon prosessointiin liittyviä asioita. Kognitiotiede 

määritellään tieteenalaksi, missä psykologian yhteyteen risteytyy muitakin tieteenaloja, 

kuten esimerkiksi tietojenkäsittelytiede (Eronen et al., 2005 s. 21–22). Kirjallisuudessa 

esille nousseet erilaiset teoreettiset mallit, jotka kuvaavat ihmisten internetin käyttöä ja 

kokemista ovat keskeisesti tekemisissä kognitiotieteen kanssa. Larose, Lin ja Eastin 

(2003) esittävät sosiaalis-kognitiivisen (social-cognitive) mallin, millä tarkoitetaan 

toistuvaa ja jatkuvaa internetin käyttöä, jonka avulla pyritään helpottamaan ihmiselle 

epämiellyttävää olotilaa. Mallin mukaan internet toimii ihmiselle pakopaikkana 

arkisesta elämästä, mikäli hän sen syystä tai toisesta kokee epämiellyttävänä. Davis 

(2001) esittää kognitiiviseen käyttäytymiseen (cognitive-behavioral) liittyvän mallin, 

joka koskee pakonomaista internetin käyttöä. Mallin mukaan ihmisten internetissä 

kokemat ärsykkeet ja niistä saatavat positiiviset vahvistukset houkuttelevat ihmisiä yhä 

syvemmälle etsimään uusia vahvistuksia ajatuksilleen noidankehä tavoin, eli 

käytännössä käyttämään internetiä yhä vain aikamääräisesti enemmän (Davis, 2001). 

Caplan (2003) puolestaan esittää ihmisten sosiaalisia taitoja huomioivan mallin (Social 

skill account model). Mallin mukaan ihmisillä, joilla on vaikeuksia tuoda itseään 

verbaalisesti esille, tapaavat suosia tietokonevälitteistä viestintää kasvotusten 

tapahtuvan vuorovaikutuksen sijaan. Kyseisen mallin mukaan kierre syvenee ja siten 
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johtaa pakonomaiseen internetin käyttöön, joka vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin 

negatiivisella tavalla (Caplan, 2003).  

Yllä esitetyt mallit (Larose et al., 2003; Davis, 2001; Caplan, 2003) liittyvät kaikki 

ihmisten hyvinvointiin ja sen suhteeseen internetin käyttöä kohtaan. Yhteistä malleille 

on, että kaikissa malleissa ihmisen internetin käyttö kasvaa, mikä liian suurena määränä 

koetaan negatiiviseksi asiaksi. Käyttömäärän kasvun lisäksi internetin käyttö muodostuu 

samalla ihmiselle välttämättömäksi tarpeeksi. Välttämättömän tarpeen myötä myös 

internetiin käytettävä aika luonnollisesti kasvaa. Odacin ja Kalkanin (2010) mukaan 

ihmiset, jotka käyttävät internetiä yli 5 tuntia päivässä, omaavat suurempia ongelmia 

internetin käytössään, kuin ihmiset, joiden käyttö rajoittuu 1-5 tuntiin tai alle tuntiin 

päivässä. Internetiin käytettävä aika on myös pois ihmisen sosiaalisista suhteista. 

Amichai-Hamburgerin ja Ben-Artzin (2003) mukaan internetin arkipäiväistymisestä 

johtuen, runsaasti internetiä käyttävät ihmiset saattavat jopa luopua arkisista, netin 

ulkopuolella tapahtuvista sosiaalisista suhteistaan. Internet muodostuu tällöin 

hallitsevaksi sosiaaliseksi kanavaksi heidän elämäänsä (Amichai-Hamburger & Ben-

Artzi, 2003). Vastaavasti vanhempien tutkimusten mukaan internetin käyttö myös 

kilpailee ajasta muiden aktiviteettien kanssa. Krautin ja kumppanien (1998) mukaan 

internetin käyttöä voidaan verrata television katsomiseen, jolloin se rajoittaa 

kasvotusten tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta. Kraut ja kumppanit (1998) jatkavat, 

että runsas internetin käyttö vähentää yhteydenpitoa lähipiirin kanssa ja sitä kautta 

yksinäisyyden tunne kasvaa. Kyseistä näkemystä on kritisoitu myöhemmissä 

tutkimuksissa ensinnäkin siksi, että internetin käyttö sisältää sekä vuorovaikutteisia, että 

yksittäin toteutettavia elementtejä (Zhao, 2006; Pierce, 2009). Toisekseen Kraut ja 

kumppanit (1998) tarkastelevat tutkimuksessaan internetissä vietettävää aikaa täysin 

yksinään vietettävänä aikana, kun taas Amichai-Hamburger ja Ben-Artzi (2003) 

korostavat, että internetissä on myös ihmissuhteita, mutta nämä suhteet saattavat viedä 

aikaa netin ulkopuolisen elämän suhteilta. Myöhemmin Di Gennaro ja Dutton (2007) 

tuovat esille, että internetissä solmitut suhteet voivat myös siirtyä osaksi ihmisten 

oikeaa elämää, sen sijaan, että ne nähdään lähinnä rajoitteena oikean elämän suhteiden 

kannalta. 

Myöhemmin näkemyksiä internetin rajoittavuudesta, pohjautuen Krautin ja kumppanien 

(1998) tutkimuksiin, on tarkennettu muillakin tapaa. Ensinnäkin siten, ettei internetin 

käyttöä nähty enää automaattisesti negatiivisena asiana. Davis (2001) tuo 

tutkimuksissaan esille kuvauksen terveestä internetin käytöstä (Healthy Internet), jolla 

tarkoitetaan sellaista internetin käyttöä, että internetin käytöllä on tietty päämäärä sekä 

käytön aikarajat ovat kohtuulliset. Internet toimii silloin käytettävänä työkaluna, eikä 

identiteetin muodostuksen lähteenä, jolloin sen käyttö ei ole ongelmallista. Shawin ja 

Gantin (2002) mukaan internetin negatiivisia vaikutuksia liioitellaan ja internetin 

käytöllä voi myös olla positiivisia vaikutuksia, koska internetin käyttö vähentää 

yksinäisyyden tunnetta merkittävässä määrin. Tämä johtuu siitä, että internetissä on 

mahdollista olla yhteydessä toisiin ihmisiin (Shaw & Gant, 2002). Toisen näkemyksen 

mukaan internetin käytön määrällinen kasvaminen ei ole automaattisesti yhteydessä 

ihmisten hyvinvoinnin kanssa. Caplanin (2002) mukaan internetin runsaan käytön voi 

jakaa kahteen erilaiseen tapaan, pakonomaiseen (compulsive) ja liialliseen (excessive). 

Caplanin (2002) mukaan tavat ovat lähellä toisiaan, mutta kuitenkin erilaisia 

käyttäytymismalleja. Liiallista internetin käyttöä ei Caplanin (2002) mukaan voi 

automaattisesti nähdä ongelmallisena, koska esimerkiksi opiskelijat joutuvat viettämään 

paljon aikaa netissä opiskelujensa vuoksi, mutta sen sijaan pakonomainen internetin 

käyttö, joka käsittää vaikeuden internetin käytön kontrolloimisessa, on ongelmallista.  
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Kuten tutkimuksista voidaan havaita, internetin käytöllä ja eteenkin runsaalla sellaisella, 

nähdään tutkimusten perusteella olevan vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Kyseinen 

tutkimuskohde on kautta aikain ollut varsin suosittu, minkä vuoksi se on ollut esillä 

enemmän tai vähemmän jatkuvasti (Saarikoski et al., 2009, s. 212). Yleistäen voidaan 

havaita, ettei internet itsessään aiheuta ihmisissä positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia, 

mutta sen runsas käyttö nähdään tutkimuksissa usein negatiivisena asiana. Internetin 

ongelmakäytön nähdään olevan merkittävä tekijä ja tutkimusten perusteella se vaikuttaa 

myös ihmisten kokemuksiin sekä ystävyyssuhteiden, että yksinäisyyden kokemisen 

kannalta. Internet-riippuvuus ja pakonomainen internetin käyttö esiintyvät 

tavallisimpina teemoina koskien internetin ongelmallista käyttöä ja siksi niitä 

tarkastellaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

4.2 Internetin ongelmallinen käyttö 

Kenties yleisimmin esille noussut käsite koskien ongelmallista internetin käyttöä on 

riippuvuus internetistä ja internetin liikakäytön aiheuttama nettiriippuvuus on alusta asti 

ollut yleisesti liitetty uhkakuva internetin käytölle (Saarikoski et al., 2009, s. 212). 

Riippuvuus voidaan yleisesti Holdenin (2001) mukaan määrittää siten, että sillä 

tarkoitetaan fyysistä riippuvuutta jostakin aineesta, minkä lisäksi internetin 

väärinkäytön nähdään olevan tällä hetkellä nopeimmin kasvava riippuvuussuhde 

maailmassa. Ihmiset jäävät netissä koukkuun samantyyppisiin asioihin, kuin netin 

ulkopuolella, kuten uhkapeleihin, pornoon ja ostosten tekemiseen (Holden, 2001), 

minkä lisäksi internetin mahdollistama anonyymiys ja näkymättömyys (Suler, 2004; 

McKenna & Bargh, 2000) voivat houkutella ihmisiä menemään sellaisille sivuille ja 

toimimaan siten, miten he eivät välttämättä normaalisti netin ulkopuolella tapaisi toimia 

(Suler, 2004). Ongelmallinen internetin käyttö ei sisällä mitään ”päihdyttävää ainetta” 

(Davis, 2001), vaan kyse on ihmisen omasta vaikeudesta hillitä käytöstään. Erotuksena 

niin sanottuihin oikeisiin riippuvuuksiin, kuten alkoholi- tai huumeriippuvuuteen, 

internet-riippuvuutta voidaan kuvailla hillitsemishäiriönä, mihin päihdyttävät aineet 

eivät ole osallisena, vaan luonteeltaan internet-riippuvuus on kuten pakonomainen 

uhkapelien pelaaminen (Young & Rogers, 1998; Whang et al., 2003; Holden, 2001).  

Odacin ja Kalkanin (2010) mukaan internet-riippuvuus voidaan ymmärtää tilana, missä 

ihminen kokee itsensä kontrolloimisen vaikeaksi. Ihmiset saattavat viettää pitkiäkin 

aikoja netissä ja tuntea olonsa epämukavaksi paikoissa, missä internetiin ei ole 

mahdollista päästä. LaRosen ja kumppanien (2003) mukaan keskeistä internet-

riippuvuudelle on se, että ihminen alkaa käyttää internetiä helpottaakseen omia 

tunnetilojaan.  

Tutkimusten mukaan on olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, miten internet-riippuvuus 

oikeastaan syntyy. Yellowleesin ja Marksin (2007) mukaan on olemassa kahdenlaisia 

koulukuntia, mitkä näkevät internet-riippuvuuden muodostumisen eri tavoin. 

Ensimmäisen näkemyksen mukaan internet-riippuvuutta tulisi tarkastella siten, että 

kyseessä on vaivaksi tai taudiksi laskettava ongelma, kun taas toisen näkemyksen 

mukaan tietyt ihmiset tapaavat omata hankaluuksia internetin käytössään. Näkemykset 

jakaantuvat, mutta tutkimukset pääasiassa korostavat ihmisten vaikeutta kontrolloida 

internetin käyttöään. LaRosen ja kumppanien (2003) mukaan internet-riippuvuutta 

voidaan kuvata puutteellisena itsesäätelynä (deficient self-regulation), koska internet-

riippuvuus lähinnä koskee ihmisten puutteellista itsesäätelyä, mikä johtaa tietynlaisten 

tapojen muodostumiseen, eli tässä tapauksessa internetin liialliseen käyttöön. 

Yellowleesin ja Marksin (2007) mukaan on epätodennäköistä, että internet-riippuvuutta 

itsessään on olemassa erillisenä vaivana tai tautina. Sen sijaan internet-riippuvuudessa 

on kyse siitä, että ihmiset, jotka omaavat vaikeuksia itsensä kontrolloimisessa, tai jotka 
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kärsivät jonkinasteisista riippuvuuksista ovat alttiita myös tälle riippuvuudelle (Holden, 

2001; Yellowlees & Marks, 2007).  

Toisenlaisen näkemyksen mukaan ongelmallista internetin käyttöä voidaan tarkastella 

sen mukaan, että käyttääkö ihminen ongelmallisesti jotakin tiettyä internetin sovellusta, 

vai koetaanko käyttö kokonaisuudessaan ongelmalliseksi. Internet-riippuvuus on 

Davisin (2001) mukaan mahdollista jakaa kahteen eri kategoriaan: yksittäiseen ja 

tiettyyn internetin osa-alueeseen kuuluvaan riippuvuuteen, sekä yleiseen internet-

riippuvuuteen. Yksittäisellä riippuvuudella tarkoitetaan riippuvuutta, jostain tietystä 

osa-alueesta kuten nettipelaamisesta, kun taas yleisellä riippuvuudella tarkoitetaan 

internetin liiallista käyttöä kokonaisuudessaan, jolloin internetin käyttö nähdään 

pakonomaisena ja päämäärättömänä. Davis (2001) näkee yleisen internet-riippuvuuden 

ongelmallisempana näistä kahdesta ja korostaa, että ilman internetin olemassaoloa, tätä 

ongelmallista käyttäytymismallia ei olisi olemassa. Yleinen riippuvuus on Davisin 

(2001) mukaan enemmänkin seuraus kuin syy, jolloin ihmisen kokemat ongelmat kuten 

yksinäisyys johtaa ongelmalliseen internetin käyttöön. Vastaavasti yksittäisen 

riippuvuuden tasolla Yellowleesin ja Marksin (2007) mukaan internetin sisältö, kuten 

nettipelaaminen, vuorovaikutteiset pelit sekä keskustelut, kiinnostavat ihmisiä ja antavat 

samalla palkitsevuuden tunteen. Näissä tapauksissa pelkkä internetiin pääsy itsessään ei 

sitä tee. Yksittäisistä osa-alueista internetin vuorovaikutteiset toiminnot kuten chat ja 

netissä pelaaminen nähdään aiheuttavan eniten riippuvuuden tunnetta (Young & Rogers, 

1998). 

Internetin ongelmallisen käytön nähdään johtuvan ihmisestä itsestään, koska ihminen 

itse päättää mihin internetiä käyttää. Ongelmallinen käyttö koskettaa kuitenkin myös 

ihmisten lähipiiriä. Davisin (2001) mukaan sosiaalisen tuen puuttuminen ja läheisistä 

ihmisistä eristäytyminen nostaa riskiä ongelmalliselle internetin käytölle. Lähipiiristä 

erkaantumisen lisäksi, internet-riippuvuuteen liittyy usein ongelmia ihmissuhteissa, 

stressiä ja yksinäisyyden tuntemuksia (Whang et al., 2003). Ihminen saattaa viettää 

pitkiäkin aikoja netissä vältelläkseen todellisuutta, jolloin seuraukset voivat 

pahimmillaan realisoitua konkreettisesti avioeroina tai töiden menetyksenä (Whang et 

al., 2003). Internetin käyttö saatetaan havaita arkisen elämän kannalta ongelmalliseksi, 

mutta kyseisen tavan lopettaminen koetaan vaikeaksi (LaRose et al., 2003). Sen lisäksi 

netin ulkopuolisista asioista ei enää välttämättä nautita samalla tapaa kuin ennen. 

Internet koetaan paikkana, missä on hyvä olla, jolloin jopa ystävät saattavat jäädä 

toissijaisiksi (Davis, 2001). Tämä voi Krautin ja kumppanien (2002) mukaan tuoda 

ihmisille lisää stressiä ja negatiivisia tuntemuksia, koska tällöin ihmiset 

paradoksaalisesti stressaavat liiallista internetin käyttöään, mutta samalla netti on 

paikka, mihin he menevät rentoutumaan ja vähentämään stressin ja yksinäisyyden 

tuntemuksiaan. Riippuvaisuuden nähdään olevan yleisimmin käsitelty ongelma, mutta 

tutkimuksissa nousee esille myös vastakkainen näkemys ihmisistä, jotka kokevat 

internetin käytön hankalana sen vuoksi, etteivät he pidä siitä. Joinerin, Brosnanin, 

Duffieldin, Gavinin ja Marasin (2007) mukaan ihmiset, jotka kokevat internetin käytön 

vastaavasti hyvin ahdistavana ja negatiivisena kokemuksena välttävät internetin käyttöä 

viimeiseen asti ja käyttävät sitä luonnollisesti vähemmän. Näiden kahden ääripään 

väliin sijoittuvat kaikki internetin käyttäjät, valtaosan ihmisistä käyttäen internetiä 

kohtuullisesti (Davis, 2001). 

Kuten luvussa voidaan havaita, internetin ongelmallinen käyttö kulkee usein käsi 

kädessä yksinäisyyden tunteen kokemisen kanssa (Kraut et al., 2002; Whang et al., 

2003). Yksinäisyyden tunteen kokemista suhteessa internetin käyttöön tarkastellaan 

tarkemmin tässä tutkimuksessa. Yksinäisyyden tunne on tutkimusten perusteella yksi 

keskeisistä syistä ja seurauksista pakonomaisessa internetin käytössä, mutta vastaavasti 
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ihmiset ovat internetissä nimenomaan ollakseen yhteydessä toisiinsa. Koska internet on 

ollut luonteeltaan sosiaalinen aina (Saarikoski et al., 2009, s. 231), niin yksinäisyyden 

tunne näkyy paradoksaalisena näkemyksenä sen rinnalla. Tätä tarkastellaan 

syvällisemmin seuraavissa luvuissa. 

4.3 Yksin vai yhdessä 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ensisijaisesti internetin ja sen mahdollistaman 

tietokonevälitteisen viestinnän suhteesta ja roolista ihmisten ystävyyssuhteissa ja 

yksinäisyyden tunteen kokemisessa. Kuten aikaisemmissa luvuissa nousi esille, 

internetiä käytetään paljon vuorovaikutuksellisiin elementteihin, kuten viestintään sekä 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustoihin (vrt. Go-gulf, 2012), minkä lisäksi internetin 

ominaispiirteet (McKenna & Bargh, 2000) mahdollistavat lukuisia erilaisia tapoja olla 

tekemisissä toisten ihmisten kanssa kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen rinnalla. 

Siitä huolimatta kirjallisuudessa on nähtävissä, että yksinäisyyden tunteen kokeminen 

liittyy myös internetin käyttöön ja usein se yhdistetään ongelmalliseen internetin 

käyttöön.  

Kirjallisuudessa (Morahan-Martin & Schumacher, 2003; Caplan, 2007) ilmenee kaksi 

vastakkaista näkemystä, joiden tarkoituksena on tarkastella yksinäisyyden kokemisen 

suhdetta internetin käyttöön. Molemmat näkemykset korostavat internetin liiallista 

käyttöä. Ensimmäisen näkemyksen mukaan liiallinen ja pakonomainen internetin käyttö 

on syynä yksinäisyyden tunteen kokemiselle (Kraut et al., 1998; Moody, 2001; Whang 

et al., 2003). Toisen näkemyksen mukaan, yksinäiset ihmiset käyttävät muita ihmisiä 

todennäköisemmin internetiä määrällisesti liikaa ja omaavat siten ongelmia internetin 

käytössään (Problematic Internet Use, PIU) (LaRose et al., 2003; Caplan, 2007). Tässä 

tutkielmassa yksinäisyyden tunne liittyy yllä olevien tutkimuksien mukaisesti internetin 

käyttöön, mutta kokonaisvaltaisempaa näkemystä yksinäisyyden määritelmästä esittää 

Russell (1996) tutkimuksissaan, missä hän esittää uusimman ja parannellun kolmannen 

versionsa UCLA asteikosta. Kyseistä asteikkoa on käytetty laajasti ja sen avulla on 

pyritty mittaamaan ja määrittelemään yksinäisyyden tunnetta yleisellä tasolla. Russellin 

(1996) mukaan yksinäisyyttä esiintyy kaikissa ihmisryhmissä aina opiskelijoista 

vanhuksiin ja yksinäisyys liittyy selvästi ihmisten luonteenpiirteisiin, kuten 

sulkeutuneisuuteen, mutta myös neuroottisuuteen. Sen lisäksi yksinäisyyden seuraukset 

näkyvät Russellin (1996) mukaan negatiivissävytteisesti ihmisten hyvinvoinnissa. 

McKennan ja Barghin (2000) mukaan yksinäisyyden kokeminen voi vaihdella 

luonteeltaan. Yksinäisyys voidaan nähdä väliaikaisena tilana esimerkiksi johtuen 

muutosta uudelle paikkakunnalle tai vaihtoehtoisesti pidempikestoisena tilana, 

esimerkiksi tilanteessa, jossa ihmisellä ei sijainnista tai elämäntilanteesta johtuen ole 

mahdollista olla sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa. Jinin (2013) 

mukaan yksinäisyyttä voidaan ajatella ristiriitana suunniteltujen ja koettujen 

ihmissuhteiden välillä, eli ihmisen nähdään kokevan yksinäisyyttä silloin, kun tämä on 

yksin vastoin omaa tahtoaan.  

Internetin ongelmallisen käyttö on yhteydessä yksinäisyyden tunteen kokemiseen, mutta 

myös ystävien puuttuminen kasvattaa yksinäisten ihmisten internetin käyttöä. Odacin ja 

Kalkanin (2010) mukaan ongelmallinen internetin käyttö ja yksinäisyys ovat yhteydessä 

toisiinsa, minkä lisäksi yksinäisten ihmiset tarvitsisivat sosiaalista tukea erityisesti 

ystäviltään, koska vertaistuen vaikutus ja sitä kautta yksinäisyyden tunteen 

helpottaminen vähentää samalla yksinäisen ihmisten ongelmallista internetin käyttöä. 

Ongelmallinen internetin käyttö on yhteydessä negatiivisiin tekijöihin, kuten 

yksinäisyyteen (Caplan, 2002), mutta myös masennukseen (Young & Rogers, 1998). 

Yksinäiset ihmiset käyttävät internetiä enemmän yksin toteutettaviin aktiviteetteihin, 
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kuten tietokonepohjaisiin viihdesovelluksiin (Whitty & McLaughlin, 2007), mitkä ovat 

Zhaon (2006) mukaan luokiteltavissa yksin toteutettaviksi aktiviteeteiksi. 

Vastaavanlaisesti yksinään toteutettavat aktiviteetit, kuten tiedostojen lataaminen ja 

videoiden katseleminen nähdään olevan yhteydessä yksinäisyyden kokemiseen (Kim et 

al., 2009). Yksinäiset ihmiset siis käyttävät muita enemmän internetiä yksin 

toteutettaviin aktiviteetteihin, minkä lisäksi kyseisten aktiviteettien käyttö samalla 

syventää yksinäisyyden tuntemusta. 

Internet-kontekstissa yksinäisyyden tunteen kokemista voidaan pyrkiä tarkastelemaan 

syvällisemmin tarkastelemalla yksinäisyyden tuntemuksia eri kategorioista käsin. 

Moodyn (2001) mukaan ihmiset, jotka käyttävät internetiä runsaasti, kokevat 

todennäköisemmin muita enemmän tunteellista yksinäisyyttä (emotional loneliness). 

Kyseiset ihmiset eivät niinkään koe sosiaalista yksinäisyyttä (social loneliness). Tämä 

johtuu siitä, että kyseiset ihmiset käyttävät internetissä aikaansa sosiaalisten 

verkostojensa ja pääomansa ylläpitämiseen, minkä johdosta he kokevat sitä kautta 

saavansa tukea ja kokevansa yhteenkuuluvuuden tunnetta (Moody, 2001). Näkemyksen 

mukaan internetin käytön ei tällöin ole yksin toteutettavaa (Zhao, 2006), koska toiminta 

sisältää vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa, mutta se on ristiriidassa Whittyn ja 

McLaughlinin (2007) näkemyksen kanssa, minkä mukaan yksinäiset ihmiset viettävät 

paljon aikaa yksin toteutettavien aktiviteettien parissa. 

Yksinäisten ihmisten netinkäyttöä tutkineet Morahan-Martin ja Schumacher (2003) 

toteavat yksinäisten ihmisten menevän muita ihmisiä useammin nettiin silloin, kun he 

kokevat yksinäisyyden tuntemuksia netin ulkopuolella. Yksinäiset ihmiset myös 

käyttävät internetiä rentoutumiseen ja ajan kuluttamiseen, mikä voi johtaa paheellisen 

kierteeseen, missä yksinäiset ihmiset menevät internetiin täyttämään sosiaalista 

tyhjiötään, mutta samalla netissä vietettävä aika luo samalla tyhjiötä internetin 

ulkopuoleiseen sosiaaliseen elämään (Morahan-Martin & Schumacher, 2003). Näkemys 

on vastaavanlainen kuin Krautin ja kumppanien (2002), mikä korostaa, että ihmiset 

menevät nettiin vähentämään stressin ja yksinäisyyden tuntemuksiaan, mutta samalla 

internetin käyttöä stressataan sen runsaiden käyttömäärien vuoksi. Moodyn (2001) 

mukaan pelkästään internetissä oleva sosiaalinen pääomaa ei yksistään riitä, koska 

kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen rajoittaminen voi johtaa yksinäisyyden 

tunteeseen, siitä huolimatta, että ihmisellä olisi internetissä kattavat sosiaaliset 

verkostot.  Davisin (2001) mukaan tärkeä tekijä, mikä vaikuttaa ihmisten internetin 

käyttöön, on vastine, minkä hän saa sitä käyttäessään. Ihmisen kokiessa jonkin 

internetin ominaisuuden tai palvelun mieleisenä ja saadessaan niistä positiivisia 

vastineita, hän jatkaa palvelun käyttöä huolimatta mahdollisista seurauksista ja 

vaikutuksista muulle elämälle.  

Yksinäiset ihmiset käyttävät internetiä määrällisesti muita ihmisiä enemmän, minkä 

lisäksi yksinäisten ihmisten nähdään käyttävän internetiä tukena tavatakseen uusia 

ihmisiä. Morahan-Martinin ja Schumacherin (2003) mukaan yksinäisten ihmisten 

sosiaalisen toiminnan nähdään johdonmukaisesti paranevan netissä, ihmisten kokemien 

reaalimaailman estojen vähentyessä. Sen lisäksi yksinäisten ihmisten nähdään myös 

kuvaavan itseään internetissä tarkemmin, kuin netin ulkopuolella (McKenna et al., 

2002). Käyttäytymisen takana on ajatus siitä, että yksinäiset ihmiset uskovat löytävänsä 

ystäviä helpommin netistä, minkä lisäksi he kokevat, että netissä olevat ihmiset 

ymmärtävät heitä paremmin, kuin netin ulkopuolella olevat (Morahan-Martin & 

Schumaher, 2003). Tällöin myös internetistä tuleva vastine koetaan usein 

positiivisempana (Davis, 2001). Reaalimaailman estojen vähentymisellä puolestaan 

viitataan verkkoestottomuuteen, millä tarkoitetaan Sulerin (2004) mukaan sitä, että 

internetissä jotkut ihmiset käyttäytyvät eri tavoin, kuin miten he toimisivat tavatessaan 



32 

toisia ihmisiä kasvotusten, jolloin myös yksinäinen ihminen saattaa käyttäytyä netissä 

eri tavoin kuin sen ulkopuolella. Tähän vaikuttaa myös anonyymiys ja ulkonäöstä 

riippumattomuus, (McKenna & Bargh, 2000) sekä se, että henkilökohtaiset ja 

arkaluontoiset asiat voi ikään kuin jättää taakseen internetiin, jos keskustelua ei koeta 

miellyttävänä (Suler, 2004).  

Tässä tutkimuksessa yksinäisyyden määritelmä muodostui pääasiassa Jinin (2013) 

näkemyksen mukaan, mikä korostaa yksinäisyyttä tilanteena, missä ihminen on yksin 

vastoin omaa tahtoaan. Yleisesti ottaen tutkimuksissa yksinäisyys yhdistetään 

kasvaneeseen internetin käyttöön, sekä syynä (LaRose et al., 2003; Caplan, 2007), että 

seurauksena (Kraut et al., 1998; Moody, 2001; Whang et al., 2003). Yksinäiset ihmiset 

hyötyvät internetin ominaispiirteistä (McKenna & Bargh, 2000) siellä keskusteltaessa 

(Morahan-Martin & Schumaher, 2003), mutta liiallisen sosiaalisen pääoman 

keskittyminen internetiin on tutkimuksien mukaan negatiivinen asia (Moody, 2001; 

Odaci & Kalkan, 2010). Netin ulkopuolisten ystävien sosiaalinen tuki sen sijaan 

vähentäisi yksinäisten ihmisten yksinäisyyden tuntemuksia sekä samalla liiallista 

internetin käyttöä (Odaci & Kalkan, 2010). Seuraavassa luvussa tarkastellaan syvemmin 

tietokonevälitteisen viestinnän käyttöä yksinäisen ihmisen näkökulmasta pohjaten 

aikaisempaan kirjallisuuteen.  

4.4 Tietokonevälitteinen viestintä yksinäisen ihmisen näkökulmasta 

Tietokonevälitteinen viestintä mahdollistaa paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät 

ole mahdollisia kasvotusten keskusteltaessa (vrt. McKenna & Bargh, 2000). 

Tietokonevälitteisen viestintä helpottaa sellaisten ihmisten itsensä ilmaisemista, jotka 

kokevat sen syystä tai toisesta haastavaksi. Tällaisia ihmisiä voivat olla esimerkiksi 

fyysisestä vammasta kärsivät ihmiset, mutta myös ujojen ja arkojen ihmisten nähdään 

hyötyvän tietokonevälitteisen viestinnän ominaisuuksista, kuten siitä, ettei ulkonäköä 

nähdä keskeisenä (Moody, 2001; Pierce, 2009; Heinonen (2008, s. 76). Tutkimusten 

perusteella tietokonevälitteisen viestinnän nähdään myös hyödyttävän yksinäisyydestä 

kärsivien ihmisten viestintämahdollisuuksia. Jinin (2013) mukaan yksinäiset ihmiset 

omaavat usein puutteita sosiaalisissa taidoissaan sekä vaikeuksia ilmaista itseään 

muiden ihmisten kanssa. Tämä kuitenkin koskee ainoastaan kasvotusten tapahtuvaa 

viestintää (Jin, 2013). Internet puolestaan tarjoaa laajempien sosiaalisten verkostojen 

lisäksi erilaisia tapoja olla yhteydessä toisiin ihmisiin, minkä nähdään houkuttelevan 

yksinäisiä ihmisiä. McKennan ja Barghin (2000) esille nostamat neljä internetissä 

tapahtuvalle viestinnälle ominaista piirrettä pätevät yksinäisten ihmisten kohdalla ja 

internetin mahdollistama anonyymiys, fyysisen läsnäolon puute sekä ulkoisesta 

olemuksesta riippumattomuus mahdollistavat sen, että ihmiset kykenevät 

kontrolloimaan sosiaalista vuorovaikutustaan (Morahan-Martin & Schumacher, 2003; 

McKenna & Bargh, 2000), kuten myös ajankäyttöään (McKenna & Bargh, 2000).  

Yksinäiset ihmiset suosivat tietokonevälitteistä viestintää kasvotusten tapahtuvan sijaan, 

koska heidän nähdään hyötyvän internetin mahdollistamasta nimettömyydestä sekä 

mahdollisuudesta seurata muiden ihmisten toimia ikään kuin tarkkailijan roolista käsin 

McKenna et al., 2002; Morahan-Martin & Schumacher, 2003). Myös 

tietokonevälitteisen viestinnän mahdollistama fyysisestä sijainnista riippumattomuus, 

verrattaessa kasvotusten tapahtuvaan keskusteluun rohkaisee yksinäisiä ihmisiä 

osallistumaan aktiivisempaan keskusteluun (Erwin et al., 2004).  

Verrattaessa kasvotusten tapahtuvaan keskustelutilanteeseen, tietokonevälitteinen 

viestintä hyödyttää yksinäisiä ihmisiä siinä, että he voivat itse määritellä keskustelun 

tasoa ja kulkua. He voivat valita kenen kanssa ovat yhteydessä ja mihin aikaan, minkä 

lisäksi heillä on hyvin aikaa kirjoittaa haluamiaan viestejä verrattuna reaaliaikaiseen 
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kasvotusten tapahtuvaan keskusteluun, jolloin keskustelun tahti ei välttämättä ole 

samalla tavalla kontrolloitavissa (McKenna & Bargh, 2000; McKenna et al., 2002; 

Morahan-Martin & Schumacher, 2003). Internet tarjoaa näille ihmisille alueen kehittää 

ja harjoittaa sosiaalisia taitojaan tavalla, mikä ei olisi mahdollista kasvotusten 

tavattaessa (Morahan-Martin & Schumacher, 2003) tai mitä ihmiset eivät uskaltaisi 

tehdä (Erwin et al., 2004). Yksinäiset ihmiset kokevat itsensä ilmaisun helpommaksi 

internetissä, verrattuna netin ulkopuolella tapahtuviin kanssakäymisiin (McKenna et al., 

2002). Anonyymiys ja itsensä ilmaiseminen ovat keskeisiä piirteitä internetissä 

tapahtuvalle viestinnälle (Shaw & Gant, 2002), mutta ihmisten ei tarvitse paljastaa 

itseään vaan he voivat osallistua keskusteluun esimerkiksi nimimerkin takaa, mikä 

puolestaan voi rohkaista ihmistä tuomaan itseään aktiivisemmin esille (McKenna & 

Bargh, 2000). Tällaisia nimimerkin mahdollistamia alueita voivat olla esimerkiksi 

erilaiset keskustelupalstat ja chatit. Saarikosken ja kumppanien (2009, s. 215) mukaan 

internetissä sijaitsevilla yleisillä keskustelualueilla esiinnytään yleensä nimimerkkien eli 

”nikkien” suojissa, minkä nähdään periaatteessa tarjoavan mahdollisuuden vapaaseen 

anonyymiin keskusteluun. Heinosen (2008, s. 130) mukaan anonyymiyden nähdään 

näyttäytyvän selvimmin reaaliaikaisissa keskusteluhuoneissa eli chateissa, koska niissä 

esiinnytään pelkillä nimimerkeillä eikä nimimerkin haltijoilla ole profiilia. 

Vastaavasti koko nimettömyyden ja anonyymiyden, sekä sitä kautta koko 

tietokonevälitteisen viestinnän nähdään muuttuneen sosiaalisen verkostoitumisen 

sivustojen myötä. Sosiaalisen verkostoitumisen sivustot, missä ihmiset luovat omat 

profiilinsa tietylle rajatulle alueelle (Boyd & Ellison, 2008), muuttavat yksinäisten 

ihmisten tapoja viestiä toistensa kanssa. Yksinäisyys näyttäytyy negatiivisena tekijänä 

kyseisten sivustojen käytössä siten, että esimerkiksi Facebookissa yksinäisillä ihmisillä 

on vähemmän Facebook-kavereita kuin ihmisillä, jotka eivät koe itseään yksinäiseksi 

(Sheldon, 2008; Jin, 2013). Tämä näkemys on yhteydessä tutkimusten kanssa, mitkä 

korostavat, että sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla valtaosa yhteydenpidosta ja 

viestittelystä tapahtuu käyttäjän ennalta tuntemien ystävien kanssa (Ellison et al., 2007; 

Sheldon, 2008; Power & Kirwan, 2013 s. 6).  Kirjallisuuden perusteella, ihmisten 

nähdään löytävän kavereita myös internetistä (Jin, 2013), mutta valtaosa sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustojen kavereista tunnetaan ennalta (Hampton et al., 2011). Tässä 

tullaan tilanteeseen, missä yksinäisillä ihmisillä kaverit eivät välttämättä ole samoja 

Facebookissa ja sen ulkopuolella (Jin, 2013). Russellin (1996) mukaan yksinäisillä 

ihmisillä on monesti pienemmät sosiaaliset verkostot kasvotusten tapahtuvana, mutta 

Jinin (2013) mukaan he voivat yrittää kompensoida tätä puutetta hankkimalla lisää 

Facebook-kavereita, joita he eivät syvemmin tunne. Haasteena tässä kuitenkin on se, 

että hyvin usein Facebook-kaverit ovat ihmisillä pitkälti samoja, joita ihmiset jo tuntevat 

entuudestaan (Sheldon, 2008; Hampton et al., 2011).  

4.5 Yhteenveto kirjallisuudesta 

Tämän tutkielman kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin tietokonevälitteisen viestinnän 

merkitystä ihmisten ystävyyssuhteiden ja yksinäisyyden tunteiden kokemisten kannalta. 

Kirjallisuuskatsauksen keskiössä olivat internet sekä tietokonevälitteinen viestintä, jotka 

tarjoavat mahdollisuuden olla yhteydessä toisiin ihmisiin globaalisti ympäri maailman. 

Luonteeltaan internet on ollut sosiaalinen aivan alusta saakka, mutta sitä voidaan 

käyttää sekä yksin toteutettaviin aktiviteetteihin, että sosiaalisiin toimintoihin. Ihmisillä 

on valinnanvapaus siitä, mihin he internetiä käyttävät ja internetin arkipäiväistyessä sen 

käyttö on kasvanut määrällisesti vuosien saatossa.  

Internetin käyttötarkoitukset jakaantuivat tasaisesti, mutta yhteydenpito ja viestintä 

toisten ihmisten kanssa ovat säilyneet keskeisinä käyttötarkoituksina jo vuosien ajan. 
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Vuosituhannen vaiheissa chatit, keskustelupalstat, IRC ja foorumit ovat olleet käytön 

keskiössä, mutta myöhemmin sosiaalisen verkostoitumisen sivustot, kuten Facebook 

ovat nousseet suosioon. Vuosituhannen vaiheessa kirjallisuus keskittyi pääasiassa 

internetin käytön haittavaikutuksiin ja palveluiden ominaispiirteisiin, kuten esimerkiksi 

anonyymiyteen ja ulkonäköriippumattomuuteen. Myöhemmin kirjallisuuden fokus on 

siirtynyt käsittelemään sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen käyttöä ja kokemista. 

Sosiaalisen verkostoitumisen sivustot löivät läpi vuonna 2008 ja tämä näkyy 

käytettävissä palveluissa ja viestinnässä, jotka voidaankin karkeasti jakaa aikakausittain 

ennen ja jälkeen sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen läpilyönnin.  

Käytettävien palveluiden lisäksi tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin ihmistä 

internetin käyttäjänä. Ihmisten persoonallisuuden piirteiden suhde internetin käyttöön 

on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena jo pidemmän aikaa. Tutkimukset tarjoavat 

erilaisia näkemyksiä ja esimerkiksi sulkeutuneiden ja ulospäin suuntautuneiden ihmisten 

internetin käytössä on havaittu eroja. Internetin tarjoama ympäristö suosii avoimia 

ihmisiä laajentamalla näiden sosiaalista pääomaa, mutta myös sulkeutuneet ihmiset 

hyötyvät internetin tarjoamasta tilasta, missä keskustelut ovat kontrolloitavissa ja ajasta 

ja paikasta riippumattomia. Internetin ominaispiirteet ovat kaikille samat, mutta ihmiset 

käyttävät niitä eri tavoin ja erilaisia aikamääriä, jolloin vaikutukset ja käyttö ovat 

yksilöllisiä ja ihmisestä itsestään riippuvaisia.   

Sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen läpilyönti muutti osittain aiempaa asetelmaa, 

koska ihmiset pitävät sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja henkilökohtaisina 

nettisivuinaan luodessaan profiileja itsestään kyseisille sivuille. Profiilien ja 

ystävälistojen myötä ihminen ei enää näyttäytynyt täysin anonyyminä sivustoja 

käyttäessään, mikä samalla muutti ulkonäön ja sosiaalisen pääoman merkitystä 

keskeisemmäksi. Sen lisäksi, mikäli ihmisten nähtiin aiemmin keskustelupalstoilla 

tutustuvan uusiin ihmisiin ja liittyvän erilaisiin ryhmiin, joihin he tuntevat 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla ihmiset ovat 

yhteydessä niihin ihmisiin, jotka he pääasiassa tuntevat jo ennalta. Tutkimusten mukaan 

ihmiset ovat sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla yhteydessä ystäviinsä, mutta uusia 

ihmissuhteita ihmiset eivät siellä niinkään solmi, vaan tällaiset suhteet solmitaan yhä 

useammin netin ulkopuolella. Internetin nähdään laajentavan ja ylläpitävän ihmisten jo 

olemassa olevia ystävyyssuhteita sen sijaan, että se toimisi kanavana uusien 

ystävyyssuhteiden muodostumiselle. 

Kirjallisuuskatsauksen kolmas pääaihe oli yksinäisyyden ja tietokonevälitteisen 

viestinnän suhde. Yksinäisyys on varhaisessa tutkimuksessa liitetty usein liialliseen 

internetin käyttöön sekä syynä, että seurauksena, minkä lisäksi internetin käytön suhde 

ihmisten hyvinvointiin on ollut suosittu tutkimuskohde jo pitkään. Tutkijat ovat 

epävarmoja, että onko liiallinen internetin käyttö syypäänä yksinäisyyden kokemiseen, 

vai päätyvätkö yksinäiset ihmiset internetiin juuri yksinäisyyden tunteen vuoksi. 

Kirjallisuuden perusteella yksinäiset ihmiset harjoittavat netissä muita ihmisiä enemmän 

yksin toteutettavia aktiviteetteja, kuten elokuvien katsomista ja yksinpelaamista. 

Vastaavasti internet kuitenkin tutkimusten pohjalta samalla tarjoaa turvallisen alustan 

yksinäisille ihmisille olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Sosiaalisen verkostoitumisen 

sivustojen läpilyönnin jälkeen näkymät osittain muuttuivat, koska kyseisillä sivustoilla 

ollaan yhteydessä ihmisiin, jotka jo tunnetaan entuudestaan netin ulkopuolelta. 

Kyseisten sivustojen käytöstä tutkimusten perusteella hyötyivät eniten runsaan 

sosiaalisen pääoman omaavat ihmiset. Yksinäiset ihmiset omaavat vähemmän 

Facebook-kavereita, mutta he voivat kompensoida tätä hankkimalla kavereita muualta 

netistä. Tämä on kuitenkin omalla tavallaan haasteellista, koska sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustot eivät tutkimusten perusteella tue uusien ystävyssuhteiden 
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luomista, vaan suhteet solmitaan yhä useammin netin ulkopuolella. Yksinäinen ihminen 

on tällöin vaarassa jäädä sivuun, mikäli hänellä ei ole paljon niin sanottuja netin 

ulkopuolisia ystäviä.  

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli pohjustaa erilaisia kokemuksia ja 

tuntemuksia siitä, mitä internet ja tietokonevälitteinen viestintä tarjoavat ihmisille 

ystävyyssuhteiden kannalta, sekä vastaavasti sitä, miten yksinäisyyden tunne näyttäytyy 

tietokonevälitteisessä viestinnässä. Tarkoituksena oli laajamittaisesti esitellä 

tietokonevälitteisen viestinnän eri palveluita ja sovelluksia, joidenka avulla ihmiset 

voivat olla yhteydessä toisiinsa, minkä jälkeen selvitettiin tietokonevälitteisen 

viestinnän kokemista ihmisten näkökulmasta.  



36 

5. Tutkimusmenetelmät 

Kirjallisuuskatsaus toimi perustana ja taustana varsinaisen tutkimuksen tekemiselle ja 

tämän pro gradu -tutkielman tutkimusosuus toteutettiin kvalitatiivisena, laadullisena 

tutkimuksena. Tässä luvussa käydään läpi valittu tutkimusmenetelmä, sen 

ominaispiirteet, kohderyhmä, haastattelumenetelmä sekä tutkimuksen toteutus. Aluksi 

luvussa esitellään laadulliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä sekä perustellaan 

tarkemmin valittua tutkimusmenetelmää sekä haastattelumenetelmää. Sen jälkeen 

luvussa tarkastellaan tutkimuksen toteutusta, kohderyhmää, sekä käydään läpi 

laadulliselle tutkimukselle suositeltavaa pilottihaastattelua. Luvussa myös esitellään 

tutkimuksen analysointiin käytettävää laadullista sisällönanalyysia sekä aineiston 

analyysille tärkeitä reliaabeliutta ja validiutta ja sitä, miten ne näkyivät tässä 

tutkimuksessa.  

5.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen, laadullinen 

tutkimus. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on selittää jokin ilmiö ja tehdä 

samalla siitä ymmärrettävä (Alasuutari, 1999, s. 237) ja tässä tutkimuksessa tarkasteltu 

ilmiö liittyi tietokonevälitteisen viestinnän rooliin opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ja 

yksinäisyyden tunteen kokemisensa kannalta. Tutkimus nähtiin ajankohtaisena sen 

vuoksi, että tutkimusten pohjalta internetin käyttäjämäärät ovat kasvaneet jatkuvasti 

(Tilastokeskus, 2013; Fox & Rainie, 2014), minkä lisäksi internet ja tietokonevälitteinen 

viestintä ovat muotoutuneet oleelliseksi osaksi ihmisten elämää (Saarikoski et al., 2009, 

s. 231).  

Laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista, että siinä pyritään keräämään aineistoa, 

joka tekee mahdollisimman monenlaiset tarkastelut mahdolliseksi (Alasuutari, 1999, s. 

83). Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli pureutua syvemmälle opiskelijoiden 

internetin ja tietokonevälitteisen viestinnän käytön kokemiseen, jolloin kvalitatiivinen 

tutkimus nähtiin houkuttelevampana vaihtoehtona kuin kvantitatiivinen. 

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä olisi varmasti tuottanut omanlaistaan rikasta 

aineistoa, mutta tässä tutkimuksessa koettiin, että laadullisella tutkimuksella ja 

teemahaastattelujen avulla saavutettiin syvällisempiä ja siten rikkaampia 

tutkimustuloksia. 

5.2 Teemahaastattelu 

Laadulliselle tutkimukselle ominaisten haastatteluiden tarkoituksena on tuottaa 

mahdollisimman rikkaita tutkimustuloksia, mikä on mahdollista tarpeeksi väljällä 

haastattelumenetelmällä, jotta monenlaiset vastaukset koskien tutkittavaa ilmiötä ovat 

mahdollisia (Alasuutari 1999, s. 83). Kyseiset asiat puolsivat teemahaastattelun valintaa. 

Teemahaastattelu on luonteeltaan lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua 

haastattelua, mutta se on kuitenkin puolistrukturoitu sen vuoksi, että haastattelun teema-

alueet ovat kaikille samoja. Teemahaastatteluilta puuttuu strukturoiduille 

lomakehaastatteluille luontainen kysymysten tarkka muodostaminen, mutta se ei ole 

luonteeltaan kuitenkaan täysin vapaakaan, kuten syvähaastattelu (Hirsjärvi & Hurme, 

2001, s. 48). Teemahaastattelun runko sisältää tutkimusongelmiin liittyviä perusteemoja 

sekä muutamia jäsenteleviä kysymyksiä, (Ahonen, 1994, s. 138) minkä pohjalta 
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kysymysrunko oli tarpeellista laatia. Haastattelumenetelmän ohessa valittiin myös 

aineiston analysointimenetelmä, mikä valikoitui laadullisiksi analysointimenetelmiksi.  

Teemahaastattelun valinnan myötä haastatteluiden tarkoituksena oli ilmiön selittäminen 

siten, että haastattelun luonne olisi ollut avoin monenlaiselle keskustelulle. Alasuutari 

(1999, s. 145) kuvaa vapaamuotoista teemahaastattelua siten, että se on lähellä 

luonnollisesti tapahtuvaa keskustelutilannetta ja siinä haastattelija toimii sen 

käyttäytymismallin mukaan, jota hän on oppinut sukupuolensa ja kulttuurisen ryhmän 

edustajana käyttämään. Alasuutarin (1999, s. 148) mukaan teemahaastattelu tulee 

mieltää ennen kaikkea tilanteeksi, jossa keskustelun osapuolet käyttävät sosiologista 

mielikuvitustaan ja keskustelijoiden roolina on aktiivisesti tuottaa tutkimusmateriaalia. 

Puheillaan ja omaksumisillaan rooleilla ja suhtautumistavoilla he tuottavat konkreettisia 

esimerkkejä siitä, miten kulttuurin piireissä eri tilanteissa toimitaan tai voidaan toimia 

(Alasuutari 1999, s. 148). Hirsjärven ja Hurmen (2001, s. 66–67) mukaan 

teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että tutkijan lisäksi myös tutkittavan roolina on 

toimia tarkentajana. Se miten tutkittava ilmiö konkretisoituu tutkittavan ihmisen 

maailmassa ja hänen ajatuksissaan, nähdään juuri riippuvan kyseisen ihmisen 

elämäntilanteesta (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 66–67). Tämän vuoksi teema-alueiden 

tuli olla niin väljiä, että tutkittavan ilmiön moninaisuus paljastuisi mahdollisimman 

hyvin.  

Alasuutarin (1999, s. 51) mukaan teemahaastattelussa pyritään käsittelemään vain 

tiettyjä, tutkittavaan teemaan oletettavasti liittyviä seikkoja. Tässä tutkimuksessa tähän 

teemaan kuuluivat internet ja siihen liittyvä tietokonevälitteisen viestintä sekä näiden 

rooli opiskelijoiden ystävyyssuhteissa ja yksinäisyyden tunteen kokemisessa. Hirsjärven 

ja Hurmen (2001, s. 102–103) mukaan teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, 

mikä sisältää hahmotelman siitä, mitä kysyä, mutta se ei tarkasti rajaa suunnitelmaa 

siitä, miten kysyä saa. Sen vuoksi haastattelutilanne muistuttaa enemmän 

keskustelutilannetta kuin tiukkaa ennalta laadittua haastattelua. Haastattelija voi toimia 

haastattelussa aktiivisena kuuntelijana, kuitenkin siten että kysymyksiä tekemällä hänen 

nähdään ohjaavan haastattelutilannetta (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 102–103). Tämän 

tyyppiseen roolijakoon pyrittiin myös tämän tutkimuksen haastatteluissa. 

Tässä tutkimuksessa teemahaastatteluita toteutettiin yksilöhaastattelun lisäksi myös 

parihaastatteluina, missä haastattelijan rooli kuuntelijana korostui. Hirsjärven ja Hurmen 

(2001, s. 61) mukaan parihaastattelu on ryhmähaastattelun alalaji ja siinä keskustelu on 

melko vapaamuotoista, minkä lisäksi ryhmähaastattelulla on erityinen merkitys silloin, 

kun halutaan selvittää, miten henkilöt yhdessä muodostavat kantaa johonkin 

ajankohtaiseen kysymykseen (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 61). 

Tietokonevälitteisenviestinnän kokeminen opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ja 

yksinäisyyden tunteen kannalta nähtiin ajankohtaisena aiheena, minkä vuoksi 

parihaastattelu oli mahdollinen tapa toteuttaa haastattelu.  

5.3 Haastatteluiden kohderyhmä 

Tässä tutkimuksessa haastateltavien kohderyhmä käsitti kokonaisuudessaan kuusi 

henkilöä pilottihaastattelun lisäksi. Haastateltavien kohderyhmä koostui nuorista 

aikuisista, joille yhteistä oli se, että kaikki olivat opiskelijoita ja asuivat omillaan, eli 

olivat muuttaneet pois vanhempiensa luota. Haastateltavat olivat iältään 16–28 vuotta, ja 

haastateltavien sukupuolijakauma jakautui siten, että naisia oli viisi ja miehiä kaksi. 

Haastateltavat tulivat pääasiassa haastattelijan ystäväpiiristä, johtuen sopivien 

haastateltavien löytämisen hankaluudesta. Tästä johtuen haastateltavien ryhmä ei 

tarkentunut mihinkään tiettyyn opiskelijaryhmään, esimerkiksi TOL:in yliopisto-
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opiskelijoihin, mutta ryhmä saatiin kuitenkin tarkennettua siten, että kaikki olivat 

opiskelijoita. Opiskelijat nähtiin ryhmänä rikkaana siinä mielessä, että nuoret aikuiset ja 

opiskelijat ovat aktiivisia sosiaalisten verkostoitumisten sivustojen käyttäjiä, minkä 

lisäksi he käyttävät kyseisiä sivustoja ystävyyssuhteidensa ylläpitoon (Lenhart, 2009). 

Haastateltaville kerrottiin, että haastatteluiden tavoiteltu kesto olisi noin 45 minuuttia 

yksilöhaastatteluissa ja parihaastatteluissa tavoite olisi ainakin 60 minuuttia. 

Haastatellun kohderyhmän taustatiedot, käytettävät lyhenteet, sekä haastattelun kesto 

kuvataan taulukossa 1. 

 Lyhenne Ikä Sukupuoli Opiskelutaso Haastattelutyyli Kesto 

Pilottihaastattelu PH 25 Nainen AMK Yksilöhaastattelu 25min 

Haastattelu 1 H1 16 Nainen Lukio Parihaastattelu 88min 

Haastattelu 2 H2 17 Nainen Lukio Parihaastattelu 88min 

Haastattelu 3 H3 22 Nainen AMK Yksilöhaastattelu 

(Skype) 

37min 

Haastattelu 4 H4 25 Mies AMK Yksilöhaastattelu 45min 

Haastattelu 5 H5 25 Nainen AMK Yksilöhaastattelu 42min 

Haastattelu 6 H6 28 Mies Yliopisto Yksilöhaastattelu 55min 

Taulukko 1. Haastateltavien tiedot, lyhenteet ja haastattelun kesto 

Ennen haastattelua oletettiin, että kaikki haastateltavat käyttävät internetiä ja 

tietokonevälitteistä viestintää osana arkista elämäänsä. Kellekään haastateltavalle 

aihepiirin ei pitänyt näyttäytyä täysin uutena ja outona, vaan jokaisen haastateltavan 

odotettiin omaavan omia kokemuksiaan aiheesta, minkä nähtiin rikastavan 

teemahaastatteluita ja niiden tuloksia, koska keskusteltava aihe ei ollut täysin vieras.  

5.4 Haastatteluiden kysymysrunko  

Teemahaastattelun kysymyksiä suunniteltaessa tuli ottaa huomioon, etteivät kysymykset 

olleet liian tarkkoja ja spesifejä. Hirsjärven ja Hurmen (2001, s. 66) mukaan 

teemahaastattelussa ei tule laatia yksinkertaista kysymysluetteloa vaan teema-

alueluettelo, joihin haastattelukysymykset sitten kohdentuvat ja tarkentuvat. 

Tarkoituksena oli, että kaikki suunnitellut teemat tulisivat käsitellyiksi. Kysymyksien 

oli tarkoitus johtaa syventävään keskusteluun, mitä Hirsjärvi ja Hurme (2001, s. 67) 

kuvaavat siten, että teema-alueiden pohjalta keskustelua voidaan jatkaa niin pitkälle, 

kuin tutkimusintressit ja haastateltavan edellytykset ja kiinnostukset sallivat. Tässä 

tutkimuksessa tähdättiin siihen, että keskustelu kantoi teemakohtaisesti aina niin pitkälle 

kuin asiaa riitti, tutkielman tekijän toimiessa keskustelun ohjaajana.  
 

Hyvällä haastattelurungolla pystytään myös tavoittelemaan laadukkuutta aineiston 

keruun osalta (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 184). Huolellinen haastattelurungon 

laatiminen on tärkeää haastattelujen katkeamattomalle etenemiselle, minkä lisäksi itse 

haastattelut tulee suunnitella siten, että haastattelun alkuun ja loppuun sijoitetaan 

helpompia ja kevyempiä kysymyksiä, avauskysymyksiä (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 

107). Tässä tutkimuksessa haastattelut aloitettiin kysymyksillä, mitkä liittyvät yleisesti 

internetin käyttöön, ennen kuin siirryttiin tarkentaviin ja syventäviin kysymyksiin 
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koskien tietokonevälitteistä viestintää ja ystävyyssuhteita. Sen lisäksi haastattelut 

päätettiin aina kokoavampaan kysymykseen.  
 

Haastattelut toteutettiin käytännössä siten, että tutkielman tekijän ja haastateltavan 

ollessa molemmat valmiit, itse haastattelu aloitettiin. Haastattelut toteutettiin niin, että 

haastatteluiden alussa kultakin haastateltavalta tiedusteltiin taustatietoja, kuten ikä, 

sukupuoli ja koulutustaso. Sen lisäksi haastateltaville kerrottiin, että haastattelut aiottiin 

nauhoittaa ja litteroida. Haastateltavien kanssa asia oli sovittu jo etukäteen, samalla kun 

heitä pyydettiin haastatteluihin mukaan, joten itse tilanteessa se ei tullut kellekään 

yllätyksenä. 

Itse haastattelu koostui kymmenestä teemasta, kysymyksestä, joita kutakin tarkennettiin 

tarkentavilla ja syventävillä kysymyksillä, tavoitteena ollessa mahdollisimman rikas 

keskustelu. Kysymykset olivat luonteeltaan kevyitä, kuten aloitus- ja 

lopetuskysymykset. Tarkentavia, jossa haastateltavaa pyydettiin tarkentamaan omaa 

kantaansa, sekä syventäviä, missä kysymykset olivat enemmän filosofisia ja 

pohdiskeltavia. 

1. Pohjustava aloituskysymys, (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 107) missä 

haastateltavaa pyydettiin kertomaan internetin käytöstään, sen määrästä ja 

käytettävistä laitteista.  

2. Tarkentava kysymys koski haastateltavien tietokonevälitteisen viestinnän 

käyttöä. Haastateltavia pyydettiin kertomaan palveluista ja sovelluksista, joita he 

käyttävät tietokonevälitteisessä viestinnässään, sekä aikamääriä, mitä käyttöön 

liittyi.  

3. Syventävä kysymys, missä haastateltavia pyydettiin kuvailemaan 

tietokonevälitteistä viestintäänsä sekä sen tyyliä ja luonnetta. Kysymystä 

tarkennettiin tiedustelemalla tietokonevälitteisen viestinnän käyttöä suhteessa 

kasvotusten käytävään keskusteluun, sekä hymiöiden kokemista 

tietokonevälitteisessä viestinnässä.  

4. Tarkentava kysymys, missä käsiteltiin tietokonevälitteisen viestinnän roolia 

haastateltavien ystävyyssuhteissa. Haastateltavia pyydettiin kuvaamaan, kuinka 

tietokonevälitteinen viestintä näkyy heidän ystävyyssuhteissaan ja niiden 

ylläpidossa.  

5. Syventävä kysymys koski tietokonevälitteisen viestinnän kokemista 

haastateltavien arkisessa elämässä. Kysymyksessä haastateltavia pyydettiin 

kuvailemaan tietokonevälitteisen viestinnän luonnetta suhteessa kasvotusten 

käytävään keskusteluun ja sitä, kuinka he kokevat nämä molemmat ilmaisutavat.  

6. Tarkentava kysymys, missä haastateltavia pyydettiin kertomaan ihmisistä, joiden 

kanssa he ovat tekemisissä tietokonevälitteistä viestintää hyväksikäyttäen. Sen 

lisäksi tiedusteltiin, josko haastateltavat ovat tutustuneet uusiin ihmisiin 

internetin kautta näkemättä heitä kasvotusten etukäteen. 

7. Syventävä kysymys, mikä käsitteli tietokonevälitteisen viestinnän vaikutusta 

haastateltavien ystäväpiiriin. Kysymyksessä tiedusteltiin sitä, että kokivatko 

haastateltavat tietokonevälitteisen viestinnän laajentavan heidän ystäväpiiriänsä 

ja mitä asioita tietokonevälitteinen viestintä tuo heille heidän 

ystävyyssuhteisiinsa. 
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8. Syventävä kysymys, mikä koski tietokonevälitteisen viestinnän rajoittavia puolia 

ja siinä tiedusteltiin, että kokevatko haastateltavat tietokonevälitteisen viestinnän 

rajoittavana tekijänä ystävyyssuhteidensa kannalta ja mitä negatiivisia puolia 

tietokonevälitteisessä viestinnässä mahdollisesti on heidän ystävyyssuhteidensa 

kannalta. 

9. Syventävä kysymys, mikä koski tietokonevälitteisen viestinnän ”syvällisempää” 

kokemista. Kysymyksessä tiedusteltiin, että kokivatko haastateltavat 

tietokonevälitteisen viestinnän yksistään riittävänä ystävyyssuhteidensa kannalta 

ja voiko yksinäisyyden tunnetta esiintyä huolimatta tietokonevälitteisen 

viestinnän mahdollisuuksista. Haastateltavilta tiedusteltiin, että onko sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustoilla ylipäänsä mahdollista olla yksinäinen ja vastaavasti, 

miten älypuhelinten käyttö näyttäytyy yksinäisyyden kannalta. 

10. Kevyt lopetuskysymys, (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 184) missä haastateltavia 

pyydettiin kertomaan internetin ja tietokonevälitteisen viestinnän tärkeydestä 

arkisessa elämässään ja kuinka suuressa roolissa se siinä on.  

Haastatteluiden jälkeen haastateltavia kiitettiin osallistumisesta ja he saivat palkinnoksi 

pullakahvit, ja osa lipun Finnkinolle. Osallistumispalkinnoista oli sovittu etukäteen ja 

tavoitteena oli, että molemmat osapuolet olisivat hyvällä mielellä haastattelun jälkeen, 

eikä haastattelukaan olisi osoittautunut tilanteena vaivaannuttavaksi.  

5.5 Tutkimuksen toteutus ja pilottihaastattelu 

Tutkimuksen toteutus oli tärkeä suunnitella etukäteen, jotta haastatteluissa vältyttäisiin 

häiriötekijöiltä. Ennen haastatteluja on huolehdittava niiden pohjustamisesta ja siitä 

missä ja miten ne aiotaan toteuttaa (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 73). Tässä 

tutkimuksessa haastattelut toteutettiin molemmille, sekä haastateltavalle, että 

haastattelijalle sopivana ajankohtana siten, etteivät kumpikaan osapuoli olisi kiireinen 

haastatteluiden aikaan ja tällöin keskustelu voisi säilyä mahdollisimman rikkaana ja 

välttyä häiriötekijöiltä. Ennen haastatteluita kysymyspohjat laadittiin huolella, jotta 

haastatteluissa oli olemassa tietty runko, mikä oli käytettävissä jatkuvasti.  

Haastatteluita toteutettiin sekä yksilöhaastatteluna, että parihaastatteluina, minkä lisäksi 

yksi haastattelu toteutettiin Skypen kautta nettihaastatteluna. Haastatteluihin tarvittavia 

välineistöjä olivat nauhuri sekä Skypen kautta toteutettavissa haastatteluissa Mp3 Skype 

Recorder ohjelma, minkä avulla oli mahdollista tallentaa Skypessä käytävät keskustelut. 

Hirsjärven ja Hurmen (2001, s. 92) mukaan teemahaastattelussa haastattelut tulee 

tallentaa esimerkiksi nauhurille, jotta haastattelu pystyy etenemään sulavasti ilman 

ylimääräisiä katkoja, minkä lisäksi Ahosen (1994, s. 140) mukaan litterointi antaa 

haastattelijalle mahdollisuuden palata haastatteluihin tulkinnan ja johtopäätösten teon 

aikana jatkuvasti. Tässä tutkimuksessa haastattelut tallennettiin nauhurille ja litteroitiin 

heti haastatteluiden päätteeksi. Hirsjärven ja Hurmen (2001, s. 185) mukaan 

haastattelun litterointi, niin pian kuin mahdollista haastattelun jälkeen parantaa 

haastattelun laatua ja siihen myös pyrittiin tässä tutkimuksessa.  

Nauhurin lisäksi haastattelija kirjoitti muistiinpanoja haastatteluiden aikana 

mahdollisuuksien mukaan. Alasuutarin (1999, s. 283) mukaan kenttämuistiinpanot ja 

kenttäpäiväkirja ovat käteviä omien ajatusten, huomioiden ja esille nousseiden 

kysymysten tarkasteluun. Sekä muistiinpanoja että nauhoituksia voidaan käyttää myös 

suorien sitaattien ylöskirjaamiseen. Tässä tutkimuksessa haastattelija piti kynää ja 
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paperia mukana mahdollisten muistiinpanojen vuoksi, mutta pääpainotus säilyi 

kuitenkin nauhurissa ja haastattelun litteroinnissa.  

Pilottihaastattelu nähtiin puolestaan tarpeellisiksi suorittaa ennen varsinaisia 

haastatteluita, jotta haastattelurunko ja käytettävä tekniikka tulivat testattua kunnolla. 

Alasuutarin (1999, s. 277–278) mukaan laadullista tutkimusta suunniteltaessa on 

etukäteen hyvä valmistautua siihen, että joku asia ennakkosuunnitelmissa meneekin 

pieleen ja kyseisiä tilanteita voivat olla esimerkiksi epäonnistuminen teknisten syiden 

takia. Tämän vuoksi esitutkimus, jolla varmistetaan, että asetelma on ainakin 

periaatteessa mahdollista toteuttaa, on kannattava tehdä (Alasuutari, 1999, s. 277–278). 

Hirsjärven ja Hurmen (2001, s. 72–73) mukaan esihaastatteluiden avulla saadaan 

selville haastatteluiden keskimääräinen pituus, minkä lisäksi koko haastattelurunko 

tulee testattua. Haastattelukysymyksiä voi myös tarpeen tullen muotoilla uudelleen. 

Esihaastattelun nähdään myös olevan tarpeellinen silloinkin, kun lopullinen 

haastattelurunko on valmis ja se on välttämätön osa teemahaastattelua (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001, s. 72–73).  

 

Tässä tutkimuksessa pilottihaastattelu toteutettiin siten, että ensimmäinen toteutettu 

haastattelu toimi pilottihaastatteluna. Pilottihaastattelutilanteesta pyrittiin tekemään niin 

onnistunut kokonaisuus, että varsinaiset haastattelut olivat pitkälti samanlaisia, eikä 

suurempia muutoksia olisi ollut tarpeen tehdä. Pilottihaastattelu nauhoitettiin ja 

litteroitiin, aivan kuten varsinaiset haastattelutkin ja pilottihaastattelusta saatuja tuloksia 

käytettiin myös kerättynä aineistona.  

 

Pilottihaastattelu suoritettiin 10.3.2014 ja haastattelun kokonaiskesto oli 25 minuuttia. 

Pilottihaastattelussa käytiin läpi koko kysymysrunko ja haastattelija toimi pääasiassa 

kuulijan ja keskustelunohjaajan roolissa, kuten teemahaastattelulle oli ominaista. 

Pilottihaastattelun pohjalta oli nähtävissä, että haastattelu oli kokonaisuudessaan 

onnistunut, mutta kysymysrunkoa tuli muokata avoimempaan suuntaan, jotta 

teemahaastatteluille ominainen rikas keskustelu nousisi paremmin esiin. Sen lisäksi 

syventävien kysymysten kehittäminen koettiin tarpeelliseksi monipuolisen keskustelun 

ylläpitämiseksi, koska nyt niiden avulla ei saatu riittävän syvällistä keskustelua 

aikaiseksi. Pilottihaastattelun myötä kysymysrunko havaittiin yleisesti ottaen 

onnistuneeksi ja kattavan monipuolisesti erilaisia näkökulmia tietokonevälitteisen 

viestinnän kokemisesta ystävyyssuhteiden sekä yksinäisyyden kokemisen kannalta. 

Haastattelu oli kuitenkin tarpeen, jotta varsinaisista haastatteluista saataisiin 

kokonaiskestoltaan pidempiä ja keskustelua ja kokemuksia nousisi enemmän esille. 

Kysymysrunko päivitettiin pilottihaastattelun myötä ja varsinaiset haastattelut 

toteutettiin kesän ja syksyn 2014 aikana. 

5.6 Aineiston analysointi 

Tutkimuksessa käytetty analysointimenetelmä oli laadullinen sisällönanalyysi. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota käytetään laajasti laadullisessa 

tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 93). Sisällönanalyysille on ominaista, että 

tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin avulla luodaan sanallinen 

kuvaus, mikä koskee tutkittavaa ilmiötä. Sisällönanalyysin avulla aineisto pyritään 

järjestämään tiiviiseen ja selkeään muotoon siten, ettei tärkeää informaatiota pääse 

katoamaan (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 110). Käytännössä tässä tutkielmassa 

haastatteluiden analysointi toteutettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen.  

Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 111) mukaan ensimmäinen vaihe aineistolähtöisessä 

sisällönanalysoinnissa on, että aineiston data tai haastattelu muodostaa informaation, 

mitä lähdetään pelkistämään karsimalla siitä epäolennaisuuksia pois esimerkiksi 
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tiivistämällä informaatiota. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi litteroimalla. Tässä 

tutkimuksessa haastattelut litteroitiin auki sana sanalta heti haastatteluiden jälkeen. 

Tällöin haastattelu oli vielä tuoreessa muistissa. Toisessa vaiheessa aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia aineisto ryhmitellään ja siitä etsitään samankaltaisuuksia tai eroja 

kuvaavia käsitteitä esimerkiksi luokittelemalla aineistoa (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 

112). Tässä tutkimuksessa haastatteluista saatu aineisto luokiteltiin kolmeen 

pääkokonaisuuteen, eli tietokonevälitteiseen viestintään, ystävyyssuhteisiin ja 

yksinäisyyden tunteeseen. Kolmannessa vaiheessa, eli käsitteellistämisessä edetään 

alkuperäisinformaation käyttämistä kielellistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 114). Tässä tutkimuksessa käsitteitä ja 

luokkia yhdisteltiin, jolloin kaikki kolme pääkokonaisuutta, tietokonevälitteinen 

viestintä, ystävyyssuhteet ja yksinäisyyden tunteen kokeminen kulkivat osittain käsi 

kädessä.  

Yleisesti ottaen aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdistellään käsitteitä ja näin 

saadaan vastauksia haluttuun tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu päättelyyn ja 

tulkintaan, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä 

koskien tutkittavaa ilmiötä, minkä lisäksi tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän 

omasta näkökulmastaan analyysin kaikissa vaiheissa (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 115). 

Tässä tutkimuksessa ymmärrettiin lähtökohta, että jokainen haastateltava tuli 

haastatteluun omalla kokemuspohjallaan tutkijan lisäksi, jolloin tulosten tulkitsemisen 

merkitys korostui. 

Valitun analysointimenetelmän lisäksi, luotettavan tutkimuksen mahdollistamiseksi, 

tutkimuksessa tuli ottaa huomioon sille keskeisiä asioita, kuten reliaabelius ja validius. 

Hirsjärven ja Hurmen (2001, s. 185) mukaan reliaabeliuden ja validiuden käsitteet 

perustuvat ajatukseen siitä, että tutkija voi päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja 

objektiiviseen totuuteen. Reliaabelius määritellään siten, että tulos on reliaabeli, jos 

kaksi arvioitsijaa päätyy samanlaiseen tulokseen tai vastaavasti siten, että tutkittaessa 

samaa henkilöä, saadaan kahdella tutkimuskerralla sama tulos (Hirsjärvi & Hurme, 

2001, s. 186). Hirsjärven ja Hurmen (2001, s. 189) mukaan aineistoa kvalitatiivisesti 

analysoitaessa lähimmäksi perinteistä reliaabeliuden käsitettä tullaan niillä alueilla, 

jotka koskevat aineiston laatua. Tällöin keskiössä on enemmänkin tutkijan toiminta, 

kuin haastateltavien vastaukset. Tässä tutkimuksessa reliaabelius toteutettiin 

noudattamalla samaa kysymysrunkoa, jolloin haastateltavien vastaukset lähtivät 

muodostumaan samankaltaisista lähtökohdista. Teemahaastattelu mahdollisti rikkaan 

keskustelun, jolloin keskustelu saattoi lähteä rönsyilemään, mutta kysymysrungon 

avulla haastattelija piti keskustelun langat käsissään ja samalla koko haastattelun tietyn 

kehyksen sisällä. 

Validiteetti merkitsee aitoutta, eli aineisto on aitoa silloin, kun haastateltavat henkilöt 

puhuvat tai ilmaisevat itseään samasta aiheesta, kuin tutkija olettaa (Ahonen, 1994, s. 

129). Tässä tapauksessa haastateltavien odotettiin puhuvan tietokonevälitteisestä 

viestinnästä ja tutkija pyrki ohjaamaan keskustelua kohti oletettua aihetta, mikäli se 

jostain syystä lähti poikkeamaan liian kauaksi haastattelun kehyksestä. Tässä 

tutkimuksessa jokainen haastateltava analysoi tietokonevälitteisen viestinnän roolia 

pohjaten omiin kokemuksiinsa ja käsityksiinsä, jolloin jokainen haastateltava omasi 

erilaiset taustat aiheeseen. Ylläesitettyjä tutkimus- ja analysointimenetelmiä hyväksi 

käyttäen, pilottihaastattelu toteutettiin keväällä 2014 ja varsinaiset haastattelut 

toteutettiin kesän- ja syksyn 2014 aikana päivitetyn kysymysrungon myötä.  
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6. Tulokset 

Tämän pro gradu -tutkielman haastattelut toteutettiin teemahaastatteluiden avulla, 

minkä lisäksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus. Tässä luvussa 

esitellään toteutetun tutkimuksen tuloksia. Kysymysrungon kysymykset ja vastaukset 

asettuivat jollain tasolla päällekkäin, johtuen teemahaastattelun osittain vapaasta 

rakenteesta, minkä vuoksi tulokset esitellään kolmen pääkokonaisuuden kautta. 

Pääkokonaisuuksia ovat internetin kautta tapahtuva tietokonevälitteinen viestintä, 

haastateltavien ystävyyssuhteet, sekä yksinäisyyden tunteen kokeminen, kohderyhmän 

ollessa nuoria aikuisia opiskelijoita, jotka asuivat jo omillaan. Tässä luvussa tuloksia ei 

syvällisemmin käsitellä kirjallisuuteen peilaten, vaan luvun fokus on tulosten 

esittelemisessä, tutkittavan ilmiön koskiessa opiskelijoiden kokemuksia 

tietokonevälitteisestä viestinnästä heidän ystävyyssuhteissaan. 

6.1 Opiskelijoiden tietokonevälitteinen viestintä 

Ensimmäinen pääteema koski opiskelijoiden tietokonevälitteistä viestintää yleisellä 

tasolla. Haastateltavat kertoivat internetin käytöstään ja siitä, mitä tietokonevälitteisen 

viestinnän välineitä ja palveluita heillä oli tapana käyttää yhteydenpidossaan toisten 

ihmisten kanssa. Haastateltavat kertoivat tietokonevälitteisen viestinnän luonteesta ja 

siitä, miten he kokivat tämän viestinnän vaikuttavan heidän yhteydenpitoonsa toisten 

ihmisten kanssa.  

Yleisesti ottaen vastauksista on nähtävissä, että internetin käyttö näkyi haastateltavien 

toimesta niin monimuotoisena kuin sopi kirjallisuuteen pohjaten odottaa. Haastateltavat 

käyttivät internetiä pääasiassa uutisten lukuun, tiedonhakuun ja yleiseen surffailuun, 

mutta eniten esille nousivat internetin sosiaaliset palvelut, kuten sosiaalisten 

verkostoitumisen sivustot. Facebookin havaittiin olevan haastatteluiden pohjalta 

pääasiallinen käytettävä yhteydenpitokanava ja jokainen haastateltava ilmoitti olevansa 

rekisteröinyt kyseiseen palveluun, sekä käyttävänsä sitä yhteydenpitoonsa enemmän tai 

vähemmän. Facebookin lisäksi erilaisia keskustelupalstoja ja foorumeita nousi esille 

sähköpostin ohessa parin haastateltavan toimesta, mutta näiden palveluiden määrällinen 

käyttö ei haastateltavien mukaan ollut järin suurta. Haastateltavat kertoivat lukevansa 

keskustelupalstoja ja foorumeita, mutteivat usein kirjoittaneet tai käyneet keskusteluita 

niiden kautta. Sähköpostia puolestaan käytettiin pääasiassa virallisten asioiden, kuten 

työ- ja opiskeluasioiden hoitoon. Facebookin ohessa WhatsApp-niminen 

pikaviestinsovellus nousi merkittävästi esille haastateltavien yhteydenpitokanavissa. 

Kaikki haastateltavat kertoivat rekisteröityneensä WhatsAppiin ja käyttävänsä sitä 

aktiivisesti. Haastateltavat kertoivat WhatsAppin vahvuuksiksi sen saatavuuden 

puhelimeen ja sitä kautta kaikkialle mukaan, minkä lisäksi sen ilmaisuus oli merkittävä 

tekijä. Yksi haastateltava kertoi myös käyttävänsä Skypeä ja sitä myötä videopuheluita, 

mutta tutkielman rajauksen vuoksi sitä ei sisällytetty tuloksiin. 

Tiedusteltaessa erilaisia alustoja ja laitteita, mitä haastateltavat käyttivät 

tietokonevälitteisessä viestinnässään, oli nähtävissä, että pääasiallisesti haastateltavat 

käyttivät tietokonettaan, läppäriä ja älypuhelintaan. Facebookin käytön koettiin 

lisääntyneen sen jälkeen, kun Facebookiin alkoi olla mahdollista päästä myös 

älypuhelimella ja muilla laitteilla, minkä lisäksi WhatsAppin käyttö älypuhelimella oli 

laajamittaista. Haastateltavat käyttivät paljon sekä Facebookia, että WhatsAppia ja 
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palveluiden käyttö oli päivittäistä. Haastateltavat kertoivat kirjautuvansa Facebookiin 

päivittäin ja lukevansa sieltä uusimmat uutiset, mutta WhatsAppia käytettiin jopa 

vieläkin enemmän: ”Mulla on vaan niinku Facebook ja aika harvoin mää 

Facebookissaki silti juttelen koska on WhatsApp” (H1) ja: ”WhatsApp, se on kyllä itse 

asiassa tosi kovassa käytössä. Sitä tulee päivittäin paljon käytettyä ja se on 

yhteydenpitoonkin enemmän, kuin mitä Facebook” (H5). WhatsAppin mukanaolo 

puhelimessa ja pikaviestimelle ominainen kätevyys puolsivat sen käyttöä, minkä lisäksi 

sen avulla keskusteluiden käymien koettiin helpoksi ajasta ja paikasta riippumatta. 

Kuitenkin myös Facebook säilyi keskeisenä toisella haastateltavalla, joka kuvasi 

Facebookin käytön olevan tärkeä yhteydenpitokanava hänelle: ”Käytän Facebookia, 

mutta en muuta” (H3). Yleisesti ottaen haastateltavat puolsivat WhatsAppin suuntaan, 

mutta nämä kaksi kanavaa käsittivät valtaosan haastateltavien tietokonevälitteisestä 

viestinnästä. Tuloksista voitiin havaita teknologian nopeaa kehittymistä ja muutosta, 

koska muutamaa vuotta aiemmin teknologiat eivät olleet samanlaisia, eivätkä samalla 

tavalla kannettavia kuin nykyään. Älypuhelin koettiin suurena muutoksena koko 

internetin käytön ja viestinnän kannalta: ”Mutta sitten se oli niin siistiä, kun sai 

puhelimeen netin. Se oli oikeasti semmoinen, että minäkin, nyt minullakin on ja minäkin 

kuulun nyt tähän.” (H2). Aiemmin haastateltavat kertoivat puhelimensa käytön olevan 

pääasiassa soittamista ja tekstiviestien laittamista, mutta myöhemmin älypuhelin ja netti 

mahdollistivat myös paljon muita palveluita ja sovelluksia, jotka eivät aikaisemmin 

olleet mahdollisia. Käytettävien palveluiden osalta WhatsApp hallitsi tällä hetkellä 

pikaviestimien kenttää ja Facebook sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja. Foorumit ja 

keskustelupalstat olivat sivuosissa käytettävien palveluiden osalta, mikä kuvastaa 

teknologian muuttumista yhä vuorovaikutteisempien sovellusten ja palveluiden 

suuntaan. 

Pyydettäessä haastateltavia kuvaamaan tarkemmin tietokonevälitteisen viestinnän 

luonnetta, mitä he käyvät käyttämillään palveluilla, kävi ilmi, että pääasiassa viestintä 

koostui lyhyistä keskusteluista ja kommenteista. WhatsApp:issa keskustelut olivat usein 

”kuittaustyylisiä”, jolloin keskustelun toinen osapuoli yleensä vain ”kuittasi” toisen 

asiaehdotuksen. Keskustelut myös koostuivat kuvista, äänistä ja sijainneista, joiden 

avulla asioita havainnollistettiin keskustelun toiselle osapuolelle. Facebookissa taas 

keskustelun taso riippui käytettävästä laitteesta. Puhelimella keskustelut olivat usein 

yksittäisiä kommentteja, mutta tietokoneella näppäimistön ääressä keskustelut saattoivat 

olla syvällisempiäkin. Yleisesti ottaen tietokonevälitteisen keskustelun luonteelle 

koettiin olevan tyypillistä, että se tähtää monesti kasvotusten tapaamisiin. Eräs 

haastateltava kuvasi tietokoneväliteistä viestintäänsä seuraavanlaisesti: ”No se 

(tietokonevälitteinen viestintä) on enemmän aika pinnallisesti kuulumisia, että niinku 

muutamalla sanalla monesti tulee kuvattua itellä kuulumisia ja kaverilta kuulee 

kuulumisia ja sitten lähinnä se on sitä tapaamisien sopimista” (H5). Yleisesti ottaen 

haastateltavat olivat sitä mieltä, että internetin ja sen palveluiden kautta on helppo sopia 

tapaamisia ja vaihtaa kuulumisia. Palveluita, eli pääasiassa Facebookia ja WhatsAppia 

käytettiin tämän tyyppisiin toimiin päivittäin, useita kertoja päivän aikana. 

Pidemmissä keskusteluissa kasvotusten käytävät keskustelut keräsivät enemmän 

suosiota, kuin tietokonevälitteinen viestintä. Suurimpana syynä olivat tekniset syyt, 

kuten kirjoittamisen hankaluus vaikkapa puhelimella, mutta myös keskustelut koettiin 

mielekkäämpinä kasvotusten. Yleisesti ottaen kaikki haastateltavat suosivat kasvotusten 

käytäviä keskusteluita tietokonevälitteisen viestinnän sijaan, jos heille olisi annettu 

mahdollisuus valita: ”Yleensä silti semmoset pitkät asiat hoidetaan jossain sillein face-

to-face, mutta tällein internetissä niin kyllä se yleensä aika semmosta lyhyttä se 

kommunikointi” (H1). Haastateltavat kertoivat, että monista asioista on yksinkertaisesti 

miellyttävämpi ja helpompi keskustella kasvotusten, kuin älypuhelimen tai tietokoneen 
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välityksellä. Tietokonevälitteisellä viestinnällä oli kuitenkin myös hyviä puolia, mikäli 

keskustelun aihe koettiin vaikeaksi. Yksi haastateltava totesi, että joistakin vaikeista ja 

hankalista asioista oli ollut helpompi ilmaista itseään kun keskustelua on käyty 

tietokonevälitteistä viestintää käyttäen netissä. Vastaavasti eräs toinen haastateltava 

korosti tietokonevälitteisen viestinnän hyviä puolia siinä, että sen avulla on ollut aikaa 

muotoilla omaa ilmaisua rauhassa, mikä ei ole aina mahdollista kasvotusten 

keskusteltaessa. Eräs haastateltava taas korosti näkemystä siitä, että toiselle ihmiselle on 

helppoa laittaa viestiä, koska silloin ei ole painetta siitä, että viestiin tarvitsisi heti 

vastata. Samainen henkilö toi esille näkemyksen, minkä mukaan hän on tutustunut 

uusiin ihmisiin internetin palveluissa ja koki, että saa tuotua itseään paremmin esille 

tietokoneen kautta. Haastateltava korosti sitä, että tietokonevälitteinen viestintä antaa 

hänelle mahdollisuuden muotoilla lauseitaan rauhassa, jolloin keskustelusta toisten 

ihmisten kanssa saa enemmän irti: ”Netin välityksellä voi ilmaista asioita pidemmillä ja 

hyvin suunnitelluilla lauseilla, jolloin tuntuu, kuin sanoisit just sen, mitä pitäisikin 

sanoa. Kasvotusten taas voi lähinnä tulla semmoista sanatulvaa välillä” (H6). Tämä ei 

suoranaisesti vaikuttanut kyseisen haastateltavan käyttämiin teknologioihin, muuten 

kuin määrällisesti, koska hän käytti palveluita runsaasti. Luonteeltaan kyseinen 

haastateltava koki tietokonevälitteisen viestinnän myös vähemmän pinnallisena, kuin 

muut haastateltavat, minkä lisäksi hän kertoi käyvänsä muita haastateltavia useammin 

pidempiä ja syvällisiä keskusteluita tietokonevälitteisesti. Syvälliset keskustelut koettiin 

muidenkin haastateltavien näkökulmista mahdollisiksi, mutta pääasiassa haastateltavat 

korostivat keskustelujensa Facebookissa ja WhatsApp:issa olevan luonteeltaan melko 

pinnallisia. Kaikki paitsi tämä yksi haastateltava kokivat, ettei tietokonevälitteinen 

viestintä ole kovinkaan toimiva kanava syvällisempien asioiden ja ajatusten jakamiseen.   

Tyyliltään syvällisten keskusteluiden lisäksi haastatteluissa esille nousivat tunteiden 

tuominen keskusteluihin. Tunteiden tuominen keskusteluun koettiin vastaavanlaisena, 

kuin syvällisten keskusteluiden käyminen, eli pääasiassa kasvotusten tapahtuvat 

keskustelut koettiin luontevampina, mutta tietokonevälitteiselläkin oli omat puolensa. 

Mikäli tunteita haluttiin tuoda esille tietokonevälitteisesti, niin useassa haastattelussa 

esille nousivat hymiöt, sekä niiden käyttö osana keskustelua. Kirjallisuudessa hymiöt 

(vrt. Lo, 2008) elävöittävät keskustelua, minkä lisäksi niiden avulla tunteita voidaan 

yrittää kuvastaa tietokonevälitteisessä viestinnässä. Haastateltavat kertoivat hymiöiden 

käytön vaihtelevan suuresti keskustelusta riippuen. Tiedusteltaessa hymiöiden käyttöä ja 

vaikutusta haastateltavien tietokonevälitteiseen viestintään, haastateltavat näkivät 

pääasiassa, että hymiöt vahvistavat ja selkeyttävät viestiä. Hymiöiden puuttuminen 

koettiin vastaavasti siten, että toinen osapuoli voi ymmärtää viestin väärin pelkän tekstin 

perusteella, jos hymiöitä ei keskusteluun kuulunut: ”Jos mää ite käytän (hymiöitä) ja se 

toinen ei käytä, niin sitten mää aina alan miettiä, että onko se toinen mulle vihainen ja 

miksi se ei laita mulle hymiöitä” (H1). Osa haastateltavista kuvasi keskustelun luonnetta 

vakavaksi ja viralliseksi, mikäli hymiöitä ei käytetty keskusteluissa. Hymiöiden nähtiin 

keventävän viestiä, minkä lisäksi ne toivat ilmeikkyyttä ja sävyjä keskusteluihin. Eräs 

haastateltava kuvasi hymiöiden merkitystä siten, että niiden avulla eleitä ja ilmeitä on 

mahdollista kuvailla paremmin. Toinen haastateltava puolestaan koki, että hymiöt 

tuovat viestiin ilmettä ja tekevät siitä luonteeltaan hauskemman. Hymiöiden käytön 

määrän puolestaan riippui pitkälti keskustelun tyylistä ja siitä, miten toinen osapuoli 

niitä käyttää: ”Jos toinen henkilö ei käytä ikinä hymiöitä itse, niin yleensä niitä ei 

välttämättä itsekään käytä niin paljoa. Sitten myös taas päinvastoin, eli jos toinen 

käyttää paljon, niin silloin itsekin käyttää paljon” (H6). Näin hymiöiden avulla oli 

mahdollista säädellä keskustelun tasoa ja ”keveyttä”.  

Hymiöiden tuomasta selkeytyksestä huolimatta, kasvotusten tapahtuva keskustelu 

koettiin haastateltavien toimesta toimivammaksi tavaksi, kun keskusteluissa oli mukana 
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tunteita tai syvällisyyttä. Haastateltavia pyydettiin perustelemaan, miksi he tapaavat 

suosia toista tapaa ja kasvotusten käytävien keskusteluiden puolia haastateltavat 

kuvasivat siten, että toinen ihminen on silloin fyysisesti siinä lähellä ja hänen eleensä ja 

ilmeensä ovat heti nähtävillä: ”Ei tuu väärinkäsityksiä kun ilmaisee itseään kasvotusten” 

(H2). Tämä näkemys koettiin useammankin haastateltavan kohdalla merkittäväksi 

varsinkin silloin, jos toiselle ihmiselle kerrottava asia oli tärkeä. Haastateltavat kokivat 

tärkeänä, että toisesta ihmisestä oli heti mahdollista nähdä tämän reaktio aiheeseen. 

Tällöin toisesta ihmisestä voi heti nähdä, onko hän käsittänyt asian oikein ja 

haastateltavilla oli vielä mahdollisuus tarkentaa asiaa: ”Mun mielestä se on paljon 

helpompaa niinku kertoa se asia kaverille kasvotusten, koska siinä tietää, että se 

ymmärsi sen asian täydellisesti” (H1). Useammassa haastattelussa korostettiin, että 

kasvotusten nähtäessä keskustelut tulevat heti ymmärretyiksi, mikä oli tärkeää 

syvällisemmissä ja tunteita sisältävissä keskusteluissa. Tietokonevälitteinen viestintä 

koettiin pääasiallisesti pinnallisempana, jolloin tärkeiden asioiden esiin tuominen 

kasvotusten korostui. Hymiöt kyllä auttoivat havainnollistamaan tunteita osaksi 

tietokonevälitteistä viestintää, mutta niiden ei koettu auttavan riittävästi. Eräs 

haastateltava toi esille näkemyksen siitä, että varsinkin Facebookin alkuinnostuksen 

aikaan hän koki, että kasvotusten tapahtuvat näkemiset ystävien kanssa vähenivät, koska 

toiset hänen mukaansa keskittyivät enemmän sosiaalisen verkostoitumisen sivuston 

mahdollistamaan tietokonevälitteiseen viestintään. Haastateltava koki tilanteen ikävänä, 

koska hän kaipasi syvällisiä keskusteluita kasvotusten ja koki, etteivät 

tietokonevälitteisesti käytävät keskustelut yksistään riittäneet hänelle.  

Kokonaisuudessaan haastateltavat kokivat tietokonevälitteisen viestinnän 

mahdollisuudet positiivisena. Haastatteluissa korostui internetin monipuolinen käyttö ja 

yhteydenpidon ja keskusteluiden keskeisyys osana sitä. Haastateltavat käyttivät 

palveluiden osalta pääasiassa Facebookia ja WhatsAppia ja molempia käytettiin 

aikamääräisesti useasti päivittäin. Palveluiden osalta muut olivat sivuosassa. Foorumit 

ja keskustelupalstat nousivat esille, mutta nekin käytännössä seuraamismielessä. 

Keskusteluita ei käyty niiden kautta, kuten ei myöskään sähköpostilla, mitä käytettiin 

pääasiassa virallisiin asioihin. Tietokonevälitteisen viestinnän luonteelle oli puolestaan 

ominaista ajasta ja paikasta riippumattomuus, minkä se mahdollistaa. Älypuhelimen 

myötä yhteydenpito on mahdollista likimain kaikkialla, mutta luonteeltaan 

tietokonevälitteinen viestintä nähtiin pinnallisena. Tietokonevälitteinen viestintä sopi 

hyvin yhteydenpitoihin, mutta syvällisemmät ja tunnetta sisältävät keskustelut käytiin 

mieluummin kasvotusten. Silloin toisen osapuolen reaktiot ja läheisyys ovat nähtävissä 

ja koettavissa, mikä ei samalla tavoin ollut mahdollista tietokonevälitteisessä 

viestinnässä. 

Tutkimuksen tulosten ensimmäinen osuus käsitteli opiskelijoiden tietokonevälitteistä 

viestintää ja internetin käyttöä käytettävien palveluiden ja teknologian osalta. 

Käytettävien palveluiden lisäksi luvussa tuotiin esille tietokonevälitteisen viestinnän 

luonnetta suhteessa kasvotusten käytäviin keskusteluihin, sekä pureuduttiin siihen, 

miten haastateltavat kokivat nämä vaihtoehdot. Seuraavassa luvussa puolestaan 

tarkastellaan sitä, miten nämä käytettävät palvelut ja teknologiat sekä 

tietokonevälitteisen viestinnän luonne näkyvät opiskelijoiden ystävyyssuhteissa. 

6.2 Tietokonevälitteinen viestintä opiskelijoiden ystävyyssuhteissa 

Tietokonevälitteinen viestintä ja ystävyyssuhteet olivat toinen keskeinen kokonaisuus 

tässä tutkielmassa. Tietokonevälitteinen viestintä ja ystävyyssuhteet nostivat esille 

monenlaisia näkemyksiä, mikä johtui todennäköisesti siitä, että aihe näyttäytyi 

yksilöllisenä jokaiselle haastateltavalle ja jokainen haastateltava käsitti ystävyyden 
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merkityksen vähän eri tavoin. Yleisesti ottaen tietokonevälitteisen viestinnän rooli 

haastateltavien ystävyyssuhteissa näkyi suurimmalta osin siten, että haastateltavat 

kertoivat sen avulla olevansa yhteydessä sellaisiin ihmisiin, jotka he tunsivat 

entuudestaan netin ulkopuolelta. Tämä oli päänäkemys, mikä toistui kaikkien 

haastateltavien kohdalla. Haastateltavat kertoivat olevansa yhteydessä pääasiassa heille 

tärkeisiin ihmisiin, eli perheeseen, lähipiiriin ja kavereihin. 

Merkittävästi haastatteluissa esille noussut asia oli tietokonevälitteisen viestinnän 

mahdollistama fyysisestä sijainnista ja ajasta riippumattomuus. Haastateltavat kertoivat 

tietokonevälitteisen viestinnän sovellusten ja palveluiden, pääasiassa Facebookin ja 

WhatsAppin olevan käteviä palveluita, minkä lisäksi niiden ilmaisuus oli vaikuttava 

tekijä yhteydenpidon kannalta. Tiedusteltaessa tarkemmin näiden palveluiden vaikutusta 

ystävyyssuhteisiin, haastateltavat kertoivat, että mitä läheisempi toinen ihminen on, niin 

sitä vähemmän keskusteluita käytiin tietokonevälitteisesti, mikäli niitä fyysisen sijainnin 

puolesta oli mahdollista käydä kasvotusten. Facebookia käytetään enemmän 

yhteydenpitoon sellaisten ihmisten kanssa, joita ei tavata niin usein kasvotusten ja se 

näkyi myös keskusteluiden luonteessa: ”Se, että jos on sillein vähemmän kaveri tai 

sitten, että näkee aika harvoin, niin sitten puhuu paljon enemmän Facebookissa sen 

kanssa, kuin semmosen kans, jota näkee melkein joka päivä” (H2). Haastateltavat 

yleisesti ottaen kertoivat, että mitä enemmän he ihmistä tapasivat netin ulkopuolella, 

niin sitä vähemmän he tälle viestittelivät tietokonevälitteisesti. Sama päti käytännössä 

myös toisin päin. Haastateltavien mukaan tietokonevälitteinen viestintä nimenomaan 

auttoi ylläpitämään ystävyyssuhteita sellaisten ihmisten kanssa, joita ei nähdä 

kasvotusten. Nämä ihmiset olivat haastateltaville tuttuja entuudestaan, mutta heidän 

kanssaan ei oltu tekemisessä arkisessa elämässä johtuen esimerkiksi toiselle 

paikkakunnalle muuttamisesta, muuttuneesta elämäntilanteesta tai yleisestä kiireestä. 

Kustannus- ja kätevyyssyistä johtuen tietokonevälitteinen viestintä valikoitui 

käytettäväksi tavaksi olla yhteydessä näihin ihmisiin, minkä lisäksi keskustelut olivat 

haastateltavien kertoman mukaan luonteeltaan pidempiä ja kattavampia, kuin mitä ne 

olivat maantieteellisesti lähellä asuvien ihmisten kanssa. Yksi haastateltava kertoi, että 

Facebook mahdollisti kaverisuhteiden ylläpidon vaihto-opiskelun aikaisten kavereiden 

kanssa, jotka asuivat toisessa maassa. Sama haastateltava jatkoi, että ilman Facebookia, 

hän ei todennäköisesti olisi yhteydessä kyseisiin ihmisiin ainakaan yhtä paljoa. 

Facebook myös mahdollisti kuulumisten vaihtamisen ja elämän seuraamisen tällaisten 

ihmisten osalta. Kustannuskysymys näkyi myös tässä näkemyksessä siinä, että palvelut 

yhteydenpidolle ovat ilmaisia, mutta sen lisäksi kynnys viestittelyyn Facebookin kautta 

koettiin kyseisen haastateltavan kohdalta matalammaksi verrattaessa esimerkiksi 

puhelinsoittoon. Haastateltava koki, että Facebook laski yhteydenoton kynnystä näiden 

etäisempien ystävien kanssa verrattuna siihen, että vaihtoehtoina olivat puhelimella 

soittaminen tai tekstiviestin laittaminen.  

Haastateltavat kertoivat tietokonevälitteisen viestinnän olleen kätevä tapa jo olemassa 

olevien ystävyyssuhteiden ylläpitoon, mutta monissa haastatteluissa myös nousi esille 

näkemys tietokonevälitteisen viestinnän suhteesta ystävyyssuhteiden muodostumiseen. 

Yleisesti ottaen haastateltavat kokivat, etteivät tietokonevälitteisen viestinnän palvelut 

laajenna heidän ystävyyssuhteitaan määrällisesti. Yhtä vaille kaikki haastateltavat 

kertoivat, etteivät ole tutustuneet uusiin ihmisiin internetin kautta. Tietokonevälitteinen 

viestintä koettiin oleellisena osana ystävyyssuhteiden ylläpidon kannalta, mutta 

ystävyyssuhteisiin sen ei nähty johtavan: ”En mää ite näe, että internet varsinaisesti 

mun kaveripiiriä sinänsä laajentaa. Että siellä nyt pystyy sopimaan asioita, mutta en ole 

ite vielä mennyt siihen, että siellä internetin kautta tutustuisin ihan uusiin ihmisiin” 

(H4). Tämän tyyppinen näkökanta nousi esille yhtä vaille kaikissa haastatteluissa. 

Haastateltavat kokivat, että Facebook ja WhatsApp olivat nimenomaan sitä varten, että 
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niillä oltiin yhteydessä tuttuihin ihmisiin, minkä lisäksi niiden avulla oli mahdollista 

seurata läheisten ihmisten elämää ja kuulumisia. Suurimpana perusteena tälle oli se, että 

haastateltavilla ei ollut aikaa ja mielenkiintoa uuden ihmissuhteiden luomiseen näitä 

kanavia käyttäen, minkä lisäksi haastateltavat valtaosin kertoivat, että kaikki heidän 

tietokonevälitteinen viestintänsä rajoittuu pitkälti näihin palveluihin. Haastateltavat 

korostivat, että ystävyyssuhteiden ylläpidolliset asiat hoituvat näitä palveluita ja 

teknologioita käyttäen, mutta uusiin ihmisiin tutustumiseen ne eivät johtaneet.  

Haastatteluissa kartoitettiin myös ystävyyssuhteiden monimuotoisuutta ja sitä, 

kokivatko haastateltavat ystävyyssuhteen käsitteen muuttuneen sosiaalisen netin 

aikakaudella, kuten kirjallisuudessa (vrt. Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013) 

on annettu ymmärtää. Pääasiassa ystävyyssuhteiden käsitteen monimuotoisuus sijoittui 

Facebookin ympärille, mutta se ei niinkään koskenut WhatsAppia. Facebook-

kavereiden määrän ei ensinnäkään nähty olevan samanarvoinen verrattuna niin 

sanottujen oikeiden ystävien määrään. Haastateltavat kertoivat, etteivät tunne läheskään 

kaikkia Facebook-kavereistaan kunnolla. Facebookissa heidän kaverinsa koostuivat 

perheestä, lähipiiristä, kavereista, mutta myös entisistä koulukavereista ja työkavereista. 

Yhteistä tekijää Facebook-kaveriksi pääsemiselle ei ollut muuten, kuin että 

haastateltavat ainakin tiesivät nämä ihmiset jollain tasolla entuudestaan. Tästä johtuen 

haastatteluissa tiedusteltiin, että kokivatko haastateltavat tärkeämpänä pari oikein 

läheistä kaveria, vai 250 vähemmän läheistä Facebook-kaveria. Kaikki haastateltavat 

puolsivat vahvasti parin hyvän kaverin puolesta, koska haastateltavat kokivat tärkeänä, 

että voivat tavata ystäviään myös internetin ulkopuolella. Mikäli ystävyyssuhteet 

sijoittuisivat ainoastaan nettiin, Facebookiin, ystävyyssuhteet olisivat heille 

riittämättömiä: ”Mun mielestä se on paljon tärkeämpää, että on pari semmoista hyvää 

ystävää, kuin se että ois 250 Facebook-ystävää tai siis kaveria. Mun mielestä se, että 

paljonko sulla on kavereita, niin se ei todellakaan niinku vastaa sitä, että sulla ois sitten 

oikeestikin sen verran kavereita. Oikeesti!” (H1). Samankaltaisia näkemyksiä nousi 

esille myös muissa haastatteluissa. Haastateltavat kertoivat, että Facebook-kaveruus 

osoitti tietynlaista tuntemista ja hyväksyntää toista osapuolta kohtaan, mutteivat ne 

niinkään välttämättä tarkoittaneet läheistä ystävyyssuhdetta. Facebook-kaverisuhteet 

koettiin tärkeänä ja yleisesti ottaen siellä oli läheisten ihmisten lisäksi etäisempiä tuttuja, 

heikkoja solmuja (Granovetter, 1973). Haastateltavat korostivat, että Facebook 

nimenomaan sopi etäisempien tuttujen elämien seuraamiseen ja kuulumisten vaihtoon. 

Kyseiset ihmiset eivät olleet osana haastateltavien päivittäistä elämää, mutta ilman 

Facebookia yhteys kyseisiin ihmisiin olisi haastateltavien mukaan todennäköisesti 

katkennut.  

Useissa haastatteluissa Facebook nosti myös esille keskustelua ystävyyssuhteista ja 

niiden mahdollisista muuttumisista ja eroavuuksista netissä ja netin ulkopuolella. 

Haastateltavat kertoivat, että ystävyyssuhteet netissä voivat jopa olla sellaisia, etteivät 

ihmiset välttämättä edes tervehdi toisiaan netin ulkopuolella, huolimatta siitä, että 

olisivat toistensa Facebook-kavereita. Haastateltavat kokivat tämän tyyppisen 

käyttäytymisen hämmentävänä ja negatiivisena asiana: ”Joo, elikkä esimerkiksi tämä 

Facebook, sehän ilmiö on, että kavereita ollaan Facebookissa, mutta kun tullaan 

kadulla vastaan, niin ei voida sanoa edes terve” (H3). Parissa muussakin haastattelussa 

tuotiin voimakkaasti esille tämänsuuntaisia näkemyksiä. Kyseiset haastateltavat 

kertoivat kummeksuvansa tilannetta, missä ”ystävä” tykkäsi hänen päivityksestään, 

muttei netin ulkopuolella halunnut vaihtaa sanaakaan. Näiden tulosten mukaan 

ystävyyssuhteiden laatu vaihteli suurestikin netissä, mutta se vaikutti myös netin 

ulkopuolelle tiedusteltaessa, kuinka haastateltavat toimivat tällaisissa tilanteissa: ”Ne 

lähtee saman tien kavereista pois. Sellaisen ihmisen ei tarvitse tietää minun elämästä, 

joka ei voi sanoa minulle terve kun näkee” (H3). Käyttäytymisen muuttuminen koettiin 
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erikoisena myös muissa tilanteissa, kuten Facebook-kaveriksi pyytämisissä: ”Sitten silti 

se on vähän outoa, jos joku semmonen, jonka kans et puhu, et oo puhunut kertaakaan ja 

se kysyy sua kaveriksi” (H1). Parissakin haastattelussa aihe nousi esille, siinä mielessä, 

ettei ole olemassa selkeää linjaa, milloin olisi ollut sopivaa pyytää toista ihmistä 

kaveriksi. Haastateltavat kertoivat tuntevansa yleensä, milloin toista ihmistä on sopivaa 

pyytää kaveriksi, mutta yllättävät pyynnöt aiheuttivat heissä ihmetystä. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoittanut automaattisesti ystäväpyynnön hylkäämistä: ”Kyllä mää niinku 

yleensä hyväksyn kaikki semmosetkin, jos ne on kumminkin meidän koulusta ja sillein.” 

(H1). Tässä tapauksessa havaittiin, että haastateltava tiesi toisen ihmisen ennalta 

yhteisen koulun takia, mutta haastateltava ei varsinaisesti tuntenut tätä toista ihmistä. Se 

ettei toista ihmistä tunnettu nosti puolestaan haastatteluissa kysymyksiä siitä, että 

millainen toinen ihminen oikeastaan oikeasti on. Tämä korostui varsinkin mikäli uusi 

tuttavuus käyttäytyi kovin eri tavoin Facebookissa ja sen ulkopuolella: ”Mutta tulee silti 

vähän semmoinen kummallinen kuva niistäkin, jotka päivittää paljon (Facebookiin), 

mutta ne ei koulussa puhahda mitään. Niistä tulee semmoinen, että ootko sää nyt ihan 

aito tuolla vai ootko sää nyt ihan aito täällä vai missä” (H2). Tämä käyttäytymisen 

muutos koettiin myös erikoisena ja jopa vähän ärsyttävänä, mikäli toisen ihmisen käytös 

netissä oli kovastikin ristiriidassa tämän netin ulkopuoleisen tyylin kanssa. 

Tiedusteltaessa haastateltavien näkemyksiä tästä käyttäytymisen ristiriidasta, useat 

haastateltavat kertoivat tilanteen olleen ärsyttävä, mutta samalla hyvien ystävien 

merkitystä puollettiin voimakkaasti. Hyvien ystävien merkityksen (2 tosiystävää vrt. 

250 Facebook-kaveria) lisäksi haastateltavat korostivat, että läheisten ja hyvien ystävien 

kanssa käyttäytyminen on samanlaista netissä ja sen ulkopuolella: ”Ystävät, mitä on 

netin ulkopuolella, niin ne tietää sut semmoisena, entäkö sillein minkä kuvan sää annat 

netissä. Ne tietää sut sillein oikeesti, eikä sen sun profiilin tai sen käyttäjän perusteella” 

(H2). Tämä koettiin useissa haastatteluissa tärkeäksi, vaikka haastateltavat 

myönsivätkin monien ihmisten, mukaan lukien itsensä ”kaunistelevan” Facebook-

päivityksiään. Tällöin päivitykset eivät täysin vastanneet sitä kuvaa, mitä netin 

ulkopuolella tapahtui, mutta haastateltavat korostivat ettei varsinainen käytös ja tyyli 

ollut ristiriidassa niin voimakkaasti kuin se oli ystävillä, jotka olivat aivan erilaisia 

netissä ja sen ulkopuolella.  

Ystävyyssuhteet ja tietokonevälitteinen viestintä nostivat myös haastatteluissa esille 

teemoja aiheesta, missä ihminen ei välttämättä käyttänyt sosiaalisen verkostoitumisen 

sivuja, kuten Facebookia. Haastatteluissa havaittiin, että jos ihminen ei ollut 

rekisteröitynyt kyseisiin palveluihin, se vaikutti negatiivisesti toisiin ihmisiin 

tutustumisiin ja sitä kautta ystävyyssuhteiden muodostumisiin. Uusiin ihmisiin 

tutustumista ei tapahtunut suoranaisesti Facebookissa, mutta kaveriksi pyytäminen siellä 

loi kaverisuhteelle ja tuntemiselle tietynlaisen statuksen. Haastatteluissa esille nousi 

näkemys, missä Facebookiin rekisteröimätön ihminen jäi koko ryhmän ulkopuolelle: 

”Yks meidän luokan tyttö, niin sillä ei oo Facebookia. Mää en kyllä edes tiedä sen 

nimeä kunnolla. Se on inhottava, että jos ei oo ite Facebookissa ja kaikki muut on siellä, 

ja kaikki tieto laitetaan sinne, niin sitä (Facebookiin rekisteröimätön ihminen) ei edes 

välttis kysytä, koska ajatellaan, että kaikki tietää, koska se näytettiin Facebookissa” 

(H1). Facebook on alkanut muodostua ystävyyssuhteiden ylläpidon ja muodostumisen 

lisäksi oleelliseksi tiedotuskanavaksi. Palveluun rekisteröimättömyys näkyi 

negatiivisena ystävyyssuhteiden muodostumisen takia, koska samainen haastateltava 

kertoi, että Facebookin kautta on helppo seurata toisten ihmisten tapahtumia ja siten 

oppia tuntemaan tätä paremmin. Tällöin ihmiseen tutustuttiin samaan aikaan netissä ja 

sen ulkopuolella. Myöskin se ettei Facebook rajoittunut enää vain vapaa-ajan 

palveluksi, vaan osaksi koulukontekstia, luo paineita palveluun liittymisen kannalta: 

”Meillä on psykologian opiskelijoiden kanssa Facebook-ryhmä” (H2). Opiskelijan 
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näkökulmasta Facebookiin liittyminen ei ole enää tarpeellista vain ystävyyssuhteiden 

tähden, vaan se on tarpeellista myös kurssin läpäisyn kannalta. Kyseinen haastateltava 

jatkoi, että kurssin informaatio ja keskustelut virisivät Facebookissa. Informaatio oli 

saatavilla muitakin kanavia käyttäen, mutta keskustelut koskien kurssia rajoittuivat 

ainoastaan Facebookiin ja jos sinne ei kuulunut, jäi luonnollisesti niistä paitsi. 

Yhteenvetona haastatteluiden pohjalta tietokonevälitteisen viestinnän rooli 

opiskelijoiden ystävyyssuhteissa näyttäytyi monimuotoisuudestaan huolimatta 

pääasiassa positiivisena. Haastateltavien mukaan tietokonevälitteinen viestintä helpotti 

ystävyyssuhteiden ylläpitämistä varsinkin sellaisten ihmisten kanssa, joita ei tavattu 

kasvotusten kovinkaan usein. Haastatteluissa korostui, että Facebook on säilyttänyt 

yhteydenpidon mahdollisuuden kaukana asuviin ihmisiin ja vanhoihin ystäviin. Ilman 

Facebookia tämä linkki olisi todennäköisesti katkennut. Haastateltavat kokivat, että 

Facebook oli muodostunut keskeiseksi kanavaksi vuosien saatossa ja sen käyttötarkoitus 

oli kasvanut myös koulukontekstiin, jolloin sitä ei käytetty pelkästään kavereiden 

päivitysten seuraamiseen. Palveluun liittyminen nähtiin siitä syystä lähemmäs 

pakollisena: ”Ehkä kaikilla on Facebookki sen takia, että kaikilla muillaki on” (H2). 

Palveluun kuulumattomuus koettiin kummeksuttavana asiana, minkä lisäksi se selvästi 

haittasi ystävyyssuhteiden muodostumista ja ylläpitoa, koska haastatteluiden perusteella 

uuteen ihmiseen tutustuttiin sekä netin ulkopuolella, että Facebookissa samanaikaisesti.  

Osittain tästä johtuen, ystävyyssuhteet saivat erilaisia muotoja varsinkin Facebookissa. 

Haastatteluiden pohjalta Facebookissa ystävyyssuhteiden käsite osittain muuttui, koska 

ihminen, joka oli Facebook-kaveri, ei välttämättä edes tervehtinyt kadulla tavattaessa. 

Myös joidenkin ihmisten käyttäytyminen netissä ja sen ulkopuolella oli ristiriidassa, 

mikä aiheutti haastateltavissa ärsyyntymisen ja ihmetyksen tunteita. Sen lisäksi 

läheisten ja laadukkaiden ystävyyssuhteiden merkitys korostui määrän kustannuksella. 

Sosiaalinen pääoma Facebookissa koettiin tärkeäksi, mutta ystävät, joita tavata netin 

ulkopuolella merkitsivät vielä enemmän, koska ystävyyssuhteita ei koettu riittävinä, 

mikäli ne rajoittuivat ainoastaan nettiin. Vastaavasti toinen haastateltavien runsaasti 

käyttämä teknologia WhatsApp, näyttäytyi enemmän kanavana, minkä avulla oltiin 

juuri yhteydessä näihin läheisiin ihmisiin, joita nähtiin netin ulkopuolella. WhatsAppia 

käytettiin älypuhelimella, jolloin viestittely oli lyhempää, mutta ajasta ja paikasta 

riippumattomampaa. Erona Facebookiin, WhatsAppin avulla ei oltu yhteydessä 

vanhoihin ystäviin tai ihmisiin, jotka eivät haastateltavien elämään enää kuuluneet. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan ystävyyssuhteiden vastakkaista puolta, yksinäisyyden 

tunteen kokemista ja sitä, näkyvätkö sosiaalisen netin tuomat muutokset myös 

yksinäisyyden tunteen kokemisessa opiskelijoiden tietokonevälitteisessä viestinnässä. 

6.3 Tietokonevälitteinen viestintä ja yksinäisyyden tunne 
opiskelijoilla 

Kolmas pääkokonaisuus tässä tutkielmassa koski tietokonevälitteisen viestinnän 

suhdetta yksinäisyyden tunteeseen. Tietokonevälitteisen viestinnän nähtiin sopivan 

hyvin ystävyyssuhteiden ylläpitoon, mutta kirjallisuuden pohjalta internetissä on 

mahdollista olla myös yksinäinen (vrt. Moody, 2001). Sosiaalisen verkostoitumisen 

sivustoilla puolestaan ollaan pääasiassa yhteydessä niihin ihmisiin, jotka jo tunnetaan 

ennalta (vrt. Sheldon, 2008), minkä lisäksi yksinäisyys määräytyy siten, että ihminen on 

yksin silloin kun hän on yksin vastoin omaa tahtoaan (vrt. Jin, 2013). Näistä 

lähtökohdista lähdettiin tarkastelemaan opiskelijoiden kokemuksia yksinäisyyden 

tunteesta tietokonevälitteisessä viestinnässä. 
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Yksinäisyyden tunne esiintyi haastatteluissa melko abstraktina käsitteenä. Yksinäisyys 

oli melko henkilökohtainen asia ja sen kokeminen vaihteli haastateltavasta riippuen. 

Isossa kuvassa yksinäisyys ei suoranaisesti noussut esille haastatteluissa. Haastateltavat 

eivät kokeneet itseään yksinäiseksi, vaan kertoivat sen sijaan, että heillä oli olemassa 

läheisiä ihmisiä internetin ulkopuolella, mikä puolestaan koettiin tärkeimmäksi 

yksinäisyyden tunteen ehkäisemisessä. Kuitenkin yksinäisyyden tuntemuksia 

onnistuttiin tavoittamaan haastatteluissa, joskaan ei samalla tavalla kuin miten 

varhaisimmassa kirjallisuudessa asiaa on kuvattu. Vuosituhannen vaiheessa kirjallisuus 

yhdisti yksinäisyyden tunteen liialliseen internetin käyttöön sekä taipumukseen suosia 

tietokonevälitteistä viestintää kasvotusten tapahtuvan sijaan. Haastatteluissa pääasiassa 

korostui se että haastateltavien sosiaaliset piirit netin ulkopuolella olivat niin kattavat, 

ettei yksinäisyyden tunnetta liiemmälti esiintynyt. Yksi haastateltava koki ystäväpiirinsä 

internetin ulkopuolella toisinaan niin rajalliseksi, että hän kertoi viettävänsä internetissä 

pitkiäkin aikoja päivässä, minkä lisäksi kyseisen haastateltavan mukaan hän ei viettäisi 

niin paljoa aikaa netissä, mikäli hänellä olisi ollut enemmän ihmisiä, joita nähdä netin 

ulkopuolella. Toinen haastateltava toi myös esille näkemyksen laajasta internetin 

käytöstä, mutta ei liittänyt siihen yksinäisyyden tunnetta. Kumpikaan näistä runsaasti 

internetiä käyttävistä haastateltavista ei oikeastaan nähnyt laajaa internetin käyttöään 

ongelmallisena asiana, vaan sen sijaan he kertoivat nauttivansa tietokoneella 

viettämästään ajasta. Loput haastateltavat ilmoittivat internetin käyttönsä olevan 

vähäisempää, minkä lisäksi netin käyttöä kuvattiin pääasiassa jatkeena netin 

ulkopuolisille kaverisuhteille. Haastatteluissa yleisesti ottaen korostui, että 

tietokonevälitteisen viestinnän palvelut nimenomaan tukivat netin ulkopuolisia suhteita, 

eikä toisinpäin. 

Haastateltavat eivät kokeneet itseään varsinaisesti yksinäisiksi, mutta huolimatta siitä, 

että heillä on ystäviä internetin ulkopuolella, yksinäisyyden tunne liittyi toisinaan netin 

käyttöön sekä Facebookin, että älypuhelinten konteksteissa. Molemmat kontekstit 

nousivat esille useammassa haastattelussa, mutta erilaisissa muodoissa. Facebookin 

osalta yksinäisyyden tuntemukset näyttäytyivät haastatteluiden perusteella siten, että 

haastateltavat kokivat sekä ulkopuolisuuden, että yksinäisyyden tuntemuksia, mikäli 

Facebookiin kirjoittaa heille läheinen ihminen tilanteesta, missä haastateltava, ehkä 

vastoin omaa tahtoaan, ei ole ollut mukana: ”X laittaa, että olin näiden henkilöiden 

kanssa täällä ja oli tosi hauskaa, niin sitten joku joka on niitten hyväkin kaveri, niin 

sille voi tulla semmoinen, että täällä ne mässäilee täällä kaikkien, tai niinku laittaa 

tänne ja mua ei oo kutsuttu. Tavallaan näytetään että meillä oli näin hauskaa ja 

lavastetaan niitä kuvia, niin siitä voi just tulla semmoinen, että joku kokee vähän sillein, 

että se on jätetty tahallaan ulkopuolelle” (H2). Kyseinen teema kirvoitti keskustelua 

useissa haastatteluissa ja moni haastateltava kertoi tunnistavansa tilanteen. 

Haastateltavat kuvasivat kyseistä tilannetta negatiivisena ensinnäkin siksi, etteivät 

saaneet olla osallisina kyseisessä tapahtumassa ja toisekseen siksi, että he saivat lukea 

siitä Facebookin kautta vasta myöhemmin. Aina ihmisen ei tarvinnut edes olla 

kovinkaan läheinen kaveri, vaan samankaltaiset tuntemukset saattoivat nousta esiin 

myös etäisempien ystävien kohdalla: ”Tavallaan, jos sitä lukee jostain kaverista, jota ei 

ole pitkään aikaan nähnyt ja sitten kattoo, että silläpä menee hirveän hyvin ja itellä 

menee nyt kaikki hirveän huonosti, niin se voi tuntua ehkä vähän yksinäisemmältä, kuin 

oikeasti onkaan” (H4). Tämä näkemys näyttäytyi useissa haastatteluissa ja se herätti 

ristiriitaisia tuntemuksia. Haastateltavat kokivat yleisesti ottaen olevansa iloisia ihmisen 

puolesta, mutta ristiriitaisuus päivitysten ja oikean elämän välillä sekä liiallinen itsensä 

pönkitys Facebookissa aiheuttivat heissä monenlaisia tuntemuksia aina ärsyyntymisestä 

yksinäisyyteen. Ristiriitaisuus Facebook-päivitysten ja oikean elämän välillä nosti 

kirjavia tuntemuksia haastateltavissa, mutta passiivisuus Facebookissa koettiin 
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selkeämmin negatiivisena. Parissa haastattelussa esille nousi negatiivissävytteisiä 

näkemyksiä siitä, että mikäli Facebookissa ”vain on”, ja keskittyy lukemaan muiden 

päivityksiä keskusteluiden ja vuorovaikutuksen sijaan: ”Voi tulla yksinäisyyden tunteita 

vaikka ois Facebook-kavereita, mutta niille ei ikinä juttelis, kattois vaan aina mitä ne 

päivittää, ja ne kattois mitä sää päivität. Että siihen tarttee silti enemmänkin kun 

pelkästään semmoisen, että ollaan Facebook-kavereita, jotta ei olis yksinäinen, tai 

sillein” (H2). Haastateltavat kertoivat, että jatkuva Facebookin selaaminen ja tunne siitä, 

ettei itsellä ole mitään sanottavaa toi juuri tämän tyyppisiä tunteita. Eräs haastateltava 

kuvasi, että muiden elämä tuntui omaa paremmalle sen vuoksi, että ihmiset päivittävät 

elämäänsä Facebookiin niin usein, eikä itsellä ole syitä päivityksille. Haastateltavien 

mukaan pelkkä muiden päivitysten selaaminen ja lukeminen ei pitkässä juoksussa ollut 

antoisaa, johtuen juuri ”kaunistelusta”, mitä ihmisillä, mukaan lukien haastateltavilla 

itsellään on tapana käyttää päivityksissään.  

Tiedusteltaessa haastateltavilta hypoteettista kysymystä yksinolon mahdollisuudesta 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla, haastateltavat toivat esille, että Facebook-

kaveruus, ei automaattisesti tarkoittanut, että kyseisen ihmisen kanssa voisi jutella 

oikeastikin: ”Voihan sitä soittaa kenelle vaan. Mutta, se tavallaan on Facebookissakin, 

että jos itelle ei kukaan laita viestiä, niin se kynnys ottaa yhteyttä kasvaa. Sama asia, 

kuin soittamisessa on” (H3). Tämän tyyppinen tilanne johti kyseisen haastateltavan 

mukaan siihen, että fokus suuntautui päivitysten lukemiseen ja selaamiseen 

vuorovaikutuksen sijaan. Kavereiden määrä ei myöskään vaikuttanut yksinolon 

tunteeseen. Haastateltavat kuvasivat, että mikäli kaverit olivat ainoastaan netissä, ei voi 

olettaa että heitä välttämättä näkisi netin ulkopuolella: ”Tietyllä tapaa se just, että se 

Facebook-kavereiden määrä välttämättä ei ole sinänsä se tekijä, että mikä tekee sen, 

että onko tavallaan kavereita, vaan miten paljon pystyy niiden kanssa viettämään sitten 

oikeasti aikaa tai tuntee, että on semmoinen yhteys niihin” (H4). Haastateltavat 

kertoivat tämän olevan suurin tekijä yksinäisyyden tunteen suhteen. Se ettei 

Facebookiin olisi liittynyt, vaikuttaisi haastateltavien mukaan ystävyyssuhteisiin 

negatiivisesti, mutta myöskään se, että kaikki ystävät olisivat ainoastaan Facebookissa, 

ei olisi riittävää. Sen sijaan ystävyyssuhteet, mitkä olivat olemassa Facebookissa, mutta 

mitä on mahdollista ylläpitää myös netin ulkopuolella, koettiin kaikkein tärkeimpinä. 

Haastateltavat kertoivat, etteivät halua ainoastaan lukea, mitä muut ovat tehneet 

elämässään, vaan he myös haluavat tehdä itse erilaisia asioita muiden ihmisten seurassa. 

Facebook koettiin sopivaksi kuulumisten vaihtoon ja toisen elämien seuraamiseen, 

mutta pelkkää päivitysten seuraamista ei pidetty riittävänä oikeita ystävyyssuhteita 

ajatellen. Facebookissa ollaan ”ystäviä”, mutta useamman haastateltavan mukaan 

kaverisuhteita tarvitaan myös internetin ulkopuolella ja varsinkin hyvän kaverisuhteen 

mittari on se, että vietetään aikaa kasvotusten: ”Ei voi silti sanoa, että on oikeita ystäviä, 

jos on vaan nettikavereita” (H1). Tämä näkökulma nosti erilaisia mieltymyksiä 

haastateltavissa. Yleisesti ottaen Facebook-kaveruudet koettiin rikastavana tekijänä 

haastateltavien elämässä, mutta haastateltavat korostivat, että jos päivittäinen 

yhteydenpito jäisi Facebook-kirjoittelun tasolle, niin se ei olisi riittävää. Ennemminkin 

haastateltavat kokivat olevansa yksin, mikäli ovat yksin kotona tietokoneella, 

Facebookissa. Haastateltavien mielestä nimenomaan fyysinen yksinolo aiheutti 

voimakkaimpia yksinäisyyden tuntemuksia, mutta Facebook lievitti näitä tuntemuksia, 

mikäli sen kautta oli ihmisiä joille jutella ja mahdollisesti jopa tavata. 

Toinen yksinäisyyden näkökulma, mikä nousi haastatteluissa esille, oli älypuhelinten 

tuoma ulkopuolisuuden tunne. Kolme haastateltavaa nosti esille tilanteen, missä oltiin 

yhdessä viettämässä aikaa, mutta älypuhelinten vuoksi yhden tai useamman henkilön ei 

koettu olevan läsnä hetkessä, jolloin älypuhelinta käyttämätön henkilö koki 

ulkopuolisuuden tunnetta. Haastateltavat kokivat varsin negatiivisena tilanteen, missä 
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ihmiset olivat yhdessä kokoontuneet viettämään aikaa, mutta jokainen oli kiinni omassa 

puhelimessaan: ”Se on tosi häiritsevää, että on kaveriporukassa ja kaikki muut yrittää 

olla siinä oikein sillein, että no niin, ja sitten yhellä puhelin soi kokoajan. Sitten on 

sillein, että voitko nyt laittaa sen kiinni, koska mun mielestä se on sitten jo huono, jos 

kaverisuhteet tai koko kaveriporukka on siinä, ja se menee vaan siihen, että kaikki on 

puhelimessa. Netinkäyttö, se häiritsee oikeasti kaverisuhteita, jos se puhelin koko ajan 

limplattaa” (H1). Kaikki haastateltavat tunsivat kyseisen ilmiön ja se koettiin hyvin 

tavalliseksi, eikä siitä suuremmin pidetty. Älypuhelin nousi keskiöön siitä huolimatta, 

että ympärillä oli läheisiä ihmisiä, jotka oli varta vasten pyydetty paikalle ja varsinkin 

tällöin liiallinen käyttö koettiin häiritsevänä: ”Mennään tähän ääripäähän, että on 

pakko hipelöidä sitä puhelinta. Sitten se on todella häiritsevää, jos vaan kokoajan 

hipelöidään sitä puhelinta” (H3). Pyydettäessä tarkentamaan tilannetta, mitä 

haastateltava kyseisessä tilanteessa tarkoittaa puhelimen hipelöinnillä, haastateltava 

kuvasi kahvihetkeä, missä puhelin syrjäyttää ihmisen: ”Ollaan istumassa jossakin ja 

joku kaivaa puhelimen esille ja istuu Facebookiin tai WhatsAppin äärellä koko ajan. Se 

on ärsyttävää” (H3). Haastateltavat yleisesti ottaen tuomitsivat tämän tyyppisen 

käyttäytymisen, mutta toisaalta toivat myös esille, että älypuhelinten arkisuus ja 

tiedonhaku ovat arkipäivää, jolloin älypuhelin kaikesta huolimatta on osana myös 

tavattaessa kasvotusten: ”Kyllä se pitemmän päälle on häiritsevää, jos se on jatkuvaa. 

Jos siinä on ihan muutama asia, joka on tavallaan keskusteluun liittyen, että haluaa 

tarkistaa Googlesta tai netistä jonkun jutun, niin kyllä se sitten on ihan ok, mutta jos 

sitä niinku kokoajan tekee ja ois niinku semmoista toimintaa muutakin siinä, niin on se 

sitten häiritsevää” (H4). Tiedonhaku ja uutisten luku koettiin sopivina asioina, mutta 

muiden ihmisten kanssa keskustelu Facebookin tai WhatsAppin kautta koettiin ikävänä 

ja haastateltavat kertoivat loukkaantuvansa moisesta käytöksestä. Haastateltavat 

kuvasivat tilanteen aiheuttavan ulkopuolisuuden tunteita, minkä lisäksi älypuhelimen 

keskeisyys aiheutti ihmetystä siinä, että jos kerran on päätetty nähdä, niin miksi puhelin 

säilyi tapaamisen keskipisteenä ihmisen sijaan. Älypuhelin koettiin oleellisena osana 

tapaamisia, mutta mikäli toinen ihminen jäi vähemmälle huomiolle kun älypuhelin, 

tilanne koettiin useimmiten häiritsevänä.  

Kokonaisuudessaan yksinäisyyden tunnetta ei tarvitse ajatella mustavalkoisesti, siten 

että yksinolo olisi suoraan hyvä tai huono asia. Yksiolosta voi nauttia monin eri tavoin, 

mutta sen voi kokea myös ikävänä, varsinkin mikäli yksin joutuu olemaan vastoin omaa 

tahtoaan (Jin, 2013). Haastateltavat eivät suoranaisesti kertoneet kokevansa itseään 

yksinäisiksi, mutta kuvasivat kokevansa sen suuntaisia tuntemuksia sekä Facebookin, 

että älypuhelinten käytössä. Facebookissa pelkästään toisten ihmisten seuraaminen ja 

päivitysten passiivinen lukeminen koettiin ikävänä ja se liitettiin myös yksinäisyyden 

tunteeseen. Pelkästään Facebookiin sijoittuvia ystävyyssuhteita ei koettu riittävinä, vaan 

sen sijaan ystävät, joita oli mahdollista nähdä myös netin ulkopuolella, olivat tärkeimpiä 

yksinäisyyden tunteen ehkäisyssä. Facebookin kautta oli mahdollista olla yhteydessä 

toisiin ihmisiin, mutta mikäli sopivia ihmisiä ei ollut olemassa, yhteydenoton kynnys 

kasvoi. Haastateltavat kuvasivat Facebookin kulkevan käsi kädessä netin ulkopuolisen 

elämän kanssa ja toisen puuttuessa, jotakin jää vajaaksi. Facebook koettiin 

luonnolliseksi kanavaksi osaksi ystävyyssuhteita, minkä lisäksi sieltä poissaoleminen 

hidasti ystävyyssuhteiden kehittymistä. Sen sijaan netin ulkopuoleisten suhteiden 

puuttuminen koettiin voimakkaammin liittyvän yksinäisyyden tuntemuksiin. Älypuhelin 

toi oman mausteensa, koska sen avulla oltiin yhteydessä toisiin ihmisiin, vaikka 

samanaikaisesti nähtäisiin kasvotusten kavereita tai muita tuttuja. Ajasta ja paikasta 

riippumattomuus koettiin haastatteluissa hyvänä asiana, mutta laitteen keskeisyys 

ihmisten sijaan koettiin ärsyttävänä ja ulkopuolisuuden tunnetta tuovana. Älypuhelin ja 

mobiili teknologia ylipäätään vaikuttivat yksinäisyyden kokemiseen siinä, että tekniikan 



54 

kulkiessa nykyään mukana, yksinäisyys ei enää ole automaattisesti tila, missä ihminen 

on yksin kotonaan tietokoneellaan. Tällaista tilaa kuvattiin haastatteluissa Facebookiin 

liittyvänä, mutta yksinäisyyden tunnetta saattoi sen sijaan esiintyä silloinkin, että on 

kokoonnuttu yhteen, mutta kaikki omien älypuhelintensa pariin. Haastatteluiden 

perusteella aihe kirvoitti koviakin ajatuksia aiheesta ja monilla haastateltavilla oli 

selvästi kokemuksia älypuhelinten käytön niin sanotusta negatiivisista puolista. 

Laitteiden käyttöä ei itsessään pidetty pahana, päinvastoin, mutta jos ystävyyssuhteet 

jäivät toiseksi laitteiden käytön rinnalla, niin tilanne koettiin epämiellyttävänä. 
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7. Pohdinta 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja niitä peilataan olemassa olevaan 

kirjallisuuteen. Luvussa käsitellään tutkimuksessa esille nousseita teemoja 

tietokonevälitteisestä viestinnästä ja sen roolista opiskelijoiden ystävyyssuhteisiin, sekä 

yksinäisyyden tunteen kokemiseen tutkimuskysymysten mukaisesti. Luku rakentuu 

siten, että aluksi tulokset esitellään yhteenvetona, minkä jälkeen luvussa esitellään 

aikaisempaan kirjallisuuteen ja suoritettuun tutkimukseen pohjaten vastauksia aiemmin 

määriteltyihin tutkimuskysymyksiin yksi kerrallaan. Pyrkimyksenä oli löytää syitä ja 

seurauksia haastateltavien vastauksien takaa ja huomioida, että jokainen haastateltava 

toi omalla historiallaan ja kokemuksellaan omaa näkemystään tutkittavaan ilmiöön.  

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset koostuivat päätutkimuskysymyksestä, sekä 

kahdesta tarkentavasta alakysymyksestä: 1) Miten tietokonevälitteinen viestintä 

näyttäytyy opiskelijoiden ystävyyssuhteissa? 2) Missä roolissa tietokonevälitteinen 

viestitä on opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ylläpidossa/laajentamisessa? 3) Miten 

yksinäisyyden tunne näyttäytyy opiskelijoiden tietokonevälitteisessä viestinnässä. 

Tulokset esitellään seuraavissa luvuissa. 

7.1 Tulosten yhteenveto 

Tietokonevälitteinen viestintä nousi esiin keskeisenä asiana opiskelijoiden arkisen 

viestinnän kannalta. Teknologian kehittyminen on mahdollistanut yhä enemmissä 

määrin tapoja olla yhteydessä toisten ihmisten kanssa, minkä lisäksi aina mukana 

kulkeva älypuhelin vaikutti merkittävästi haastateltavien päivittäiseen yhteydenpitoon. 

Tutkimuksessa ilmeni, että pääasialliset viestintäkanavat olivat Facebook ja WhatsApp 

ja kaikki haastateltavat kertoivat rekisteröityneensä Facebookiin ja omaavansa myös 

WhatsApp-sovelluksen. Sen sijaan haastateltavat eivät kertomansa mukaan käyttäneet 

keskustelupalstoja tai IRC:iä ja muita sovelluksia ollakseen yhteydessä ystäviinsä. 

Myös sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen käyttö painottui pääasiassa ainoastaan 

Facebookin ja pikaviestimissä WhatsApp:in ympärille. Yhteistä näiden sovelluksien 

käytölle oli se, että niiden avulla pidettiin yhteyttä sellaisiin ihmisiin, jotka jo tunnetaan 

ennalta, mitkä vahvistivat aikaisemman kirjallisuuden (vrt. Sheldon, 2008; Lenhart, 

2009; Valkenburg & Peter, 2009) havaintoja vastaavasta asiasta. Varhaisemmassa 

kirjallisuudessa esiintynyttä tietokonevälitteiselle viestinnälle ominaista anonyymiyttä 

(vrt. McKenna & Bargh, 2000) ei sen sijaan esiintynyt, koska se ei ollut ominaista 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustoille. Haastateltavat tunsivat ihmiset, joihin olivat 

yhteydessä ja useimmiten he olivat yhteydessä lähipiiriinsä, perheeseensä ja 

läheisimpiin kavereihinsa. 

Tietokonevälitteinen viestintä näyttäytyi haastateltavien ystävyyssuhteissa siten, että sen 

pääasiallisia käyttötarkoituksia olivat tapaamisten sopiminen ja kuulumisten 

vaihtaminen. Tietokonevälitteinen viestintä Facebookia tai WhatsAppia käyttäen edelsi 

usein kasvotusten tapahtuvaa tapaamista, minkä lisäksi ylläpito etäisempien ystävien 

kanssa oli mahdollista näitä kanavia käyttäen. Haastateltavat kokivat 

tietokonevälitteisen viestinnän luonteeltaan pinnallisena, mutta sen koettiin sopivan 

hyvin ystävyyssuhteiden ylläpitoon. Tietokonevälitteistä viestintää ei sen sijaan koettu 

riittävänä kanavana syvällisempien asioiden ja tunteiden jakamiseen. Suurimmat syyt 

olivat tekniset, kuten kirjoittamisen vaikeus älypuhelimella, mutta myös ilmeet ja eleet 
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kasvotusten keskusteltaessa puolsivat toisen näkemistä. Haastatteluissa nousi esiin, että 

ystävyyssuhteita ei tarvitse ajatella siten, että niitä ylläpidettäisiin pelkästään näkemällä 

kasvotusten tai vaihtoehtoisesti teknologian kautta. Teknologia on sen sijaan tullut 

osaksi ystävyyssuhteita, joskaan yksistään se ei niitä korvannut, sillä ystävyyssuhteiden 

kannalta netin ulkopuoliset ystävät ovat niitä, joihin ollaan yhteydessä myös netin kautta 

ja netistä huolimatta. Ratkaiseva tekijä oli tekniikan taustalla oleva ihminen ja suhde 

tähän ihmiseen, ystävään.  

Tutkimuksen yksi tutkimuskysymys liittyi yksinäisyyden tunteeseen ja sen kokemiseen. 

Haastatteluiden pohjalta yksinäisyyden tunteen kokeminen on muuttunut vuosien 

saatossa varhaisen kirjallisuuden näkemyksistä, missä (vrt. Kraut et al., 1998) 

korostettiin yksinoloa tietokoneella. Henkilökohtaisten tietokoneinen merkityksen 

väheneminen ja kannettavien laitteiden mukanaolo on muuttanut tätä käsitettä. 

Haastateltavat kuvasivat, etteivät kokeneet itseään varsinaisesti yksinäisiksi. He 

kuitenkin jatkoivat, että Facebookissa on mahdollista olla yksin huolimatta sen 

sosiaalisesta luonteesta ja mahdollisuuksista olla yhteydessä uusiin ja vanhoihin 

ystäviin. Yksinäisyyden tunnetta kuvattiin tilanteissa, missä läheiset ystävät ovat 

yhdessä ja jakavat yhdessäoloaan Facebookiin ja tilanteessa, mahdollisesti vastoin omaa 

tahtoaan, ulkopuolelle jäänyt lukee tapahtuneesta Facebookista. Toisella tapaa 

yksinäisyyden tuntemuksia esiintyi myös älypuhelinten käytössä. Haastateltavat 

kuvastivat tilannetta, missä kaverit ovat kokoontuneet yhteen, mutta kaikki oman 

puhelimensa ääreen, jolloin seurassa olevan ihminen jää toissijaiseksi laitteeseen 

nähden. Yksinäisyys ei sen sijaan liittynyt runsaaseen internetin käyttöön tai 

tietokonevälitteisen viestinnän suosimiseen kasvotusten käytävän keskustelun 

kustannuksella, mitä varhaisimmassa kirjallisuudessa korostettiin (Moody, 2001; 

Morahan-Martin & Schumacher, 2003). Ylipäätään tämän haastattelun tuloksista oli 

nähtävissä, että internetissä vietettävä aika koettiin oleelliseksi osaksi opiskelijoiden 

elämää ja haastateltavat kokivat lähinnä netin ulkopuolisen elämän mahdolliset puutteet 

ongelmallisena, eivätkä niinkään varsinaista netin käyttöään.  

Kokonaisuudessaan tutkimuksen tuloksista havaittiin selkeää muutosta teknologian 

osalta verrattuna vanhempaan kirjallisuuteen. Ihmisten tavat ja kokemukset eivät 

loppujenlopuksi olleet suuresti muuttuneet, mutta teknologian tuomat uudet 

mahdollisuudet olivat sitä tehneet, koska ihmiset eivät enää vietä samalla tavalla aikaa 

henkilökohtaisilla tietokoneillaan yksin kotona, vaan nettiin pääseminen ja 

tietokonevälitteinen viestiminen on mahdollista laitteiden ja verkkojen puitteissa 

melkeinpä paikassa kuin paikassa. Tämä tutkimus toteutettiin vuonna 2014 ja 

todennäköisesti, mikäli sama tutkimus olisi toteutettu vaikkapa viisi vuotta sitten tai 

viisi vuotta myöhemmin, tulokset olisivat ihmisten käytön ja kokeman osalta 

samansuuntaisia, mutta käytettävä teknologia olisi erilainen ja saattaisi mahdollistaa 

erilaisia viestintätapoja.  

7.2 Tietokonevälitteinen viestintä - pinnallista keskustelua, 
Facebookia ja WhatsAppia 

Tutkimuksen pääkysymys koski tietokonevälitteisen viestinnän näyttäytymistä 

opiskelijoiden ystävyyssuhteissa ja haastatteluiden pohjalta voitiin havaita, että 

internetin ominaispiirteistä (McKenna & Bargh, 2000) ajasta ja paikasta 

riippumattomuuden nähdään melko lailla pätevän edelleen vuonna 2014 opiskelijoiden 

tietokonevälitteisessä viestinnässä. Älypuhelin ja kannettavat laitteet kasvattivat tätä 

riippumattomuuden tunnetta entisestään, mutta sen sijaan ulkonäkökeskeisyyden 

puuttuminen (vrt. McKenna & Bargh, 2000) ei näyttäytynyt samalla tavalla, koska 
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Facebookissa ja varsinkin WhatsApp:issa haastateltavat kertoivat juttelevansa 

pääasiassa sellaisten ihmisten kanssa, jotka he jo tuntevat entuudestaan. Facebookin 

käyttötarkoitusten perusteella tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat aikaisemman 

kirjallisuuden näkemyksiä siitä, että sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla ollaan 

yhteydessä sellaisiin ihmisiin, jotka tunnetaan entuudestaan (Sheldon, 2008; Lenhart, 

2009; Power & Kirwan, 2013, s. 6), minkä lisäksi ihminen on tunnistettavissa omana 

itsenään kun hän luo itsestään profiilin kyseisille sivustoille (Ellison et al., 2007; Boyd 

& Ellison, 2008; Heinonen, 2008, s. 130). Haastateltavat kertoivat olevansa myös 

WhatsApp:illa yhteydessä sellaisiin ihmisiin, jotka he tuntevat entuudestaan, mikä 

vahvisti Valkenburgin ja Peterin (2009) vastaavaa näkemystä pikaviestimien käytöstä. 

Tämän tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että sosiaalisen verkostoitumisen sivustot 

ovat edelleen vallassa vuonna 2014 ja tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempaa 

kirjallisuutta koskien sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja ja ihmisiä joihin niiden 

avulla ollaan yhteydessä. 

Tietokonevälitteisen viestinnän teknologiat ovat kehittyneet teknisesti varsin nopeasti 

viimevuosien aikana eteenkin kannettavaan suuntaan, mikä vaikuttaa kirjallisuuden 

pohjalta ihmisten internetin käyttöön (Amichai-Hamburger & Hayat, 2013) ja tapoihin 

olla yhteydessä toisiinsa (Power & Kirwan, 2013, s. 15). Haastateltavat kuvasivat 

käyttävänsä laitteita nykyään kaikkialla sekä yhteydenpitoon, että netissä surffailuun. 

Eräs haastateltava kertoi hyvin muistavansa muutaman vuoden taakse, kuinka 

rippikoulussa vain yhdellä ihmisellä oli älypuhelimessaan netti ja kyseisen ihmisen 

saavan siihen jatkuvasti viestejä Facebookin kautta. Tällöin haastateltava koki ajatuksen 

jatkuvasti saavutettavissa olemisesta lähinnä häiritsevänä, mutta muutamaa vuotta 

myöhemmin hän koki tunnelmiensa muuttuneen kovasti ja nyt samainen näki, että 

kokisi vaikeuksia, mikäli ei pääsisi puhelimella nettiin niin halutessaan. Kirjallisuudessa 

kuvataan tätä näkemystä siten, että aina avoinna oleva ja mukana kulkeva internet voi 

tuoda ihmiselle jatkuvan tavoitettavissa olemisen tarpeen tunteen, jolloin ihminen 

kokee, että hänen on oltava tavoitettavissa jatkuvasti (Saarikoski et al., 2009, s. 174). 

Haastateltavat tunnistivat tilanteen ja kertoivat jatkuvasti saatavilla olemisen olevan 

toisinaan jopa stressaavaa. Älypuhelinten ja muiden kannettavien laitteiden 

kehittymisen myötä yhteydenpito ei rajoittunut vain laitteen, kuten pöytäkoneen, 

sijainnin mukaan, kuten aiemmin. Ystäviin ja lähipiiriin pidettiin yhteyttä paikasta ja 

sijainnista huolimatta, mikäli siihen on mahdollisuus ja tarvetta. Näin myös toimittiin 

kasvotusten tavattavien ystävien kustannuksella. 

Kuvattaessa tietokonevälitteisen viestinnän luonnetta, pinnallisuus oli useimmin esille 

noussut termi. Haastateltavat kuvasivat tietokoneväliteisen viestinnän keskusteluidensa 

koostuvan lyhyistä kommenteista sekä asioista sopimisesta. Pääasialliset syyt 

pinnallisuudelle olivat teknisiä, kuten se etteivät haastateltavat jaksaneet kirjoittaa pitkiä 

viestejä älypuhelimellaan, mutta myös tunteiden tuominen koettiin hankalammaksi, 

kuin kasvotusten käytävissä keskusteluissa. Kirjallisuudessa hymiöiden nähtiin 

vaikuttavan tietokonevälitteisen viestin sisältöön tunteita esille tuotaessa (Lo, 2008), 

mutta haastateltavat eivät kokeneet hymiöiden korvaavan kasvotusten käytävän 

keskustelun ilmeitä ja vuorovaikutusta riittävästi. Hymiöitä kyllä käytettiin viestien 

tehostamiseen ja elävöittämiseen, mutta syvällisyyttä viesteihin niillä ei saavutettu. 

Hymiöt eivät myöskään aina olleet mukana viesteissä, koska niiden käyttö koettiin 

riippuvaiseksi keskustelun tyylistä ja toisesta osapuolesta. Mikäli keskustelun toinen 

osapuoli käytti paljon hymiöitä, haastateltavat tekivät samoin, mutta sama päti myös 

toisinpäin, mikäli hymiöitä ei syystä tai toisesta käytetty.  
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Osittain tietokonevälitteisen viestinnän pinnallisuudesta johtuen, syvällisemmät 

keskustelut käytiin haastateltavien mielestä kasvotusten. Kasvotusten keskusteltaessa 

toisen osapuolen reaktio oli heti nähtävissä, minkä lisäksi pitkien asioiden selittäminen 

koettiin vaivattomampana. Valtaosa haastateltavista oli vahvasti tätä mieltä, mutta yksi 

haastateltava kuitenkin puolsi tietokonevälitteistä viestintää, koska se antoi aikaa 

muotoilla omaa viestiä halutunlaiseksi, minkä lisäksi keskustelun intensiteettiä oli 

helpompi hallita, kuin kasvotusten käytävässä keskustelussa. Samaisen haastateltavan 

näkemys tukee aiempaa kirjallisuutta tietokonevälitteisen viestinnän ominaispiirteistä 

(vrt. McKenna & Bargh, 2000), missä ihmiset voivat kontrolloida tietokonevälitteisen 

viestinnän keskustelun tahtia (McKenna et al., 2002; Morahan-Martin & Schumacher, 

2003). Näkemykset ovat samankaltaisia, kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, mitkä 

tarkastelivat tietokonevälitteistä viestintää suosivan ihmisen piirteitä. Yleisesti ottaen 

tietokonevälitteisen viestinnän suosiminen kasvotusten tapahtuvan kustannuksella on 

nähty kirjallisuudessa negatiivisessa valossa sekä yhdistyvän yksinäisyyden tunteeseen 

(Jin, 2013; McKenna et al., 2002), mutta kyseinen haastateltava ei itse kokenut tätä 

ongelmallisena, vaan ennemminkin näki tietokonevälitteisen viestinnän hyvänä tapana 

pitää yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Kyseinen haastateltava kuitenkin korosti, ettei 

viettäisi niin paljon aikaa tietokoneellaan, mikäli hänellä olisi enemmän ystäviä, joita 

nähdä netin ulkopuolella. Muut haastateltavat korostivat netin ulkopuolisia 

ihmissuhteita, missä tietokonevälitteisen viestinnän palvelut ainoastaan tukivat näitä 

suhteita, sen sijaan, että tietokonevälitteinen viestintä olisi ollut keskeistä 

ystävyyssuhteissa. 

Tietokonevälitteisessä viestinnän käytössä oli eroja haastateltavien miesten ja naisten 

välillä. Tietokonevälitteisen viestinnän kokonaiskäytöstä tutkimuksissa selvisi, että 

haastatteluissa molemmat miehet kertoivat käyttävänsä internetiä useita tunteja 

päivässä, mutta näin ei ollut haastateltavien naisten kohdalla. Naiset kertoivat 

käyttävänsä internetiä useita kertoja päivässä, mutta käytetty aika oli huomattavasti 

lyhyempi kuin miehillä. Sekä miehet, että naiset kuvasivat internetin käyttönsä 

sisältävän yksin toteutettavia, että sosiaalisia aktiviteetteja (vrt. Zhao, 2006). 

Kummatkin ryhmät olivat usein kirjautuneena Facebookiin, vaikka varsinaisesti 

tekisivätkin jotakin ei-sosiaalista tehtävää, mutta miesten kokonaisaika oli naisia 

suurempi. Miehet käyttivät internetiä useita tunteja päivässä, monipuolisesti, minkä 

lisäksi toinen heistä kuvasi saavansa itsestään enemmän ilmi tietokonevälitteistä 

viestintää käyttäen. Miesten tietokonevälitteinen viestintä erosi naisten vastaavasta 

siinä, että naiset näkivät ja tapasivat ystäviään enemmän netin ulkopuolella, kuin 

miehet. Yleisesti ottaen haastateltavat kertoivat, että netin ulkopuoliset ystävät ovat 

tärkeimpiä sekä ystävyyssuhteiden laadun kannalta, että yksinäisyyden tunteen 

ehkäisyssä. Suoraan yksinäisyyden tunnetta ei kuitenkaan voitu nähdä seuraavan, koska 

molemmat miehet kokivat tietokoneella vietetyn ajan rentouttavana, riippumatta siitä, 

oliko heidän toimintansa yksin toteutettavaa vai ei. 

Kokonaisuudessaan haastateltavien tietokonevälitteinen viestintä näyttäytyi käytettävien 

palveluiden osalta yllättävänkin suppeana. Päätutkimuskysymys, mikä koski 

tietokonevälitteinen viestinnän näyttäytymistä opiskelijoiden ystävyyssuhteissa, näkyi 

haastatteluissa siten, että opiskelijat suosivat tiettyjä palveluita ja sovelluksia, 

käytännössä sosiaalisen verkostoitumisen sivustoista Facebookia ja pikaviestimistä 

WhatsAppia, mutta he eivät käytännössä käyttäneet muita kanavia ollakseen yhteydessä 

ystäviinsä. Haastatteluiden pohjalta oli nähtävissä, että tietokonevälitteisten viestinnän 

palvelut ja teknologiat ovat pääasiassa samoja, sen vuoksi, että kaikki muut ihmiset 

käyttivät samoja palveluita. Ajallisesti palveluiden käyttö oli päivittäistä ja tärkeässä 

osassa arkista elämää, minkä lisäksi käytettävien laitteiden kirjo oli kasvanut vuosien 

saatossa kannettavien laitteiden, kuten älypuhelinten myötä. Haastateltavat olivat 
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yhteydessä toisiinsa ajasta ja paikasta riippumatta, mutta toisin kuin aikaisemmassa 

kirjallisuudessa (vrt. McKenna & Bargh, 2000) anonyymiys ei näkynyt enää osana 

viestintää, mikä johtui suurimmaksi osaksi siitä, että anonyymiys näyttäytyy selvimmin 

chateissa ja keskusteluhuoneissa (Heinonen, 2008, s. 130), mitä haastatteluiden 

perusteella ei käytetty nykyisen tekniikan ja palveluiden puitteissa. Teknologian 

kehittymisen myötä haastateltavat kuvasivat olevansa tavoitettavissa käytännössä ajasta 

ja paikasta riippumatta. Puhelimen pois jättäminen ja sitä kautta hetkellinen 

tavoittamattomuus koettiin haastatteluissa stressaavana, mutta toisaalta vapauttavana 

ajatuksena, minkä lisäksi osa haastateltavista kertoi tietoisesti tähtäävänsä siihen 

toisinaan. 

7.3 Läheisimmät ystävät yhdessä kasvotusten - etäisimmät 
tietokonevälitteisesti yksin 

Tutkimuksen kaksi tarkentavaa alatutkimuskysymystä koskivat tietokonevälitteisen 

viestinnän roolia opiskelijoiden ystävyyssuhteissa sekä yksinäisyyden tunteen 

näyttäytymistä opiskelijoiden tietokonevälitteisessä viestinnässä. Haastatteluiden 

perusteella tietokonevälitteisen viestinnän rooli näyttäytyi keskeisenä ystävyyssuhteiden 

kannalta ja tietokonevälitteistä viestintää käytettiin pääasiassa tapaamisten sopimiseen 

ja ystävyyssuhteiden ylläpitoon. Varsinkin lähipiirin, perheen sekä tärkeimpien ystävien 

kanssa tietokonevälitteinen viestintä oli pitkälti tapaamisten sopimista, mikä sitten 

edelsi kasvotusten tapahtuvaa kohtaamista. WhatsAppia käytettiin ennen kaikkia näiden 

läheisten ihmisten kanssa, kun taas etäisempien ystävien kanssa viestiminen tapahtui 

pääasiassa Facebookin kautta. Etäisemmillä ystävillä tarkoitettiin sellaisia ystäviä, jotka 

eivät kuuluneet haastateltavien arkiseen elämään, mutta jotka kuitenkin olivat olleet tai 

olivat edelleen osana näiden elämää.  

Ystävyyssuhteiden kannalta havaittiin, että haastatteluiden pohjalta tietokonevälitteinen 

viestintä ei kasvattanut ystävyyssuhteiden määrää, mutta helpotti niiden ylläpitoa. 

Uusiin ihmisiin tutustuttiin netin ulkopuolella, minkä jälkeen Facebook ja WhatsApp 

muodostuivat keskeisiksi tavoiksi ylläpitää näitä tuoreita ystävyyssuhteita. Palvelut 

eivät kuitenkaan itsessään luoneet tai aloittaneet näitä ystävyyssuhteita. Olemassa oleva 

kirjallisuus korosti näkemyksiä, minkä mukaan sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla 

ollaan yhteydessä sellaisten ihmisten kanssa, jotka jo tunnetaan ennalta (Sheldon, 2008; 

Lenhart, 2009; Hampton et al., 2011; Power & Kirwan, 2013 s. 6) ja haastatteluiden 

tulokset vahvistivat näitä varhaisemman kirjallisuuden näkemyksiä.  

Ystävyyssuhteiden luonteen puolesta havaittiin, että haastatteluiden pohjalta Facebook 

on muuttanut ystävyyssuhteiden määritelmää, mitä myös Amichai-Hamburger ja 

kumppanit (2013) ovat tutkimuksissaan korostaneet. Haastatteluissa nousi esille, että 

Facebookissa kaveeraaminen ei automaattisesti tarkoittanut syvällisempää 

ystävyyssuhdetta, mutta ilman Facebookia haastateltavat eivät välttämättä olisi missään 

tekemisissä joidenkin Facebook-kavereidensa kanssa. Facebookin avulla pidettiin 

yhteyttä etäisempiin tuttaviin, mutta ”friend” status ei ollut samanarvoinen kaikkien 

ystävien kanssa. Tällöin ystäväparadoksin (Oinas-Kukkonen & Oinas-Kukkonen, 2013, 

s. 82-83) havaittiin toteutuvan, koska kolme haastateltavaa toi esille näkemyksen, minkä 

mukaan ihminen joka oli heidän Facebook-kaverinsa, ei tavannut tervehtiä tai jutella 

netin ulkopuolella kohdatessa. Haastateltavat kokivat tilanteen ikävänä ja usein poistivat 

kyseiset henkilöt Facebook-kavereistaan. Tämäntyyppistä Facebookin mahdollistamaa 

”etäisempää” ystävyyttä ei kuitenkaan nähty automaattisesti negatiivisena, vaan 

haastateltavat kertoivat käyttävänsä Facebookia myös etäisempien ystäviensä elämien 
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seuraamiseen, minkä lisäksi Facebook-kaveruus tarjosi mahdollisuuden olla yhteydessä 

kyseisiin ystäviin näiden potentiaalisesti muuttuneesta käyttäytymisestä huolimatta.  

Ystävyyssuhteiden kannalta haastateltavat yleisesti ottaen pitivät Facebook-kavereitaan 

tärkeinä, mutta tärkeämpinä he pitivät netin ulkopuolella olevia kaverisuhteitaan, joita 

haastatteluissa kuvattiin syvällisinä ja niin sanotusti oikeina sellaisina. Kaikki 

haastateltavat puolsivat kahta hyvää ystävää, joita on mahdollista nähdä netin 

ulkopuolella, verrattuna 250 Facebook-kaveriin. Näkemystä perusteltiin siten, että netin 

ulkopuolella olevien ystävyyssuhteiden merkitys koettiin keskeiseksi tekijäksi 

yksinäisyyden tunteen ehkäisyssä, minkä lisäksi haastateltavat halusivat nähdä 

ystäviään kasvotusten ja jakaa elämäänsä näiden kanssaan. Facebook-kaveruus ei 

automaattisesti tarkoittanut sitä, että ihmisellä olisi oikeita kavereita, joita voisi oikeasti 

tavata myös netin ulkopuolella Amichai-Hamburgerin ja kumppanien (2013) mukaan 

ystävyyssuhteiden määritelmä on muuttunut sosiaalisten verkostoitumisen sivustojen 

aikakaudella, mutta niiden merkitys on samalla korostunut. Tämän tutkimuksen tulokset 

vahvistavat kyseisen tutkimuksen näkemyksiä, koska haastateltavat puolsivat 

voimakkaasti ystävyyssuhteidensa laatua määrän sijaan. 

Vastaavasti yksinäisyyden tunnetta esiintyi haastatteluissa silloin, mikäli netin 

ulkopuolella ei ollut ihmisiä, joita nähdä ja joiden kanssa viettää aikaa. Haastatteluiden 

perusteella tietokonevälitteinen viestintä auttoi ystävyyssuhteiden ylläpidossa ja 

tapaamisten sopimisessa, mutta mikäli haastateltavilla ei ollut ketä tavata netin 

ulkopuolella, niin tietokonevälitteinen viestintä ei myöskään yksistään täyttänyt tätä 

tyhjiötä. Varhainen kirjallisuus kuvasi yksinäisyyden olevan sitä, että ihminen istuu 

yksin henkilökohtaisella tietokoneellaan, jolloin ihmisen läheiset ihmissuhteet kärsivät 

tästä tietokoneella vietettävästä ajasta (vrt. Kraut et al., 1998), mutta myöhemmin 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustot käänsivät tilannetta toiseen perspektiiviin, koska 

sosiaalisen verkostoitumisen sivustoilla vaaditaan yhä useammin ystäviä, jotka 

tunnetaan ennalta netin ulkopuolelta (vrt. Hampton et al., 2011). Lopputulokset ovat 

pitkälti kuitenkin samanlaisia, jos ihminen istuu yksin tietokoneellaan, niin se koetaan 

negatiivisena asiana laitteista ja teknologiasta huolimatta. Näiden näkemysten lisäksi 

kirjallisuudessa tietokonevälitteisen viestinnän ja internetin runsaan käytön nähdään 

johtavan yksinäisyyden tunteeseen (Kraut et al., 1998; Moody, 2001; Whang et al., 

2003), minkä lisäksi toiset tutkijat korostivat yksinäisyyden tunteen olevan syy 

liialliseen tietokonevälitteisen viestinnän ja internetin käyttöön (LaRose et al., 2003; 

Caplan, 2007). Tässä tutkimuksessa haastateltavat eivät käyttäneet nettiä ja sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustojen palveluita määrällisesti liikaa, mutta yksi haastateltavista 

kertoi viettävänsä tietokoneella enemmän aikaa kuin olisi tarpeen ja syyksi hän kertoi 

sen, ettei omaa paljoa netin ulkopuolella olevia ihmissuhteita, jolloin tietokoneella 

vietettävä aika kasvoi ikään kuin huomaamatta. Tämä näkemys oli yhteydessä 

tutkimusten kanssa, mitkä korostivat yksinäisyyden ja tietokoneella vietettävän ajan 

yhteyttä (vrt. Morahan-Martin & Schumacher, 2003; Caplan, 2007), mutta muilta osin 

haastateltavien näkemykset eivät suoraan vahvistaneet kumpaakaan kirjallisuuden 

suuntausta, joskin näkemykset korostivat sellaisten ystävien merkitystä, joiden kanssa 

haastateltavien on mahdollista viettää aikaa ja tavata kasvotusten myös netin 

ulkopuolella.  

Tutkimuskysymyksissä esille noussutta vastakkainasettelua tietokonevälitteisestä 

viestinnästä opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ja yksinäisyyden tunteen kokemisen 

välillä voidaan kuvata siten, että opiskelijat kokivat olevansa yksin silloin, kun heillä ei 

ollut ystäviä, joita nähdä internetin ulkopuolella. Yksinäisyyden tunteen ei nähty 

liittyvän tietokonevälitteiseen viestintään itsessään, mutta tietokonevälitteinen viestintä 

ei yksistään riittänyt syvällisempien ihmissuhteiden ylläpitämiseen. Haastatteluiden 
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perusteella tietokonevälitteinen viestintä koettiin tärkeänä ystävyyssuhteiden ylläpidon 

kannalta, mutta netin ulkopuoliset ystävyyssuhteet määrittivät lopulta sen, näyttäytyikö 

yksinäisyyden tunnetta vai ei. Tietokonevälitteisen viestinnän rooli näyttäytyi 

keskeisenä ystävyyssuhteiden ylläpidossa, minkä lisäksi Facebook ja WhatsApp olivat 

pääasiallisia yhteydenpitosovelluksia ja – palveluita, joita käytettiin. Näihin palveluihin 

kuulumattomuus oli haastatteluiden perusteella negatiivista ystävyyssuhteiden kannalta, 

koska kaikkien muidenkin nähtiin käyttävän kyseisiä palveluita. Ystävyyssuhteissa 

tietokonevälitteisen viestinnän rooli oli usein johtaa kasvotusten tapaamisiin, mutta 

mikäli tavoite ei ollut nähdä toista ihmistä, tietokonevälitteisen viestinnän rooli näkyi 

ystävyyssuhteiden ylläpidollisella puolella, minkä nähtiin sopivan varsinkin etäisempien 

ystävyyssuhteiden kohdalla. Yhteenvetona haastatteluissa havaittiin, että ilman 

tietokonevälitteistä viestintää haastateltavien sosiaalinen pääoma näyttäytyisi paljon 

suppeampana, joskin hyvät ystävät säilyisivät tietokonevälitteisen viestinnän palveluista 

huolimatta ja heidän roolinsa saattaisi tällöin jopa korostua. 
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8. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä pro gradu – tutkielmassa tarkasteltiin tietokoneväliteisen viestinnän roolia 

seitsemän nuoren aikuisen opiskelijan ystävyyssuhteissa. Tutkielmassa tuotiin esille 

vastakkainasettelun näkökulmaa tietokonevälitteisen viestinnän roolista 

ystävyyssuhteiden ja yksinäisyyden kokemisen kannalta, minkä lisäksi tutkielmassa 

tarkasteltiin opiskelijoiden yleisesti käytettäviä tietokonevälitteisen viestinnän 

palveluita. Tutkimuksessa havainnollistettiin kokonaiskuvaa siitä, missä roolissa 

tietokonevälitteinen viestintä on opiskelijoiden ystävyyssuhteissa ja 

tutkimuskysymykset muotoutuivat seuraavasti: 1) Miten tietokonevälitteinen viestintä 

näyttäytyy opiskelijoiden ystävyyssuhteissa? 2) Missä roolissa tietokonevälitteinen 

viestintä on opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ylläpidossa/laajentamisessa? 3) Miten 

yksinäisyyden tunne näyttäytyy opiskelijoiden tietokonevälitteisessä viestinnässä? 

Tutkimus toteutettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä ja teemahaastattelua 

hyväksikäyttäen. Seitsemän haastattelun avulla etsittiin syitä ja seurauksia 

opiskelijoiden tietokonevälitteisen viestinnän käytölle osana heidän ystävyyssuhteitaan. 

Tutkimuksen tuloksia analysoitiin laadullisia sisällönanalyysimenetelmiä käyttäen.  

Tutkielman yhteenvetona opiskelijat käyttävät tietokonevälitteisen viestinnän palveluita 

ja sovelluksia monipuolisesti. Pääasiallisesti käytettäviä palveluita olivat Facebook ja 

WhatsApp ja niiden rooli näyttäytyi tärkeänä opiskelijoiden ystävyyssuhteiden kannalta. 

Haastatteluiden perusteella näitä palveluita käytettiin jo olemassa olevien 

ystävyyssuhteiden ylläpitoon, minkä lisäksi niissä käytävät keskustelut tähtäsivät 

useimmiten kasvotusten tapahtuvan tapaamisen sopimiseen tai yleiseen kuulumisten 

vaihtoon. Yksinäisyyden tunne näyttäytyi vastavuoroisesti siten, että yksinäisyyttä 

koettiin haastatteluiden pohjalta, mikäli netin ulkopuolelle ulottuvia ystävyyssuhteita ei 

ollut olemassa. Netissä olevia ystäviä ei yksistään koettu riittäviksi ystävyyssuhteiden 

kannalta, joskin tietokonevälitteinen viestintä pienensi kynnystä olla yhteydessä ystäviin 

myös netin ulkopuolella. Mikäli netin ulkopuolisia ystäviä ei ollut olemassa, 

yksinäisyyden tunteen nähtiin esiintyvän sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen 

mahdollisuuksista huolimatta.  

Tässä tutkielmassa ilmeni useita asioita, jotka vahvistavat aikaisemmassa 

kirjallisuudessa ja tutkimuksessa saatuja havaintoja. Internet on kehittynyt vuosien 

saatossa ja vuonna 2014 fokuksen alla olivat sosiaalisen verkostoitumisen sivustot ja 

pikaviestimet. Haastatteluiden perusteella pääasiassa Facebook ja WhatsApp. Kyseisten 

palveluiden avulla opiskelijat viestivät sellaisten ihmisten kanssa, jotka he tunsivat 

entuudestaan netin ulkopuolelta, mikä tukee vahaisemman kirjallisuuden näkemyksiä 

(vrt. Sheldon, 2008; Lenhart, 2009; Valkenburg & Peter, 2009). Sosiaalisen 

verkostoitumisen sivustot ovat syrjäyttäneet perinteiset anonyymit keskustelupalstat ja 

chatit opiskelijoiden käytössä, jolloin internetissä tutustuttiin yhä harvemmin uusiin 

ihmisiin. Viimeaikoina kirjallisuudessa on tuotu esiin, että yksinäisillä ihmisillä on 

usein vähemmän Facebook-kavereita (Sheldon, 2008; Jin, 2013) ja haastatteluiden 

tulokset vahvistivat näitä näkemyksiä. Sosiaalisten verkostoitumisen sivustoilla ei juuri 

tutustuttu uusiin ihmisiin ja mikäli ystäviä ei ollut näiden sivustojen ulkopuolella, oli 

yksinäisyyden tunne mahdollinen. Näihin sivustoihin kuulumattomuus nähtiin 

puolestaan vielä huonompana asiana ystävyyssuhteiden muodostumisen kannalta.  
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Haastatteluiden tulokset vahvistivat netin ulkopuolelle ulottuvien ystävyyssuhteiden 

merkitystä, koska netin ulkopuoliset suhteet näyttäytyivät haastatteluissa tärkeämpinä, 

kuin lukuisat Facebook-kaverit. Tämä tutkimus vahvistaa internetin keskeisyyttä 

opiskelijoiden arkisessa elämässä ja sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen roolia 

osana sitä. Tutkimus tarjoaa ymmärryksen siitä, mitä tietokonevälitteisen viestinnän 

palveluita opiskelijat käyttivät osana ystävyyssuhteitaan vuonna 2014. 

Pidempiaikaiselle tutkimukselle on tarvetta, jotta voitaisiin selvittää teknologian ja 

tietokonevälitteisen viestinnän roolia opiskelijoiden ystävyyssuhteisiin pidemmällä 

aikavälillä, mitä myös kirjallisuudessa (Amichai-Hamburger et al., 2013) on 

peräänkuulutettu.  

Tämän tutkimuksen rajoituksina olivat kapeahko haastateltavien kohderyhmä ja 

haastateltavien saannin vaikeus. Kohderyhmänä oli seitsemän nuorta aikuista 

opiskelijaa, jotka asuvat omillaan, minkä lisäksi tutkielman tekijä tunsi kyseiset ihmiset 

ennalta. Tämä on teoriassa voinut vaikuttaa haastateltaviin ja heidän vastauksiinsa. Sen 

lisäksi rajoituksena voidaan pitää sitä, että opiskelijat tulivat erilaisista taustoista ja 

opiskelivat eri tasoilla. Se voidaan nähdä rajoitteena siksi, että laajempi tai tarkennettu 

kohderyhmä esimerkiksi jonkin tietyn tiedekunnan opiskelijoihin, olisi voinut johtaa 

toisenlaisiin tuloksiin. Nyt tutkimuksen tulokset näkyvät pitkälti läpileikkauksena tämän 

kategorian ihmisten tietokonevälitteisen viestinnän käytöstä. Tutkimustuloksista ei 

voida suoraan yleistää, että kaikki opiskelijat toimisivat, kuten tässä tutkimuksessa 

annettiin ymmärtää, mutta tutkimus antaa silti suuntaa sille, miten tietokonevälitteinen 

viestintä näyttäytyy opiskelijoiden ystävyyssuhteiden ja yksinäisyyden tunteen kannalta. 

Yllä olevien rajoituksien lisäksi tutkielman tekijän rajallista ymmärrystä ihmistieteistä 

voidaan pitää rajoitteena, koska vahvemmalla psykologisella tai sosiologisella taustalla 

haastatteluista ja aineistosta olisi voitu saada enemmän esille. 

Tämä tutkimus voidaan nähdä poikkitieteellisenä tutkimuksena, missä yhdistyivät sekä 

tietojenkäsittelytieteet, että ihmistieteet. Lisätutkimuksen tarve on suuri ihmisten ja 

teknologian rajapinnassa, koska teknologioiden käyttö kasvaa ja arkipäiväistyy 

jatkuvasti, minkä lisäksi tietokonevälitteisen viestinnän ja internetin käytön 

pitkäkestoisiin vaikutuksiin keskittyviä tutkimuksia ei vielä ole olemassa alan 

verrattaisesta tuoreudesta johtuen. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 

tulevassa tutkimuksessa ja ohjelmistojen kehityksessä, laadittaessa esimerkiksi uusia 

pikaviestinohjelmia, jotka hyödyntävät sijaintia ja sitä kautta yhdistävät tehokkaammin 

tietokonevälitteistä viestintää ja netin ulkopuolista elämää. Sen lisäksi tutkimustulokset 

tuovat lisäarvoa yksinäisyyden tunteesta suhteessa tietokonevälitteiseen viestintään, 

koska kyseistä tutkimuskohdetta ei ole tutkittu vielä kovinkaan runsaasti. 

.  
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