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Tutkimukseni tavoitteena oli kartoittaa, millä tavoin suomalaiset yliopistot hyödyntävät 

viestinnässään kuvanjako- ja verkostoitumispalvelu Instagramia. Tutkimusaineistona käytin 

yliopistojen virallisia Instagram-profiileja ja niissä jaettuja julkaisuja, joita sisällönanalyysin 

menetelmin luokittelin, teemoittelin, tyypittelin ja kvantifioin. Tutkittavia julkaisuja oli yhteensä 

447 kappaletta. Ajallisesti tarkastelu kattoi vuoden 2017 tammi- ja helmikuun. 

Tutkimuskysymykseni koskivat erityisesti Instagram-viestinnän aktiivisuutta, monipuolisuutta ja 

vuorovaikutteisuutta. Lisäksi kiinnitin huomiota tiedeviestinnän toteutumiseen, julkaisujen saamiin 

tykkäysmääriin sekä käyttäjäprofiileista saatuihin tietoihin, joiden perusteella arvioin viestinnän 

onnistumista ja esitin mahdollisia kehitysehdotuksia.  

Työni teoreettinen viitekehys rakentui aiemmista tutkittavaa aihetta sivuavista tutkimuksista ja 

teorioista, jotka kokosin kolmesta keskenään risteävästä tarkastelukulmasta: sosiaalisen median 

viestinnästä, populaarista tiedeviestinnästä sekä organisaatioviestinnästä. Tutkimusotteeltaan työni 

edusti empiiristä ja realistista näkökulmaa.  

Tutkimustulokset osoittivat suomalaisyliopistojen Instagram-viestinnän olevan määrällisesti 

aktiivista, mutta julkaisutahdiltaan epätasaista. Suurin osa julkaisuista perustui visuaaliselta 

sisällöltään still-kuviin videojulkaisujen osuuden jäädessä pieneksi. Asianmukaisia hashtageja 

suomalaisyliopistot hyödynsivät säännöllisesti, ja ne olivat tyypillisesti yliopistojen nimiin 

viittaavia aihetunnisteita. Sen sijaan toisten Instagram-käyttäjien tägääminen ja heidän tuottamansa 

sisällön repostaaminen jäivät Instagram-julkaisuissa vähäiseksi. Vaihtelua sisältöihin saatiin käyt-

tämällä vierailevia sisällöntuottajia.  

Aihepiireiltään Instagram-julkaisut käsittelivät lähinnä yliopistojen omia tapahtumia, yliopiston 

fyysisiä puitteita ja yliopistossa opiskelua. Opiskelijaelämää ja opiskelijarekrytointia kuvaavat 

sisällöt jäivät niukaksi. Tieteellistä tutkimusta tai sen tuloksia käsitteli vain 2 % julkaisuista.  

Vastavuoroiseen keskusteluun rohkaisevat julkaisut jäivät aineistossa vähemmistöön, ja vain joka 

kymmenes suomalaisyliopistojen Instagram-tileillä esitetyistä kommenteista sai vastauksen.  

Suomalaisyliopistojen aktiivisempi osallistuminen dialogiin olisi perusteltua, sillä Instagram-vies-

tinnän ydin on muiden sosiaalisen median kanavien tapaan läsnäolossa. Vahvin vaikutus syntyy 

seuraamalla toisia käyttäjiä, esittämällä heille kysymyksiä ja kehotuksia, vastaamalla heidän 

kommentteihinsa ja jakamalla edelleen muiden sisältöä sekä tuottamalla itse omia sidosryhmiä 

palvelevaa ja kiinnostavaa sisältöä, joka houkuttelee seuraamaan, kommentoimaan ja jakamaan 

edelleen.  
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1 JOHDANTO 

 

Pro gradu -tutkielmani aiheena on suomalaisyliopistojen Instagram-viestintä. Instagram on vuonna 

2010 avattu kuvanjako- ja yhteisöpalvelusovellus, jonka voi ladata älypuhelimiin ja tabletteihin. 

Sen avulla käyttäjät voivat ottaa valokuvia ja videoita, lisätä niihin kuvatekstejä, tunnisteita sekä 

visuaalisia efektejä ja julkaista ne Instagram-profiilissaan. Kuvatoimintojen lisäksi palvelu tekee 

mahdolliseksi käyttäjien väliset seuraamissuhteet, julkaisujen kommentoinnin ja niistä tykkäämisen.  

Instagramista on seitsemässä vuodessa kasvanut yksi maailman suosituimmista sosiaalisen median 

palveluista. Tämänhetkiset arviot sen maailmanlaajuisista käyttäjämääristä liikkuvat 700 miljoo-

nassa (Statista 2017b). Suomessa aktiivisia Instagram-käyttäjiä on 1,1 miljoonaa. Käyttäjäarvio 

perustuu sosiaalisen median asiantuntijan Harto Pöngän (2017) tuoreisiin laskelmiin, jotka hän on 

tehnyt pohjoismaisia netinkäyttäjiä tutkineen Audience Projectin (2016) pohjalta. Raportin mukaan 

Suomessa on kaikkiaan 3 429 541 netinkäyttäjää, joista 32 % käyttää Instagram-sovellusta. Sosi-

aalisen median palveluista vain yhteisöpalvelu Facebook ja pikaviestisovellus WhatsApp olivat ky-

selyssä Instagramia suositumpia. (Audience Project 2016, 3.)   

Instagramin käyttäjistä suurin osa on nuoria aikuisia. Amerikkalaiskäyttäjistä keskimäärin kuusi 

kymmenestä kuuluu ikäryhmään 18–29-vuotiaat. Instagram ei ole kuitenkaan vain nuorten viestin-

täväline, sillä kolmannes sen amerikkalaisista käyttäjistä on 30–49-vuotiaita. (Pew Research 2016, 

5.) Suomessa ikäjakauma on samankaltainen: käyttäjistä 40 % kuuluu ikäryhmään 15–24 vuotta ja 

29 % ikäryhmään 25–34 vuotta. (Statista 2017c.) Audience Projectin (2016, 15) kyselyssä 

Instagram kipuaa Suomen neljän suosituimman sosiaalisen median älypuhelin-sovelluksen jouk-

koon kaikissa ikäryhmissä 15–45 vuotta.  

Itse rekisteröidyin Instagram-käyttäjäksi vappuaattona vuonna 2014 teini-ikäisen tyttäreni opas-

tuksella ja kannustamana. Ensimmäinen viestintäkanavassa jakamani ylivalottunut kuva esitti koti-

pihamme kivetystä, johon kuopukseni oli katuliiduilla kirjoittanut ”ÄITI ON PARAS”. Valokuva kerä-

si huikeat kolme tykkäystä – omilta perheenjäseniltäni. Seuraava leivonnaista esittävä julkaisuni 

kirvoitti jo useimman tykkäyksen, ja pian sain ensimmäisen perheeni ulkopuolisen Instagram-

seuraajan.  

Kolmessa vuodessa minusta tuli innokas Instagram-käyttäjä. Nykyään avaan sovelluksen äly-

puhelimestani aamulla, ja selaan sen kuvavirtaa pitkin päivää. Palvelun kautta pääsen jakamaan 

ottamiani kuvia ja videoita sekä vastavuoroisesti kurkistamaan tuttujen ja tuntemattomien, lähellä ja 

kaukana asuvien, erilaisissa tilanteissa ja maisemissa elävien sekä monenlaisissa ammateissa 

toimivien ihmisten arkeen, harrastuksiin ja työpaikoille. Kuvasyötteen eli feedin ja tunnisteiden eli 
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tagien välityksellä seuraan, tykkäilen ja kommentoin kiinnostukseni kohteita, kuten taidegallerioita, 

kirjakustantamoja, muotitaloja – ja yliopistoja.  

Kaikkiaan 13 suomalaisyliopistoa on liittynyt Instagramiin ja käyttää sovellusta viestinnässään. Tut-

kimukseni tavoitteena on selvittää, millä tavoin yliopistot hyödyntävät sitä viestintätyössään. 

Tarkastelun kohteena ovat sekä Instagram-viestinnän määrälliset että laadulliset tekijät. Kiinnitän 

erityisesti huomiota viestinnän aktiivisuuteen, monipuolisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen: Kuinka 

usein yliopistot jakavat Instagram-julkaisuja? Millaisia aihepiirejä julkaisuissa käsitellään, ja kuinka 

niissä hyödynnetään Instagramin ominaisuuksia? Kannustetaanko julkaisuissa kommentointiin, ja 

vastataanko kommentteihin? Lisäksi pyrin työssäni tarkastelemaan, miten onnistuneena suomalais-

yliopiston Instagram-viestintää voidaan saamieni tutkimustulosten, julkaisujen kerryttämien tyk-

käysmäärien sekä Instagram-profiilin seuraaja-, julkaisu- ja seurattavien määrien perusteella pitää. 

Tutkimusaineistona käytän yliopistojen virallisilla Instagram-tileillään jakamia julkaisuja, joita 

sisällönanalyysin menetelmin luokittelen, teemoittelen, tyypittelen ja kvantifioin. Instagram-

julkaisut koostuvat viestintävälineelle ominaiseen tapaan kuvamateriaalista sekä siihen liitetystä 

kuvatekstistä ja tunnisteista. Tarkasteluni kattaa ajallisesti vuoden 2017 tammi- ja helmikuun, 

joiden aikana suomalaisyliopistot jakoivat tileillään yhteensä 447 Instagram-julkaisua. 

Tutkimusanalyysissa painopisteeni on peruskartoituksen tekemisessä. Sen lisäksi tarkastelen 

Instagramia tiedeviestinnän kanavana, ja selvitän, toteuttavatko yliopistot Instagramissa tiede-

viestinnän perustehtävää: tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista kertomista. Otan työssäni 

huomioon myös organisaatioviestinnän ja tiedeorganisaatioiden pr-toiminnan näkökulman, mutta en 

kohdista siihen erityisiä tutkimuskysymyksiä. 

Valitsin pro graduni aiheeksi yliopistojen Instagram-viestinnän, koska mielenkiintoni kohteet yhdis-

tyvät siinä oivallisella tavalla. Olen ammatillisesti kiinnostunut tieteen julkisuudesta ja vaikutta-

vuudesta, populaarista tiedeviestinnästä, yliopistoviestinnästä sekä nykypäivän digitaalisesta vies-

tintäympäristöstä. Instagram on minulle tuttu ja omakohtaista innostusta herättävä viestintäkanava. 

Tutkimusaihe tarjoaa minulle mahdollisuuden perehtyä syvemmin nykypäivän verkkoviestintään ja 

tiedeviestinnän uusimpiin näkemyksiin ja viestintäkeinoihin.  

Verkkoviestintä kaipaa mielestäni tutkimista, koska siitä on tullut lyhyessä ajassa viestinnän, tai oi-

keastaan koko länsimaisen elintavan, valtavirtaa. Internet-tekniikan, käyttäjien laitteiston ja netti-

yhteyksien kehittyminen on mullistanut viestinnän. Suurin muutos ei ole kuitenkaan tapahtunut 

viestintäteknologiassa, vaan verkonkäyttäjissä. Vuorovaikutuksessa oleminen on sosiaalisen median 

myötä ratkaisevasti helpottunut ja monipuolistunut. (Pönkä 2014, 9). Samalla viestinnän perinteinen 

asetelma on kääntynyt päälaelleen. Tiedon tuottaminen ja välittäminen eivät ole enää vain harvojen 
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ja valittujen portinvartijoiden hallussa. Kuka tahansa, jolla on toimiva nettiyhteys ja tietokone, äly-

puhelin tai tabletti, voi nykyään tuottaa ja jakaa sisältöjä. (Väliverronen 2016a, 146.)  

Muutos koettelee kaikkia viestintää tekeviä tahoja, myös yliopistoja. Edes yliopistojen tiede-

viestintä, kuten Minna Meriläinen-Tenhu (2016, 109–110) muistuttaa, ei ole irrallaan viestinnän 

trendeistä. Pystyäkseen vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin tiedeorganisaation on kyettävä 

hyödyntämään perinteisestä poikkeavia viestinnän muotoja. Etenkin internetiin ja sosiaaliseen 

mediaan on ladattu paljon odotuksia yksisuuntaisen tiedonvälityksen muuttumisesta aidosti 

vuorovaikutteiseksi viestinnäksi (Birch 2011, 282). Tiedeorganisaatioilta ja tieteilijöiltä vaaditaan 

aktiivista, kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista viestimistä. Pelkkä läsnäolo sosiaalisessa mediassa 

enää riitä. Yleisöllä on oltava tilaisuus kommentoida viestinnän sisältöjä, kysyä lisää, tulla 

huomioon otetuksi ja käydä vastavuoroista keskustelua. 

Ajattelumallin taustalla ovat tiedepolitiikassa viime aikoina esitetyt vaatimukset tieteen avautu-

misesta laajemmin yhteiskuntaan. Keskustelun ytimessä on viestintä, tarkemmin ilmaistuna popu-

laari tiedeviestintä, jolta uuden dialogisen mallin mukaisesti odotetaan yksisuuntaisen tiedot-

tamisen, opettamisen ja valistamisen sijaan kaksisuuntaisuutta ja vuorovaikutteisuutta tieteilijöiden 

ja maallikkojen välillä (Saikkonen & Väliverronen 2013, 416).  

Tiedeviestinnän uusista kanavista, muodoista ja toimintatavoista on kirjoitettu paljon. Silti 

empiiristä tutkimustietoa siitä, miten tiedeorganisaatiot hyödyntävät sosiaalista mediaa viestin-

nässään, on niukasti saatavilla (Birch 2011, 293). Etenkään sosiaalisen median kuvapalveluja ei ole 

tiedeviestinnässä juuri tutkittu, vaikka elämme yhteiskunnassa, jossa visuaalisuus on todellinen, 

luontainen ja tärkeä sosiaalinen ja kulttuurinen ilmaisumuoto. (Lester 2003, 117; Fabiola & Lloyd 

2015, 141.) Esimerkiksi somemarkkinoinnissa visuaalisuutta ja varsinkin liikkuvaa kuvaa kaikissa 

muodoissaan pidetään vuoden 2017 megatrendinä (Somemarkkinoinnin trendit 2017, 5).  

Valitsin tutkimuskohteeksi Instagram-sovelluksen, koska siinä piilee valtava viestinnällinen 

potentiaali ensinnäkin suurten käyttäjämääriensä ja toiseksi helppokäyttöisyytensä vuoksi. Sovel-

luksen voi ladata sovelluskaupasta ilmaiseksi, ja palvelu on käyttövalmis heti henkilökohtaisen 

käyttäjätunnuksen luomisen jälkeen. Älypuhelimessa Instagram kulkee aina mukana, ja arvioiden 

mukaan (esim. Statista 2017a) sen käyttäjämäärät tulevaisuudessa vain kasvavat.  

Kolmanneksi: Instagram on tällä hetkellä yksi aktiivisimmin käytetyistä sosiaalisen median palve-

luista. Yhdysvaltalaisen markkinointitutkimuksen (Pew Research 2016, 9) mukaan yli puolet (51%) 

Instagramissa olevista käyttää sitä päivittäin ja heistä jopa 35 % useamman kerran päivässä. 

Suomalaisista Instagram-käyttäjistä palvelun kautta viestivät päivittäin 65 % ja viikoittain 25 % ja 

joka kuukausi 7 % (Audience Project 2016). Pönkä (2017) laskee, että se tarkoittaa Instagramille 
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päivää kohti 713 000, viikkoa kohti 988 000 ja kuukautta kohti 1 065 000 aktiivista suomalais-

käyttäjää. Kaupalliselta puolelta onkin saatu viitteitä, että Instagram-julkaisut sitouttavat 

seuraajansa 58 kertaa paremmin kuin julkaisut Facebookissa ja 120 kertaa paremmin kuin Twitter-

julkaisut (Forrester 2014). Tutkimani sovellus on siis perustellusti lunastanut paikkansa yhtenä sosi-

aalisen median pääkanavista.  

Yhtenä innoituksen lähteenä omalle työlleni toimii Laura Tauriaisen (2017) pro gradu -tutkielma, 

jossa hän tarkastelee suomalaisyliopistojen Twitter-viestintää. Vaikka tutkimusasetelmani poikkeaa 

osittain Tauriaisen työstä, tarkoitukseni on tutkimukseni avulla jatkaa hänen tekemäänsä pioneeri-

työtä ja osaltani lisätä tietoa suomalaisten tiedeorganisaatioiden someviestinnästä. 

Tutkimukseni on lähtökohdiltaan empiirinen. Tieteenfilosofisesti se edustaa lähinnä realistista 

tutkimusotetta, koska tutkimusstrategiani pohjautuu realistiseen todellisuuskäsitykseen. Työni 

taustalta on löydettävissä viitteitä myös pragmatismiin, koska sitä ohjaa praktinen tiedonintressi: 

Haluan tutkielmani avulla kannustaa suomalaisyliopistoja Instagram-viestinnässä aktiiviseen, moni-

puoliseen ja vuorovaikutteiseen suuntaan sekä paljastaa Instagramiin mahdollisesti kätkeytyviä 

hyödyntämättömiä viestintämahdollisuuksia.  

En ole työssäni sitoutunut mihinkään yksittäiseen tutkimukselliseen paradigmaan tai teoreettiseen 

malliin, vaan tutkimukseni rakentuu laadulliseksi nimettyjen tutkimusten tapaan aiemmista 

tutkittavaa aihetta sivuavista tutkimuksista ja teorioista, empiirisestä aineistosta sekä omasta 

ajattelustani ja päättelystäni (ks. Töttö 2004, 9–20).   

Työni teoreettinen tausta muodostuu kolmen näkökulman - sosiaalisen median, tiedeviestinnän ja 

organisaatioviestinnän – yhdistämisestä. Tarkastelen niiden tutkimuksellisia lähtökohtia ja työni 

kannalta keskeisiä teorioita seuraavassa luvussa 2. Pääpaino tarkastelussa on sosiaalisen median 

ominaispiirteissä ja Instagram-viestinnän perusteissa. Sen jälkeen luvussa 3 siirryn määrittelemään 

tarkemmin tutkimusasetelmani. Varsinaisen tutkimusanalyysin esitän luvussa 4. Luku 5 koostuu 

johtopäätöksistä. Tutkielmani päättää luku 6, jossa tarkastelen tutkimusprosessin etenemistä ja 

onnistumista sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Lähdeluettelon ja liitteet olen ohjeistuksen mu-

kaisesti sijoittanut työni loppuun. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Laadullisessa tutkimuksessa teoriatausta muodostuu useimmiten lukuisista tutkimusaiheeseen 

liittyvistä ja toisiinsa kietoutuvista perspektiiveistä, joista joku tai jotkin saavat painokkaamman 

aseman. Niistä jokainen valottaa, mutta myös rajaa tutkimuskohdetta omasta suunnastaan. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 11).  

Pro gradu -tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu samaan tapaan. Määrittelen ensin tutki-

mukseni kannalta keskeisen viestinnän käsitteen, ja lähden sen jälkeen sijoittamaan tutkimusaihetta 

osaksi viestintätutkimuksen kenttää. Lähestyn sitä karkeasti jaoteltuna kolmesta suunnasta: Ensim-

mäinen näkökulma kartoittaa verkkoviestinnän toimintaympäristöä ja sosiaalisen median viestintä-

mahdollisuuksia. Toisen tulokulman muodostaa tiedeviestintä, jota käsittelen etenkin populaarin 

tiedeviestinnän kannalta osana yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja yliopistojen ns. kolmatta 

tehtävää. Kolmas tutkimusaihettani raamittaja tekijä on organisaatioviestintä, jonka tehtäviä tarkas-

telen ennen tutkimusanalyysin esittämistä.  

 

 

2.1 Viestintä  

 

2.1.1 Viestinnän käsite 

 

Tutkimukseni pääkäsite on viestintä eli kommunikaatio. Lähtöajatuksena on, että viestintä on 

kaiken inhimillisen kanssakäymisen perusta, ihmiselämän ja sosiaalisen järjestyksen ilmeinen 

elinehto (Aula 1999, 3 ja Wiio 2000, 13). Kyky puhua, jäsentää käsitteitä ja vaihtaa keskenään 

tietoa ja kokemuksia on ihmiselle lajityypillinen ominaisuus (Juholin 2009, 35). Mahdollisuutemme 

rakentaa ja kehittää sosiaalista maailmaamme riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin viestimme 

(Wiemann 2003, ix). John Fisken (2005, 14–15) mukaan juuri sosiaalinen vuorovaikutus tekee 

yksilöstä tietyn kulttuurin, yhteisön tai yhteiskunnan jäsenen. Ilman viestintää kaikki kulttuurit 

kuolisivat.  

Viestintä on ilmiönä laaja, monimutkainen ja monimerkityksinen. Sen piiriin kuuluvat niin 

kahdenkeskinen juttelu, televisiolähetys, informaation levitys kuin vaikkapa hiustyylit (Fiske 2005, 

13). Tutkimuskirjallisuudessa viestintää on pyritty selittämään lukemattomin erilaisin määritelmin 
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riippuen siitä, mitä ilmiön osaa on haluttu korostaa: informaation välittymistä ja tiedon raken-

tumista, vallan käyttöä ja vaikuttamista, ihmisten välisen yhteyden rakentumista ja yhteistoimintaa 

vai viestintätekniikkaa (Huotari ym. 2005, 75). 

Perinteisesti viestinnän tutkimusta on tavattu tarkastella pääkoulukuntien (esim. Juholin 2009, 35–

36) ja viestinnän mallien (esim. Karvonen 2002) kautta. Tiedon siirron ja prosessikoulukunnan 

näkökulmasta viestintä ymmärretään sanomien välitykseksi ja vaihdannaksi lähettäjän ja vastaan-

ottajan tai muiden osapuolten välillä (Wiio 2000, 13).  

Varhaisimmissa suuntauksissa viestinnän katsottiin toimivan lääkeruiskun tavoin: tietoa voitiin 

ruiskuttaa vastaanottajaan kuin lääkettä. Tätä ns. lääkeruiskumallia kutsuttiin S-R -malliksi, koska 

se perustui ärsykkeeseen (stimulus) ja seuraukseen (response). Malli korvautui 1940-luvulle 

mennessä hieman kehittyneemmällä S-O-R -mallilla, jossa ärsykkeen ja seurauksen väliin tuli 

vaikutuksiin vaihtelua aiheuttava organismi, ihminen. (Wiio 2000, 84–85.)  

Viestintä ei ole kuitenkaan vain sanomien siirtoa, vaan olennaista siinä on viestien ymmärtäminen 

ja tulkitseminen jotakin merkitseviksi. Viestintä ei voi toteutua ilman yhteistä kieltä tai sovittua 

merkkijärjestelmää. (Karvonen 2002.) 

Merkityksen tuottamisen malleissa ja semioottisessa eli merkityskoulukunnassa viestintä tarkoittaa 

tietyssä kontekstissa tapahtuvaa prosessia, jossa ihmiset luovat, ylläpitävät ja käsittelevät mer-

kityksiä merkkien ja symbolien avulla. Merkityksen syntyyn vaikuttavat kieli, kulttuuri, ympäristö, 

ennakko-odotukset ja aiemmat kokemukset. (Aula 1999, 12–14, 21.) Karvonen (2002) toteaa, että 

viestinnän molemmat osapuolet ovat prosessissa tuottajia: Kirjoittaja tuottaa merkityksen valit-

semalla esitykseen merkkejä, ja lukija rakentaa tätä merkkikoostetta tulkitsemalla ymmärryksen, 

joka ei välttämättä ole sama kuin kirjoittajalla.  

Kolmas tapa tarkastella viestintää on yhteisöllinen näkökulma, jossa korostuu yhdessä tekemisen ja 

olemisen merkitys (Juholin (2009, 35). Siinä James Careyn (1994) sanoin ”keskeistä ei ole 

sanomien levittäminen tilassa vaan yhteiskunnan ylläpito ajassa, ei informaation siirtotoimi vaan 

yhteisten uskomusten levittäminen” (tässä Karvonen 2002). Rituaali- tai yhteisyyskoulukunnan 

merkitys viestinnässä on korostunut erityisesti 2000-luvulla (Juholin 2009, 35). 

Viestinnän malleja ja koulukuntia on tavattu pitää toisilleen vastakkaisina, mutta ne voidaan yhtä 

lailla ymmärtää toisiaan täydentäviksi (Fiske 2004, 247). Esimerkin tarjoaa kommunikaatio-käsite, 

jonka historiallisesti vanhin merkitys liittyy James Careyn (1994; tässä Karvonen 2002) mukaan 

kommunioon (communion), yhteiseksi tekemiseen ja jakamiseen, kuten ruuan ja omaisuuden jaka-

miseen keskiaikaisessa munkkiyhteisössä. Nuorempi merkitys taas kytkeytyy viestien tekniseen 
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siirtämiseen ajan ja paikan yli. Käytännössä merkitykset ovat sidoksissa toisiinsa, koska yhteiseksi 

tekeminen tapahtuu viestejä tai tietoja siirtämällä. (Karvonen 2002.)  

Tässä tutkielmassa nojaudutaan Leif Åbergin (2000, 54) muotoilemaan viestinnän määritelmään, 

joka mielestäni hienosti kiteyttäen sitoo yhteen kaikki edellä esitetyt näkemykset. Åbergille vies-

tintä on prosessi, jossa merkityksen antamisen kautta tulkitaan asioiden tilaa saattaen tulkinta 

muiden tietoisuuteen vuorovaikutteisen, sanomia välittävän verkoston kautta. (emt.) 

 

 

2.1.2 Viestintä tutkimusalana 

 

Tieteenalana viestintätutkimus on viestinnän käsitteen tavoin vaikeasti täsmennettävissä. 

Tutkimusalaa on alusta asti luonnehtinut monista lähtökohdista ponnistava ajattelu, kirjava 

nimikäytäntö, liukuvarajaiset koulukuntaerot ja toisistaan poikkeavat metodiset kehykset. (Pietilä 

1997, 27–33.) Osmo A. Wiio (2000, 13–14) määrittelee sen informaation avulla vuorovaikutuksessa 

olevien järjestelmien tieteelliseksi tutkimiseksi, johon tarvitaan monia erilaisia lähestymistapoja 

useilta tieteenaloilta. Viestinnällä on yhtymäkohtia käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteisiin, kieli-

tieteeseen ja muihin humanistisiin tieteenaloihin. Sen tutkiminen edellyttää myös luonnontieteiden 

ja tekniikan tuntemusta. (emt.) 

Historiallisesti viestintä on vanhimpia tieteenaloja, jos sen alku ajoitetaan antiikin ja keskiajan 

retoriikkaan eli puhetaitoon (Wiio 2000, 14). Veikko Pietilä (1997, 30–31) katsoo viestintää 

tarkastelevan (länsimaisen) tutkimuksen syntyneen kuitenkin vasta yhtä aikaa modernin 

yhteiskunnan problematiikan kanssa 1800–1900-lukujen vaihteessa. Historiallisen kasvualustan 

molemmille tarjosivat 1700-luvun teollinen vallankumous, kiihtyvä kapitalistinen tavarantuotanto ja 

markkinataloudelle perustuva uusi teollisuusyhteiskunta. Perinteisen yhteiskunnan raju muutos 

moderniksi yhteiskunnaksi sysäsi liikkeelle sanomalehdistön ja sitä koskevan tieteellisen diskurssin.  

Tutkimuskirjallisuudessa tieteenalasta on käytetty rinnakkain nimityksiä viestinnän tutkimus, 

viestintätutkimus, mediatiede tai –tieteet sekä mediatutkimus. Alaan on perinteisesti viitattu myös 

nimillä sanomalehtioppi, lehdistö- ja tiedotusoppi, tiedotusoppi, tiedotustutkimus sekä joukko-

viestintätutkimus. (emt., 10–12.) 
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2.2 Sosiaalinen media viestintäympäristönä 

 

2.2.1 Verkkoviestinnän aikakausi 

 

Elämme tietoverkkojen yhteiskunnassa. Internetistä eli verkosta on tullut aikamme merkittävin 

tietoverkko, jonka käyttö on länsimaissa arkipäivää. Erilaiset media- ja verkkoteknologiat ja niiden 

mahdollistama verkottuminen ovat kytkeytyneet osaksi työtä, koulutusta, vapaa-aikaa, kulttuuria ja 

politiikkaa (Lievrouw 2004, 9).  

Yhteiskunnassa on tapahtunut perustavanlaatuisia muutoksia, joihin verkon katsotaan olevan 

vahvasti osallinen. Yhteiskuntatieteellisessä kontekstissa puhutaan tieto- tai verkostoyhteiskunnasta, 

jota luonnehtivat globalisaatio, verkostojen voimistuminen, teknologian kehittyminen ja sen merki-

tyksen kasvu sekä tiedon ja osaamisen nousu kilpailutekijäksi (Aula ym, 2006, 9).  

Verkko voidaan ymmärtää monisuuntaisen viestinnän välineeksi, jolle on ominaista dynaamisuus ja 

uusien vuorivaikutussuhteiden synty. Se voi toimia sekä organisoitumisen ja verkostoitumisen että 

ohjauksen ja kontrollin välineenä. (Aula ym. 2006, 10.) Toisaalta verkon voi nähdä kaikkialla läsnä 

olevana alustana, johon käyttäjä liittää eri viestimien sisältöjä ja muita toimintoja. Termi ubiikki 

tietotekniikka kuvastaa kehitystä, jossa erilaiset laitteet verkottumisen myötä voidaan ottaa osaksi 

internetin maailmanlaajuista viestinnän tukirakennetta ja tietoavaruutta. Koko maailma muuttuu 

eräänlaiseksi tietokoneliittymäksi, johon ihminen pääsee sisälle mistä ja milloin se meille parhaiten 

sopii, ja jossa esineet verkottuvat ja jopa keskustelevat keskenään. (Aula ym. 2006, 10–11; Bolter & 

Grusin 1999, 213–217.) 

Elisa Juholin (2009, 20) ei pidä verkkoa viestintävälineenä eikä -alustana, vaan pikemminkin 

ympäristönä, jossa ihmiset kohtaavat, kommunikoivat ja hoitavat asioitaan. Pekka Aula, Janne 

Matikainen, Janne ja Mikko Villi (2006, 10) käyttävät siitä kaupunki-metaforaa: Verkko on kuin 

kaupunki, joka on vetänyt väkeä puoleensa ja kehittynyt miljoonaluokan kauppa- ja kohtaa-

mispaikaksi. Tavallisesta kaupunkitilasta verkko eroaa siinä, että sitä ei rajaa enää muuri eikä edes 

maantieteellinen sijainti, vaan uusien teknologioiden luoman kaupungin keskus on yhtä aikaa 

kaikkialla ja ei-missään (emt., 11–13). 

Kronologisesti internet luokitellaan osaksi mediaa, jonka aiempia tasoja ovat olleet puhe, kirjoitus, 

piirustus, maalaus, valokuvaus, lennätin, puhelin, elokuva, radio ja televisio (Lister ym. 2003, 46). 

Toisaalta verkko on nykyisessä audio-visuaalisessa muodossaan etevä remedioimaan eli uusinta-

maan ja hyödyntämään aiempia medioita (Bolter & Grusin 1999, 197–198). Miltei kaikki media-
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sisältö voidaan nykypäivänä digitalisoida. Aula ym. (2006, 12) toteavat, että internet ei ole varsinai-

sesti media (joukkoviestin), vaan pikemminkin medioiden media tai ”meta-media”, joka voi imaista 

sisäänsä muiden viestintävälineiden sisällöt.  

Oleellisin ero internetin ja vanhempien joukkoviestimien välillä on siinä, että verkossa kuka tahansa 

voi olla sisällön tuottaja ja vaikuttaja ilman ulkopuolista kontrollia (Juholin 2009, 20.) Manuel 

Castells (2009) puhuu henkilökohtaisesta joukkoviestinnästä (self mass-communication), jolla hän 

viittaa yksityisen ihmisen mahdollisuuteen saada julkaisemalleen sisällölle huomattavia yleisöjä. 

Axel Bruns (2008) on puolestaan analysoinut muutosta käyttö- ja käyttäjätuotannon näkökulmasta 

produsage-käsitteen avulla. Siinä missä viestintä ennen oli pitkälti yhdeltä yhdelle tai yhdeltä 

monelle -viestintää, internetin aikakaudella se on monelta monelle tai muutamalta muutamalle  

-painotteista (Aula ym. 2006, 13). 

Viestinnässä tapahtunutta muutosta voi jäsentää myös Mark Posterin (1995) media-ajan (media 

age) käsitteellä. Ensimmäinen media-aika on massamedian aikakautta, ja sitä luonnehtii viestinnän 

yksisuuntaisuus. Pieni tuottajajoukko (journalistit) toimii portinvartijana tarjoten tietoa suurelle 

passiiviselle ja tietämättömälle kuluttajajoukolle. Nyt elämme toista media-aikaa, jolle on tyypillistä 

vuorovaikutteisuus. Mediasta on tullut kaikille avoin, muuttuva sosiaalinen tila, jossa jokainen voi 

hakea tietoa sieltä, mistä haluaa. (emt.) Koska aiemmat mediamuodot eivät ole kadonneet 

mihinkään, median aikakaudet ovat ymmärrettävissä mieluummin yhteen nivoutuvina ja toisiaan 

täydentävinä kuin peräkkäisinä (Aula ym. 2006, 12). 

Muita verkkoviestinnän keskeisiä piirteitä ovat reaaliaikaisuus, maailmanlaajuisuus ja moninaisuus. 

Internet mahdollistaa viestimisen haluttuna aikana, globaalisti, ja sen viestintäkäyttö on äärettömän 

rikasta. (Aula ym. 2006, 12–13.) Juuri viestintäkäytön moninaisuus ja vapaus sekä Internetin räjäh-

dysmäinen leviäminen ja käyttäjämäärien hurja kasvu ovat synnyttäneet verkkoa kohtaan paljon 

odotuksia. Siitä on toivottu yhdistymis- ja ilmaisuvapauden teknologista infrastruktuuria, joka tekisi 

mahdolliseksi kokonaan uudenlaisen yhteisöllisyyden synnyn (esim. Rheingold 1993).  

Yhtäältä verkko onkin parantanut yksilöiden viestintämahdollisuuksia, lisännyt ihmisten välistä 

yhteisöllisyyttä ja luonut yhteishyödyllisiä tavoitteita edistäviä yhteisöjä. Avaamalla kansalaisille 

väylän valvoa päättäjiä ja heidän tekemisiään se on myös edistänyt demokratiaa ja kansalais-

aktivismia. Lisäksi internet on tarjonnut mahdollisuuden rakentaa kansalaisia osallistavia, vuoro-

vaikutteisia päätöksentekojärjestelmiä (esim. Castells 2001) sekä toiminut tärkeänä vaikutus-

kanavana poliittisessa toiminnassa. (Aula ym. 2006, 13–15, Häytiö & Rinne 2008, 100.)  

Toisaalta internetin hyvistä ominaisuuksista ovat yhtä lailla hyötyneet erilaiset ääriryhmittymät ja 

rikolliset yhteisöt, jotka ovat valjastaneet ne yhteiskunnan ja yhteisöjen vahingoittamiseen. Verkko 
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on helpottanut vahingollisten yhteisöjen organisoimista, niiden keskinäistä ja julkista viestintää sekä 

mahdollistanut verkkohyökkäyksiä, -kampanjoita ja -sotia. (Aula ym. 2006, 14–15.)  

 

 

2.2.2 Mikä on sosiaalinen media?  

 

Sanastokeskuksen (2010, 14) julkaisemassa sosiaalisen median sanastossa sosiaalinen media 

määritellään tietotekniikkaa ja -verkkoja hyödyntäväksi viestinnän muodoksi, jossa käsitellään 

vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten 

välisiä suhteita.  

Tutkimuskirjallisuudessa useimmat sosiaalisen median määritelmät kytkeytyvät mediansisältöjen 

tuotannon hajautumiseen. Sosiaalisen median käyttöä tutkinut Janne Matikainen (2009, 5) tiivistää 

sosiaalisen median toimintamallin siten, että yleisö tuottaa siinä yhteisöllisesti ja 

vuorovaikutuksellisesti sisältöä verkkoon, ja palvelun tuottajan roolina on lähinnä ylläpitää toimi-

vaa järjestelmää ja infrastruktuuria. Sisältö on itse tuotettua, lainattua, kopioitua, kommentointia tai 

esimerkiksi linkkien lähettämistä. (emt.) 

Sosiaalisen median käsitettä tutkineen Jussi-Pekka Erkkolan (2008, 83) mukaan ”[S] sosiaalinen 

media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä 

merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. 

Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen 

takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin.”  

Erkkola (2008, 22) luokittelee pro gradu -työssään viisi sosiaaliselle medialle ominaista piirrettä. 

Ensimmäinen niistä koostuu ominaisuuksista, jotka erottavat sosiaalisen median perinteisestä 

mediasta. Niitä ovat vuorovaikutteisuus, kaksisuuntaisuus, avoimuus sekä demokraattisuus. Jälkim-

mäisin käsite on ongelmallinen, koska sosiaalinen media ei vuorovaikutteisuudestaan huolimatta ole 

välttämättä demokraattista. Toinen sosiaalista mediaa luonnehtiva ominaispiirre on kanonisoidun 

tiedon (kuten uutis- ja tieteellisen tiedon) kyseenalaistaminen. Tieto on sosiaalisessa mediassa 

hajanaisesti, jopa sattumanvaraisesti rakentunutta. Kolmas ominaisuus on teknologiasidonnaisuus. 

Vaikka sosiaalinen media itsessään ei ole teknologia, se pohjautuu internet-teknologiaan ja hyödyn-

tää sitä. Neljäs Erkkolan määrittelemä ominaispiirre on kollektiivisuus, joka kytkeytyy yhteisöl-

lisyyteen, vertaistoimintaan ja -tuotantoon. Viidettä hän kuvaa käsitteellä kudelmaisuus, joka viittaa 

sosiaalisen median monimuotoiseen luonteeseen.  
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Sosiaalinen media voidaan pitää viestintävälineenä, -kanavana tai -ympäristönä. Toisinaan termiä 

käytetään monikkomuodossa (sosiaaliset mediat), jolloin sillä viitataan vuorovaikutteisiin verkko-

palveluihin ja -sivuihin, joiden kautta ja avulla viestintä tapahtuu. Sosiaalisen median yhteisöllistä 

luonnetta korostettaessa siitä saatetaan käyttää nimitystä yhteisöllinen media, vaikka kaikki 

sosiaaliseen mediaan kuuluva toiminta ei välttämättä ole yhteisöllistä. (Sanastokeskus TSK 2010, 

14.) Omassa tutkielmassani puhun ensisijaisesti sosiaalisesta mediasta, koska se on yleisemmin 

tunnettu ja monitulkintaisempi käsite. Sen synonyymina käytän puhekieleen vakiintunutta ilmaisua 

some.   

Sosiaalisen median tutkijat Katri Lietsala ja Esa Sirkkunen (2008, 25-26) ovat jäsentäneet 

hajanaista käsitettä palvelutyyppien kautta. Sosiaaliselle medialle tyypillisiä verkkopalveluja ovat 

sisällöntuotanto ja julkaiseminen (esim. blogit, wikit ja podcastit), sisällön jakaminen (esim. 

YouTube, Flickr), verkostoitumis- ja yhteisöpalvelut (esim. Facebook, LinkedIn), yhteisötuotanto 

(esim. Wikipedia), virtuaalimaailmat (esim. Second Life) sekä liitännäiset palvelut, kuten Google 

Maps. H. Birch (2011, 282–283) muistuttaa, että käytännössä palvelutyypit sekoittuvat. Esimerkiksi 

YouTube ei ole vain sisällönjako- vaan myös verkostoitumispalvelu, jonka käyttäjät voivat 

keskustella keskenään sekä kommentoida ja peukuttaa toistensa videoita.  

Sanastokeskuksen (2010, 14) luokituksessa sosiaalisen median kenttään lasketaan lisäksi erilaiset 

keskustelufoorumit, tiedostojen jakaminen, sähköinen kaupankäynti kuluttajien kesken, 

hyödykkeiden vertailu ja arviointi verkossa sekä verkkopelit. Angloamerikkalaisessa tutkimuksessa 

sosiaalisesta mediasta puolestaan käytetään kattokäsitettä Social Network Services (esim. Boyd & 

Ellison 2008). Janne Matikainen (2009, 10–11) on suomentanut sen verkostoitumis- ja yhteisö-

palveluiksi.  

Terminä sosiaalinen media otettiin käyttöön vuonna 2007. Sitä ennen internetin uusista tek-

nologioista puhuttiin uuden sukupolven webinä, johon viitattiin Timothy O´Reillyn (2004) 

lanseeraamalla käsitteellä Web 2.0. Käytännössä kysymys oli entistä monipuolisempia ja 

reaaliaikaisempia toimintoja mahdollistavista tekniikoista, jotka synnyttivät runsaasti uudenlaisia 

käyttäjien vuorovaikutukseen ja verkottumiseen perustuvia palveluita, kuten yleiskäyttöisen 

yhteisöpalvelun Facebookin, työelämään keskittyvän sosiaalisen verkostopalvelun LinkedInin, 

videopalvelu YouTuben sekä mikroblogin eli lyhytviestipalvelu Twitterin. Netinkäytöstä tuli 

sosiaalisen median myötä aiempaa sosiaalisempaa. Sen käyttäjät muuttuivat ”surffailijoista” aktii-

visiksi tekijöiksi, välittäjiksi ja osallistujiksi. Omien sisältöjen julkaisemisesta ja vuoro-

vaikutuksessa olemisesta tuli helpompaa ja monipuolisempaa kuin 2000-luvun alkuvuosina. (Pönkä 

2014, 9.) 
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Sosiaalinen media yleistyi ensin opiskelijoiden ja tietotekniikkaan perehtyneiden keskuudessa, 

mutta levisi nopeasti vanhempiin ikäluokkiin. Suomessa läpimurto tapahtui vuonna 2008, jolloin 

nykyisinkin suositut sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook ja YouTube, vakiinnuttivat 

asemansa suomalaiskäyttäjien keskuudessa. Internet ja sen ohella sosiaalinen media ovat olleet 

Suomessa tärkein media vuodesta 2011 lähtien, jolloin internet ohitti ensimmäistä kertaa television 

Taloustutkimuksen käyttäjätutkimuksessa. (Pönkä 2014, 24–25.)  

 

 

2.2.3 Nykypäivän someviestintä 

 

Suuri enemmistö suomalaisista käyttää nykypäivänä aktiivisesti sosiaalista mediaa. Yritykset 

hyödyntävät sitä markkinoinnissa, järjestöt vapaaehtoistyössä, opettajat opetuksessa, toimittajat 

journalismissa, kuntalaiset kuntapalveluissa jne. Sosiaalista mediaa käytetään vapaalla, harrastuk-

sissa, töissä ja opiskeluissa. Verkkopalveluissa viihdytään, vaihdetaan kuulumisia, haetaan ja jae-

taan tietoa ja tukea. Yhä useammalle sosiaalinen media on osa työympäristöä. Sosiaalinen media on 

synnyttänyt jopa lukuisia uusia ammattialoja ja työtehtäviä.  (Pönkä 2014, 9, 25.)  

Aktiivikäyttäjille sosiaalinen media on elimellinen osa elämänmenoa, ”kuin muun elämän jatke ja 

rinnakkaistodellisuus”, kuten Pönkä (2014, 33) sitä kuvaa. Sosiaalisen median palveluista valitaan 

tietoisesti itselle sopivat palvelut, ja niitä käytetään taitavasti. Kullekin palvelulle ominaiset keskus-

telutavat, sisältöjen jakamiseen liittyvät säännöt sekä verkkoyhteisöjen sosiaaliset mekanismit 

katsotaan nyky-yhteiskunnassa osaksi yleissivistystä ja kansalaistaitoa. (emt., 9–10, 29–33.)  

Sosiaalinen media mahdollistaa avoimella tiedonvälityksellään yritysten, poliitikkojen ja 

viranomaisten väärinkäytösten ja virheiden paljastamisen sekä kannustaa kansalaisvaikuttamiseen 

yhteiskunnassa. Kuka tahansa voi perustaa sosiaaliseen mediaan oman julkaisukanavan ja julkaista 

verkossa mitä tahansa joko omalla nimellään tai anonyymisti. Sisältöjen näkyvyys riippuu julki-

suusasetuksista. Mikäli somepalvelu on avoin ja julkinen, julkaisu voi levitä nopeasti ja laajalle 

suuren yleisön tietoisuuteen, muihin maihin ja maanosiin. (Pönkä 2014, 27-29.)  

Perinteisen median tuotanto- ja kulutusmallit eivät välttämättä enää päde sosiaalisessa mediassa. 

Ansaintalogiikka on muuttunut, koska käyttäjät eivät ole halukkaita maksaa mediasisällöstä, jota 

saa verkon kautta ilmaiseksi.  Shayne Bowman ja Chris Willis (2005, 59–60) ovat esittäneet, että 

sosiaalisessa mediassa mediayhtiöiden arvoa ei enää tuota niinkään mediasisältö, vaan osallis-
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tumisen infrastruktuurit ja yhteisöistä huolehtiminen. Michel Bauwensin (2001) mukaan tuotanto-

yhtiöiden käyttämä valta toteutuu mediasisältöjen sijaan näiden infrastruktuurien ja alustojen kautta. 

Janne Matikainen (2009, 109–111) näkee sosiaalisen median pikemminkin perinteisen median 

kumppanina kuin kilpailijana. Uutismediat ovat jalkautuneet Facebookiin, Twitteriin ja 

Instagramiin. Sosiaalinen media tarjoaa niille uutisaiheita ja uudenlaisia mahdollisuuksia osallistaa 

käyttäjiä (esim. Lietsala & Sirkkunen 2008, 142–155). Toisaalta sosiaalinen media ammentaa sisäl-

töä perinteisen median sisällöistä. Esimerkiksi blogeissa kommentoidaan ja käsitellään hyvin paljon 

perinteisessä mediassa esillä olleita aiheita. (Matikainen 2009, 110–111.) 

Liiketaloudellisesti sosiaalinen media on avannut uusia mahdollisuuksia saada näkyvyyttä, kerätä 

ideoita uusista tuotteita, palveluista, oikeastaan mistä vain, sekä osallistaa kuluttajia tuote-kehi-

tykseen (crowdsourcing). Se on tehnyt esimerkiksi kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta tehok-

kaampaa ns. pitkä häntä -ilmiön avulla sekä synnyttänyt uusia liiketoiminnan muotoja, kuten virtu-

aalihyödykkeet, automatisoidut mainosjärjestelmät sekä käyttäjätietojen hallinta ja yhteisöjen syn-

nyttäminen. (Hintikka 2008, 13–14, Isokangas & Kankkunen 2011, 79–86 ja Matikainen 2009, 

115.)  

 

 

2.2.4 Instagram-viestinnän perusteet 

 

Erilaiset kuvanjakopalvelut ovat olleet näkyvä osa sosiaalista mediaa sen alusta lähtien. Yksi 

ensimmäisistä oli kotimainen verkkoyhteisö IRC-Galleria, joka saavutti huippuvuosinaan 2004–

2007 laajan suosion suomalaisnuorten keskuudessa ennen varsinaista sosiaalisen median buumia. 

Toinen merkittävä kuvien ja myös videoiden jakamiseen tarkoitettu palvelu oli Flickr, joka suosion 

sittemmin jo laannuttua on toiminut esimerkkinä monelle uudelle somepalvelulle. Kuitenkin vasta 

älypuhelinten tulo markkinoille nosti kuvanjakopalvelut varsinaisesti laajemman käyttäjäryhmän 

tietoisuuteen ja suosion huipulle. Viime vuosina niistä on tullut yksi suurimmista sosiaalisen 

median trendeistä. (Pönkä 2014, 120–123.) 

Tarkasteluni kohteena oleva kuvanjakopalvelu Instagram avattiin yleisölle vuonna 2010. Se kohosi 

nopeasti käyttäjiensä suosioon ja on tällä hetkellä huippusuosittu. Sovelluskaupasta ilmaiseksi 

ladattava Instagram toimii useimmissa älypuhelimissa ja tableteissa. Palvelulla on myös oma 

verkkosivu osoitteessa www.instagram.com, jossa käyttäjä voi käydä muokkaamassa omaa 
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profiiliaan ja katselemassa muiden profiileja ja julkaisuja. Kätevintä sovellusta on käyttää mobiili-

laitteilla, joilla Instagramia pääasiassa käytetäänkin. (Pönkä 2014, 120.) 

Instagram-sovelluksella voi ottaa valokuvia, lisätä niihin kuvatekstejä, visuaalisia efektejä ja tunnis-

teita ja sen jälkeen julkaista ne omassa Instagram-profiilissaan. Vuodesta 2013 lähtien palvelussa on 

voinut jakaa myös videoita. Käyttäjien julkaisemat kuvat ja videot ovat verkossa kaikkien nähtä-

vissä, ellei käyttäjä muuta profiiliaan yksityiseksi, jolloin vain seuraajaksi hyväksytyt käyttäjät 

pääsevät näkemään julkaisut.  

Instagram-tileillä jakamansa sisällön lisäksi sovelluksen käyttäjät voivat lähettää toisilleen ns. 

suoraviestejä (direct messages). Stories-ominaisuuden avulla Instagramissa on kesästä 2016 lähtien 

pystynyt julkaisemaan kuvistaan tai maksimissaan 10 sekunnin mittaisista videoistaan koostuvan 

tarinan (story). Alkuvuodesta 2017 mahdollisiksi tulivat reaaliaikaisesti seurattavat Instagram Live  

-lähetykset. Instagramin uusimmassa versiossa on lisäksi mukana ominaisuus, jonka avulla käyttäjät 

voivat ladata yhteen julkaisuun rinnakkain jopa 10 kuvaa. Näiden Instagramin erityisomi-

naisuuksien tarkastelu jää tutkimukseni ulkopuolelle. 

Kuvanjakotoimintojen lisäksi Instagram mahdollistaa käyttäjien väliset seuraamissuhteet, kuvien 

kommentoimisen ja tykkäämisen. Sovellus ei siis ole luonteeltaan pelkästään kuvanjakopalvelu, 

vaan myös yhteisö- tai verkostointipalvelu. Yhteisöpalvelulla tarkoitetaan tietoverkon kautta tapah-

tuvaa mahdollisuutta ihmisten välisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Yhteisöpalvelun 

käyttäjät voivat sen kautta viestiä keskenään ja jakaa kiinnostuksen kohteitaan koskevia tietoja ja 

mielipiteitä. (Sanastokeskus TSK 2010, 26.) Danah M. Boyd ja Nicole B. Ellison (2008, 210) 

määrittelevät verkostointipalvelun laveasti niin, että käyttäjät voivat siinä rakentaa julkisen (tai 

osittain julkisen) profiilin järjestelmän sisälle, nähdä kontaktilistan palvelun muista käyttäjistä sekä 

selata omaa ja muiden kontaktilistaa. Molemmat määritelmät sopivat Instagramiin.  

Instagramin ydin on kaikkien sosiaalisen median kanavien tapaan vastavuoroisuudessa: Saadakseen 

seuraajia ja siten julkaisuilleen näkyvyyttä käyttäjän tulee aktiivisesti seurata, tykätä, kommentoida 

ja jakaa muiden Instagram-käyttäjien julkaisuja. Mitä enemmän seuraajia on, sitä useamman 

ihmisen sisältö tavoittaa. (Muurinen 2014a, 2014b.) Menestyksen avain on löytää samoista asioista 

kiinnostuneita seuraajia, joiden kanssa syntyy aktiivinen ja pitkäjänteinen vuorovaikutussuhde.  

Omaa tiliäkään ei saa unohtaa. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa syntyy paitsi kommentoimalla ja 

jakamalla edelleen muiden sisältöä, myös tuottamalla itse sisältöä, joka houkuttelee seuraamaan, 

kommentoimaan ja jakamaan edelleen. Vahvin vaikutus syntyy molempia tapoja yhdistämällä. 

(Forsgård & Frey 2010, 55.) Jos tilillään ei julkaise aktiivisesti sisältöä, vaarana on seuraajien 
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menettäminen ja/tai tilin sulkeminen (Muurinen 2014a). Myös Instagramin omat algoritmit tukevat 

aktiivisia ja kiinnostavia tilejä lisäämällä niiden näkyvyyttä kuvavirrassa. 

Visuaalisuus on Instagramissa tärkeää. Kuvien ja videoiden merkityksen voi tiivistää uutiskuvia 

tutkineen Elina Heikkilän (2013, 176) näkemykseen, jonka mukaan visuaalinen viestintä auttaa vas-

taanottajaa ymmärtämään monimutkaisen asian yhdellä silmäyksellä: se tiivistää tietoa, houkuttelee 

puoleensa ja tarjoaa elämyksen.  

Parhaiten Instagramissa toimivat aidot, kauniit kuvat. Kaupallisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä, 

että liiallinen kuvien värimaailmaa muokkaavien filttereiden käyttö heikentää seuraajien sitou-

tumista kuvajulkaisuihin. Värikylläisyys ei lisää kuvien huomioarvoa, vaan kirkkaat ja vaaleat 

kuvat keräävät seuraajiltaan parhaimmillaan jopa 592 % enemmän sitoutumisia. Myös ihmiskasvot 

julkaisuissa sitouttavat seuraajia tehokkaasti. (Agorapulse 2014.)  

Erottuakseen joukosta Instagramissa kannattaa panostaa nokkeliin ja kekseliäisiin lyhytvideoihin. 

Niiden ei tarvitse olla ammattilaistasoa. Videojulkaisuja voi tehdä puhelimella rennosti ja sovel-

luksen nimeä mukaillen instant (suom. silmänräpäys, hetki, kiireellinen, välittömästi, heti, oitis). 

Tärkeintä on hauska idea ja hyvä meininki.  

Kuvatekstien merkitys Instagram-julkaisussa on vähintään yhtä tärkeä kuin visuaalisen sisällön, 

koska ne tekevät mahdolliseksi tunnisteiden käytön. Hashtagit ovat aihesanoja, joiden kautta 

käyttäjät etsivät ja pääsevät katsomaan muiden jakamia kuvia. Ne erotetaan muusta tekstistä  

#-merkillä. Hashtageissa ei voi olla välimerkkejä eikä välilyöntejä, vaan ne on kirjoitettava joko 

yhteen (#oulunyliopisto) tai jokainen sana erikseen (#oulun #yliopisto). Geotageilla puolestaan 

tarkoitetaan kuvan yhteyteen liitettävää sijaintia, joka on yksi tapa tulla löydetyksi Instagramista. 

Aihe- ja sijaintitunnisteiden lisäksi Instagram-julkaisuun voi liittää eli tägätä muita käyttäjiä. Se 

tapahtuu lisäämällä @-merkki ja tägättävän Instagram-käyttäjätunnus, esimerkiksi @unioulu. 

Tägäysten avulla voi kiinnittää haluamansa Instagram-käyttäjän huomion, sillä tieto julkaisusta 

menee tägätyn tilin haltijalle.  

Aktiivinen tunnisteiden käyttö Instagramissa on suositeltavaa. Sovellus sallii liittää yhteen 

julkaisuun jopa kolmekymmentä hashtagia, mutta digitaalisen markkinoinnin asiantuntijan Jonna 

Muurisen (2014a) mukaan sopivana määränä pidetään yleisesti 1–5 aihetunnistetta yhtä julkaisua 

kohden. Toisaalta suuren hashtagien määrän on markkinointitutkimuksessa todettu lisäävän seuraa-

jien sitoutuneisuutta kuviin (Agorapulse 2014).  

Tehokkaimmat tunnisteet löytyvät muiden julkaisuja tutkimalla ja matkimalla. Hashtageilla voi 

huoleti leikkiä: hauskat tunnisteet kuuluvat vahvasti Instagramiin. (Muurinen 2014a.) Omalle orga-



16 
 

nisaatiolle, tuotteelle, palvelulle, tapahtumalle tai muun toiminnalle voi valita oman tunnisteen. 

Käyttämällä sitä systemaattisesti julkaisuista muodostuu Instagramiin kuvagalleria, johon seuraajia 

voi pyytää luomaan sisältöä. Aihetunnisteita ja muita käyttäjiä voi tägätä myös kommentteihin.  

Enemmän huomiota ja sitoutumista keräävät Instagram-julkaisut, joihin sisältyy selkeä toiminta-

kehotus, pyyntö tai kysymys. Kommentteja, tykkäyksiä tai tägäyksiä voi seuraajilta pyytää suoraan. 

Seuraajiaan voi rohkaista jakamaan kuviaan tietyllä hashtagilla ja julkaista ne sitten omalla tilillään 

lähdetiedot mainiten. (Muurinen 2014a, 2014b.) Uudelleenjulkaisu eli repostaus onnistuu 

esimerkiksi Repost for Instagram -sovelluksella. Sen kautta kuvaan saa ”vesileiman”, joka kertoo 

julkaisun alkuperäisen julkaisijan.   

Millaisia Instagram-julkaisujen kuvatekstien tulisi olla? Sosiaalisen median asiantuntijan Katleena 

Kortesuon (2014, 16–18) mukaan sosiaalisessa mediassa toimivat parhaiten tekstit, jotka ovat 

lyhyitä, suppeita, helppolukuisia ja sopivassa tilanteessa hauskoja. Tiiviyden ansiosta teksti 

ehditään ja jaksetaan lukea. Liian tyhjentävä teksti ei jätä muille kommentoitavaa. Ajantasaisuuskin 

on tärkeää, koska tekstit vanhenevat verkossa nopeasti. Sosiaalinen media on rento viestintäkanava, 

johon sopivat naseva sanankäyttö ja huumori (emt.) Verkko-osoitteita kuvateksteissä ei kannata 

käyttää, koska linkittäminen ei toimi Instagramin tekstikentässä. 

Instagramia on kyselyissä luonnehdittu viihtymisen, yhteydenpidon sekä brändien ja 

organisaatioiden seuraamisen välineeksi. 64 % suomalaisista Instagram-käyttäjistä käyttää sovel-

lusta saadakseen viihdettä, viihtyäkseen (to get entertainment). Reilut puolet pitää Instagramin 

avulla yhteyttä ystäviinsä. Miltei kolmannes (28 %) suomalaiskäyttäjistä seuraa sen avulla brändejä 

ja yrityksiä. (Audience Project 2016, 9.) Toisaalta sosiaalisen median käytössä on todettu eroja ikä-

luokkien välillä: Nuorilla korostuu ”verkossa eläminen” ja sosiaalinen käyttö, kun taas vanhemmat 

sukupolvet ovat tieto-orientoituneempia. (15/30 Research 2011). Esimerkiksi Galit Nimrodin 

(2010) tutkimuksessa suurimmat syyt verkkoyhteisöön osallistumiseen olivat vuorovaikutus, 

viihtyminen ja hyödyllinen tieto. 

 

 

2.2.5 Sosiaalinen media tutkimuskohteena  

 

Sosiaalinen media on ollut tutkimuksen kohteena sen synnystä asti. Tutkimuskenttää on hankala 

hahmottaa ja rajata, koska sosiaalisen median palvelut, toimintalogiikat ja terminologia muuttuvat 

ajassa ja kontekstista toiseen siirryttäessä. Sosiaalinen media ei siten muodosta yhtenäistä 
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tutkimusaluetta. Mobiilia sosiaalista mediaa tutkineet Jari Multisilta, Marjo Mäenpää ja Jaakko 

Suominen (2010, 8) kuvaavat sitä pikemminkin mediapuuroksi, jossa palvelut, tekniikat, toimijat, 

diskurssit ja yksittäiset kokemukset sekoittuvat.  

Varhaisvaiheessa 2000-luvun alkupuolella tutkimus suuntautui weblogeihin eli blogeihin ja 

verkkoyhteisöihin (Hirvonen 2011, 8). Blogien olemusta tarkasteltiin suhteessa päiväkirjoihin ja 

kulttuurin muutokseen (esim. van Dijck 2003) sekä retoriikan, diskursiivisten käytäntöjen ja genre-

analyysin kautta (esim. Gurak ym. 2004). Verkkoyhteisöä tutkittiin esimerkiksi verkkoyhteisön 

muodostumisen, rakenteen sekä online /offline -verkostojen erojen kannalta (esim. Wellman ym. 

2001; Wellman ym. 2002; Wellman 2002). 

2000-luvun puolivälissä sosiaalisen median palvelutarjonnan kasvaessa myös tutkimus moni-

puolistui. Angloamerikkalaisessa tutkimuksessa syntyi monitieteinen ja -metodinen Social 

Network(ing) Services -traditio, joka otti tutkimuskohteekseen SNS-palvelut, sosiaalisen median 

verkostoitumis- ja yhteisöpalvelut. (Hirvonen 2011, 8, 10, 12, 19.)  

Sosiaalisen median kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta kartoittanut Mikko Hirvonen (2011, 12) 

luonnehtii tätä ensimmäisen aallon sometutkimusta jonkinlaiseksi yleis- tai perustason tutki-

mukseksi. Sen aikana noin vuosina 2004–2007 tutkittiin mm. Facebookin käyttöä suhteessa opis-

kelijoiden sosiaaliseen pääomaan (Ellison ym. 2007a), profiilielementtien suhdetta Facebook-

ystävien määrään (Ellison ym. 2007b) sekä Facebookin käyttömotiiveja (Joinson 2008).  

Vuosina 2007–2008 alkanut sometutkimuksen toinen aalto laajensi tutkimuskenttää sekä 

määrällisesti että aihepiirien osalta. Eräänlaisena pelinavauksena Hirvonen (2009, 10) pitää Danah 

M. Boydin ja Nicole B. Ellisonin (2008) klassikkoartikkelia Social Network Sites: Definition, 

History, and Scholarship, joka käsittelee SNS-tutkimuksen historiaa, tutkimusperinnettä ja käsit-

teenmäärittelyä.  

Uusien palveluiden vakiintuessa ja saadessa lisää käyttäjiä sosiaalista mediaa ei enää tarkasteltu 

vain tiettyjen palvelujen, välineiden ja alustojen kautta. Tutkimuskohteet alkoivat nousta yhteis-

kunnallisista teemoista, esimerkiksi sukupuoleen, etniseen taustaan ja seksuaalisuuteen liittyvistä 

aihepiireistä. Sosiaalisen median taloudellisten ja poliittisten seurausten sekä ideologisten kyt-

kentöjen paljastaminen alettiin kokea tärkeäksi. (Hirvonen 2011, 11–14.)  

Nykyvuosien tutkimuksessa somepalveluiden monipuolistuminen ja kasvava yhteiskunnallinen 

vaikutus näkyvät erilaisina tutkimustrendeinä. Keskeisimmäksi – ja helpoiten havaittavaksi - 

Hirvonen (2011, 14) nostaa sosiaalisen median yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimuksen. Sen 

laajaa ilmiökenttää kuvastaa osallistamistalouden käsite, joka Kari A. Hintikan mukaan (2008, 6) 
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tarkoittaa sosiaalisen median piirissä syntynyttä hyödykkeiden tuotantoa, jakelua, vaihtoa ja 

kulutusta. Sitä voidaan pitää myös jonkinlaisena kattokäsitteenä, joka rakentuu erilaisista 

osallistumis- (participatory) ja vertaiskulttuureista. (Hirvonen 2011, 14).  

Osallistamistalouteen kytkeytyen sosiaalista mediaa on 2010-luvun tutkimuksessa tarkasteltu muun 

muassa vertaismedian ja yhteisötuotannon, kansalaisosallistumisen ja -journalismin (esim. Bruns 

2009 ja Mortensen 2011), politiikan (Weiwu Zhang ym. 2010) sekä julkisuuden muutoksen 

kontekstissa. Ilmiökentän taloudellisia vaikutuksia on tutkittu paljon, esimerkiksi markkinoiden, 

erilaisten ansaintamallien sekä johtamisen ja organisaatioiden kautta. Sosiaalista mediaa on 

lähestytty myös liike-elämän näkökulmasta (esim. Kaplan & Haenlein 2010) sekä suhteessa 

perinteisen median tuotanto- ja kulutusmalleihin (esim. Bruns 2008). (Hirvonen 2011, 14–16.)  

Yhteiskunnallisia vaikutuksia tutkivan perinteen rinnalla on jatkunut SNS-perinteeseen pohjautuva 

tutkimustraditio. Nykytutkimuksessa tarkastelu on enimmäkseen väline-, alusta- tai palvelu-

lähtöistä: miten välinettä X hyödynnetään jossakin tietyssä kontekstissa? Akateemisen tutkimuksen 

määrä näyttäisi Hirvosen (2011, 17) havaintojen mukaan jossain määrin korreloivan palvelun suo-

sion kanssa. Esimerkiksi suosittua Twitter-mikrobloggauspalvelua on lähivuosina tutkittu paljon ja 

hyvin erilaisista näkökulmista. Monia sosiaalisen median palveluita on sovellettu ahkerasti 

opetuskäytössä – ja niin ikään tutkittu siinä kontekstissa. Samoin verkkosanakirja Wikipediasta on 

tehty runsaasti tutkimusta. Sen sijaan vaikkapa Flickr´in tapaiset vähemmän mediahuomioita 

saaneet palvelut eivät ole juurikaan kiinnostaneet tutkijoita. (Hirvonen 2011, 17.)  

Instagram-viestintää käsittelevä tutkimukseni kytkeytyy samaan palvelulähtöiseen ja sovelluksen 

suosioon perustuvaan tutkimusperinteeseen. Yrityksistäni huolimatta en onnistunut löytämään 

tutkimuksia, joissa Instagramia olisi käsitelty yliopiston tai jonkun muun tiedeorganisaation vies-

tintäkanavana. Aiemman tutkimuskirjallisuuden kartoittaminen osoittautui sosiaalisen median 

monimuotoisen ilmiökentän vuoksi muutenkin yllättävän haastavaksi. Tietokannoista löytyi 

hakusanalla ”Instagram” tuhansia kirjallisuusviitteitä, mutta onko Instagram niissä välikappale, 

työkalu vai tutkimuskohde? 

Digitaalisen kulttuurin tutkijan Jaakko Suomisen (2010) esittämässä kolmijaossa sosiaalinen media 

voi olla ilmiö tai ilmiöiden kimppu, jota tutkitaan. Toisaalta sillä voidaan tarkoittaa sosiaalisen 

median omia keinoja, jolla rikastetaan minkä tahansa ilmiön tutkimusprosessia. Näiden tutkimus-

tyyppien lisäksi on vielä kolmaskin vaihtoehto, jossa tutkimuksen kohteena ei ole sosiaalinen media 

itsessään - teknologiana, mediana, toimintana eikä uudenlaisen sosiaalisuuden muotona, vaan joku 

muu ilmiö, jota koskeva aineisto kootaan sosiaalisen median kautta. (emt.)  
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Aiempien Instagram-tutkimusten erittely kategorioihin jää tutkielmani fokuksen ulkopuolelle. Sen 

sijaan nostan esiin tuoreimman tiedeviestinnän avauksen Instagramissa: Paige Brown Jarreaun ym. 

(2017) joukkorahoitteisen tutkimuksen, jossa tarkastellaan tieteentekijöiden Instagramissa jakamien 

selfieiden vaikutusta yleisön mielipiteisiin. Tutkimus on saanut alkunsa suuren suosion saavut-

taneesta #scientistwhoselfie -trendistä, jossa eri alojen tutkijat ottavat itsestään kuvia työnsä parissa. 

Sen tavoitteena on parantaa tutkijoiden imagoa, josta Susan Fisken ja Cyndey Dupreen (2014) 

tutkimuksen mukaan puuttuu lämpöä. Jarreau (2017) esittää, että Instagram voisi olla tärkeä väylä 

osallistaa nuoria ja nuoria aikuisia tiedeviestintään. Visuaalisena viestintävälineenä se voisi auttaa 

näkemään tieteentekijät positiivisemmassa valossa ja rohkaista erityisesti naisia ja vähem-

mistöryhmiä hakeutumaan tieteen pariin. (emt.) 

 

 

2.3 Tieteestä viestiminen 

 

2.3.1 Mitä on tiedeviestintä? 

 

Tieteellä on ollut ja on vastakin keskeinen merkitys henkisen ja aineellisen hyvinvointimme paran-

tamisessa. Tieteellisen tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa ja ymmärrystä maailmasta mutta myös 

muokkaavat ja muuttavat sitä. (Ks. esim. Karvonen 2014a.)  

Leila Haaparanta ja Ilkka Niiniluoto (2016, 28–29) määrittelevät tieteen järjestelmälliseksi ja järki-

peräiseksi uuden tiedon hankinnaksi. Määritelmä ei ole aukoton, mutta se erottaa tieteen muista 

inhimillisen toiminnan muodoista, joissa ei tavoitella ja hankita tietoa, kuten politiikasta, taiteesta 

tai vaikkapa kaupankäynnistä. Vaatimus uudesta tiedosta taas sulkee käsitteen ulkopuolelle 

toiminnot, joissa kyse on aikaisemmin hankittujen tietojen omaksumisesta. Järjestelmällinen ja 

järkiperäinen tieteellisen menetelmän käyttö puolestaan erottaa tieteen arkipäiväiseen havain-

nointiin, yksilölliseen vaistoon, propagandaan tai esimerkiksi jumalalliseen ilmoitukseen 

perustuvasta tiedosta. (emt.)  

Tieteellisen tutkimuksen tehtävänä on uuden tiedon tuottamisen lisäksi levittää sitä ympäröivään 

yhteiskuntaan ja saattaa sen hyödyt kansalaisten käyttöön. Tieteellisen tiedon välittämiseen 

tarvitaan tiedeviestintää. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK 2013, 8) määrittelee 

tiedeviestinnän tiedeyhteisön sisäiseksi ja ulkoiseksi tiedonvälitykseksi tutkimusten avulla saaduista 
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tiedoista ja tutkimustuloksista. Tänä syksynä julkaistavien uusien tiedeviestinnän suositusten 

luonnoksessa sanotaan, että 

”[T] tiedeviestinä mahdollistaa tiedonkulun tiedontuottajien ja sen hyödyntäjien 

välillä. Se palvelee tiedettä ja tutkimusta sekä varmistaa kansalaisten oikeuden päästä 

osalliseksi tieteen edistyksen mukana tuomista eduista. Tiedeviestintä vahvistaa tie-

teen ja yhteiskunnan yhteyttä, lisää luottamusta tieteelliseen tietoon ja tuo tieteen 

tulokset yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.” (TENK 2017, 2.) 

Tiedeviestintää on perinteisesti jaoteltu sen mukaan, mille yleisölle se kohdistetaan. Tutkijoiden 

keskinäiseen viestintään on viitattu englanninkielisellä termillä scholarly communication ja yleis-

tajuisesta, suurelle yleisölle suunnatusta populaarista tiedeviestinnästä on käytetty nimitystä public 

communication of science. Käsitettä tiedeviestintä (science communication) voidaan ajatella katto-

terminä, jonka alle mahtuvat nämä molemmat merkitykset. (Karvonen ym. 2014b, 164–165.) 

Tiedeviestinnän lajit eroavat toisistaan. Tieteellisessä vertaisviestinnässä pyritään yleensä mahdol-

lisimman tiiviiseen ja kaavamaiseen esitystapaan, suositaan usein englannin kieltä ja käytetään 

erikoiskielisiä termejä. Tieteen popularisointi tai yleistajuistaminen taas edellyttää kansallisilla 

kielillä kirjoittamista, yksinkertaistamista, erikoistermien välttämistä, havainnollistavien esi-

merkkien käyttämistä sekä yleisön kiinnostuksen herättämistä. Kysymys on erilaisista kohde-

yleisöistä, joiden tietotasoon viestintä mukautetaan. (Karvonen 2014b, 167, 172.)  

Tiedeviestinnän kaksijakoista erottelua on tieteen sosiologiassa kritisoitu muun muassa viestinnän 

kontekstin puuttumisesta. Terry Shinn ja Michel Cloître (1985, 31) ehdottavat tilalle ns. 

tiedeviestinnän jatkumomallia (continuum model), jota muiden muassa Massimiano Bucchi (1998, 

8) on kehitellyt eteenpäin. Siinä tiedeviestintä on yläkäsite, joka kattaa intraspesialistisen, inter-

spesialistisen, pedagogisen ja populaarin eli yleistajuisen tason. Intraspesialistisella tasolla tar-

koitetaan tieteenalan sisällä ja interspesialistisella koko tiedeyhteisön sisällä tapahtuvaa tieteestä 

viestimistä. Pedagogisella tasolla liikutaan tiedeviestinnän opetus- ja koulutustilanteissa. Popu-

laarilla tasolla puolestaan viitataan suurelle yleisölle kohdistettuun tiedeviestintään, joka on luon-

teeltaan yleistajuista. (Karvonen 2014b, 168.)  

Erkki Karvonen (2014b, 168) kuvaa jatkumomallia eräänlaiseksi suodattimeksi, jonka läpi tie-

teellinen tieto kulkee. Se ilmestyy ensin oman alan journaalissa intraspesialistisessa julkisuudessa, 

josta se suodattuu sitten taso tasolta niin, että lopulta vain pieni osa ylittää median julkaisu-

kynnyksen ja murtautuu populaariin julkisuuteen.  
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Jatkumomallia on kritisoitu, koska idea tutkimukseen voi yhtä lailla kummuta populaarista 

julkisuudesta tai kirkastua opetustilanteissa ja tieteidenvälisissä keskusteluissa. Vastaanottaja ei 

millään tasolla ole pelkkä yksisuuntaisen tiedon siirron kohde, vaan tiedeviestintä on kaksi- tai 

useampisuuntausta vuorovaikutusta, jossa jokainen aktiivisesti tuottaa oman tulkintansa sanomasta. 

(Bucchi 2008, 57–76 ja Karvonen 2014b, 168–169.)  

Nykyisessä internetin ja sosiaalisen median hallitsemassa mediaympäristössä tieteilijöillä ei myös-

kään ole enää etuoikeutta toimia julkisuuteen tulevan tutkimustiedon portinvartijoina. Toisaalta 

toimittajienkin rooli on muuttunut, ja tutkijat voivat sosiaalisessa mediassa puhutella mediaa tai 

suurta yleisöä suoraan, ilman uutismediaa, Esa Väliverronen (2016a, 145) muistuttaa. 

Omassa tutkimuksessani liikutaan tiedeviestinnän populaarilla tasolla. Erkki Karvosen (2014b, 172) 

mukaan populaari viestintä on laji, jossa yleisö täytyy eniten ottaa huomioon. Kohdeyleisön kiin-

nostusta täytyy herätellä ja ylläpitää vaihtamalla passiivi aktiivimuotoon, konkretisoimalla abstraktit 

yläkäsitteet ja kertomalla tutkimustuloksen yhtymäkohdista ihmisten elämään. (emt.) 

Käytännössä populaaria tiedeviestintää voidaan toteuttaa niin yleisöluentojen, tietokirjojen, 

blogitekstien, tiede-elokuvien, tiedekeskusten ja -tapahtumien kuin vaikkapa Instagram-sisältöjen 

kautta. Tiedeviestinnän lajikirjo on yhtä moninainen kuin ns. suuri yleisö. Joukossa voi olla 

opiskelijoita, opettajia, toimittajia, päättäjiä, rahoittajia, lapsia ja nuoria – ketä vain. Nyky-yleisön 

tietotaso voi koulutuksen tai harrastuneisuuden takia olla korkealla, ja vastaavasti yhden alan 

huippututkija voi olla toisen alan maallikko (Karvonen 2014b, 172).  

Populaarin tiedeviestinnän avulla varmistetaan tieteellisen tiedon leviäminen yhteiskunnassa, 

oiotaan väärinkäsityksiä ja kitketään huuhaa-uskomuksia. Tutkijoiden keskuudessa populaari 

yleisjulkisuus koetaan tärkeäksi myös rekrytointimielessä, sillä se auttaa saamaan omalle alalle 

tutkijoita ja opiskelijoita. Yleistajuisesta tiedeviestinnästä on nykypäivänä tullut myös yksi hanke-

rahoituksen ehto. Esimerkiksi Suomen Akatemia (2017) edellyttää strategisen tutkimuksen rahoi-

tusta hakevilta vuorovaikutussuunnitelmaa, jossa esitetään, miten tutkimustuloksista viestitään 

ulospäin. (Karvonen 2014a, 81.) 

 

 

2.3.2 Tietovajemallista kohti osallistavaa tiedeviestintää 

 

Käsitys populaarista tiedeviestinnästä on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana muuttunut 

ylhäältä alaspäin suuntautuneesta tiedevalistuksesta kohti vuorovaikutteisempaa ja tasavertaisempaa 
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mallia. Perinteinen tiedeviestintäkäsitys perustui jyrkkään kahtiajakoon sekä kansalaisten ja 

tieteilijöiden että tieteellisen tiedon ja popularisoidun tiedon välillä. Tietovaje-malliksi (Deficit 

Model) nimetyn suuntauksen mukaan tieteen saavutuksia ymmärtämätön yleisö eli tiedon puut-

teessa, ja tämä vaje pystyttiin täyttämään vain riittävällä määrällä tarkkaa, alkuperäistä tietoa. 

Tiedon popularisoiminen oli kuin epätarkan, heikkotasoisen kopion tekemistä tieteellisestä tiedosta 

ja sen mekaanista siirtämistä: täysin toissijaista uutta luovan tieteenharjoittamisen rinnalla. 

(Karvonen 2014b, 174.) Populaari tiedeviestintä nähtiinkin pitkään tutkimustyön ulkopuolisena 

toimenpiteenä, jonka pystyi ulkoistamaan ei-tieteilijöille tai entisille tai epäonnistuneille tutkijoille. 

Tiedon levittämisen muille kuin tiedeyhteisön jäsenille ajateltiin vähentävän tutkijan tieteellistä 

arvostusta ja mainetta. (Whitley 1985, 3.) 

Yhdysvalloissa syntyneessä tieteellisen lukutaidon (Scientific Literacy) suuntauksessa tieteellisen 

tiedon puutetta lääkittiin tuomalla kouluihin tiedekoulutusta ja teettämällä kansalaisille tieto-

kilpailun tapaisia kyselyitä tieteen perusteista. Hieman myöhemmin virinneessä brittiläisessä Public 

Understanding of Science (PUS) -konseptiossa yleisöltä arveltiin puuttuvan myös myötämielistä 

asennetta tiedettä kohtaan. Sen ajateltiin lisääntyvän, jos tutkijat tiedottaisivat tutkimuksistaan 

laajemmalle yleisölle ja edistäisivät näin tietoisuutta tieteestä. (Karvonen 2014b, 174–176.)  

Tietoisuuden levittäminen tai yksisuuntainen tieteestä tiedottaminen eivät välttämättä paranna 

yleisön asennetta tiedettä kohtaan (Karvonen 2014b, 176). Konkreettisesti perinteiseen tietovaje-

malliin nojaavan, holhoavan tiedekasvatuksen epäonnistuminen nähtiin hullun lehmän taudiksi 

ristityssä BSE-skandaalissa, jossa hierarkkinen ja salaileva viestintätyyli synnytti kansalaisissa 

vakavan epäluottamuksen sekä viranomaisia, poliitikkoja että tutkijoita kohtaan. (Väliverronen 

2016a, 182–183.) Sen seurauksena tietovaje-malli ja PUS-konseptio hylättiin, ja seuraavassa brit-

tiläisissä tiedeviestinnän linjauksessa ihanteeksi nostettiin tiedeyhteisön, sidosryhmien ja kansa-

laisten tasavertainen vuoropuhelu (Karvonen 2014b, 176–177).  

2000-luvun mittaan virinnyt tiedeviestinnän uusi paradigma sai nimekseen Public Engagement with 

Science (PES), jonka viestinnäntutkijat Sampsa Saikkonen ja Esa Väliverronen (2013, 416) ovat 

suomentaneet osallistavaksi tiedeviestinnäksi. Suuntauksesta on käytetty myös nimityksiä dialo-

ginen viestintä (Phillips 2011) ja mahdollistava viestintä (Koivukoski 2014). Avainsanoja uudessa 

tiedeviestinnässä ovat dialogi ja sitoutuminen muihin yhteiskunnan toimijoihin. Tiedeviestintä näh-

dään siinä vastavuoroisena oppimisprosessina yksisuuntaisen tiedottamisen ja valistamisen sijaan. 

Yhä useammin ajatellaan, että tiedeviestinnän tulisi perustua asiantuntijoiden ja maallikkojen väli-

selle vuoropuhelulle. (Saikkonen & Väliverronen 2013, 416–417.) 
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Osallistavalle tiedeviestinnälle on olemassa erilaisia määritelmiä. Osalle engagement merkitsee pää-

töksenteon demokratisointia, vuorovaikutusta ja yhteistä oppimista, toisille pikemminkin tieteen 

brändin vahvistamista. (Väliverronen 2016a, 179–180.) Oman tutkimusaiheeni kontekstissa ym-

märrän termin samoin kuin yritysviestinnässä ja mediateollisuudessa, jossa sillä tarkoitetaan 

yksinkertaisesti asiakkaiden tai yleisöjen sitouttamisesta aktiivisen viestinnän ja vuorovaikutuksen 

keinoin (ks. Napoli 2011, 96–99).  

Laajasti tarkasteltuna osallistavan tiedeviestinnän käytänteitä ovat kaikki epämuodolliset vuoro-

vaikutustilanteet tutkijoiden ja kansalaisten välillä, esimerkiksi julkisissa seminaareissa, tiede-

messuilla, -kahviloissa, -festivaaleilla, -tapahtumissa tai sosiaalisessa mediassa. Strukturoidummin 

kansalaisia tieteeseen osallistavat fokusryhmäkeskustelut, kansalaisraadit ja -paneelit, joita käyte-

tään tieteen ja teknologian soveltamiseen liittyvissä päätöksentekoprosesseissa. (Saikkonen & 

Väliverronen 2013, 417.)  

Osallistavan tiedeviestinnän ajatellaan lisäävän erilaisten sosiaalisten ja eettisten näkökulmien esiin-

tuloa tieteestä käytävässä keskustelussa ja siten legitimoivan ja parantavan tutkimustulosten käyttöä 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa (Whitmarsh ym. 2005, 85–86). Dialogin hyötyjä perustellaan 

usein tietyillä normatiivisilla arvoilla, kuten avoimuudella, läpinäkyvyydellä ja monimuotoi-

suudella. Avoin vuoropuhelu on tärkeä osa tervettä demokratiaa. (Saikkonen & Väliverronen 2013, 

419.)  

Britanniassa käynnistettiin 2000-luvun vaihteessa useita osallistavaan vuorovaikutukseen perustuvia 

tiedehankkeita. Ylevistä päämääristään huolimatta tulokset jäävät tutkijoiden arvioiden mukaan 

usein konsensuksen muodostamisen tai julkisen mielipiteen mittaamisen asteelle (esim. Kurath & 

Gisler 2009, 569). Kansalaisten suositukset, huolet ja kysymykset etenevät harvoin oikeasti päätök-

sentekijöiden tiedoksi tai osaksi vakiintuneita menettelytapoja. Esimerkiksi julkiset foorumit 

muodostuvat helposti pelkiksi kontrolloiduiksi kysymys–vastaus -tilaisuuksiksi vailla todellista 

vuoropuhelua. (Powell & Colin 2008, 127.)  

Ongelmia osallistavassa tiedeviestinnässä voi aiheuttaa etenkin dialogisuuden vaatimus. Jos osa-

puolten intressit eroavat kovasti toisistaan, kansalaisten ja tiedeyhteisön välille voi olla haastavaa 

tuottaa yhtenäisyyttä ja yksimielisyyttä. Suuret erot kansalaisten tietopohjassa voivat tehdä dialogin 

käymisen jopa mahdottomaksi. (Karvonen 2014b, 178). Rakentava keskustelu edellyttää aina 

riittävää ymmärrystä tieteen periaatteista ja menetelmistä. Ulla Järvi ja Tuukka Tammi (2016, 10) 

toteavat, että ”[K] kun tiedetään enemmän siitä, miten tieteellinen tieto syntyy, voidaan myös 

paremmin valmiuksin osallistua tutkimuksista ja niiden merkityksistä käytävään keskusteluun”.  
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Kriittisistä äänenpainoista huolimatta Saikkonen ja Väliverronen (2013, 420) näkevät, että 

osallistava tiedeviestintä on ollut askel avoimempaan ja demokraattisempaan suuntaan. Parhaim-

millaan se onnistuu edistämään aitoa vuoropuhelua ja yhteistä oppimista. Osallistamisen keinoin 

voidaan Väliverrosen (2016a, 183–184) mukaan parantaa osapuolten välistä luottamusta sekä 

ennakoida tulevia kiistakysymyksiä ja jännitteitä. Avointen kysymysten pohtiminen julkisessa 

keskustelussa on vähintään yhtä tärkeää. Tiede, viestintä ja ajattelu kehittyvät vuorovaikutuksessa. 

(emt., 15.) 

 

 

2.3.3 Dialogisuuden vaatimus on osa kansainvälistä tiedepolitiikkaa 

 

Tiedeviestinnän paradigmamuutos ilmentää laajempaa tieteen ja yhteiskunnan suhteissa 

tapahtunutta ja yhä käynnissä olevaa muutosta. Kansainvälisessä tiedepolitiikassa käydään tieteen 

yhteiskunnallisen vaikuttavuuspuheen rinnalla keskustelua tieteen ja yhteiskunnan vuoro-

vaikutuksesta. Tiedeviestinnässä eletään uutta digitaalisen toimintaympäristön muovaamaa 

avoimuuden aikakautta, jossa tieteen sisäisen julkisuusperiaatteen odotetaan avautuvan tiedeyhtei-

söstä laajemmin yhteiskuntaan. Tieteen tekijöiltä ja siitä viestiviltä odotetaan uudenlaista osaamista 

ja rohkeutta osallistua yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja vaikuttaa sen kehitykseen. Ympäri 

Eurooppaa on perustettu organisaatioita tukemaan tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. (Ks. 

esim. Väliverronen 2016a.)  

Suomessa viestinnän avoimuuden ja dialogisuuden vaatimus on kirjattu sekä kansalliseen toimen-

pideohjelmaan että lakiin. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan vuonna 2013 julkaisemassa 

ensimmäisessä toimenpideohjelmassa Tiede kuuluu kaikille todettiin, että ”vaatimus tieteen avoi-

muudesta ja kansalaistiede avaavat yleisölle uusia mahdollisuuksia osallistua tieteen ja tutkimuksen 

kentän toimintaan niin tutkimusaiheiden mietinnässä, tutkimuksen toteuttamisessa kuin tutkimuksen 

tulosten arvioinnissa ja sovelluksissa” (TJNK 2013, 7). Tiedeviestinnän uusien vuoden 2017 suosi-

tusten julkistamista odotetaan tätä tutkielmaa kirjoittaessani. Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti -

toimenpideohjelman luonnoksessa (TJNK 2017) tiedeviestinnän ohjeet tiivistetään kuuteen kohtaan: 

1. Viesti rohkeasti. 

2. Mahdollista tiedeviestintä. 

3. Tee tieteen tekemistä näkyväksi. 

4. Vaikuta vastuullisesti. 
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5. Tietokulttuuri rakentaa yhteiskuntaa. 

6. Tiede kuuluu kaikille. 

Nykyisessä yliopistolaissa (2009/588 § 2) puolestaan todetaan, että yliopistojen tulee vapaan 

tutkimuksen ja ylimmän opetuksen lisäksi ”edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa 

muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta”.  

Tieteen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta on jäsennetty esimerkiksi postnormaalin tieteen 

käsitteen avulla (alun perin esim. Funtowicz & Ravetz 1993). Aku Heinosen ja Tiina Raevaaran 

(2012, 3) mukaan vuorovaikutuksen ajatellaan postnormaalissa kontekstissa koostuvan yhtäältä 

tiedeyhteisön tulosten virtaamisesta yhteiskunnan käyttöön ja toisaalta yhteiskunnan tarjoamien 

resurssien virtaamisesta tiedeyhteisölle. Resurssien mukana tulee lisäksi vaatimuksia siitä, miten 

niitä tulisi käyttää. (emt.)  

Jos tiedeyhteisössä ei ymmärretä vastavuoroisuuden merkitystä, sillä voi olla pysyviä tai ainakin 

pitkäkestoisia vaikutuksia esimerkiksi tutkimuksen saamiin resursseihin. Tieteellistä tutkimusta 

arvioidaan nykyään useilla julkisilla foorumeilla ja siihen pyrkivät omien intressiensä mukaisesti 

vaikuttamaan monet tiedeyhteisön ulkopuoliset toimijat. Ääritapauksessa tutkimuksen julkinen 

rahoitus saattaa riippua siitä, miten jokin tutkimusala nähdään julkisuudessa. (Heinonen & Raevaara 

2012, 3–4).  

Myös Erkki Kaukonen (2004, 69) näkee, että yliopisto elää muun yhteiskunnan kanssa materiaa-

lisessa ja henkisessä vaihtosuhteessa: yliopisto tuottaa yhteiskunnalle tutkintoja, tutkimustietoa sekä 

koulutus- ja tutkimuspalveluja, ja yhteiskunta antaa sille vastineeksi resursseja, institutionaalisen 

aseman, arvostusta ja tietyn toimintavapauden.  

Erkki Karvonen (2014a, 64–66) lähestyy vuorovaikutussuhdetta Georg Simmelin esittämän 

yhteiskunnallistumisen (Vergesellschaftung) käsitteen avulla: Kun tutkija on tekemisissä yhteis-

kunnan eri tahojen kanssa ja ratkoo ongelmia, hän yhteiskunnallistuu eli oppii näiden tahojen kielen 

ja kulttuurin. Osaaminen ja asiantuntemus karttuvat vuorovaikutuksessa, joka parhaimmillaan syn-

nyttää molemminpuolista ymmärrystä. Toisaalta liiallinen yhteiskunnallistuminen jonkin tahon 

kanssa voi johtaa pahimmillaan jopa tieteen riippumattomuuden menettämiseen, jos yliopisto alkaa 

tilaustyönä tuottamaan yhteiskunnalle hyödyllisiä osaajia, ratkaisuja sekä poliittisesti ja 

taloudellisesti tarkoitushakuista tietoa. 
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2.3.4 Populaaria tiedeviestintää uudella kentällä 

 

Populaarin tiedeviestinnän kenttä on voimakkaasti laajentunut Suomessa viime vuosina. Yliopistot 

ja tutkimuslaitokset ovat vahvistaneet viestintätiimejään ja ryhtyneet markkinoimaan tutkimusta yhä 

näkyvämmin. Tutkijoille on järjestetty tutkimusviestinnän koulutusta, ja markkinoille on ilmestynyt 

runsaasti tiedeviestinnän opaskirjoja. Muun muassa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Tieteen 

tiedotus ry. ja Suomen tiedetoimittajain liitto ovat järjestäneet ja tukeneet erilaisia tiedeviestinnän 

hankkeita. Tieteen päivät ja Heurekan tapaiset tiedekeskukset ovat päivittäneet toimintaansa vuoro-

vaikutteiseen suuntaan ja keräävät vuosi vuodelta enemmän kävijöitä. (Ks. esim. Väliverronen 

2016a, 16–18, 145–158.) 

Yhteiskunnassa on käynnistynyt lisäksi avointa tiedettä ja julkaisemista edistäviä uudistusliikkeitä, 

joissa tieteellinen tieto pyritään saamaan maksumuurien takaa kaikkien käyttöön. Kansalaistieteen 

projekteissa yleisö on otettu mukaan tutkimukseen keräämään tietoa. Esimerkiksi Järviwiki ja 

Birdlifen Pihabongaus ovat jo pitkään jatkuneita kansalaistiedeprojekteja. (Ks. esim. Väliverronen 

2016a, 16–18, 145–158.) Avointa tiedettä tehdään myös podcastien avulla esimerkiksi Itä-Suomen 

yliopistossa, jossa biologian perusopintojen luentoja on tiivistetty ja tallennettu äänitiedostoihin.   

Perinteisessä tiedejournalismissa on käynyt sama myllerrys kuin muussakin journalismissa. 

Sanomalehdet ja muut uutismediat ovat digitalisaation sysäämässä viestinnän murroksessa karsineet 

tiedetoimituksiaan ja -sivujaan. Silti tiede on yhä näkyvämmin esillä mediassa ja julkisessa 

keskustelussa. Monet perinteiset joukkoviestimet ovat siirtyneet osaksi verkkoon, ja tieteen ja 

teknologian saavutuksista saa lukea sanomalehtien uutissivujen ja aikakauslehtien palstojen lisäksi 

erilaisilta verkkosivustoilta ja sosiaalisen median kanavista. (Väliverronen 2016a, 147–148.) 

Televisiossa ja radiossa tiedeohjelmien tarjonta on kansainvälisestikin arvioiden poikkeuksellisen 

runsasta (Lehmkuhl ym. 2012, 1002).  

Internetin ja sosiaalisen median kehitys itsessään ovat synnyttäneet paljon uusia populaarin tiede-

viestinnän areenoita. Tiedeblogit yleistyivät nopeasti 2010-luvulla, ja nyt niitä on esimerkiksi perin-

teikkäillä Nature ja Science -tiedelehdillä (Kortelainen 2014, 159). Tiedeviestinnän lehdistä blogeja 

ylläpitää muun muassa Public Understanding of Science.  

Tiedeblogien lisäksi erilaiset tiedeaiheiset verkkosivustot ja -palvelut ovat kasvattaneet tieteen 

suosiota uusien, entistä nuorempien yleisöjen keskuudessa. Tunnetuimpia tiedetwiittaajia fanitetaan 

Väliverrosen (2016a, 146) mukaan ”kuin urheilutähtiä tai viihdejulkkiksia”. Esimerkiksi brittiläinen 

I Fucking Love Science -verkkosivusto (2017) on Facebookissa saavuttanut yli 25 miljoonaa 
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tykkääjää. Australialainen The Conservation puolestaan on kohonnut akateemisella mutta laajaa 

yleisöä kiinnostavalla sivustollaan maansa suosituimmaksi riippumattomaksi uutissivustoksi. (Väli-

verronen 2016a, 146.) Suomessa kiinnostavia tiedeviestinnän avauksia ovat viime vuosina olleet 

muun muassa faktantarkistuspalvelu Faktabaari, verkkojulkaisu Tiedetuubi, tiedemedia Uutistamo 

ja tutkijoille suunnattu Skolar-palvelu (emt, 16). 

Sosiaalinen media on avannut uudenlaisen foorumin ennen kaikkea tieteilijöiden ja yleisön 

kohtaamiselle. Yleisö voi olla suoraan yhteydessä korkeantason tutkijoihin, mikä aiemmin ei ollut 

mahdollista. Tutkijat vastaavasti eivät välttämättä enää tarvitse toimittajien tai tiedottajien kaltaisia 

välittäjiä, vaan he voivat itse jakaa tutkimustietoa ja asiantuntemustaan somessa. Yleisön suora 

osallistaminen on sosiaalisessa mediassa periaatteessa helppoa, mutta somepresenssin ylläpitäminen 

ja tieteellisen tiedon puolustaminen vaativat tutkijoilta aikaa, sitoutumista ja reaaliaikaista 

reagointia. Sosiaalinen media on julkinen tila, jossa kuka tahansa voi milloin tahansa haastaa 

tieteellisen tiedon tuottajat. (Birch 2011, 285 –287.) 

Esa Väliverronen (2016a, 149) muistuttaa, että teknologia itsessään ei muuta viestinnän rakenteita 

eikä käytänteitä. Niinpä on toiveajattelua kuvitella, että tiedeviestinnän vanhat yksisuuntaiset 

käytännöt olisivat verkossa automaattisesti muuttuneet aidosti vuorovaikutteiseksi. (emt., 145.) 

Sosiaalista mediaa käytetään edelleen myös yksisuuntaisesti tietovaje- ja jatkumomallin kuvaamalla 

ylhäältä alaspäin suuntautuvalla tavalla. Esimerkiksi L. Carimin ja C. Warwickin (2013, 2) 

tutkimusrahoitusorganisaatioita tarkastelevassa tutkimuksessa ilmeni, että sosiaalisen median 

tarjoamat mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen jätetään organisaatioissa monesti käyttämättä. Useat 

organisaatiot pikemminkin siirtävät tietoa sosiaalisen median tiliensä kautta kuin olisivat läsnä 

keskusteluissa (emt.)  

Samoin kansainvälisiä tiedeblogeja tutkinut Inna Kouper (2010, 2) on havainnut, että niitä käytetään 

hyvin vaihtelevasti niin perinteiseen yksisuuntaiseen tieteen tuloksista tiedottamiseen kuin 

vilkkaaseen vuoropuheluunkin. Jotta tiedeblogit toimisivat aidosti lukijoita osallistavina 

tiedeviestinnän väylinä, niissä tulisi informoida yleisöä uusista tutkimustuloksista, selittää teorioita 

ja tuloksia ymmärrettävästi, arvioida muiden tutkijoiden tutkimuslöytöjä ja -väitteitä sekä otettava 

kantaa myös kiistanalaisiin tiedeaiheisiin. Kirjoittajina olisi ammattitutkijoiden rinnalla hyvä olla 

muita tieteestä kiinnostuneita. Tiedebloggaajien tulisi niin ikään olla tietoisia yleisöistään ja 

toivotettava keskusteluun tervetulleeksi tavalliset kansalaiset, jotka eivät ole asiantuntijoita 

tiedeaiheissa (emt., 9.) 16). 

Puutteistaan huolimatta sähköiset viestintäfoorumit ovat tuoneet tiedeviestinnälle enemmän 

liikkumavaraa, uusia yleisöjä ja vuorovaikutteisuutta. Sen rinnalla elävät edelleen perinteiset 
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säädellymmät ja konservatiivisemmat tiedeviestinnän menetelmät, kuten yleistajuiset tietokirjat ja 

tiedeartikkelit. (Strellman & Vaattovaara 2013, 20.) 

 

 

2.4 Organisaatioviestinnän näkökulma 

 

2.4.1 Organisaatioviestintä käsitteenä  

 

Organisaatio- eli yhteisöviestintä on yksi tutkimuskohdettani raamittava tarkastelukulma. Kun 

tutkin suomalaisten yliopistojen Instagram-viestintää, tutkin samalla tiedeorganisaatioiden yhteisö-

viestintää. Yhteisöviestintä on osa viestinnän perinteistä kolmijakoa, jossa kaksi muuta osa-aluetta 

muodostuvat puhe- eli keskinäisviestinnästä sekä joukkoviestinnästä. Kutakin osa-aluetta vastaa 

periaatteessa oma tutkimusalansa: puheviestintä operoi yksilön, yhteisöviestintä organi-saation ja 

joukkoviestintä koko yhteiskunnan ja kulttuurin tasolla. (Karvonen 2002.)  

Yhteisöviestinnässä tutkimuksen ja opetuksen kohteita ovat yhteisöjen tiedottaminen ja 

julkisuustyö, viestinnän johtamisfunktio ja sisäinen yhteydenpito sekä asiakas-, ympäristö- ja 

yhteiskuntasuhteiden hoito eli pr-toiminta. Yhteisöviestintä pitää sisällään sekä sisäisen 

(organizational communication, personnel communication) että ulkoisen viestinnän (suhdetoimin-

nan, public relations) työyhteisöissä ja muissa yhteiskunnan organisaatioissa. Yhdysvaltalaisessa 

tutkimusperinteessä työyhteisöjen ja muiden organisaatioiden viestintää tutkivia oppiaineita ovat 

business communication, corporate communication, management communication sekä public 

relations. (Karvonen 2002.) 

Tutkimusalana yhteisöviestintä on nuori. Se syntyi 1940–60-luvulla Yhdysvalloissa organisaatio- ja 

johtamisteorioiden kontekstissa ja vakiintui omaksi tieteenalakseen vasta 1970-luvun lopussa 

(Åberg 2000, 91). Eroa organisaatiopsykologiaan, -sosiologiaan sekä -käyttäytymisen tutkimus-

alueeseen on yhä vaikeaa tehdä, koska viestinnän yhteydet organisaation kaikkeen muuhun toimin-

taan ovat niin tiiviit (Daniels ym. 1997, 4, 6–7). 

Angloamerikkalaisessa kulttuurissa organisaation viestintä ymmärrettiin 1980-luvulle asti yksisuun-

taisena vaikuttamisyrityksenä, markkinointina ja PR:na, johon myös tiedottamisen luettiin sisäl-

tyvän. Huomio painottui vahvasti organisaation ja lehdistön välisiin suhteisiin, ja moni osa-alue 

nykyisestä yhteisöviestinnästä jäi huomioimatta. Markkinoinnin ja PR:n yhdistävän uuden 
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paradigman etsintä käynnistyi 1990-luvun alkupuolella. Nykyinen yhteisöviestinnän käsitys kattaa 

koko organisaation ja laajan joukon viestinnän muotoja, kuten mainonnan, sisäisen viestinnän, 

kriisiviestinnän, muutosviestinnän sekä sijoittajasuhteet. (Cornelissen 2011, 4, 16 ja Åberg 2000, 

99.)  

Englanninkielinen Corporate Communications -termi viittaasi alun perin suurien, kaupallisten 

yritysten eli korporaatioiden viestintään. Euroopassa sille annettiin laajempi merkitys, ja sillä 

tarkoitetaan nykyisin minkä tahansa organisaation viestintää. (Hallahan ym. 2007, 18.) 

Yhteisöviestintä on käsitteenä melko tuore, sillä se omaksuttiin PR:n suomenkieliseksi vastineeksi 

vasta 1990-luvulla. Sen rinnalla Suomessa käytetään käsitettä yritysviestintä, jos viitataan yksi-

tyisen sektorin organisaatioiden viestintään. Yhteisöviestinnän synonyymina käytetään termiä 

organisaatioviestintä, vaikka ne eivät tarkoitakaan aivan samaa. (Juholin 2009, 22.) Åberg (2000, 

21–22) erottelee käsitteet niin, että organisaatioviestintä sisältää kaiken organisaatiossa tapahtuvan 

virallisen ja vapaamuotoisen viestinnän, ja yhteisöviestintä viittaa laajasti sisäiseen ja ulkoiseen 

tiedotus- ja yhteystoimintaan. 

Käytännössä yhteisö- ja organisaatioviestinnällä tarkoitetaan erilaisten yhteisöjen, kuten yritysten, 

julkishallinnon organisaatioiden ja järjestöjen, johdettua ja ammattimaista viestintää. Laajasti ottaen 

se kattaa kaiken tiedonvaihdannan, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden, joka syntyy 

organisaatioiden sisällä ja niiden käydessä vuoropuhelua ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa. 

(Juholin 2009, 21–22.)  

Omassa työssäni käytän rinnakkain molempia suomenkielisiä termejä tekemättä eroa merkitysten 

välille. Työ- ja tiedeyhteisön sijasta puhun lähinnä organisaatiosta tai tiedeorganisaatiosta. Syynä on 

kielellinen vivahde-ero: en tutki yliopistojen Instagram-viestintää yhteisön sisäisen viestinnän 

kannalta, vaan (tiede)organisaation julkisena, tavoitteellisena ja johdettuna toimintana. Organ-

isaatioksi ymmärrän Juholinin (2009, 11) tapaan minkä tahansa toiminnallisen kokonaisuuden, jolla 

on tarkoitus ja tavoitteet sekä tarve kertoa itsestään ja kommunikoida ympäristönsä kanssa.  

 

 

2.4.2 Organisaatioviestinnän tehtävät 

 

Teoreettisesti organisaatio- ja yhteisöviestintää voidaan tarkastella lukuisista eri viestinnän 

näkökulmista, kuten prosessi- tai semioottis-kulttuurisesta perspektiivistä, tai järjestelmä-, sovite- 

tai funktiomallien kautta (Åberg 2000, 96). Oman tutkimusasetelmani kannalta pidän mielekkäänä 

funktio- eli toimintamallia, joka keskittyy yhteisöviestinnän tehtäviin. Viestintä ei organisaatiossa 
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ole itsetarkoitus, vaan sen tehtävä on palvella organisaatiota sen itselleen asettamien tavoitteidensa 

saavuttamisessa. Siihen viittaa jo sana organisaatio, joka tulee työkalua tai instrumenttia tarkoitta-

vasta kreikan kielen sanasta organon. (Karvonen 2002.)  

Funktio- eli toimintamallit ovat syntyneet sosiaaliantropologian piirissä, jossa vieraita ihmisryhmiä 

tutkittaessa oli luontevaa kysyä: Miksi? Sama kysymys toistuu viestinnän tutkimuksessa käytetyissä 

funktiomalleissa. (Åberg 2000, 97.) Omassa tutkimuksessani voidaan funktiomallin näkökulmaa 

soveltaen kysyä: Miksi suomalaisyliopistot käyttävät Instagramia? Mikä on Instagram-viestinnän 

funktio niiden ulkoisessa viestinnässä?  

Åberg (2000, 100) esittää organisaatioviestinnälle viisi funktiota: 1) perustoimintojen tuki, 2) työ-

yhteisön pitkäjänteinen profilointi, 3) informointi, 4) kiinnittäminen sekä 5) sosiaalinen vuoro-

vaikutus. Juholin (2009, 55–67) puolestaan katsoo yhteisöviestinnän tehtäviksi päivittäisen 

(työ)viestinnän, informoinnin, yhteisöllisyyden rakentamisen, profiloinnin, maineen ja imagon 

rakentamisen, markkinoinnin tukemisen ja brändijohtamisen, vaikuttamisen sekä organisaation 

spontaanin vuorovaikutuksen.  

Joep Cornelissen (2011, 5) määrittelee organisaatioviestinnän ennen kaikkea sisäisen ja ulkoisen 

viestinnän johtamisen funktioksi, jonka tarkoituksena on rakentaa, vakiinnuttaa ja ylläpitää suo-

tuisaa mainetta niiden osallisten ryhmien keskuudessa, joista organisaatio on riippuvainen.  

Osallisiksi ryhmiksi voidaan käsittää yhteisön tuntemat tai tiedossa olevat sidosryhmät (kuten 

asiakkaat, omistajat ja rahoittajat) tai laajemmin stakeholderit eli kaikki osapuolet, joihin organi-

saation toiminta vaikuttaa tai jotka vastaavasti voivat itse vaikuttaa organisaation. Stakeholder-

teorian mukaan yhteisön olemassaolo edellyttää, että yhteisö pystyy täyttämään stakeholder-ryh-

miensä legitiimit odotukset ja tarpeet. Jotta erilaisten ryhmien tarpeisiin pystyy vastaamaan, tarvi-

taan yhteydenpitoa, ympäristön luotausta ja keskusteluteemojen hallintaa. (Juholin 2009, 41–42, 

199–200.) 

Maineen voi puolestaan ymmärtää ”arvostelevaksi maininnaksi”, jossa jokin koetaan tietynlaiseksi 

ja tämä kokemus välitetään toisille, jaetaan toisten kanssa (Karvonen 2000, 64–65). Hyvä maine 

nousee organisaation sisäisistä suhteista, toimintakulttuurista ja todellisesta toiminnasta (Smythe 

ym. 1992, 3–9). Kuten Karvonen (2000, 69) toteaa: tärkeää on todella olla jotain, ei vain näyttää 

joltakin.  

Maine syntyy arkisissa kohtaamisissa: aina kun organisaation jäsen tai edustaja on yhteydessä yhtei-

sölle merkitykselliseen henkilöön (Juholin 2009, 197). Yhteisöstä syntynyt mielikuva on erilaisten 

tietojen ja vaikutteiden summa. Siihen vaikuttaa paitsi kohteesta saatu informaatio, myös vastaan-
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ottajan eri syistä johtuvat taipumukset tulkita sitä. (Karvonen 2000, 57). Kohtaamisissa on aina 

välttämättä kaksi osapuolta ja lopputulos riippuu molemmista (Karvonen 1999, 52, 93–97).  

Hyvä maine kasvattaa organisaation luottamuspääomaa, jonka varassa ihmiset tekevät päätöksiä 

(Smythe ym. 1992, 3–9). Tunnettuihin organisaatioihin, henkilöihin, tuotteisiin ja palveluihin suh-

taudutaan myönteisesti, ilman ennakkoluuloja. Epätietoisuus sitä vastoin synnyttää kielteisyyttä, 

mikä on organisaation toiminnan kannalta selkeä toiminnan este. (Siukosaari 2002, 30.) 

Suotuisan maineen hankkiminen vaatii vuorovaikutusta ja verkottumista, mikä taas edellyttää pitkä-

jänteistä ja tavoitteellista viestinnän strategia- ja analyysityötä. Organisaation on seurattava 

tiedotusvälineitä, mielipidetutkimuksia ja mielipideilmastoa sekä pyrittävä havainnoimaan, mitä 

organisaatiosta puhutaan ja ajatellaan. (Wilcox ym. 1998, 4.) Hyvän maineen rakentuminen voi 

viedä vuosia (Young 1996, 12).  

Hyvää ulkoista mainetta ei synny, ellei organisaatiolla ole ensin hyvää sisäistä mainetta. Ihmisten 

talon sisällä on tunnettava luottamusta organisaation toimintaan ja johtamistapaan, ennen kuin hy-

vän ulkoisen maineen voi saavuttaa. Hyvän maineen hankkiminen on organisaatiossa kaikkien 

velvollisuus. (Smythe ym. 1992, 61–69). Sekä johdon, esimiesten, alaisten, avainhenkilöiden että 

henkilöstön on tiedettävä, miten ja miksi organisaatiossa viestitään. Viestinnän – ja yhteisön – ta-

voitteisiin päästään, ”kun yhteisölle tärkeiden ihmisten tajunnassa on oikea mielikuva yhteisöstä ja 

tiedonkulku talossa, talosta ja taloon on vilkasta ja vuorovaikutteista.” (Siukosaari 2002, 11, 19–20, 

29-31.) Toisin sanoen: kun organisaatiossa kaikki ovat sisäistäneet sen vision, arvot, etiikan ja 

strategian ja ilmentävät niitä kaikessa toiminnassaan mukaan lukien organisaation ulkoinen viestintä 

(Smythe ym. 1992, 20–24). 

Anssi Siukosaari (2002, 12) nostaa organisaation yhteisöviestinnän toiseksi päätehtäväksi yhteys- ja 

suhdetoiminnan rinnalle organisaation sisäisen ja ulkoisen tiedotustoiminnan, jonka tavoitteena on 

avoimen ja vuorovaikutteisen tiedonkulun varmistaminen. Tiedottamisen onnistuminen vaatii 

tiedon karsimista ja kohdistamista oikeille vastaanottajille. Oikeita tietoja on vaikea erottaa sano-

mien tulvasta, jos turhia tietoja ei ole karsittu pois. Myös palautteen saaminen, hankkiminen ja 

käsittely ovat tärkeä osa viestinnän kehittämistä. Tarvitsemme jatkuvasti tietoa siitä, miten sano-

mamme ovat vaikuttaneet. Palautteella on lisäksi oltava vaikutusta. (Siukosaari 2002, 29–30.)  

Muita yhteisöviestinnän toimintoja ovat Siukosaaren (2002, 15, 17) mukaan yhteisökulttuurin 

vaaliminen, yhteisöilmeen kehittäminen (design management), yhteisökuvamainonta, hyvän-

tekeväisyys tai sponsorointi sekä luotaus (scanning, monitoring). 
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Gary L. Kreps (1990, 11 - 12) kuvaa yhteisöviestintää prosessiksi, jossa organisaation jäsenet kerää-

vät ja kasvattavat organisaation ja siellä ilmenevien muutosten kannalta relevanttia tietoa. Viestintä 

luo organisaatiossa vaikutusmahdollisuuksia, tukee sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 

auttaa toteuttamaan muutoksia. (emt.) Se tekee mahdolliseksi erilaisten tilanteiden analysoinnin ja 

auttaa valitsemaan tarkoituksenmukaisen viestintästrategian (Conrad 1994, 2).  

Yhteisöviestintä on tiiviisti kytköksissä organisaation toiminnan tehokkuuteen, tuloksellisuuteen, 

osaamiseen ja työhyvinvointiin. Se on organisaatiolle yhtä tärkeä voimavara kuin ihmiset, laitteet, 

koneet ja raha. Onnistuessaan viestintä tukee organisaation päivittäistä toimintaa, kuten suun-

nittelua, johtamista, henkilöstöhallintoa, tuotantoa, markkinointia, myyntiä ja logistiikkaa. Siksi 

yhteisöviestintää on suunniteltava, sille on asetettava ymmärrettäviä, selkeitä ja organisaation 

toimintaa tukevia tavoitteita, sitä on toteutettava ja sen onnistumista on arvioitava kuten muutakin 

organisaation toimintaa. (Åberg 1997, 9–10, 27 ja Siukosaari 2002, 29, 31.) 

 

 

2.4.3 Sosiaalisen median vaikutukset organisaatioviestintään 

 

Sosiaalisesta mediasta on tullut digitaalisessa toimintaympäristössä keskeinen organisaatio-

viestinnän kanava. Aiemmin organisaatiot pitivät yhteyttä sidosryhmiinsä lähinnä verkkosivujen ja 

sähköpostin välityksellä (Springston 2011). Nyt aikaa, rahaa ja resursseja satsataan sosiaaliseen 

mediaan. Sen avulla organisaatiot voivat välittää informaatiota ja saada yhteyden laajempaan ja 

yksilöllisesti valikoidumpaan yleisöön kuin koskaan ennen. (McCorkindale & DiStaso 2013, 497.)  

Yritystoiminnan puolella sosiaalisen median vaikutus koetaan laaja-alaisimmin sisäisessä 

viestinnässä ja toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista yli hierarkkisten, 

organisatoristen ja maantieteellisten rajojen katsotaan lisänneen tietotyön tuottavuutta. Toisaalta 

sosiaalinen media on tehnyt liiketoiminnasta aiempaa läpinäkyvämpää ulospäin sekä mahdollistanut 

uudenlaisen, entistä itseohjautuvamman työyhteisömallin synnyn. Avoimeen tiedonkulkuun perus-

tuvasta strategiasta on tullut käyttökelpoinen perusta organisaatioiden toiminnalle. (Isokangas & 

Kankkunen 2011, 7, 68). 

Organisaation maineen rakentamisen ja ylläpitämisen kannalta sosiaalinen media on avainroolissa. 

M. Fertik ja D. Thompson (2010, 16) esittävät, että ”[Y] your online reputation is your reputation”. 

Antti Isokangas ja Petteri Kankkunen (2011, 12) puolestaan kirjoittavat, että ”sosiaalinen media on 

puhkonut yritysten julkisivuihin uusia näköalaikkunoita, joista kuka tahansa voi kurkistaa sisään”. 
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Tämä pätee organisaatioihin laajemminkin. Yhteisöt eivät enää pysty hallitsemaan, mitä niistä ker-

rotaan julkisesti. Organisaatioista puhutaan sosiaalisessa mediassa, vaikka ne eivät siellä itse 

olisikaan (Forsgård & Frey 2010, 46).  

Organisaatiokansalaisuus (corporate citizenship) tai organisaation yhteiskuntavastuu (corporate 

social responsibility) eivät ole mitään uusia ilmiöitä (ks. Karvonen 2000, 71; Juholin 2009, 189–

190), mutta sosiaalisen median aikakaudella ne ovat nousseet korostetusti tarkasteluun. Opti-

mistisimmat ovat esittäneet, että organisaatiot toimivat tulevaisuudessa nykyistä eettisemmin läpi-

näkyvyyden väistämättömänä seurauksena. Asioiden piilottelu on liian rohkeaa uhkapeliä, koska so-

siaalisen median välityksellä minkä tahansa lipsautus saattaa hetkessä levitä ympäri maailmaa. 

(Isokangas & Kankkunen 2011, 19.)  

Toisaalta organisaatioiden voi olla digitaalisessa tietotulvassa entistä vaikeampi erottua muista ja 

saada viestinsä kuulluksi. Arvioiden mukaan jokainen meistä altistuu päivittäin jopa 13 000 mainos-

viestille. Monet organisaatiot luottavat tänä päivänä monikanavaiseen viestintään, jossa eri kana-

vissa julkaistut viestit täydentävät toinen toistaan saavuttaen kokonaisvaltaisemman vaikutuksen 

kuin yksikään viesti yksinään. (Cornelissen 2011, 23.)  

Kaupallisella puolella sosiaalisesta mediasta ovat parhaiten hyötyneet ne organisaatiot, jotka ovat 

mieltäneet sosiaalisen median pikemminkin asiakas-, yhteistyökumppani- ja työntekijäsuhteiden 

hoitamisen kuin markkinoinnin kanavaksi ja hyödyntäneet sitä sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

Läpinäkyvään toimintatapaan siirtyminen on tyypillisesti kasvattanut tiedon kysyntää ja siten 

vaatinut organisaatiolta lisäresursseja viestintään. Onnistuminen sosiaalisessa mediassa on edel-

lyttänyt viestinnän, markkinoinnin, myynnin ja tietohallinnon lisäksi henkilöstöhallinnon 

osallistumista kehitystyöhön ja toteutukseen. (Isokangas & Kankkunen 2011, 27.) Jussi Luukkonen 

(2009, 259) korostaa, että digitaalinen viestintä on aina ryhmätyötä.    

Sosiaalista mediaa voidaan toisaalta hyödyntää tehokkaasti markkinoinnissa ja PR-viestinnässä. 

Sidosryhmäsuhteita voi onnistuneen someviestinnän avulla vahvistaa. Parhaassa tapauksessa seu-

raajat saadaan avoimen vuoropuhelun avulla valjastettua organisaation puolestapuhujiksi. 

(Cornelissen 2011, 153–156.) Kriisitilanteissa sosiaalinen media on erittäin tehokas kanava asiak-

kaiden ja suuren yleisön luottamuksen palauttamisessa (Isokangas & Kankkunen, 2011, 45).  

Sosiaalinen media vaatii selkeät prosessit sisällön tuottamiselle, tekniselle toteutukselle ja yllä-

pidolle sekä seurannalle. Niiden hallitseminen edellyttää organisaatiolta monenlaisten uuden-

tyyppisten taitojen kehittämistä. Tekstin kirjoittaminen on vain jäävuoren huippu. Digitaalisessa 

jakelukanavassa viestinnällinen teho tai tuho syntyy useiden mediaelementtien vaikutuksesta: 

äänestä, valokuvasta, grafiikasta, animaatiosta, videosta, tietokannasta ja vuorovaikutteisuudesta. 
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Kaikkia elementtejä on opittava käyttämään ja yhdistelemään viestinnällisesti oikein. (Luukkonen 

2009, 252, 256–256.)  

Kerronnallisesti digitaalinen ilmaisu on pirstaleista ja poikkeaa siten perinteisestä kerronnasta. 

Sosiaalista mediaa ja internetiä käytetään epälineaarisesti selaamalla. Multimediailmaisulle on 

rakennettava oikein valittujen vuorovaikutteisten keinojen avulla kerronnallinen pohja, joka ilmai-

see haluttuja sisältöjä tehokkaasti ja luovasti. Muutoin ilmaisu jää käyttäjän kannalta käsittä-

mättömäksi mediasilpuksi. (Luukkonen 2009, 258–259.)  

Toisaalta uudet viestintämenetelmät ovat tehneet joistakin vanhoista viestintätaidoista entistä tärke-

ämpiä. Esimerkiksi ytimekkään, ymmärrettävän ja johdonmukaisen tekstin tuottaminen sekä hyvä 

puhetaito nähdään sosiaalisen median aikana edelleen merkityksellisinä taitoina (Isokangas & 

Kankkunen 2011, 8, 67).  

Koska sosiaalisen median ja internetin ydin on vuorovaikutteisuudessa, pelkästään oman, kiinnosta-

vankaan sisällön tuottaminen viestintäkanavaan ei riitä. Organisaation on oltava sosiaalisessa 

mediassa muutoinkin aktiivinen. (Kortesuo 2014, 16.) Christina Forsgård ja Juha Frey (2010, 39–

42) rohkaisevat organisaatioita entistä henkilökohtaisempaan palveluun ja vuoropuheluun sosi-

aalisessa mediassa. Mainonnan sijaan yleisö kaipaa organisaation edustajien läsnäoloa, huolen-

aiheiden kuuntelemista, kysymyksiin vastaamista ja keskustelua. 

 

 

2.4.4 Yliopistot viestivät 

 

Yliopistojen viestinnästä vastaa tavallisesti yliopiston johtajan alaisuudessa työskentelevä viestintä-

tiimi, johon kuuluvat viestintäjohtaja sekä omat osastot ja vastuuhenkilöt viestinnän ja suhde-

toiminnan eri osa-alueille (Wilcox ym. 1998, 412–413).  

Laura Tauriaisen (2017, 23) tekemän kartoituksen mukaan viestintätiimin tehtäviä suomalais-

yliopistoissa ovat viestintäyksikön johtaminen, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen, markkinoin-

tiviestintä, mediasuhteet ja –yhteistyö, tiedottaminen, tutkimusviestintä, sosiaalisen median vies-

tintä, varainhankinta ja alumnisuhteet sekä koulutusmarkkinointi ja asiakaspalvelu. (emt.) 

Yliopiston viestintätiimi on yleensä myös tutkijayhteisön apuna sen jäsenten asioidessa tiedotus-

välineiden kanssa. Viestinnän ammattilaisilla on arvokasta asiantuntemusta mediamaailman kohtaa-

misesta ja sen jakelukoneistosta. (Vainikainen 2013, 93.)  
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Yliopiston viestintätiimin tärkein työkalu on viestintästrategia. Viestintästrategiaan voi sisältyä 

tarkempia strategioita tai viestintäsuunnitelmia pienemmille osa-alueille, esimerkiksi sosiaalisen 

median viestinnälle. Åbergin (1997, 175) mukaan viestinnän strategisessa suunnittelussa on kyse 

sellaisten viestinnän peruslinjojen hahmottelusta, joiden avulla viestintä saadaan tukemaan koko 

organisaation strategisia tavoitteita. Viestintästrategian perimmäinen tarkoitus on auttaa organisaa-

tiota saavuttamaan itselleen asettamansa tavoitteet (Juholinin 2009, 99). 

Yliopistoviestinnän suurimman sidosryhmän muodostavat opiskelijat ja heidän perheensä. Korkea-

koulujen asiakkaina voi olla tuhansia opiskelijoita, joista tulee myöhemmin yliopistonsa alumneja. 

Alumnit ja lahjoittajat ovat toinen yliopistoviestinnän keskeinen sidosryhmä. Muita tärkeitä sidos-

ryhmiä yliopistoille ovat paikallinen yleisö, tulevat opiskelijat sekä median ja valtiovallan edustajat. 

(Wilcox ym. 1998, 414–415, 419–420.)  

Luonteeltaan yliopistojen viestintä on Wilcoxin ym. (1998, 414–415) mukaan yleensä hyvin infor-

maatiopitoista, koska tiedettä, tutkimusta ja yliopistoa koskevaa tietoa on oltava runsaasti, helposti 

ja eri muodoissaan saatavilla. Korkeakoulujen viestintätiimien tehtävä on informoida sekä tiede-

organisaation sisäisiä että sen ulkopuolisia tahoja. (emt.) Informointi käsitetään Juholin (2009, 39) 

mukaan yleensä organisaation sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kattavaksi sateenvarjokäsitteeksi, 

jonka tarkoituksena on ”kertoa ajankohtaisista tai muuten tärkeistä asioista laajasti ja saman-

aikaisesti”. Suurin osa suomalaisyliopistojen viestintäorganisaatioissa työskentelevistä henkilöistä 

onkin tehtävänimikkeeltään tiedottajia (Tauriainen 2017, 23).  

Organisaatioviestinnän teoriapohjaan nojautuen voidaan todeta, että organisaatioviestinnän avulla 

yliopistot yhtäältä varmistavat tiedonvälityksen koko organisaatiossa ja toisaalta rakentavat siitä 

myönteistä yhteisökuvaa. Huolehtimalla keskinäisestä yhteydenpidosta sekä pitämällä yhteyttä 

organisaation ulkopuolella oleviin sidosryhmiinsä yliopistot voivat synnyttää vuorovaikutusta ja 

myönteisen ilmapiirin, jossa niiden on mahdollista ylläpitää toimintaansa ja taata sen jatkuvuus. 

Viestintäkanavien rakentamisen ja tunnettuuden lisäämisen ohella yksi yliopistoviestinnän tär-

keimmistä tehtävistä on saada yliopistoissa tehty tutkimus ja tiede esiin. Mutta mikä merkitys tiede-

viestinnällä on tiedeorganisaation ja tieteen PR-työssä?  

Minna Meriläinen-Tenhun (2016, 118) mukaan yliopiston viestintätyö lähtee ajatuksesta, että 

tiedeviestintä ei ole sama asia kuin organisaation maineenrakentaminen. Molempia tarvitaan, mutta 

ne halutaan pitää toisistaan erillään: ”Siinä missä mediassa halutaan erottaa journalismi pelkistä 

faktalistoista, mielipiteistä tai mainonnasta ja markkinoinnista, yhtä lailla yliopistolla halutaan, että 

ymmärrettävä, popularisoitu tiede erottuu markkinointiviestintätyöstä.” Hän korostaa, että 
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popularisointi lähtee yleisön tarpeesta saada uusinta tietoa asiantuntijoilta eikä organisaation 

sisäisistä tarpeista. (emt.)   

Aku Heinonen ja Tiina Raevaara (2012, 4) sitä vastoin painottavat, että hyvin rakennetut yhteis-

kunnallisen vuorovaikutuksen mekanismit ja niille ohjatut resurssit hyödyttävät ennen kaikkea 

tiedeyhteisöä itseään. Tiedeviestinnällä on merkittävä rooli yliopiston julkisen kuvan 

muodostumisessa ja siten tutkimuksen ja tieteen uskottavuuden rakentamisessa. Viestimällä yleis-

tajuisesti tieteestä ja sen tuloksista yliopistot paitsi toteuttavat sille annettua yhteiskunnallisen 

vuorovaikutuksen tehtävää, myös rakentavat tiedeorganisaation mainetta ja siten tieteen 

uskottavuutta. (emt., 3–4.) 

Tutkimuksen markkinointi ja PR-työ voivat Esa Väliverrosen (2016b, 128) mukaan tuottaa nopeasti 

tuloksia: lisätä yleisön kiinnostusta tieteeseen, vahvistaa tieteen arvostusta ja ajatusta tutkimuksen 

hyödyllisyydestä, auttaa saamaan rahoittajia ja innostaa poliitikot puhumaan tieteen puolesta. Tutki-

muksen markkinoimisessa täytyy kuitenkin muistaa kohtuus. Tieteen liiallinen kytkeminen kaupal-

lisiin tavoitteisiin voi rapauttaa uskoa ja luottamusta tieteeseen puolueettomana, pyyteettömänä ja 

yhteistä hyvää tuottavana toimijana. (emt.)  

Heinonen ja Raevaara (2012, 4) tähdentävät, että yliopistojen tiedeviestintää ei saisi jättää ilman 

ulkoisia kannustimia ja tukea, pahimmillaan yksittäisten aktiivisten tutkijoiden tai tiedetoimittajien 

vastuulle, vaan ”uskottava tutkimus vaatii tuekseen laadukkaan viestintäjärjestelmän, jossa tutki-

joiden lisäksi myös tiedeyhteisö tunnistaa vastuunsa”. (emt.) Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 

on ohjeissaan samoilla linjoilla. TJNK:n (2013, 8) mukaan tiedeinstituutioiden tehtävä on kannustaa 

tutkimushenkilökuntaa viestimään myös tutkimusyhteisön ulkopuolelle. Niiden tulee panostaa 

viestinnän henkilö- ja muihin resursseihin sekä tarjota viestinnän tukipalveluja sisällöntuotannossa 

ja viestinnän toteuttamisessa eri julkaisukanavia hyödyntäen.  
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3 TUTKIMUSASETELMA 

 

 

3.1 Tarkennetut tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskohteenani on suomalaisten yliopistojen Instagram-viestintä. Pyrin aineistoni pohjalta 

tekemään perusselvityksen siitä, millä tavalla suomalaisyliopistot käyttävät kuvanjako- ja yhteisö-

palvelu Instagramia ulkoisessa viestinnässään.  

Tarkennetut tutkimuskysymykseni koskevat Instagram-viestinnän  

 aktiivisuutta: Miten tiuhaan ja tasaisesti yliopistot julkaisevat sisältöä viestintäkanavassa?  

 monipuolisuutta: Miten vaihtelevasti julkaisuissa hyödynnetään erilaisia kuvatyyppejä ja 

tunnisteita? Jakavatko yliopistot muiden tuottamaa sisältöä omalla Instagram-tilillään?  

Millaisista aihepiireistä Instagram-julkaisut rakentuvat? 

 vuorovaikutteisuutta: Miten usein Instagram-julkaisuissa kannustetaan kommentointiin? 

Kommentoidaanko julkaisuja ja vastaavatko yliopistot saamiinsa kommentteihin?  

Yleiskatsauksen lisäksi pohdin aineistoni pohjalta, 

 toteutuuko yliopiston tiedeviestinnän keskeinen tehtävä - tieteellisestä tutkimuksesta ja sen 

tuloksista kertominen -  Instagramissa? 

Kiinnitän tutkimusanalyysissa huomiota myös  

 tykkäysten määrään: Kuinka paljon julkaisut saavat tykkäyksiä? 

 käyttäjäprofiilista saatuun julkaisujen, seuraajien ja seurattavien kokonaismäärän: Kuinka 

monta julkaisua yliopisto on Instagram-historiansa aikana jakanut, ja montako seuraajaa se 

on onnistunut niiden avulla hankkimaan? Onko yliopistolla riittävästi seurattavia suhteessa 

seuraajiin?  

Lopuksi pyrin kaikkien edellä esitettyjen tutkimuskysymysteni pohjalta arvioimaan, miten onnis-

tuneena suomalaisyliopistojen Instagram-viestintää voidaan kokonaisuudessaan pitää sekä esittä-

mään mahdollisia kehittämisehdotuksia. 
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3.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni muodostuu suomalaisten yliopistojen julkisista Instagram-julkaisuista ja niiden 

käyttäjäprofiileista kerätystä numeraalisesta datasta. Yliopistoiksi katson yliopistolain (2009/588 § 

1) mukaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvat itsenäiset julkisoikeudelliset 

laitokset sekä säätiölain alaiset yksinoikeudelliset säätiöyliopistot. Aineistoni ulkopuolelle jää näin 

ollen Puolustusvoimien komentajan alainen Maanpuolustuskorkeakoulu (Laki Maanpuolustus-

korkeakoulusta 2008/1121 § 1).  

Mukana tutkimuksessani on kaikkiaan 13 suomalaisyliopistoa. Kartoitin mukaan otettavat yliopistot 

9.5.2017 älypuhelinsovelluksen avulla, ja ne ovat seuraavat (suluissa lyhenteet):  

 Aalto-yliopisto (AYO) 

 Helsingin yliopisto (HY) 

 Itä-Suomen yliopisto (ISY) 

 Jyväskylän yliopisto (JY) 

 Lapin yliopisto (LY) 

 Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LTY) 

 Oulun yliopisto (OY) 

 Svenska Handelshögskolan (Hanken) (SHH) 

 Taideyliopisto (TaideY) 

 Tampereen yliopisto (TaY) 

 Turun yliopisto (TY) 

 Vaasan yliopisto (VY) 

 Åbo Akademi (ÅA) 

Suomalaisyliopistoista tutkimukseni ulkopuolelle jää Tampereen teknillinen yliopisto, jolla ei esi-

selvitystä tehdessäni ollut virallista käyttäjätiliä eikä julkaisutoimintaa Instagramissa. Tutkimieni 

yliopistojen Instagram-profiilit, käyttäjänimet ja verkko-osoitteet löytyvät tutkielmani lopusta (ks. 

Liite 1). 

Rajaan tietoisesti tutkimukseni ulkopuolelle suomalaisyliopistojen virallisten käyttäjäprofiilien 

ohessa käytetyt tiedekunta-, koulutusohjelma- ja oppiainekohtaiset Instagram-tilit. En tutki esimer-

kiksi Aalto-yliopiston päätilinsä @aaltouniversity ulkopuolella julkaisemaa sisältöä, jota jaetaan 

esimerkiksi tileillä Aalto University School of Arts, Design and Architecture @aaltoarts, Aalto 

CHEMARTS @aaltochemarts, Aalto University Archives @aaltouniarchives ja Aalto ARTS 
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Books @aaltoartsbooks. Rinnakkaisprofiilien tarkastelu olisi paisuttanut tutkimusaineiston liian 

suureksi sekä vaikeuttanut yliopistojen välistä vertailua, koska kaikilla tutkimillani yliopistoilla ei 

ole välttämättä käytössään useita käyttäjäprofiileja.  

Esiselvitykseni mukaan yliopistoista kymmenen eli suurin osa käyttää Instagram-viestinnässään 

vaihtelevasti joko suomea tai englantia, yksi viestii johdonmukaisesti vain englanniksi (Svenska 

Handelshögskolan) ja yksi pääsääntöisesti ruotsiksi (Åbo Akademi). Yhdellä yliopistoista on 

käytössä vaihdellen sekä suomi, ruotsi että englanti (Helsingin yliopisto). Tarkemman kieli-

kysymyksen tarkastelun katson parhaaksi jättää tutkielman rajatun laajuuden vuoksi tutkimukseni 

ulkopuolelle. 

Ajallisesti tutkimukseni kattaa kahden kuukauden mittaisen tarkastelujakson 1.1.–28.2.2017. Otos 

sisältää kaikkiaan 447 Instagram-julkaisua, joista jokainen koostuu sovelluksen ominaispiirteiden 

mukaisesti kuvamateriaalista ja siihen liitetystä kuvatekstistä ja/tai tunnisteista. Käytän tutkiel-

massani rinnakkain nimityksiä tarkastelujakso, otanta-aika, otos ja aineisto.  

Kahden kuukauden mittaiseen jaksoon päädyin voidakseni tarkastella suomalaisyliopiston 

Instagram-viestintää sekä määrällisesti että laadullisesti, mutta käytettävissä oleva aikani ja tutkiel-

man laajuus huomioiden. Harkitsin ensin kokoavani tutkimusaineiston kokonaistutkimuksena, jossa 

tieto kerätään kaikista kiinnostuksen kohteena olevista yksiköistä (ks. Alastalo & Borg 2010) - tässä 

tapauksessa jokaisesta suomalaisyliopistojen jakamasta Instagram-julkaisusta Esiselvitys osoitti 

julkaisujen määrän kohtuuttoman suureksi. Kokeilin alustavasti otoksen rajaamista ensin neljään ja 

sitten yhteen kuukauteen, mutta edellinen vaikutti etenkin viestinnän sisältöjen laadullisen 

tarkastelun kannalta liian työläältä ja aikaa vievältä. Jälkimmäinen puolestaan osoittautui määräl-

listä vertailua ajatellen riittämättömäksi. Tarkastelujaksoksi valikoitui siten kaksi kuukautta eli noin 

kahdeksan viikkoa.  

Tutkimusaineiston keräsin internet-selaimen kautta Instagramin verkkosivulta www.instagram.com 

ottamalla julkaisuista kuvakaappaukset. Tarkat tallennuspäivämäärät löytyvät tutkielman lopusta 

(ks. Liite 2). Nimesin kuvat yliopiston nimilyhenteen ja julkaisupäivämäärän avulla. Käytän 

työssäni samoja tunnistetietoja. Esimerkiksi AYO 8.2.2017 viittaa Aalto-yliopiston helmikuun 8. 

päivänä vuonna 2017 jakamaan Instagram-julkaisuun. Jos julkaisuja on samana päivänä tehty 

useita, olen erottanut ne toisistaan pienillä aakkosilla (a, b, c, d jne.)  

Tallensin tutkimusaineiston ilmaiseen Google Docs -palveluun, johon pääsee käsiksi mistä tahansa 

internetyhteydellä ja -selaimella varustetusta tietokoneesta tämän linkin kautta: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2AjoF0xT1_4b2VRNWp2S2QyaUE?usp=sharing.  

http://www.instagram.com/
https://drive.google.com/drive/folders/0B2AjoF0xT1_4b2VRNWp2S2QyaUE?usp=sharing
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Kuvakaappauksina tallennettuun tutkimusaineistoon liittyy muutamia väistämättömiä teknisiä 

rajoitteita. Still-kuva on tallennusmuoto, joka ei ensinnäkään sovellu videoiden tarkasteluun. 

Toiseksi se saattaa leikata pois osan kuvatekstistä, jos julkaisuun liitetty tekstin osuus on pitkä ja 

sen lukeminen vaatii vierityspalkin käyttöä. Näiden rajoitusten vuoksi käytän ottamiani kuvia 

lähinnä pro gradu -tutkielmaani elävöittävinä esimerkkeinä sekä oman muistini tukena. Varsinaisen 

tutkimusanalyysini teen suomalaisyliopistojen verkossa julkisesti saatavilla olevien Instagram-

julkaisujen pohjalta. 

Aineistooni kuuluvat tiedot yliopistojen Instagram-seuraajien (followers), -seurattavien (following) 

ja -julkaisujen (posts) määrästä poimin suoraan yliopistojen julkisista Instagram-profiileista 

2.7.2017. Tallensin käyttäjäprofiilit myös kuvankaappauksina. Kuvassa 1 esimerkkinä Tampereen 

yliopisto:  

 

Kuva 1. Tampereen yliopiston virallinen Instagram-profiili (TaY 2.7.2017). 

Tutkimuksen toistettavuuden kannalta on huomionarvoista, että tutkimuskohteena olevat Instagram-

profiilit ja -julkaisut ovat edelleen vapaasti kaikkien tarkasteltavissa joko Instagram-

älypuhelinsovelluksen tai internet-selaimen kautta verkko-osoitteessa www.instagram.com. Koska 

profiilin käyttäjä on saattanut jälkikäteen poistaa tai muokata julkaisuja, ne eivät välttämättä vastaa 

tutkimuksessa käyttämääni aineistoa. Sama pätee Instagram-profiileista kerättyyn tietoon: seu-

raajien, seurattavien ja julkaisujen lukumäärät muuttuvat ajan mittaan, eivätkä ne todennäköisesti 

enää täsmää aineistoni kanssa.   
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3.3. Tutkimusstrategiset valinnat  

 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta, joka 

ohjaa tutkimuksen menetelmien valintaa ja käyttöä sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla. 

(Lähdesmäki ym. 2009.) Siitä erotettava suppeampi termi on nimeltään tutkimusmetodi (Hirsjärvi 

ym. 2009, 133).  

Tutkimusstrategian samoin kuin yksittäisten tutkimusmetodienkin valinta riippuu valitusta 

tutkimustehtävästä tai tarkoituksesta. Tutkimuksen tarkoitusta voidaan luonnehtia neljän eri piirteen 

avulla: se voi olla kartoittava, selittävää, kuvaileva tai ennustava. Tutkimukseen voi sisältyä useita 

tarkoituksia tai tarkoitus voi muuttua tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi ym. 2009, 132, 138–139.)  

Oma tutkimukseni on luonteeltaan lähinnä kartoittavaa ja kuvailevaa. Tavoitteeni on kartoittaa 

suomalaisyliopistojen Instagram-viestintää ja saada siten perustietoa niukasti tutkitusta aiheesta. 

Pyrin tarkastelemaan viestinnän sisältöjä eri näkökulmista, kuten verkko-, tiede- ja organi-

saatioviestinnän suunnasta. Tarkoitukseni on myös dokumentoida suomalaisyliopistojen Instagram-

viestinnän keskeisiä, kiinnostavia piirteitä, kuten aktiivisuutta, monipuolisuutta ja vuoro-

vaikutteisuutta, esittämällä siitä tarkkoja kuvauksia.  

Tutkimusstrategioita on tapana tyypitellä eri tavoin. Tyypittelyt ovat luonteeltaan usein dikotomisia, 

kuten tutkimuskirjallisuuden perustyypittelyä edustava jako teoreettiseen ja empiiriseen tutki-

mukseen sekä kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen. (Hirsjärvi ym. 2009, 132, Lähdes-

mäki ym. 2009 ja Tuomi & Sarajärvi 2009, 19.)  

Empiirisyys on oman tutkimukseni toteutusta keskeisesti ohjaava periaate. Empiirisessä tutki-

muksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä tutkimuskohteesta konkreettisia havaintoja ja 

analysoimalla ja mittaamalla sitä (Lähdesmäki ym. 2009). Konkreettinen ja koottu tutkimusaineisto 

on empiirisen tutkimukseni keskiössä ja toimii tutkimuksen tekemisen lähtökohtana. Tutkimus-

tulokseni perustuvat tutkimuskohteen eli suomalaisyliopistojen Instagram-viestinnän havainnointiin 

ja mittaamiseen.  

Empiirinen tutkimustapa yhdistetään usein määrälliseen tutkimusotteeseen, vaikka tutkimuksen 

empiria voi syntyä monella tavalla (Töttö 2004, 9). Omassa työssäni käytän tutkimusmetodina 

teoriasidonnaista sisällönanalyysia, jossa sovellan tutkimustavoitteideni mukaisesti sekä laadullisia 

että määrällisiä analyysitapoja. 

Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jossa aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja 

eroja etsien. Tutkimusaineisto hajotetaan ensin osiin, käsitteellistetään ja lopuksi järjestetään uuden-
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laiseksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty 

kuvaus, joka kytkee sen osaksi laajempaa kontekstia. Tutkimuskohteena voivat olla jo valmiiksi 

tekstimuotoiset tai sellaiseksi muutetut aineistot, kuten kirjat, puhe, haastattelut tai keskustelut.  

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 99, 103–108.)  

Tutkimusaineistoa voidaan sisällönanalyysissa tarkastella sekä laadullisesti että määrällisesti eri-

tellen, ja molempia analysointitapoja voidaan soveltaa samaan aineistoon (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2009, 97). Osa tutkijoista (esim. Tuomi & Sarajärvi 2009, 105–106) erottelee toisistaan 

laadullisen sisällönanalyysin ja sisällön erittelyn, joista edellinen tarkoittaa sisällön sanallista ja 

jälkimmäinen sen kvantitatiivista kuvausta. Omassa työssäni en tee tätä kielellistä eroa, vaan 

viittaan termillä sisällönanalyysi sekä laadullisiin että määrällisiin sisällönanalyysin tapoihin.  

Tutkimuksessa käyttämäni aineiston analyysitavat ovat luokittelu, teemoittelu, tyypittely ja 

kvantifiointi. Luokittelu on aineiston järjestämistä. Yksinkertaisimmillaan se aineiston määrit-

telemistä luokkiin ja sen laskemista, montako kertaa jokainen luokka esiintyy aineistossa. Tee-

moittelukin on eräänlaista luokittelua. Siinä aineisto ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan, 

jotta erilaisten teemojen esiintymistä aineistossa voidaan vertailla. Tyypittelyssä mennään askel 

pidemmälle: joukko tiettyä teemaa koskevia näkemyksiä tiivistetään yleistykseksi. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 93.) Kvantifioinnissa aineistosta tehdään laskelmia, mikä tuo laadulliseen analyysiin 

systemaattisuutta ja estää sen jäämisen vain tuntumaksi ja olettamukseksi (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2009, 98).   

Omassa työssäni pyrin löytämään suomalaisyliopistojen Instagram-julkaisuista toistuvia aihepiirejä 

eli teemoja ja luokittelemaan aineistoa niiden perusteella. Toisaalta kvantifioin Instagram-profii-

leista saamiani tietoja ja -julkaisujen sisältöä luokitellen niitä numeerisin perustein. Tavallaan 

luokitteluni siis perustuu sekä teemoitteluun että kvantifiointiin. Numeraalinen mittaaminen antaa 

minulle varmuuden siitä, etteivät tutkimuksen tuloksena esittämäni päätelmät perustu vain mutu-

tuntumaan. Kvantifiointi helpottaa myös yliopistojen keskinäistä vertailua. Tyypittelyä puolestaan 

käytän tehdessäni aineistostani teemoitteluun pohjautuvia yleistyksiä. Käytännössä erilaisia ana-

lyysitapoja on työssäni hyvin vaikea erottaa toisistaan täysin tarkkarajaisesti, sillä ne risteävät ja 

yhdistyvät toistensa kanssa.  

Laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan oman työni keskiössä on elämismaailma ja siinä 

mitä monimuotoisemmin ilmenevät merkitykset (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 5). Lä-

hestyn yliopistojen Instagram-viestintää useasta näkökulmasta, ja pyrin pikemminkin löytämään tai 

paljastamaan siitä tosiasioita kuin todentamaan jo olemassa olevia totuusväittämiä (ks. Hirsjärvi 

ym. 2009, 163-164).  
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Vaikka käytän laadullisen tarkastelun tukena aineiston kvantifiointia, tutkimusotteeni ei ole siinä 

mielessä kvantitatiivista, että korostaisin tutkimuksessani yleispätevän syyn ja seurauksen lakeja 

(Hirsjärvi ym. 2009 139). Tavoitteenani ei ole kausaalisuhteiden muotoileminen, eikä tilastollisten 

laskelmien tekeminen. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009, 101) muistuttavat, että määräl-

lisyyteen kytkeytyvät vaatimukset yleistämisestä ja tilastollisten lukujen laskemisesta on syytä 

unohtaa, kun laadulliseen tutkimukseen otetaan mukaan määrällisiä elementtejä. Niinpä pyrin 

tutkimuksessani olemaan tekemättä yleistäviä päätelmiä. Tausta-ajatukseni on pikemminkin se, että 

tutkittavan ilmiön pohjalta voin saada osviittaa muita vastaavanlaisia tapauksia varten.  

Hirsjärvi ym. (2009, 137) huomauttavat, että numerot perustuvat lähtökohtaisesti aina merkityksiä 

sisältävään käsitteellistämiseen, ja merkitystä sisältäviä käsitteellisiä ilmiöitä taas voidaan ilmaista 

numeroin. Siksi jokainen laadullinen tutkimus sisältää usein enemmän tai vähemmän näkyvästi eri-

laisia määrällisiä elementtejä, ja vastaavasti määrällisessä tutkimuksessa on mukana myös 

laadullisuutta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 5–6).  

Käytännössä puhtaita dikotomioita tapaa tutkimuksessa harvoin. Kysymys on pikemminkin 

jatkumosta kahden tutkimuksellisen ääripään välillä. Monet tutkijat olisivatkin halukkaita luopu-

maan perinteisestä vastakkainasettelusta laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välillä. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 135.) Anita Saaranen-Kauppinen ja Anna Puusniekka (2009, 6) tähdentävät kvali-

tatiivisten menetelmien verkko-oppikirjassaan, että jakoa voidaan kyllä käyttää, kunhan 

tutkimusotteita ei aseteta paremmuusjärjestykseen. Erilaisten menetelmien avulla ihmiselämän 

monimuotoisista ilmiöistä voidaan saada erityyppistä tietoa. Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes ja 

Paula Sajavaara (2009, 136) ovat samoilla linjoilla ja kuvaavat jakoa määrälliseen ja laadulliseen 

pikemminkin toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi, kuin kilpaileviksi tai toisensa poissulkeviksi 

suuntauksiksi.  

Laadullisen tutkimuksen kirjo itsessään on hyvin laaja ja sietää hyvin erilaisuutta. Se muodostuu 

lukuisista erilaisista suuntauksista sekä tiedonhankinta-, analyysi- ja tulkintatavoista, joiden yh-

teiseksi lähtökohdaksi voidaan katsoa todellisen elämän kuvaaminen. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2009, 5–7; Hirsjärvi ym. 2009, 161.) Aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa olo-

suhteissa, ja sitä tarkastellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 164).  

Laadulliseen tutkimukseen rinnastetaan usein yksioikoisesti aineistolähtöinen ja määrälliseen 

teorialähtöinen analyysimuoto (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 5). Tyypittely on ongel-

mallinen, sillä mikään tutkimus ei periaatteessa voi olla teoriatonta, jos sillä on tutkimusstatus. 

Jokaisen tutkimuksen pitää sisältää ihmisjärjen suorittamaa henkistä tarkastelua, siis olla luon-

teeltaan teoreettista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 19.)  
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Oman tutkimukseni katson asettuvan kahden analyysimuodon välimaastoon. Tutkimusanalyysini ei 

perustu mihinkään jo valmiiseen malliin tai teoriaan ja sen testaamiseen, eikä liioin puhtaasti 

aineistolähtöiseen havainnointiin. Pikemminkin pyrin hakemaan teoriasta tukea aineistosta teke-

milleni havainnoille ja tulkinnoille. Tällaista analyysitapaa kutsutaan tutkimuskirjallisuudessa 

teoriasidonnaiseksi tai teoriaohjaavaksi lähestymistavaksi (esim. Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–99 ja 

Eskola & Suoranta 1998, 83). 

Oman työni kaltaisissa kuvailevissa ja kartoittavissa teoriasidonnaisissa tutkimuksissa ei yleensä 

aseteta hypoteeseja (Hirsjärvi 2009, 158). Hypoteesittomuudesta huolimatta tutkijalla silti voi olla 

aikaisempia kokemuksia tutkimuskohteesta ja ennakkokäsityksiä siitä, mitä tutkimus voi tuoda 

tullessaan (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 14). Oman työhypoteesini mukaan tiede-

organisaatiot alihyödyntävät Instagramin mahdollisuuksia tiede- ja organisaatioviestinnässä. Hen-

kilökohtaiseen kokemukseeni pohjautuen myös oletan, ettei suomalaisyliopistojen Instagram-

viestintä ole kovin vuorovaikutteista. Eskola ja Suoranta (1998, 20) esittävät, että tutkijan olisi 

syytä tehdä tällaiset oletukset ja kokemukset itselleen tietoisiksi ja siten huomioida ne tutkimuksen 

esioletuksina. Silloin työhypoteesien tekeminen analyysissa paljastuvista seikoista ei kahlitse 

tutkimusasetelmaa eikä tutkimuksen etenemistä.  

Yhteenvetona työni voisi sanoa edustavan menetelmällisesti eräänlaista triangulaatiota, koska 

sovellan siinä rinnakkain kahden erilaisen tutkimusotteen ominaisuuksia. Triangulaatiolla tarkoi-

tetaan yksinkertaistettuna moninäkökulmaisuutta: erilaisten menetelmien ja lähestymistapojen 

yhdistämistä tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 141–142.) 

Vaikka en olekaan tutkimuksessani sitoutunut mihinkään yksittäiseen tutkimukselliseen para-

digmaan tai teoreettiseen malliin, valitsemieni tutkimusstrategioiden sekä aineistonhankinta- ja 

aineistonanalyysimenetelmieni taustalla piilee tieteenfilosofisia suuntauksia. Niiden tunnistaminen 

on keskeinen osa tutkimusta (Lähdesmäki ym. 2009).  

Tutkimukseni on empiirisyytensä vuoksi tieteenfilosofisesti lähempänä empirismiä kuin ratio-

nalismia. Realismille tutkimukseni on puolestaan velkaa realistisen todellisuuskäsityksen, joka 

vaikuttaa tutkimuskysymysteni taustalla. Olen kiinnostunut siitä, mitä tutkimusaineistoni 

tosiasiallisesti sisältää. Samoin analyysitavat olen valinnut realistista näkökulmaa edustavista 

menetelmistä. Toisaalta olen yhtä aikaa tietoinen Instagram-viestinnän merkitysten kirjosta ja siihen 

liittyvistä tulkinnoista. Tutkimukseni taustalla vaikuttaa siten myös laadullisessa tutkimuksessa 

tyypillinen ajatus tulkinnallisuuden ja tulkintojen tekemisen korostamisesta tiedon tuottamisessa. 

Tutkimusfilosofisessa tarkastelussa näkökulmaa kutsutaan interpretivismiksi. (Lähdesmäki ym. 

2009.) Periaatteessa työssäni on viitteitä myös pragmatismiin, sillä kartoituksellani on käytän-
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nöllisiä tavoitteita, ja näen tutkimuksen tekemisessä syntyvän tiedon välineellisenä, ongelmia 

ratkovaan pyrkivänä. Pragmatistisesti ajateltuna maailmassa oleminen on kulttuurimme jäsennyksiä 

jatkuvasti koettelevaa sovittautumista ja merkitysjärjestelmät tämän sovittautumisen tärkeä väline. 

Merkkikielen avulla yksilö voi rakentaa sekä merkityksiä että mielikuvaa itsestään. (Dewey 1925, 

167, tässä Kunelius 2004, 94).  

Vastaava tutkimusfilosofinen moniparadigmallisuus on nykytutkimuksessa yleistynyt. Kahden tai 

useamman lähestymistavan soveltaminen antaa Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2009, 17) 

mukaan loistavan tilaisuuden laajentaa ja syventää tutkimuskohteesta saatavaa tietoa. Toisaalta 

triangulaatiota on kritisoitu toisistaan poikkeavista ja kenties yhteensovittamattomista tutkimus-

filosofisista lähtökohdista (emt.). Omassa työssäni pyrin olemaan tietoinen tutkimukseni tausta-

oletuksista ja niiden erilaisista todellisuuskäsityksistä, jotta ne eivät Eskolan ja Suorannan (1998, 

71) sanoin ”johtaisi käsitteellisiin sekaannuksiin, ristiriitojen hyväksymiseen ja teoriottomaan 

tietoamiseen”.  
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4 TUTKIMUSANALYYSI SUOMALAISYLIOPISTOISTA INSTAGRAMISSA 

 

 

4.1 Tutkimusaineiston käsittely  

 

Ennen tutkimusaineiston varsinaista analyysia kävin aineiston läpi keskittyen havainnoimaan ja 

kartoittamaan sen sisältöä saadakseni siitä monipuolisen käsityksen. Samalla merkitsin aineistoon 

tutkimuskysymysten kannalta oleellisia asioita pyrkien selkeyttämään ja jäsentämään sen sisältöä. 

Laadullisessa tutkimuksessa tällaista tutkimusaineiston järjestelyä kutsutaan koodaamiseksi (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 81). 

Koodaamisen jälkeen jatkoin aineiston käsittelyä erittelemällä Instagram-julkaisujen sisältöä 

määrällisesti ja laadullisesti. Analyysilla tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen yhteydessä juuri 

tällaisia arkisia asioita: sitä, että pohditaan, mitä aineisto sisältää, mistä siinä kerrotaan, millä tavoin 

ja missä määrin. Sen tehtävä on kiteyttää aineiston sisältöjä tai rakennetta ja tarkastella tutkimus-

kysymysten kannalta keskeisten tekijöiden esiintymistä ja ilmentymistä aineistossa (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 209, 73–74).  

Kvantifioinnin avulla selvitin, kuinka paljon ja miten usein suomalaisyliopistot julkaisevat 

Instagramissa sisältöä tarkastelujaksoni aikana. Julkaisujen visuaalista sisältöä tutkin kvantifi-

oimalla, kuinka moni julkaisu muodostuu kuvasta ja kuinka moni videosta. Kuvalla tarkoitan työs-

säni pysähtynyttä eli still-kuvaa, kohteesta tai tilanteesta tehtyä visuaalista tallennetta, joka voi olla 

esimerkiksi valokuva, piirros, lehtikuva, juliste tai esite. Video on liikkuvaa kuvaa, johon voi 

yhdistyä ääntä ja/tai grafiikkaa. Termiä visuaalinen sisältö käytän Minna Lehtolan (2015, 6–7) 

tapaan kattamaan molemmat kuvaformaatit.  

Kvantifioin lisäksi Instagram-julkaisuissa esitetyt keskustelunavaukset, niiden saamat kommentit 

sekä kommentteihin annetut vastaukset. Keskustelunavauksina pidin julkaisijan seuraajille esittämiä 

kysymyksiä ja kehotuksia. Kommenteiksi puolestani katsoin kaikki kommenttikentässä näkyvät, 

muiden kuin profiilin käyttäjän tekstit niiden sisällöstä riippumatta. Vastauksiksi niin ikään laskin 

kaikki julkaisijan kommentoijalle @-merkin avulla kohdistetut julkaisut. Lisäksi laskin, kuinka 

moni Instagram-julkaisuista on yliopiston viestintätiimin ja kuinka moni jonkun muun alun perin 

tuottamaa sisältöä.  

Instagram-viestinnän onnistumista tarkastelin laskemalla yhteen kunkin yliopiston saamat tyk-

käykset ja niiden julkaisua kohti saavuttaman keskimääräisen tykkäysmäärän. Käyttäjäprofiilista 
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saamani datan perusteella laskin, montako seuraajaa yliopisto on keskimäärin onnistunut 

sitouttamaan yhden julkaisun avulla. Toimin näin, koska yliopistot ovat liittyneet Instagramiin eri 

aikaan ja jakaneet tilillään eri määrän sisältöä, eivätkä niiden seuraajamäärät siten ole sellaisenaan 

vertailukelpoisia. Seurattavien riittävyyttä puolestaan tarkastelin kvantifioimalla, montako seurat-

tavaa yliopistolla oli yhtä seuraajaa kohti.  

Käytin kvantifiointia lisäksi apuna teemallisen sisällön luokittelun rinnalla saadakseni selville, 

kuinka monta Instagram-julkaisua kuhunkin sisältöluokkaan sijoittui. Sisältöluokalla tarkoitan 

Veikko Pietilän (1976, 127) tapaan aineistossa olevaa sisällöllistä ilmiötä, josta tutkimuksessa 

kerään tietoja. Tein kvantifiointia sekä yliopistokohtaisesti että kootusti kaikkia yliopistoja 

keskenään vertaillen ja tuloksia tiivistäen. Aineiston kvantitatiivisen luokittelun tarkemmat perus-

teet esitän tutkielmani lopussa (ks. Liite 3).  

Instagram-julkaisujen teemallinen luokittelu oli aineistolähtöistä. Otin sen pohjaksi arkiset havain-

not aineistossa olevista merkityksellisistä säännönmukaisuuksista ja niiden muutoksista. Koodasin 

ensin koemielessä aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä olevan Aalto-yliopiston Instagram-julkaisut, 

joista alkoi karkeasti erottua kolmentyyppistä sisältöä: opiskelua, tiedettä ja erilaisia tapahtumia 

koskevia julkaisuja. Sen jälkeen laajensin koodausta koko aineistoon samalla luokitellen niitä tee-

mojen mukaan.   

Teemoittelun edetessä jouduin tarkentamaan luokitteluani. Havaitsin, että opiskelua käsittelevistä 

Instagram-julkaisuista osa kuvasi opiskelua ko. yliopistossa ja osa opiskelijoiden vapaa-aikaa. 

Joissakin julkaisuissa oli edellisistä poiketen selkeä yliopistojen koulutusohjelmia markkinoiva ote. 

Muodostin näiden teemojen pohjalta kolme sisältöluokkaa, joille annoin nimet Opiskelu, 

Opiskelijaelämä ja Opiskelijahaku.  

Tapahtumia koskevat Instagram-julkaisut herättivät kiinnostuksen tapahtumien luonnetta ja 

järjestäjää kohtaan: Kuinka suuri osa Instagramissa esillä olevista tapahtumista on yliopistojen itse 

järjestämiä? Ja toisaalta: Kuinka moni tapahtuma kuvaa yhteiskunnan muuta toimintaa, johon 

yliopisto itse kenties osallistuu? Muodostin kysymysten pohjalta teemojen mukaiset sisältöluokat 

Oma tapahtuma ja Muu tapahtuma.  

Analyysin edetessä Instagram-julkaisuista alkoi edellisten lisäksi erottua yliopiston sijaintia, raken-

nustöitä, rakennusta tai tiloja käsittelevää sisältöä. Loin niitä varten sisältöluokan Yliopisto. Muu 

sisältö -nimisen kategorian muodostin sellaisia julkaisuja varten, joita en voinut laskea mukaan mi-

hinkään muuhun sisältöluokkaan. Luokittelin siihen esimerkiksi säätä ja yleisiä juhlapäiviä käsit-

televät julkaisut. 
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Aineiston teemoittelussa käyttämäni kahdeksan sisältöluokkaa olivat lopulta: Opiskelu, Opiskelija-

haku, Opiskelijaelämä, Tutkimus, Yliopisto, Oma tapahtuma, Muu tapahtuma sekä Muu sisältö. 

Tarkemmat sisällön luokitteluperusteet liitin tutkielmani loppuun (ks. Liite 3).  

Pyrin olemaan sisällön luokittelussa mahdollisimman johdonmukainen ja yksiselitteinen. Ohje-

nuoranani oli selvittää, mistä Instagram-julkaisussa tosiasiallisesti on kysymys. En lähtenyt niin-

kään arvailemaan yliopiston viestintätiimin intentioita tai julkaisujen kohde- tai sidosryhmää, vaan 

yritin keskittyä kuvan ja tekstin yhteispeliin pyrkien tekemään tulkintani sen perusteella mahdol-

lisimman objektiivisesti. Pääperiaatteeni oli luokitella jokainen julkaisu vain yhteen sisältö-

luokkaan, vaikka moni julkaisuista olisi sopinut useampaankin aihepiiriin. Moniselitteisen julkaisun 

kohdalla annoin visuaalisen sisällön ohjata tulkintaani kuvatekstiä enemmän. Niinpä luokittelin esi-

merkiksi yliopistorakennusta kuvaavat julkaisut kategoriaan Yliopisto, vaikka tekstissä puhuttiin 

vain ystävänpäivästä tai säätilasta. Vastaavasti sydänilmapalloja kuvaavat julkaisut, joiden kuva-

tekstissä ei ollut mitään viitettä yliopistoon tai sen toimintaan, luokittelin kohtaan Muu sisältö.  

Luokittelussa pitäydyin Instagram-seuraajan näkökulmassa. Jos julkaisussa kuvattiin esimerkiksi 

yliopiston järjestämää, kaikille avointa kuorokonserttia, tulkitsin julkaisun kuuluvaksi sisältö-

luokkaan Oma tapahtuma, vaikka opiskelijan näkökulmasta konsertti olisi ollut osa opiskelua. Jos 

taas julkaisu käsitteli konsertin valmistelua tai kuoroharjoituksia, tulkitsin sen tilin seuraajan 

kannalta Opiskelu-kategoriaan kuuluvaksi.   

Repostatut eli toisten käyttäjien tuottamat ja ylipistojen uudelleen omilla tileillään jakamat 

Instagram-julkaisut luokittelin kuvallisen sisällön ja yliopistojen itse tuottamien kuvatekstien 

pohjalta. Repostatun julkaisun kuvatekstin jätin luokittelun ulkopuolelle. Esimerkiksi kommenteiksi 

laskin vain kysymykset ja kehotukset, jotka Instagram-tilin käyttäjä eli yliopisto oli kuvatekstissä 

esittänyt.  

Instagram-julkaisujen teemallisen ja määrällisen luokittelun jälkeen tyypittelin eli tiivistin tarkas-

telemaani aineistoa saadakseni käsityksen kullekin yliopistolle tyypillisistä Instagram-viestinnän 

piirteistä. Tyyppikuvaukset ovat eräänlaisia koontien koonteja: läpileikkauksia aineistosta ja niiden 

keskeisimmistä elementeistä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009 108). Niitä vertailemalla 

yhtäältä selvitin, millaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia yliopistojen välillä ilmenee ja toisaal-

ta, millaisia vastauksia tutkimusaineistoni kokonaisuudessaan antaa esittämiini tutkimuskysy-

myksiin.  
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4.2 Yliopistokohtaiset tutkimustulokset 

 

4.2.1 Aalto-yliopisto 

 

Aalto-yliopisto jakoi otantajakson aikana Instagram-tilillään 40 julkaisua. Julkaisutahti oli aktiivista 

ja tasaista: keskimäärin viisi Instagram-julkaisua viikossa. Satunnaisia muutaman päivän taukoja 

lukuun ottamatta sisällöntuotanto oli jatkuvaa. Seuraajia ei uuvutettu liian tiheällä julkaisutahdilla, 

vaan sisältöä jaettiin korkeintaan kolmesti päivässä. 

Julkaisuista 33 kpl perustui visuaaliselta sisällöltään still-kuvaan. Videojulkaisuja oli kuusi. Suurin 

osa (85 %) visuaalisesta sisällöstä oli siis liikkumatonta kuvaa, ja videotuotantojen osuus jäi 15 pro-

senttiin. Videoista kolme oli selvästi ammattimaisesti tehtyjä markkinointikampanjan videoita, toi-

set kolme rennommalla otteella kuvattuja tilannetallenteita.  

Instagramin verkostoitumismahdollisuuksia Aalto-yliopisto hyödynsi käyttämällä aktiivisesti 

hashtageja. Julkaisuissa toistuivat aihetunnisteet #otaniemistories ja #madeinaalto, joiden avulla 

Instagramiin muodostui oma kuvagalleria. Muita seuraajia liitettiin julkaisuihin lähinnä repostatun 

sisällön yhteydessä, ja suurin osa tägätyistä oli yliopiston omia sivutilejä. Instagram-viestintänsä 

näkyvyyden ja vuorovaikutteisuuden parantamiseksi Aalto-yliopiston kannattaisi panostaa aktiivi-

sesti myös yhteistyökumppaneidensa ja muiden yliopiston ulkopuolisten toimijoiden tägäämiseen. 

Julkaisuista 30 kpl eli kolme neljäsosaa oli yliopiston oman viestintätiimin tuottamaa. 10 kpl eli 

neljäsosa repostattiin yliopiston omilta sivutileiltä. Käytännössä Aalto-yliopiston sisällöntuotanto 

oli siis kokonaan sen omaa. Moniäänisyyttä sisällöntuotantoon toivat 10 julkaisua, joissa siteerattiin 

opiskelijoita. Lähes jokaisessa Opiskelu-kategoriaan luokitellussa julkaisussa opiskelija päästettiin 

kuvailemaan opiskeluaan ja sen herättämiä tuntemuksia: 
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Kuva 2. Opiskelijaa siteerataan Instagram-julkaisussa (AY 4.1.2017). 

Julkaisuissa oli yritystä vuorovaikutteisuuteen. Seitsemässä Instagram-julkaisussa seuraajia kannus-

tettiin kommentointiin suoran kehotuksen avulla: Share your own story using the hashtag 

#otaniemistories. Kommentteja julkaisuihin tuli todella runsaasti, 51 kpl. Sen sijaan yliopiston vas-

tausprosentti (3 %) jäi heikoksi, sillä vain kahteen kommenttiin vastattiin. Aalto-yliopiston kan-

nattaisi antautua rohkeasti keskustelemaan aktiivisten kommentoijien kanssa ja siten tehdä 

Instagram-viestinnästään vastavuoroisempaa ja houkuttelevampaa. 

Aihepiiriltään julkaisut olivat monipuolisia. Julkaisusta 13 kpl kuului sisältöluokkaan Opiskelu, eli 

niissä kerrottiin opiskelusta Aalto-yliopistossa. Toiseksi eniten, yhdeksän julkaisun verran, sisällön-

tuotannossa painotettiin oman yliopiston tai sen alaisuudessa toimivien tahojen järjestämien 

tapahtumien esittelyä. Sisältöluokkaan Oma tapahtuma kuuluvissa julkaisuissa kuvattiin esimerkiksi 

alumnivierailua, Abipäiviä ja kesätyötapahtumaa.  

Julkaisuista kuusi esitteli jonkun muun kuin yliopiston itsensä järjestämää tapahtumaa. Muu tapah-

tuma -kategorian julkaisuissa näkyvyyttä saivat muun muassa start up -tapahtuma Slush, Helsinki 

Challenge -tiedekilpailu ja Vuoden Huiput -kilpailu. Pääasiallisena huomionkohteena näissäkin 

tapahtumissa oli oman yliopiston menestys.  

Kokonaisuudessaan Aalto-yliopiston julkaisema aihesisältö jakautui kaavion 1 esittämällä tavalla: 
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Kaavio 1. Sisältöjen jakautuminen Aalto-yliopiston Instagram-julkaisuissa. 

Tiedeviestinnän näkökulmasta on merkillepantavaa, että Aalto-yliopiston tuottamassa Instagram-

sisällössä ei ollut lainkaan mukana Tutkimus-kategoriaan luokiteltavia julkaisuja. Aineistosta puut-

tuivat esimerkiksi tutkijapuheenvuorot sekä väitöstiedotteita ja -tilaisuuksia käsittelevät julkaisut.  

Tutkimusta esiteltiin Aalto-yliopiston repostaamassa Helsinki Challengen julkaisussa, joka luokit-

teluperusteideni mukaisesti sijoittui Muut tapahtumat -kategoriaan. Siinä kerrottiin Aalto-yliopiston 

kehittämästä uudesta menetelmästä, jonka avulla puupohjaisesta biomassasta saadaan eläinrehuun 

sekoittamalla luonnonmukaista, kuitupitoista ravintoa: 

.  

Kuva 3. Aalto-yliopiston repostaama Instagram-julkaisu Helsinki Challenge -tiedekilpailusta (AY 

27.1.2017). 

 

Mielestäni Aalto-yliopisto voisi hyvin itsekin tuottaa vastaavaa tutkimuksen tekemisestä tai sen 

tuloksista kertovaa sisältöä. Muutama oman tutkimusryhmän työtä tai tutkimustuloksia kuvaileva 
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lause Instagram-julkaisussa korostaisi yliopistoa tiedettä tekevänä organisaationa ja samalla toisi 

tiedettä lähemmäksi sen Instagram-seuraajia.  

Aalto-yliopiston Instagram-viestintää voi tutkimustulosteni valossa pitää onnistuneena, sillä se 

onnistui tarkastelujaksolla kirvoittamaan 40 julkaisunsa avulla kaikkiaan 6497 tykkäystä, mikä 

merkitsee keskimäärin 162 tykkäystä julkaisua kohti. Menestys näkyy myös Aalto-yliopiston 

yhdeksää tuhatta lähentelevässä seuraajamäärässä (8937). Instagram-julkaisujen kokonaismäärään 

(731) suhteutettuna se on varsin kohtuullinen, sillä Aalto-yliopisto on Instagramissa oloaikanaan 

kerännyt keskimäärin 12 seuraajaa yhtä julkaisua kohti. Seuraajamäärään vaikuttavat luonnollisesti 

yliopiston koko, sen asema yliopistojen keskuudessa, opiskelijamäärä ja muut ulkoiset tekijät, mutta 

merkitystä on oletettavasti myös Aalto-yliopiston aktiivisilla, aihepiiriltään vaihtelevilla ja kohtuul-

lisen vuorovaikutteisilla somesisällöillä. Houkuttelevien julkaisujen ohella Aalto-yliopiston aktiivi-

nen tunnisteiden ja muiden käyttäjien tägääminen sekä julkaisujen repostaaminen lisäävät sen näky-

vyyttä Instagramissa ja siten myös seuraajamäärää. Seurattavien määrä (800) kannattaa jatkossa pi-

tää seuraajien määrään nähden vähintään samalla, kohtuullisen hyvällä tasolla (suhdeluku nyt 0,09). 

 

 

4.2.2 Helsingin yliopisto 

 

Helsingin yliopiston Instagram-julkaisuja sisältyi tutkimusaineistooni kaikkiaan 30 kpl. Otanta- 

aikana julkaisuja jaettiin suhteellisen tasaisesti: keskimäärin neljä viikossa. Muutamat julkaisutauot 

venyivät viikon mittaisiksi. Satunnaisesti ajoitettuna ne eivät välttämättä vielä karsi seuraajamäärää, 

mutta seuraajien mielenkiinnon ylläpitämiseksi julkaisutahti kannattaa pitää jatkuvana.  

Julkaisuista 25 kpl perustui kuviin ja 5 kpl videoihin. Helsingin yliopiston tuottamasta visuaalisesta 

sisällöstä suurin osa (83 %) muodostui siis liikkumattomista kuvista. Videoiden osuus oli 17 %. 

Yhtä ammattimaisesti tehtyä opiskelijarekrytointivideota lukuun ottamatta videojulkaisut olivat 

eloisia tilannekuvauksia. Rohkaisisin Helsingin yliopistoa kasvattamaan edelleen etenkin vapaa-

muotoisesti kuvattujen videoiden määrää, sillä niiden välittämä hyväntuulinen ja rento meininki 

sopii hyvin Instagramin luonteeseen ja on omiaan lisäämään seuraajien kiinnostusta. 

Hashtagien käyttö Helsingin yliopiston Instagram-julkaisuissa oli säännöllistä, joskaan ei kovin run-

sasta. Toistuvia aihetunnisteita olivat yliopiston nimeä varioivat #wearehelsinkiuni #helsinki-

university, #universityofhelsinki, #helsinginyliopisto ja #helsingforsuniversitet. Muita seuraajia kos-

kevia tägäyksiä ilmeni lähinnä repostatuissa julkaisuissa.  
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Instagram-sisältöjen tuottamisessa Helsingin yliopisto luotti tutkimusaineistoni perusteella omaan 

viestintätiimiinsä. Julkaisusta 24 kpl oli sen omaa tuotantoa. Repostattuja julkaisuja jaettiin kuusi, 

mutta neljä niistä oli alun perin oman sivutilin jakamaa. Käytännössä sisällöntuotanto oli siis hyvin 

viestintätiimivetoista. Yliopiston kannattaisi vastavuoroisuuden vuoksi repostata enemmän seuraa-

jiensa tuottamaa sisältöä, sillä se viestisi muiden Instagram-käyttäjien seuraamisesta ja heidän 

julkaisuihinsa reagoimisesta ja siten auttaisi sitouttamaan seuraajia. Opiskelijoiden ottaminen 

mukaan sisällöntuotantoon voisi tuoda Instagram-viestintään vaihtelua ja vielä lisää kiinnostavuutta. 

Aineistossa opiskelija päästettiin ääneen vain yhdessä videojulkaisussa sekä kahdessa repostatussa 

kuvajulkaisussa.  

Keskustelun ja vastavuoroisuuden virittäminen jäi Helsingin yliopistolla vähälle. Vain kolmessa 

Instagram-julkaisussa esitettiin suora kysymys seuraajille. Siitä huolimatta kommentteja tuli rei-

lusti, 42 kpl, mikä tarkoittaa keskimäärin jokaista julkaisua kohden vähintään yhtä kommenttia. 

Vain kahteen kommenteista vastattiin. Vastausprosenttia (5%) kannattaa lähteä parantamaan, jotta 

seuraajat saavat kokea kommentointiaan pidettävän arvossa. 

Sisältöteemoista Helsingin yliopiston julkaisuissa painottuivat Yliopisto (37 %), Oma tapahtuma 

(24 %) ja Opiskelu (20 %). Julkaisuista suurin osa (11 kpl) sijoittui aihepiiriltään sisältöluokkaan 

Yliopisto, eli niistä puuttui suoranainen opiskelu- tai tiedenäkökulma. Pidin tulosta alkuun 

yllättävänä: Miksi tiedeorganisaatio julkaisee Instagram-tilillään mieluummin yliopiston infra-

struktuuriin kuin sen toimintaan liittyvää sisältöä? Toisaalta yliopiston laajan kampusalueen eri 

rakennusten, tilojen ja sijainnin esittely voi olla Instagram-seuraajille sekä tarpeellista että 

kiinnostavaa informaatiota. Lisäksi Yliopisto-kategoriaan sisältyi useita yliopiston omia 

viestintäkanavia mainostavia julkaisuja.  

Omista tapahtumista huomiota sai erityisesti tiedekilpailu Helsinki Challenge, koska Helsingin 

yliopisto toimi sen pääjärjestäjänä. Opiskelua kuvaavissa julkaisuissa seuraajat puolestaan pääs-

tettiin kurkistamaan behind the scenes -tyyppisesti esimerkiksi hevossairaalaan ja laboratorio-

harjoituksiin: 
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Kuva 4. Instagram-julkaisu laboratorioharjoituksista (HY 19.1.2017). 

Tutkimus-sisältöluokka jäi vaille sisältöä. Tiedettä ja tutkimusta painotettiin vain yhdessä sisältö-

luokkaan Opiskelijahaku luokittelemassani markkinointivideossa, jossa kerrottiin tieteen voivan rat-

kaista globaaleja ongelmia: 

 

Kuva 5. Helsingin yliopiston markkinointivideo (HY 6.2.2017). 

Tiedeaiheiden lisäksi jäin kaipaamaan Helsingin yliopistolta lisää opiskelijaelämää ja muiden 

tahojen järjestämää toimintaa käsitteleviä Instagram-julkaisuja. Opiskelijat ovat yliopiston tärkein 

sidosryhmä, ja heidän arkeaan lähellä oleviin aihepiireihin kannattaisi panostaa. Mielikuvaa 

seuraajia arvostavasta viestijästä voisi puolestaan luoda julkaisemalla enemmän sisältöä yhteistyö-

kumppaneiden järjestämästä tai yleensä pääkaupunkiseudun runsaasta tapahtumatarjonnasta. Moni-
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puolisesti eri aiheita käsittelevä sisällöntuotanto olisi kiinnostavampaa ja houkuttelisi myös sellaista 

seuraajakuntaa, joka ei ole niin tiiviisti sidoksissa yliopistoon. 

Kokonaisuudessaan sisältöteemat jakautuivat Helsingin yliopiston julkaisuissa kaavion 2 osoitta-

malla tavalla: 

 

Kaavio 2. Sisältöjen jakautuminen Helsingin yliopiston Instagram-julkaisuissa. 

Tykkäysten ja seuraajamäärien perusteella Helsingin yliopiston Instagram-viestintä vaikuttaa 

erittäin toimivalta. Tutkimuskohteena olleet 30 julkaisua keräsivät 6695 tykkäystä eli keskimäärin 

noin 223 tykkäystä julkaisua kohden. Tulos ei yllätä, onhan Helsingin yliopiston seuraajamääräkin 

hyvin korkea: 9364 kpl. Julkaisujen kokonaismäärään (462 kpl) suhteutettuna se tarkoittaa noin 20 

seuraajaa per julkaisu. Määrä on miltei tuplasti enemmän kuin esimerkiksi Aalto-yliopistolla, jonka 

Instagram-viestintä vaikuttaa tutkimukseni perusteella Helsingin yliopistoa aktiivisemmalta ja 

sisällöltään monipuolisemmalta. Ristiriitainen tulos selittynee pikemminkin Suomen suurimman ja 

vanhimman tiedekorkeakoulun vakiintuneella asemalla ja muilla tämän tutkimuksen ulkopuolelle 

jäävillä muuttujilla kuin pelkällä viestinnän onnistumisella. Suurista seuraajamääristään huolimatta 

Helsingin yliopiston ei kannata tuudittautua perinteiden tuomaan arvovaltaan, vaan kehittää aktiivi-

sesti Instagram-viestintäänsä monipuolisempaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan. Myös seu-

rattavien määrään (159) on hyvä jatkossa kiinnittää huomiota, sillä se jää suhteessa seuraajamäärään 

(suhdeluku 0,02) hyvin vaatimattomaksi.  
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4.2.3 Itä-Suomen yliopisto 

 

Itä-Suomen yliopiston julkaiseminen Instagramissa oli tutkimusaineistossani tiivistahtista mutta 

epätasaista. Tarkastelujakson aikana julkaisuja jaettiin yhteensä 57 kpl. Jos julkaisut olisi ajoitettu 

tasaisesti, niitä olisi ilmestynyt keskimäärin seitsemän viikossa eli yksi päivässä. Sen sijaan niitä 

kiirehdittiin julkaisemaan jopa kahdeksan tai yhdeksän julkaisun päivätahdilla. Etenkin Instagram-

kilpailun toteuttaminen herätti ihmetystä. Miksi käyttäjäprofiilissa repostattiin helmikuun 

loppupuolella vimmaisesti seuraajien tuottamaa sisältöä, vaikka rokkikisa jatkui 5.4. asti? 

Tällaisessa viestitulvassa on vaarana, että muut Instagram-käyttäjät voivat kokea sen liian aktiivi-

sena, jopa häiritsevänä spämmäämisenä (spamming, suom. roskapostin lähettäminen internetin 

kautta), mikä on omiaan karkottamaan seuraajia.   

Instagram-julkaisuista 55 kpl perustui kuvaan ja 5 kpl videoon. Suurin osa eli 96 % sisällöstä siis 

sisälsi still-kuvan. Videojulkaisujen määrää olisi varaa kasvattaa rutkasti, sillä niiden osuus visuaa-

lisesta sisällöstä jäi neljään prosenttiin. 

Tunnisteiden käyttö julkaisuissa oli verrattain niukkaa ja haparoivaa. Toistuvia aihetunnisteita 

olivat yliopiston nimeen viittaavat #uef, #weareuef ja #meolemmeuef. Aineistossa oli tavallista käyt-

tää vain yhtä hashtagia yhdessä julkaisussa. Esimerkiksi Ilosaarirock-aiheiseen Instagram-kisaan 

liittyvissä lukuisissa julkaisuissa hyödynnettiin ainoastaan tunnistetta #opiskelijanyliopisto, joka 

tarkastelujakson loppupuolella vaihtui epäjohdonmukaisesti #unelmienyliopisto:ksi. Osa julkaisuista 

jäi kokonaan vaille tunnisteita.  

Itä-Suomen yliopiston näkyvyyttä Instagramissa parantaisi runsaampi ja monipuolisempi 

hashtagien käyttö. Samoin kuvatekstikentän rajoittamatonta merkkimäärää kannattaisi hyödyntää 

paremmin informaation välittämiseen. Aineistossa esimerkiksi kerrottiin toistuvasti, että Instagram-

kisan säännöt löytyvät tietystä verkko-osoitteesta (ks. kuva 7). Ratkaisu oli seuraajien kannalta 

toimimaton, sillä linkittäminen ei ole sovelluksen kuvatekstikentässä mahdollista. Loogisempaa ja 

huomaavaisempaa olisi ollut kirjoittaa Instagram-kisan säännöt näkyviin suoraan kuvateksti-

kenttään. 

Instagram-julkaisuista 30 kpl oli omaa tuotantoa. Repostattujen julkaisujen määrä aineistossa oli 

lähes yhtä suuri: 28 kpl.  48 % sisällöstä oli siis jonkun muun alun perin tuottaman sisällön uudel-

leenjulkaisua. Instagram-kilpailun avulla saatu sisältö toi mukavaa vaihtelua ja opiskelijan näkö-

kulmaa julkaisuihin.  
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Instagram-kisan ansiosta aineistossa oli vuorovaikutteinen ote: 27:ssa eli lähes joka toisessa julkai-

sussa seuraajaa rohkaistiin vastavuoroiseen toimintaan joko kysymyksen tai suoran kehotuksen 

avulla. Kuvan 6 julkaisussa mukana olivat molemmat: 

 

Kuva 6. Kommentointiin rohkaiseva Instagram-julkaisu (ISY 22.2.2017 g). 

Julkaisut poikivat vuorovaikutteisuuteensa nähden yllättävän vähän kommentteja, vain 13 kpl. 

Toisaalta seuraajat toteuttivat sosiaalisen median vastavuoroisuuden periaatetta jakamalla oletet-

tavan ahkerasti omia kuviaan yliopiston pyytämällä hashtagilla. Saadakseen aikaan keskustelua 

omassa käyttäjäprofiilissaan Itä-Suomen yliopiston olisi kannattanut huolellisemmin seurata ja arvi-

oida viestintästrategiansa onnistumista sekä tarvittaessa mukauttaa viestintää vastaamaan paremmin 

tavoitteitaan.  

Itä-Suomen yliopisto voisi hyödyntää Instagramin vuorovaikutteisuutta tehokkaammin myös haku-

kampanjoissa. Aineistossa seuraajia kehotettiin esimerkiksi maisteri- ja vertaistuutorihaun yhtey-

dessä tutustumaan markkinointivideoon, muttei kommentoimaan tai kysymään lisätietoja 

Instagramissa. Samoin yliopiston omassa vastausaktiivisuudessa olisi reilusti parantamista, sillä 

vain yhteen kommenttiin vastattiin. Vastausprosentti (7 %) jäi siten alhaiseksi. 

Itä-Suomen yliopiston julkaisuissa painottuivat sisältöteemat Opiskelijaelämä (28 %), Opiskelu (23 

%) ja Oma tapahtuma (18 %). Lifestyle-tyyppisten opiskelija-arkea ja yliopisto-opiskelua käsit-

televien julkaisujen runsas lukumäärä (16 kpl) johtui Instagram-kisasta, jossa seuraajia pyydettiin 



58 
 
jakamaan unelmien opiskelupaikkaa kuvaavaa sisältöä. Esimerkkinä opiskelijaelämää valottavasta 

sisällöstä Instagram-käyttäjän @kujakaisa repostattu julkaisu: 

 

Kuva 7. Opiskelijaelämää kuvaava Instagram-julkaisu (ISY 22.2.2017 b).  

Opiskelu-aiheisissa julkaisuissa (13 kpl) käsiteltiin muun muassa opintomatkoja, etäopiskelua ja 

valmistumista. Oma tapahtuma -kategorian julkaisuja oli 10 kpl, ja niissä huomiota sai esimerkiksi 

yliopiston vertaistuutorointi.  

Tiedeviestinnän näkökulmasta kiinnostusta herätti aineistoon sisältynyt yksi Tutkimus-kategorian 

julkaisu (ISY 17.2.2017 a), jossa kehuttiin kuvassa olevan biokemian post doc -tutkijan tietävän a 

thing or two about #climatechange, #peat, #permafrost, and the like.  Miksi tietoa hänen teke-

mästään tutkimuksesta ei jaettu Instagram-seuraajille? Juuri tällaisiin julkaisuihin olisi helppo 

upottaa populaaria tiedeviestintää muutaman yleistajuisen lauseen verran.  

Kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston julkaisut jakautuivat sisältöluokkiin kaavion 3 esittä-

mällä tavalla: 
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Kaavio 3. Sisältöteemojen jakautuminen Itä-Suomen yliopiston Instagram-julkaisuissa. 

Itä-Suomen yliopiston tykkääjä- ja seuraajamäärät jäivät jälkeen Aalto- ja Helsingin yliopistosta. 

Tarkastelujaksolla tykkäyksiä kertyi 2336 kpl, mikä merkitsi keskimäärin vain 41 tykkäystä 

julkaisua kohti. Koko Instagram-historiansa aikana Itä-Suomen yliopisto on saavuttanut 1599 seu-

raajaa 550 julkaisunsa avulla. Jokainen julkaisu on siis houkutellut keskimäärin vain kolme uutta 

seuraajaa. Alhaisten seuraaja- ja tykkääjämäärien voi päätellä osittain johtuvan yliopiston 

Instagram-viestinnässä osoittamistani puutteista. Vaikka julkaisuissa oli paljon hyvää ja onnis-

tunutta sisältöä, viestintä kokonaisuudessaan antoi suunnittelemattoman vaikutelman. Osaselitystä 

voi etsiä myös alhaisesta seurattavien määrästä (vain 79) suhteessa seuraajiin (suhdeluku 0,05), sillä 

huomion saaminen Instagramissa edellyttää onnistuneen sisällöntuotannon lisäksi muiden käyttäjien 

vastavuoroista seuraamista ja julkaisujen kommentointia.  

 

 

4.2.4 Jyväskylän yliopisto 

 

Jyväskylän yliopiston Instagram-julkaiseminen oli aineistossani hyvin vähäistä ja ajallisesti 

epätasaista. Yliopisto jakoi kahdeksan viikon tarkastelujakson aikana seitsemän julkaisua, joista 

ensimmäinen julkaistiin 20.2.2017. Taukoa edelliseen vuoden 2016 puolella tehtyyn julkaisuun 

karttui miltei kaksi kuukautta. Otannan loppupuolella julkaisuja oli säännöllisesti noin yksi päi-

vässä. Laskennallisesti keskimääräinen julkaisutahti oli noin yksi julkaisu viikossa. 
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Jokainen Jyväskylän yliopiston jakama julkaisu perustui kuvaan, ja kuvateksteissä käytettiin omia 

tunnisteita #JYU ja #JYUnity. Muita Instagram-käyttäjiä ei liitetty julkaisuihin. Aineisto ei myös-

kään sisältänyt repostattua sisältöä, vaan tuotanto oli kokonaisuudessaan viestintätiimin omaa.  

Vastavuoroiseen keskusteluun Jyväskylän yliopisto kannusti kolmessa julkaisussaan. Kommentteja 

saatiin kaksi, joista toiseen vastattiin. Vastausprosentille (50%) ei voi niukan julkaisumäärän takia 

antaa juurikaan painoarvoa. 

Aihepiiriltään julkaisut jakautuivat seuraaviin sisältöluokkiin: Yliopisto (2 kpl), Oma tapahtuma (2 

kpl), Muu sisältö (2 kpl) ja Opiskelu (1 kpl). Tiedesisältöä aineistossa ei ollut mukana. Pro-

sentuaalisesti sisältö jakautui teemoihin kaavion 4 esittämällä tavalla: 

 

Kaavio 4. Sisällön jakautuminen Jyväskylän yliopiston Instagram-julkaisuissa. 

Vaatimattomasta julkaisumäärästään huolimatta Jyväskylän yliopisto onnistui keräämään seit-

semällä Instagram-julkaisullaan kunnioitettavat 1006 tykkäystä. Keskimäärin 144 tykkäystä jul-

kaisua kohden on erinomainen saalis ja osoitus sitoutuneesta seuraajakunnasta, kun ottaa huomioon 

pitkän julkaisutauon tarkastelujakson alussa. Pitkä hiljaisuus on yleensä omiaan saamaan seuraajat 

unohtamaan käyttäjäprofiilin tai jopa luopumaan sen seuraamisesta. Mikäli Jyväskylän yliopisto 

haluaa säilyttää 332 julkaisua sisältävän Instagram-taipaleensa aikana keräämänsä 3192 seuraajaa, 

sen kannattaa aivan ensiksi ryhtyä panostamaan aktiiviseen ja säännölliseen julkaisutahtiin. Onnis-

tuneen viestinnän avulla yliopiston on mahdollista halutessaan kohottaa seuraajamääräänsä, joka 

tähän asti on karttunut keskimäärin 10 seuraajalla jokaista julkaisua kohti.  Seurattavien määrä 

(268) suhteessa seuraajiin kannattaa pitää vähintään samalla tasolla (suhdeluku 0,08). 

 

Opiskelu 
14% 

Tutkimus 
0% 

Yliopisto 
28% 

Oma tapahtuma 
29% Muu tapahtuma 

0% 

Opiskelijahaku 
0% 

Opiskelijaelämä 
0% 

Muu sisältö 
29% 

Jyväskylän yliopisto: Sisältöluokkiin jakautuminen (%) 

Opiskelu

Tutkimus

Yliopisto

Oma tapahtuma

Muu tapahtuma

Opiskelijahaku

Opiskelijaelämä

Muu sisältö



61 
 
4.2.5 Lapin yliopisto 

 

Lapin yliopisto jakoi otantajakson aikana kaikkiaan 51 julkaisua. Julkaisutahti oli säännöllinen, 

keskimäärin kuusi julkaisua viikossa ja taukoa korkeintaan neljä päivää. Visuaaliselta sisällöltään 

46 julkaisua perustui kuvaan ja viisi videoon. Prosentuaalisesti osuudet jakautuivat 90 % ja 10 %. 

Videot olivat Instagramin luonteeseen sopivalla rennolla asenteella kuvattuja ja elävöittivät mu-

kavasti kuvavirtaa. Niitä lisää!  

Sisällöntuotannossa käytettiin säännöllisesti ja melko monipuolisesti sekä omaan yliopistoon 

viittaavia (#universityoflapland, #ulapland, #lapinyliopisto) että muita aihetunnisteita. Toisia 

Instagram-käyttäjiä liitettiin julkaisuihin varsin harvoin, vain kahdesti. 

48 kpl eli suurin osa julkaisuista oli viestintätiimin omaa tuotantoa. Repostattua sisältöä jaettiin 

kolmessa julkaisussa. Vaihtelua sisällöntuotantoon toivat lisäksi opiskelijan puheenvuorot, joille an-

nettiin tilaa 11 julkaisussa, esimerkkinä kuva 8: 

 

Kuva 8. Opiskelija kertoo itsestään ja opiskelustaan Lapin yliopiston Instagram-julkaisussa (LY 

23.2.2017 b). 

Vuorovaikutusta Lapin yliopisto viritteli kysymysten avulla viidessä eri julkaisussaan. Kom-

mentteja julkaisuihin tuli runsaasti, 24 kpl. Kaksisuuntaisen viestinnän mahdollisuudet jäivät 

hyödyntämättä, sillä mihinkään niistä ei vastattu (=vastausprosentti 0).  



62 
 

Aihepiirien luokittelu oli Lapin yliopistojen Instagram-viestinnän kohdalla haastavaa. Julkaisujen 

visuaalisessa sisällössä tai kuvatekstissä ei useinkaan annettu viitteitä sisällön teemasta. Julkaisuissa 

esiintyi esimerkiksi lemmikkien ja hautojen kuvia, mutta yhteys yliopistoon, opiskeluun ja 

tieteeseen jäi arvailun varaan. Kuvatekstissä mainittu yliopiston verkkosivu olisi luultavasti auttanut 

oikean aihepiirin jäljille, mutta Instagramin ominaispiirteiden mukaisesti linkit tekstikentässä eivät 

toimineet. Aihepiirin jäljittäminen olisi myös vaatinut salapoliisityötä jota pidän tavallisen 

Instagram-seuraajan näkökulmasta kohtuuttomalta ja siten tutkimukseni kannalta irrelevantilta. 

Niinpä päädyin pitämään esimerkiksi Opiskelijaelämää-blogiin viittaavia julkaisuja oman viestintä-

välineen mainostamisena, ja luokittelin ne sisältöluokkaan Yliopisto.  

Yliopisto-kategoriasta muodostui eniten (17 kpl) julkaisuja kerännyt teema. Toiseksi eniten (15 kpl) 

jaettiin opiskelemista kuvaavaa sisältöä (Opiskelu). Kahdeksan julkaisuista käsitteli Omaa tapah-

tumaa ja kahdeksan Opiskelijaelämää. Vain yhdessä julkaisussa (LY 24.2.2017 b) oli selkeä tiede-

näkökulma: siinä kuvattiin väitöstilaisuutta. Muiden kuin oman yliopiston järjestämät tapahtumat 

(Muu tapahtuma) loistivat poissaolollaan. Kokonaisuudessaan julkaisujen sisältö jakautui teemoihin 

kaavion 5 osoittamalla tavalla:  

 

Kaavio 5. Sisältöteemojen jakautuminen Lapin yliopiston julkaisuissa. 

Tykkäyksiä Lapin yliopiston julkaisut keräsivät 4285 kpl. Julkaisua kohti tuli keskimäärin 84 

tykkäystä. Määrää voi aktiiviseen ja säännölliseen julkaisutahtiin nähden pitää kohtuullisen 

vähäisenä. Samoin seuraajien kokonaismäärä oli melko alhainen (2097 seuraajaa), vaikka julkaisuja 

oli Instagram-tilin olemassaolon aikana jaettu runsaasti, 456 kpl. Miksi Lapin yliopisto on 

sitouttanut yhden julkaisun avulla keskimäärin vain 5 seuraajaa, vaikka sisällöntuotanto aineistoni 

perusteella oli aktiivista, säännöllistä ja aihepiireiltään melko monipuolista? Yksi selitys voisi 
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löytyä vastavuoroisuuden puutteesta. Ainakin kommentteihin vastaamisprosenttia (0 %) olisi varaa 

kasvattaa, samoin seurattavien määrää (174), sillä suhdeluku seuraajiin nähden ei ole kovin korkea 

(0,08).  

Tutkimukseni perusteella kiinnittäisin huomiota myös Instagram-viestinnän sisältöihin. Julkaisujen 

kiinnostavuutta parantaisi huomattavasti, jos ne tarjoaisivat aidosti Instagram-seuraajille suunnattua 

ja viestintävälineen ehdoilla tuotettua, houkuttelevaa sisältöä. Aineistossani visuaalisesti näyttävät 

julkaisut jäivät harmillisen usein yliopiston toisen viestintävälineen mainostamisen tai 

pahimmillaan sisäpiirijutun tasolle. Informaation tulisi olla vaivattomasti saatavilla ja aueta kaikille, 

jotta erilaiset seuraajat pystyisivät sitä omaksumaan. Muihin viestintäkanaviin tuotettujen sisältöjen, 

kuten blogijulkaisujen, kierrättäminen Instagramissa saattaisi toimia, jos niiden sen sisältöjä 

avattaisiin kuvatekstissä vaikkapa lauseella tai kahdella. Vaikka Instagram-sovellus on 

kuvanjakopalvelu, pelkkä kuva ei aina puhu puolestaan. Tutkimastani Instagram-viestinnästä jäi se 

vaikutelma, että Lapin ylipisto voisi hyötyä viestintävälineen ominaispiirteitä käsittelevästä 

somekoulutuksesta.  

 

 

4.2.6 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Instagram-julkaisuja sisältyi tutkimusaineistooni 12 kpl. 

Julkaisutahti oli tarkastelujaksolla harva ja epätasainen: keskimäärin yksi tai kaksi julkaisua 

viikossa, mutta välillä oli viikon tai jopa kahden taukoja. Seuraajien kannalta tiuhempi ja tasaisempi 

sisällöntuotanto olisi mielekkäämpi ja siten sitouttavampi.  

Visuaaliselta sisällöltään puolet julkaisuista perustui still- ja puolet liikkuvaan kuvaan. Vaikka 

julkaisujen vähäinen määrä ei anna mahdollisuutta kovin pitkälle menevien johtopäätösten 

tekemiseen, videoiden osuutta voinee muihin yliopistoihin verrattuna pitää positiivisena poik-

keuksena. Yliopiston kannattanee jatkossakin panostaa videotuotantoon, sillä tarkastelemissani 

videoissa tunnelma on energisyydessään mukaansatempaava.  

Kuvateksteissä yliopisto hyödynsi toistuvasti omia tunnisteitaan #unilut ja #landofthecurious. Muita 

yleisimpiä hashtageja voisi viljellä runsaammin, jotta näkyvyys Instagramissa kasvaisi. Samoin toi-

sia Instagram-tilejä voisi tägätä aktiivisemmin. Aineistoissa niin tehtiin vain kerran. 

Kaikki sisällöntuotanto oli viestintätiimin omaa. Kahdessa julkaisussa puheenvuoro annettiin 

tutkijalle. Monipuolisuutta sisältöihin olisi tuonut opiskelijoiden mukaan ottaminen joko repostatun 
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julkaisun tai oman puheenvuoron muodossa. Nyt tärkeimmän stakeholder-ryhmän, opiskelijoiden, 

näkökulma jäi julkaisuista puuttumaan.  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Instagram-viestintä ei vaikuttanut aineistoni perusteella kovin 

vuorovaikutteiselta. Vain yhdessä julkaisussa seuraajille esitettiin suora kysymys. Seuraajat sen 

sijaan olivat aktiivisia ja kommentoivat seitsemää julkaisua. Vain yksi kommentti sai yliopistolta 

vastauksen. Seuraajien tarjoamat mahdollisuudet kaksisuuntaisen keskusteluun hukattiin (ks. 

käyttäjän @alinasdreamscometrue kommentti kuvassa 9). 

Aihepiireistä eniten tuli esille tiede. Tutkimus-kategoriaan luokiteltavia julkaisuja oli aineistossa 

neljä. Esimerkkinä kuvassa 9 on ruuantuotantoa ymmärrettävästi ja kiinnostavasti popularisoiva 

videojulkaisu: 

 

Kuva 9. Populaaria tiedeviestintää Instagram-julkaisussa (LTY 28.1.2017). 

Aihepiirien jakautuivat Lappeen rannan teknillisen yliopiston julkaisuissa kaavion 6 osoittamalla 

tavalla:  
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Kaavio 6. Sisältöjen jakautuminen Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisuissa. 

Niukasta julkaisumäärästä ja epäsäännöllisestä tahdista huolimatta Lappeenrannan teknillinen yli-

opisto onnistui otantajakson aikana keräämään julkaisuillaan 1836 tykkäystä, mikä yhtä julkaisua 

kohden tarkoittaa keskimäärin 153 tykkäystä. Tykkäysten runsaasta määrästä voi suuntaa-antavasti 

päätellä, että seuraajat pitivät viestinnän sisältöjä kiinnostavina, vaikka niiden vuoro-

vaikutteisuudessa olikin puutteita. Koko Instagram-historian aikana kerätty 2578 seuraajan saalis ei 

kieli 370 julkaisuun suhteutettuna aivan yhtä suuresta viestinnän onnistumisesta: jokainen julkaisu 

on tuonut yliopistolle keskimäärin seitsemän uutta seuraajaa. Tutkimukseni perusteella lähtisin 

kasvattamaan Instagram-tilin huomioarvoa ja sen seuraajamäärää yksinkertaisesti lisäämällä 

sisällöntuotantoa ja pitämällä huolta sen jatkuvuudesta, säännöllisyydestä ja vuorovaikutteisuudesta 

sekä edelleen aihepiirien monipuolisuudesta ja kiinnostavuudesta. Lisäksi olisin aktiivisesti 

vuorovaikutuksessa tiliä seuraavien kanssa, joita tutkimusajankohtana oli kaikkiaan 1833. 

Seurattavien määrä on seuraajiin suhteutettuna loistava: 0,71 seurattavaa yhtä seuraajaa kohden.   

 

 

4.2.7 Oulun yliopisto 

 

Oulun yliopiston julkaisuaktiivisuus tarkastelujakson aikana oli kiitettävää. Instagram-sisältöä 

jaettiin 40 julkaisun verran, keskimäärin viisi julkaisua viikossa. Satunnaiset julkaisutauot jäivät 

maksimissaan kuuden päivän mittaisiksi. 
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Instagram-viestinnän visuaalinen sisältö perustui 37 julkaisussa kuvaan ja kolmessa videoon. 93 % 

julkaisuista sisälsi siis still-kuvan ja 7% liikkuvaa kuvaa. Videoista kaksi oli ammattimaisesti tehtyä 

#shortumentary-tuotantoa. Amatöörimäisemmin tuotettuja tilannevideoita sisältyi aineistooni vain 

yksi, vaikka Instagramin rento luonne sallisi niitä ehdottomasti useampia.  

Tunnisteita hyödynnettiin lähes jokaisessa julkaisuissa. Toistuvia hashtageja aineistossa olivat 

#UniOulu ja #ArcticAttitude. Muita Instagram-käyttäjiä liitettiin ainoastaan kolmeen julkaisuun. 

Julkaisut olivat viestintätiimin omaa tuotantoa. Repostattua sisältöä ei sisältynyt aineistoon lain-

kaan. Tutkijan ääni päästettiin kuuluviin kahdessa videojulkaisussa: toisessa digitaalisen työpajan 

johtaja kertoi sen toiminnasta (OY 5.1.2017) ja toisessa tutkijatiimi uudenlaisen mikroskoopin 

kehittämisestä (OY 12.1.2017).  

Instagram-viestinnän näkyvyyttä, monipuolisuutta ja vastavuoroisuutta parantaisi, jos ylipisto 

liittäisi julkaisuihin ahkerammin muita käyttäjiä ja julkaisisi viestintätiimivetoisen sisällön lisäksi 

seuraajiensa ja/tai yhteistyökumppaneidensa tuotantoa. Esimerkiksi opiskelijavoimin ja/tai näkö-

kulmasta tehdyt julkaisut voisivat kiinnostaa sekä tulevia että nykyisiä opiskelijoita. 

Keskusteluun Oulun yliopiston Instagram-viestinnässä voitaisiin kannustaa ahkerammin. 

Aineistooni sisältyi vain kolme julkaisua, jossa seuraajille esitettiin suora kysymys. Julkaisut ke-

räsivät silti hyvin runsaasti kommentteja, yhteensä 27 kpl. Niistä vain kahteen vastattiin eli 

vastausprosentti jäi seitsemään prosenttiin.  

Aiheiltaan Oulun yliopiston Instagram-viestintä oli hyvin tapahtumakeskeistä. Näkyvyyttä saivat 

tasaisesti sekä yliopiston omat (14 kpl) että muiden järjestämät (13 kpl) tapahtumat.  Oma tapah-

tuma -sisältöluokan julkaisuissa käsiteltiin vaihtelevasti muun muassa Pestipäiviä, Luentorallia ja 

Vanhempainstarttia. Kategoriaan Muu tapahtuma luokittelemissani julkaisuissa Instagram-

seuraajille esiteltiin Polar Bear Pitching -tapahtumaa ja ympäri Eurooppaa järjestettäviä 

koulutusmessuja, joissa Oulun yliopisto oli edustettuna.  

Kokonaisuudessaan Oulun yliopiston Instagram-julkaisut jakautuivat sisältöluokkiin kaavion 7 

esittämällä tavalla: 
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Kaavio 7. Sisältöjen jakautuminen Oulun yliopiston Instagram-julkaisuissa. 

Huomiota Instagram-sisällöissä kiinnitti erityisesti se, miten runsaasti niissä annettiin näkyvyyttä 

yliopiston markkinointitiimin tekemille messumatkoille ja toisaalta se, miten vähän niissä kuvattiin 

opiskelua ja opiskelijaelämää. Markkinointitiimin aktiivisuus ulkomaisilla koulutusalan messuilla 

on yliopiston toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää ja perusteltua, mutta Instagram-julkaisuissa 

sen rinnalle olisi hyvä tuoda painokkaammin yliopiston tärkeintä sidosryhmää, nykyisiä 

opiskelijoita, lähemmin koskettavaa sisältöä. 

Opiskelijan arkea käsittelevän sisällön lisäksi jäin kaipaamaan enemmän tiedeaiheisia Instagram-

julkaisuja. Aineistoon sisältynyt videojulkaisu, jossa havainnollisella ja houkuttelevalla tavalla 

esiteltiin Oulun yliopistossa kehitettyä holografista mikroskooppia, oli onnistunut: 

 

Kuva 10. Tutkimusaiheinen Instagram-julkaisu (OY 12.1.2017). 
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Tykkäyksiä Oulun yliopiston Instagram-viestintä sai tarkastelujakson aikana 3212 kpl eli keski-

määrin 80 tykkäystä julkaisua kohti. Tykkäyssaalista voi pitää yliopiston aktiiviseen ja tasaiseen 

sisällöntuotantoon nähden jopa alhaisena. Toisaalta se on linjassa yliopiston kohtuullisen hitaan 

seuraajamäärän kasvun kanssa: Oulun yliopisto on Instagram-historiansa aikana julkaissut 533 

julkaisua ja hankkinut niiden avulla 3336 seuraajaa eli keskimäärin kuusi seuraaja per julkaisu. Yksi 

tapa kasvattaa Instagram-seuraajien määrää olisi etsiä lisää sopivia seurattavia, joiden kanssa 

verkostoitumalla voisi herättää kiinnostusta muissa käyttäjissä ja siten lisätä omaa huomioarvoaan. 

Seurattavien määrä (197) jäi seuraajien määrään nähden pieneksi, sillä Oulun yliopistolla oli 

jokaista seuraajaansa kohden vain 0,06 seurattavaa.  

 

 

4.2.8 Svenska Handelshögskolan (Hanken) 

 

Svenska Handelshögskolan eli Hanken julkaisi tarkastelujaksolla aktiivisesti sisältöä Instagramissa. 

Kahdeksan viikon aikana julkaisuja syntyi 43 kpl eli keskimäärin viisi viikossa. Julkaisutahti oli 

tasainen: sisältöä julkaistiin korkeintaan kahdesti päivässä, eikä tauko venynyt missään vaiheessa 

kolmea päivää pidemmäksi.  

Hankenin Instagram-viestintää tarkasteltaessa on pantava merkille aiemmin käsittelemistäni 

suomalaisyliopistoista poikkeava tuotantotapa. Julkaisuista kävi ilmi, että sen käyttäjätiliä 

päivitettiin vuorotellen noin viikon mittaisissa jaksoissa lähinnä opiskelijavoimin. 

Sisällöntuotannosta vastasivat joko yksittäiset opiskelijat omalla nimellään tai opiskelijoista koos-

tuvat tiimit, kuten erilaisten tapahtumien järjestelytoimikunnat. Yhdellä viikolla julkaisuvastuussa 

oli Hanken´s Center for Research and International Affairs -niminen yksikkö. 

Tutkimusaineistossa 41 julkaisua pohjautui still-kuvaan ja vain kaksi videoon. Pelkästään 

julkaisujen perusteella ei voi päätellä, miten paljon viestintätiimi opasti Instagram-tilin päivittäjiä 

kuvaformaatin valinnassa. Videojulkaisujen tekoon olisi selvästi vara rohkaista, sillä 

prosentuaalisesti tarkasteltuna niiden osuus visuaalisesta sisällöstä jäi viiteen prosenttiin.  

Kiertävään julkaisuvuoroon perustuvassa sisällöntuotannossa on hyvä pitää huolta myös siitä, että 

jokainen julkaisuvastuussa oleva osaa hyödyntää tehokkaasti Instagramin hakutoimintoja ja verkos-

toitumismahdollisuuksia. Hankenin julkaisuissa aihetunnisteiden tägääminen oli määrältään ja 

laadultaan hyvin vaihtelevaa. Hashtageja esiintyi välillä julkaisua kohti kaksi tai maksimissaan kol-

me kappaletta. Toisinaan niiden käyttö taas unohtui kokonaan. Muutamia toistuvia aihetunnisteita 
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oli käytössä, mutta niitä viljeltiin epäjohdonmukaisesti. Esimerkiksi #hanken toistui julkaisuissa 

hyvin satunnaisesti, ja kansainvälisestä opiskelijatapahtumasta käytettiin vaihdellen kolmea eri 

varianttia: #IHD17, #IHD2017 ja #internationalhelsinkidays.  

Vaihtuva päivitysvuoro päästi ääneen erityisesti opiskelijakunnan edustajia. Ehkä vastapainoksi 

olisi voinut julkaista myös tiedeyhteisön muiden toimijoiden tuottamaa sisältöä? Esimerkiksi 

yhteistyökumppaneiden tekemää sisältöä ei aineistossa repostattu lainkaan. Samoin julkaisuihin 

tägätyt muut käyttäjätilit olivat lähinnä yliopiston omiksi laskettavia sivutilejä. Aktiivisempi ja 

johdonmukaisempi aihetunnisteiden sekä toisten käyttäjien liittäminen julkaisuihin auttaisi 

yliopistoa kasvattamaan omaa näkyvyyttään ja sen myötä mahdollisesti seuraajamääräänsä.   

Vuorovaikutusta seuraajien kanssa viriteltiin kahdeksassa julkaisussa. Aktiivisuus vaihteli tilin 

päivittäjästä riippuen. Eniten vuorovaikutteista sisältöä (yhteensä neljä julkaisua) julkaistiin 

käyttäjän @hankenbisman päivitysvuorolla: 

 

Kuva 11. Kysymyksen sisältävä Instagram-julkaisu (SHH 14.2.2017 a).  

Sen sijaan kommentoinnissa oltiin yksimielisen vaisuja. Julkaisut saivat yhteensä 12 kommenttia, 

joista yhteenkään ei annettu vastausta. Tällaisia seuraajia sitouttavia vuorovaikutusmahdollisuuksia 

ei kannattaisi jättää käyttämättä. Julkiset vastaukset kertoisivat seuraajille, että keskustelua 

seurataan ja sille annetaan arvoa. 

Aihepiirien osalta opiskelijavetoinen tuotantotapa näkyi tapahtumakeskeisyytenä, kun jokainen 

päivittäjä vuorollaan halusi antaa näkyvyyttä järjestämälleen tapahtumalle tai siihen osallistu-
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miselle. Peräti 60 % julkaisuista käsitteli Omaa tapahtumaa. Määrällisesti se tarkoitti 26 julkaisua, 

jossa aiheena oli yliopiston tai sen alaisuudessa toimivien tiedekuntien, tutkimusryhmien tai 

ainejärjestöjen järjestämä muu kuin luento/opetustilaisuus. Näkyvyyttä saivat International Helsinki 

Days -tapahtuman lisäksi esimerkiksi yliopiston tervetulotilaisuudet sekä vuosijuhla.   

Hankenin Instagram-julkaisuissa käsiteltyjen teemojen osuudet käyvät ilmi kaaviosta 8: 

 

Kaavio 8. Sisältöjen jakautuminen Svenska Handelshögskolanin Instagram-julkaisuissa. 

Kuten kaavio 8 osoittaa, aineistosta jäivät kokonaan puuttumaan tutkimusta ja sen tuloksia sekä 

opiskelijahakua käsittelevät julkaisut. Niin ikään huomionarvoista on yliopisto-opiskelua 

käsittelevien julkaisujen niukka määrä. Tulokset viittaavat siihen, että Hanken käyttää Instagramia 

pikemminkin rennon ja vapaamuotoisen kuvamateriaalin kuin informatiivisen sisällön jakamiseen. 

Julkaisunäkyvyyttä saavat yliopiston ydintehtävien - tutkimuksen ja opetuksen - sijasta niiden 

ohessa järjestetyt tilaisuudet. 

Hankenin viestintätyyli näytti purreen seuraajiin kohtuullisen hyvin, sillä se keräsi 43 julkaisullaan 

kaikkiaan 3750 tykkäystä. Julkaisua kohti se tarkoitti keskimäärin 87 tykkäystä. Instagram-

historiasta päätellen parantamisen varaakin olisi, sillä Hankenin tahti seuraajien hankinnassa on 

ollut aineistossani tehottomimmasta päästä. 399 julkaisun avulla se on sitouttanut vasta 1424 

seurajaa, mikä tarkoittaa keskimäärin kolmea seuraajaa julkaisua kohti. Apua seuraajamäärän 

kasvattamiseen voisi lähteä hakemaan lisäämällä viestinnän vuorovaikutteisuutta, sisältöjen 
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monipuolisuutta sekä seurattavien määrää. Hanken seuraa vain 59 Instagram-tiliä, mikä tekee yhtä 

seuraajaa kohti keskimäärin 0,04 seurattavaa. Suhdeluku on aineiston alhaisimpia. 

 

 

4.2.9 Taideyliopisto 

 

Kolmesta akatemiasta (Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu) koostuva 

Taideyliopisto jakoi tarkastelujakson aikana Instagram-tilillään 39 julkaisua. Julkaisutahti oli 

aktiivinen, keskimäärin viisi julkaisua viikossa. Käytännössä julkaisuja tehtiin toisinaan viisi 

päivässä ja välillä vastaavasti pidettiin viiden päivän taukoja.  

Julkaisujen visuaalisessa sisällössä painottui muiden yliopistojen tapaan still-kuvien osuus. Kuva-

julkaisuja oli 34 kpl ja videojulkaisuja 13 kpl. Prosentuaalisesti tarkasteltuna 87 % julkaisuista 

perustui pysähtyneeseen ja 13 % liikkuvaan kuvaan. Videojulkaisuja näkisin Taideyliopiston 

Instagram-tilillä mielelläni enemmänkin, sillä moni taiteenlaji, muukin kuin musiikki, herättäisi 

seuraajien huomion parhaiten audio-visuaalisena tallenteena.  

Tunnisteita Taideyliopisto käytti kuvateksteissä aktiivisesti. Omien hashtagien johdonmukaista 

käyttöä vaikeutti hieman valikoiman runsaus: julkaisuihin liitettiin vaihtelevasti sekä yliopistoon 

(#uniarts, #uniartshelsinki, #taideyliopisto) että akatemioihin (#kuvataideakatemia, #sibelius-

akatemia, #teatterikorkeakoulu) viittaavia aihetunnisteita ja näiden englanninkielisiä variantteja. 

Toisaalta akatemian omien hashtagien käyttäminen oli perusteltua, sillä se auttoi seuraajia 

hahmottamaan, mistä akatemiasta julkaisussa oli kyse. Tunnisteiden avulla Instagramiin muodostui 

kuvagalleria, jossa seuraaja pääsee kootusti katselemaan kuhunkin akatemiaan liittyvää sisältöä. 

Myös toisten Instagram-käyttäjien tägäämistä saattoi aineistoni perusteella luonnehtia aktiiviseksi. 

Kaikkiaan 11 kpl eli 30% Taideyliopiston julkaisuista oli sellaisia, että niissä hyödynnettiin 

Instagramin verkostoitumismahdollisuuksia liittämällä mukaan yhteistyökumppaneita, esimerkiksi 

@musiikkitalo, @yle_rso ja @ticketmaster.fi. Eniten näkyvyyttä sai Sibelius-Akatemian Kuopion 

yksikön opiskelijoiden ylläpitämä käyttäjätili @sibakuopio, jota vierailevana päivittäjänä 

(guestgrammer) toiminut opiskelija ahkerasti tägäsi julkaisuihinsa.  

Suurin osa Taideyliopiston sisällöntuotannosta oli viestintätiimin omaa. Opiskelijanäkökulmaa 

Instagram-viestintään toi sisällöntuottajana vieraillut Sibelius-Akatemian opiskelija, joka jakoi 
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tilillä kuusi kuoronjohdon periodia käsittelevää julkaisua. Repostattua sisältöä olisi voinut käyttää 

useammassakin julkaisussa, sillä otanta-aikana Taideyliopisto hyödynsi sitä vain kahdessa.  

Yleisimmäksi sisältöteemaksi Taideyliopiston Instagram-viestinnässä osoittautui sen itse 

järjestämien tapahtumien kuvailu. Sisältöluokkaan Oma tapahtuma sijoittui 17 julkaisua, mikä tar-

koittaa noin 44 %:n osuutta Taideyliopiston tarkastelujakson aikana jakamista julkaisuista. Näky-

vyyttä annettiin vaihtelevasti erilaisille tanssi-, teatteri- ja musiikkiesityksille sekä taidenäyttelyille.  

Opiskelu oli toinen aineistossa keskeisesti huomiota saanut sisältöteema. 10 kpl eli noin neljännes 

julkaisuista käsitteli opiskelua. Sisältöä julkaistiin muun muassa kamarimusiikin mestarikurssilta, 

Esitys prosessina -opintojaksolta ja kurssikuoron harjoituksista. Muu tapahtuma -kategoriaan 

luokiteltavissa (5 kpl) julkaisuissa käsiteltiin puolestaan kansainvälistä Glomus-musiikkileiriä, 

Tieteen päiviä ja Lux Helsinkiä. Kokonaisuudessaan Taideyliopiston julkaisut jakautuivat 

aihepiireihin seuraavan kaavion 9 osoittamalla tavalla: 

 

Kaavio 9. Sisältöjen jakautuminen Taideyliopiston Instagram-julkaisuissa. 

Tiedeviestinnän näkökulmasta huomionarvoista oli tiedeaiheiden niukkuus. Tutkimus-sisältö-

luokkaan laskettavia julkaisuja oli vain yksi. Siinä kerrottiin Helsingin yliopiston tekemästä tutki-

muksesta, jossa mitattiin kantelistin ja kuuntelijoiden aivosähkökäyrää improvisaatioesityksen 

aikana: 
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Kuva 12. Taideyliopiston tiedeaiheinen Instagram-julkaisu (TaideY 6.2.2017 b).  

Aineistoni perusteella Taideyliopiston Instagram-viestintä voisi olla vuorovaikutteisempaa. 

Seuraajia aktivoitiin keskusteluun vain neljässä julkaisussa. Kommentteja sisältö kirvoitti kaikkiaan 

yhdeksän, mutta näistä vain yhteen vastattiin. Vastausprosenttia (11 %) kannattaisi nostaa, jotta 

seuraajat kokisivat julkaisujen kommentoinnin mielekkäämpänä.  

Vastavuoroiseen kommunikointiin panostaminen voisi olla yksi avain myös tykkäys- ja 

seuraajamäärien kasvattamiseen. Taideyliopiston Instagram-viestintä ei nimittäin näytä niiden 

perusteella kovin onnistuneelta. Tarkastelujakson aikana jaetut 39 julkaisua tuottivat vain 1723 

tykkäystä, mikä yhtä julkaisua kohden tarkoittaa keskimäärin 44 tykkäystä. Määrä on muihin 

suomalaisyliopistoihin verrattuna alhainen. Sama pätee seuraajamäärään. Käyttäjäprofiilista saatu 

data kertoo, että Taideyliopisto on onnistunut Instagramissa olonsa aikana sitouttamaan 1223 jul-

kaisunsa avulla 4214 seuraajaa, mikä tekee keskimäärin vain kolme seuraajaa per julkaisu. 

Tulokset ovat hieman yllättäviä, sillä Taideyliopiston Instagram-sisältöä tuotetaan havaintojeni 

mukaan aktiivisesti, melko tasaisesti sekä viestintävälineen verkostoitumismahdollisuuksia hyö-

dyntäen. Yliopisto myös seuraa aktiivisesti muita Instagram-käyttäjiä. Sillä on jokaista seuraajaa 

kohden 0,18 seurattavaa, mikä on aineistoni korkeimpia suhdelukuja. Muistaakohan yliopisto 

vastavuoroisesti kommentoida muiden julkaisuja?  

Vastavuoroisen kommunikoinnin lisäksi apua voisi olla aihepiireiltään hiukan monipuolisemmasta 

sisällöntuotannosta. Vaihtelevasti eri sisältöteemoja käsittelevät julkaisut saattaisivat houkutella laa-
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jempaa yleisöä kuin taidetapahtumiin keskittyvät julkaisut. Aiheiltaan rikkaan ja kiinnostavan 

sisällön tuottaminen olisi niin ikään tärkeää jo sitoutettujen seuraajien kannalta, jotta heidän mie-

lenkiintonsa pysyisi yllä. Syy heikkoon seuraajamäärään saattaa osittain piillä myös viestinnän 

ulkopuolisissa muuttujissa, kuten yliopiston opiskelijamäärässä, jonka vaikutusta ei tässä 

tutkielmassa ole otettu huomioon.  

 

 

4.2.10 Tampereen yliopisto 

 

Tarkastelujakson aikana Tampereen yliopisto julkaisi Instagram-tilillään 11 julkaisua. 

Keskimääräinen julkaisutahti oli harva – keskimäärin vain yksi julkaisu viikossa. Seuraajien 

sitoutuneisuutta koeteltiin lisäksi useammalla yli viikon mittaisella tauolla.  

Julkaisuista kahdeksan perustui visuaaliselta sisällöltään still-kuvaan. Videojulkaisujen 

kappalemäärä jäi kolmeen. Prosentuaalisesti tarkasteltuna videoiden osuus sisällöntuotannosta 

vaikutti aineistoni perusteella kohtuullisen suurelta (27%), mutta pidän tulosta niukan julkaisu-

määrän vuoksi vain viitteellisenä.  

Tunnisteita yliopisto käytti julkaisuissaan melko niukasti. #universityoftampere ja #unitampere 

olivat ainoat toistuvat hashtagit, mutta osasta nekin puuttuivat. Toisia käyttäjiä tägättiin julkaisuihin 

harvakseltaan, vaikka esimerkiksi tapahtumien yhteydessä niitä olisi voinut käyttää paljon 

useammin. Samoin repostattua aineistoa oli niukasti, vain yhden julkaisun verran. Yliopisto voisi 

parantaa Instagram-viestintänsä näkyvyyttä ja monipuolisuutta liittämällä julkaisuihin enemmän 

tunnisteita ja toisia käyttäjiä sekä julkaisemalla useammin seuraajiensa tai yhteistyö-

kumppaneidensa tuottamaa sisältöä. 

Aineisto ei antanut Tampereen yliopiston Instagram-viestinnästä vuorovaikutteista vaikutelmaa. 

Yhdessäkään julkaisussa ei viritetty keskustelua, ja seuraajien esittämästä seitsemästä kommentista 

vain yhteen vastattiin. Keskusteluaktiivisuutta ja vastausprosenttia (14 %) voisi reilusti nostaa, jotta 

seuraajat kokisivat kommunikoinnin vastavuoroisemmaksi. Se voisi johtaa vahvempaan sitoutu-

miseen ja siten näkyä yliopiston seuraaja- ja tykkääjämäärissä.  

Aiheiltaan julkaisut käsittelivät Omia tapahtumia (4 kpl), Yliopistoa (3 kpl), Tutkimusta (2 kpl) 

sekä Opiskelijahakua (1 kpl) ja Opiskelijaelämää (1 kpl). Sisältöluokkiin Opiskelu, Muu tapahtuma 
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ja Muu sisältö sopivia julkaisuja ei ilmennyt aineistossa. Kaavio 10 osoittaa, miten julkaisut 

jakautuivat sisältöluokkiin: 

 

Kaavio 10. Sisältöjen jakautuminen Tampereen yliopiston Instagram-julkaisuissa. 

Tutkimusnäkökulmaa nostettiin esiin kiinnostavan kuvan ja siihen liitetyn hyvin lyhyen kuvatekstin 

avulla, kuten kuva 13 osoittaa: 

 

Kuva 13. Tutkimus-sisältöluokkaan kuuluva Instagram-julkaisu (TaY 28.2.2017).  
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Tarkastelujakson aikana julkaisut kirvoittivat 922 tykkäystä. Julkaisua kohti tykkäyksiä tuli 

keskimäärin 83 kpl, mitä voi pitää verrattain suurena määränä ottaen huomioon yliopiston puutteet 

Instagram-viestinnän aktiivisuudessa, monipuolisuudessa ja vuorovaikutteisuudessa. Käyttäjä-

profiilista saatu data paljastaa, että Tampereen yliopisto on Instagram-historiansa aikana onnistunut 

sitouttamaan 2846 seuraajaa 299 julkaisun avulla, mikä tarkoittaa keskimäärin 10 seuraajaa 

julkaisua kohti. Tahti ei ole aineiston huonoimmasta, muttei aivan parhaastakaan päästä. Seurat-

tavien ja seuraajien välinen suhdeluku (0,08) kertoo, että yliopistolla olisi vielä varaa lisätä 224 

Instagram-käyttäjästä koostuvaa seurattavien joukkoaan. Satsaamalla viestintänsä määrään ja laa-

tuun Tampereen yliopistolla olisi mahdollisuus säilyttää sitoutuneet Instagram-seuraajansa ja jopa 

kasvattaa niiden määrää.  

 

 

4.2.11 Turun yliopisto 

 

Turun yliopiston julkaisutahti oli tarkastelujaksolla verkkainen. Se jakoi Instagram-tilillään 

kaikkiaan 12 julkaisua, mikä viikkoa kohden tarkoitti keskimäärin vain yhtä tai kahta julkaisua. 

Seuraajat jätettiin viikoksi vaille sisältöä useamman kerran. 

Visuaaliselta sisällöltään julkaisut perustuivat pääasiassa kuvaan. 10 jaetuista julkaisuista oli still-

kuvia ja kaksi videota. Kuvajulkaisujen osuus sisällöntuotannosta oli siten 83 % ja videojulkaisujen 

17 %.  

Aihetunnisteista toistuvasti käytössä olivat #uniturku ja #turunyliopisto. Niiden lisäksi julkaisuihin 

liitettiin korkeintaan kolme muuta hashtagia. Toisia Instagram-käyttäjiä tägättiin vain repostatuihin 

julkaisuihin, joissa alkuperäinen julkaisija on muutoinkin tapana mainita. Niitä sisältyi aineistoon 3 

kpl. Verkostoitumisen kannalta runsaampi tägääminen olisi suotavaa. Etenkin yliopiston somet-

tajien Instagram-tilit kannattaisi liittää niitä mainostavaan julkaisuun, kun haluaa tilien saavan 

seuraajia. Kuvassa 14 esitetystä julkaisusta ne puuttuivat ja hankaloittivat siten oleellisesti seu-

raajaksi ryhtymistä: 
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Kuva 14. Kuvakaappaus Turun yliopiston videojulkaisusta (TY 16.1.2017). 

Vuorovaikutukseen kannustavia julkaisuja sisältyi aineistoon kaksi. Molemmissa seuraajille 

esitettiin sekä kysymys että kehotus. Esimerkkinä esitän julkaisun, jossa seuraajilta kysyttiin ”Miten 

sinä juhlistat ystävänpäivää opiskelu- tai työkavereidesi kesken?” ja kehotettiin heitä julkaisemaan 

ystävänpäivän kuvia hashtagilla #utuystävä (TY 10.2.2017).  

Turun yliopiston seuraajat olivat aktiivisia kommentoimaan julkaisuja. Kommentteja kertyi tarkas-

telujakson aikana kaikkiaan 14. Yliopisto ei vastannut niistä yhteenkään, eli vastausprosentti jäi 

nollaan. 

Teemoiltaan julkaisut jakautuivat sisältöluokkiin kaavion 11 mukaisesti: 

 

Kaavio 11. Sisältöjen jakautuminen Turun yliopiston Instagram-julkaisuissa. 
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Aineiston perusteella Turun yliopiston Instagram-viestintä oli aihepiiriltään rentoa, sillä neljässä sen 

julkaisussa käsiteltiin lähinnä säätä (Muu sisältö). Samoin Oma tapahtuma -sisältöluokkaan 

kuuluvassa neljässä julkaisussa aiheena olivat tyypillisesti vuodenkiertokulkuun liittyvä juhlat kuten 

uusivuosi, ystävänpäivä ja laskiainen. Opiskelua, opiskelijaelämää ja yliopistoa ylipäätään käsi-

teltiin hyvin niukasti; tutkimusta ei lainkaan. Instagram-sisältöjen monipuolisuudesta ja vuoro-

vaikutteisuudesta ei voi niukan julkaisumäärän vuoksi kuitenkaan tehdä kovin syvällisiä 

johtopäätöksiä. Niinpä esittämiäni tutkimustuloksiakin on pidettävä lähinnä suuntaa-antavina.  

Instagram-viestinnän puutteista huolimatta Turun yliopisto onnistui keräämään 12 julkaisunsa 

avulla 2712 tykkäystä. Jokaista julkaisua kohti tykkäyksiä tuli 226 kpl. Määrä on ennätyksellisen 

suuri: aineistossa vain Helsingin yliopisto ylsi samalle tasolle. Käyttäjäprofiilista saatu data sel-

ventää osaltaan tulosta: sekä seuraajien (4269 kpl) että julkaisujen määrä (388 kpl) on suhteellisen 

suuri.  Seuraajien sitouttamistahti on ollut melko ripeä, sillä yliopisto on saavuttanut keskimäärin 12 

seuraajaa yhtä julkaisua kohti. Jotta seuraajamäärä pysyy jatkossakin hyvällä tasolla, Turun 

yliopiston kannattaa jakaa sisältöä tiheämpään tahtiin, käsitellä julkaisuissa useita aihepiirejä, 

virittää aktiivisesti keskustelua ja vastata muiden käyttäjien esittämiin kommentteihin. Sen kan-

nattaa kiinnittää huomiota myös seurattavien määrään (338), ettei se putoa alhaisemmaksi. Nyt 

seurattavien ja seuraajien suhdeluku on keskimäärin 0,08 seurattavaa yhtä seuraajaa kohti.  

 

 

4.2.12 Vaasan yliopisto 

 

Vaasan yliopiston Instagram-viestintä oli tarkastelujaksolla aktiivista ja julkaisutahdiltaan tasaista. 

Se jakoi tilillään keskimäärin kuusi julkaisua viikossa, yhteensä 47 julkaisua.  

Julkaisuista 40 kpl eli suurin osa (85%) pohjautui still-kuvaan. Videojulkaisuja oli 7 kpl, eli niiden 

osuudeksi visuaalisesta sisällöstä jäi 15 %. Videoiden tuotantotapa oli vaihteleva. Osa niistä oli 

ammattimaisesti tehtyjä markkinointivideoita, osa kevyemmin fiilispohjalta kuvattuja tilanne-

tallenteita.  

Aihetunnisteita käytettiin julkaisuissa paljon. Niissä toistuivat johdonmukaisesti hashtagin 

#univaasa ohella opiskelijahakuun liittyvät #tositarkoituksella ja #yhteishaku2017. Toisia 

Instagram-käyttäjiä sen sijaan liitettiin julkaisuihin vain harvoin. Kaikki kolme tägättyä tiliä olivat 

yliopiston tai sen ainejärjestöjen käyttäjätilejä. Instagram-näkyvyytensä ja verkostojensa kasvat-

tamiseksi yliopiston kannattaisi liittää julkaisuihinsa myös yhteistyökumppaneidensa ja muiden 
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ulkopuolisten toimijoiden käyttäjätilejä. Esimerkiksi repostatun sisällön yhteydessä alkuperäisen 

julkaisijan tägääminen olisi vähintäänkin kohteliasta.  

Sisällöntuotanto oli kahta repostattua julkaisua lukuun ottamatta viestintätiimin hoitamaa. Vaihtelua 

sisältöön toivat julkaisut, joissa opiskelija, tutkija tai muu henkilökuntaan kuuluva henkilö esiintyi 

omalla nimellään ja kasvoillaan kertoen Vaasan yliopistossa opiskelusta tai työskentelystä. Tällaisia 

julkaisuja sisältyi aineistoon 6 kpl. Kuvan 15 julkaisussa esiintyy hallintotieteiden kandi-

daattiohjelman johtaja: 

 

Kuva 15. Yliopiston henkilökunta esillä Instagram-julkaisussa (VY 12.1.2017). 

Vuorovaikutukseen seuraajia rohkaistiin seitsemässä julkaisuissa. Kuudessa se tehtiin kysymyksen 

ja yhdessä kehotuksen avulla. Kommentteja julkaisut kirvoittivat 10 kpl. Jostain syystä yhteenkään 

ei vastattu. Vaasan yliopiston kannattaisi antautua rohkeammin vuorovaikutukseen muiden 

Instagram-käyttäjien kanssa, virittää aktiivisemmin keskustelua ja vastata auliisti seuraajien esit-

tämiin kommentteihin. Näin Instagram-viestinnästä tulisi kahden- tai monensuuntaista, houkutte-

levampaa ja siten vielä sitouttavampaa. 

Aihepiireistä eniten huomiota sai yliopisto. Sisältöluokkaan Yliopisto kuului kaikkiaan 12 

julkaisua, joissa esiteltiin yliopiston rakennuksia, tiloja, kampusaluetta sekä ympäristöä laajemmin, 

Vaasaa yliopistokaupunkina. Aineistoon sisältyi myös julkaisuja, joissa mainostettiin yliopiston 

muita viestintäkanavia, kuten YouTubea ja Vox Cordis -lehteä.  
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Toiseksi eniten julkaisuissa käsiteltyjä teemoja olivat Opiskelijahaku ja Opiskelu. Opiskelijahaku-

kategoriaan kuului 10 julkaisua, jotka käsittelivät yliopiston markkinointikampanjaa 9 hyvää syytä 

valita Vaasan yliopisto. Yhtä monessa eli 10 julkaisussa aiheena oli yliopisto-opiskelu. Koko-

naisuudessaan julkaisut jakautuivat sisältöluokkiin kaavion 12 esittämällä tavalla: 

 

Kaavio 12. Sisällön jakautuminen Vaasan yliopiston Instagram-julkaisuissa. 

Tiedeviestinnän näkökulmasta oli merkillepantavaa, että Vaasan yliopiston julkaisuissa ei käsitelty 

ollenkaan tiedettä tai tutkimusta. Yleistajuista tiedeviestintää olisi ollut hyvä ujuttaa lauseen tai kah-

den verran esimerkiksi opetus- ja tutkimuslaboratoriossa kuvattuun videoon. Seuraajille ei pal-

jastanut, mitä kuvan 16 videossa tapahtui: 
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Kuva 16. Kuvakaappaus Vaasan yliopiston videojulkaisusta (VA 23.1.2017). 

Vaasan yliopisto keräsi 47 julkaisunsa avulla 5863 tykkäystä. Jokainen julkaisu sai siis keskimäärin 

125 tykkäystä. Tykkäysten keskimääräistä suuremmasta lukumäärästä päätellen seuraajat pitivät 

julkaisujen sisältöä riittävän kiinnostavana. Toisaalta käyttäjäprofiilista saatu numeraalinen tieto 

antaa viitteitä siitä, että parannettavaakin olisi. Vaasan yliopisto on jakanut Instagram-tilillään jo 

594 julkaisua, mutta sitouttanut niiden avulla 2355 seuraajaa, mikä julkaisua kohden tarkoittaa 

keskimäärin vain neljää seuraajaa.  

Miksi Vaasan yliopiston aktiivinen, taitava ja teemoiltaan melko monipuolinen sisällöntuotanto ei 

kerää kilvan seuraajia? Viestinnän ulkoisten muuttujien lisäksi selitystä voisi etsiä Instagramin 

spontaania ja rentoa sisältöä suosivasta luonteesta. Huomattavan johdonmukaisesti, tavoitteellisesti 

ja ammattimaisesti tuotettu sisältö saatetaan Instagramissa kokea helposti etäisenä, jopa 

laskelmoituna, mikä ei ole omiaan herättämään tai ylläpitämään seuraajien kiinnostusta. Vaasan 

yliopisto voisi kokeilla markkinointihenkisten julkaisujensa ohella jakaa kuvafeedissään hieman 

rennompaa, rosoisempaa sisältöä ja katsoa, miten se vaikuttaa seuraajamääriin. Esimerkiksi 

lifestyle-tyyppiset opiskelijan arkea kuvaavat julkaisut puuttuivat aineistosta lähes kokonaan. 

Vastuuta sisällöntuotannosta voisi jakaa esimerkiksi opiskelijoille, mikä laajentaisi aihepiirien 

käsittelyä ja julkaisuista kiinnostunutta yleisöä. 
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4.2.13 Åbo Akademi 

 

Åbo Akademi jakoi otanta-aikana aktiivisesti sisältöä Instagram-tilillään. Julkaisuja ilmestyi 58 kpl, 

eli viikkoa kohden keskimäärin seitsemän kappaletta. Todellisuudessa julkaisutahti vaihteli 

viikoittain. Parhaimmillaan – tai pahimmillaan – sisältöä jaettiin jopa kymmenen kertaa päivässä. 

Julkaisutahti kannattaisi pitää tasaisempana. Muutoin on vaarana, että osa julkaisuista jää 

Instagramin nopeatempoisessa kuvavirrassa vaille huomiota. Viestitulva saattaa seuraajista tuntua 

liialliselta, jopa häiritsevältä ja siten karsia heidän määräänsä. 

Vastuu sisällöntuotannosta oli Hankenin tapaan annettu opiskelijoille. Neljää julkaisua lukuun otta-

matta julkaisut olivat opiskelijavetoisia. Tiliä päivittivät noin viikon mittaisissa jaksoissa vuoro-

tellen eri alojen opiskelijat.  

Kuvaformaatiltaan sisällöntuotanto perustui pääosin still-kuviin. Julkaisuista 54 kpl eli 93 % oli 

still-kuvia ja neljä videoita. Videotuotantojen osuus jäi seitsemään prosenttiin. Etenkin medialinjan 

opiskelijoilta olisin odottanut aktiivisempaa videotuotantoa! 

Aihetunnisteista #åboakademi ja #åakärlek toistuivat lähes jokaisessa julkaisussa. Muutoin 

tägääminen oli vaihtelevaa. Julkaisuihin ei liitetty yhden tiliä päivittävän opiskelijan lisäksi juuri-

kaan muita Instagram-käyttäjiä. Repostattua sisältöä tilillä ei jaettu lainkaan.  

Vastavuoroisuuteen rohkaiseminen Åbo Akademin sisällöntuotannossa oli niukkaa. Julkaisuista 

vain kuudessa seuraajille esitettiin kysymys tai kehotus. Siitä huolimatta kommentteja tuli runsaasti, 

26 kpl, minkä tulkitsen kertovan kiinnostavasta sisällöstä ja sitoutuneista seuraajista. Vastaaminen 

oli muihin yliopistoihin verrattuna aktiivisinta, sillä kommenteista kuusi sai vastauksen. Seuraajien 

iloksi ja uusien sitouttamiseksi vastausprosenttia (23 %) voisi silti vielä kasvattaa. 

Sisällönanalyysi osoitti, että Åbo Akademi käytti Instagramia pääsääntöisesti oman yliopiston, sen 

opetuksen ja muun toiminnan esittelyyn. Aihepiireistä Oma tapahtuma (18 kpl), Yliopisto (16 kpl) 

ja Opiskelu (14 kpl) saivat melko tasaisesti huomiota. Tapahtumista kertovaa sisältöä julkaistiin 

aktiivisimmin käsityömessuilta. Yliopisto-aiheisissa julkaisuissa painopiste oli Åbo Akademiin 

rakennusten sekä opetus- ja ruokailutilojen esittelyssä. Opiskelua käsittelevissä julkaisuissa seu-

raajat päästettiin kurkistamaan muun muassa kotitaloustunnille, tv-tuotannon kuvauksiin ja 

haastatteluharjoituksiin.  

Kokonaisuudessaan Åbo Akademin julkaisut jakautuivat teemaltaan kaavion 13 osoittamalla 

tavalla: 
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Kaavio 13. Sisällön jakautuminen Åbo Akademin Instagram-julkaisuissa. 

Instagramin merkitys Åbo Akademin tiedeviestinnässä vaikutti tutkimukseni perusteella olemat-

tomalta. Sisältöluokka Tutkimus ei saanut analyysissa lainkaan osumia. Tiedesisältöjä ei sivuttu 

myöskään muihin kategorioihin luokittelemissani julkaisuissa.  

Tykkäysten määrä jäi tarkastelujaksolla 3845 kappaleeseen, mikä yhtä julkaisua kohden merkitsee 

keskimäärin 66 tykkäystä. Åbo Akademin käyttäjäprofiilista saatu data puolestaan osoitti, että 

yliopisto on kerännyt 449 julkaisun avulla 2535 seuraajaa. Yksi julkaisu on sitouttanut keskimäärin 

vain kuusi seuraajaa. Seurattavia yliopistolla oli 494 kpl, mikä seuraajiin suhteutettuna - jokaista 

seuraajaa kohden 0,19 seurattavaa -  on muihin aineiston yliopistoihin verrattuna ihan kohtuullinen 

määrä. 

Tutkimukseni perusteella ei voi päätellä, miten paljon opiskelijoita ohjeistettiin esimerkiksi kuva-

formaatin, tunnisteiden ja aihepiirien valinnassa tai rohkaistiin vastavuoroiseen kommunikointiin. 

Analyysini kuitenkin viittaa siihen, että Åbo Akademin olisi perusteltua hyödyntää Instagram-

viestinnässään monipuolisemmin erilaisia tunnisteita ja jakaa tilillään myös muiden Instagram-

käyttäjien tuottamaa sisältöä. Opiskelijoiden lisäksi julkaisuissa voisi päästää ääneen tutkijoita tai 

yliopiston muun henkilökunnan edustajia. Halutessaan yliopisto voisi esitellä esimerkiksi tutki-

musryhmien työtä, tuoreita tutkimustuloksia sekä väitöstilaisuuksia ja näin profiloitua paitsi ylintä 

akateemista opetusta antavana korkeakouluna myös tiedettä tekevänä instituutiona.  Eri sidosryhmiä 

aktiivisemmin ja laajemmin osallistava viestintä saattaisi herättää enemmän kiinnostusta ja auttaa 

sitouttamaan lisää seuraajia.  
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4.3 Yliopistojen vertailu ja tutkimustulosten koonti 

 

4.3.1 Julkaisumäärä ja -tahti 

 

Tutkimuskohteena olevat 13 suomalaisyliopistoa jakoivat kahdeksan viikon mittaisen 

tarkastelujakson aikana Instagram-tileillään yhteensä 447 julkaisua. Laskennallisesti se tarkoittaa, 

että jokainen yliopisto julkaisi otanta-aikana keskimäärin 34 julkaisua ja Instagram-sisältöä jaettiin 

keskimäärin neljä kertaa viikossa.  

Yliopistokohtainen sisällönanalyysi paljasti, että julkaisuaktiivisuudessa oli huomattavia eroja 

yliopistojen välillä. Kaaviosta 14 käyvät kootusti ilmi kaikkien yliopistojen julkaisumäärät tarkas-

telujakson aikana: 

 

 

Kaavio 14. Yliopistojen vertailu: Instagram-julkaisujen määrä (kpl). 

Julkaisumäärältään aktiivisimpia Instagramissa olivat Åbo Akademi 58 julkaisullaan ja Itä-Suomen 

yliopisto 57 julkaisullaan. Keskimääräistä enemmän Instagram-sisältöä jakoivat myös Lapin ja 

Vaasan yliopistot, Svenska Handelshögskolan (Hanken), Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto sekä 

Taideyliopisto. Alle keskimääräisen julkaisumäärän aineistossa jäivät Helsingin yliopisto, Lap-

peenrannan teknillinen yliopisto sekä Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot. 
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Julkaisutahdiltaan sisällöntuotanto oli tasaisinta Aalto-yliopiston, Lapin yliopiston, Oulun 

yliopiston, Svenska Handelshögskolanin, Taideyliopiston, Vaasan sekä Helsingin yliopistojen 

Instagram-tileillä. Julkaisutauot eivät venyneet kahdeksan viikon otanta-aikana kertaakaan viikkoa 

pidemmiksi. Seuraajia ei myöskään uuvutettu liian tiheällä julkaisutahdilla, vaan sisältöä jaettiin 

korkeintaan kolmesti päivässä. Aktiivisimmat julkaisijat, Åbo Akademi ja Itä-Suomen yliopisto, sen 

sijaan pommittivat seuraajia välillä jopa kymmenen julkaisun päivävauhdilla. Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto sekä Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot puolestaan jättivät Instagram-

seuraajansa useasti vaille sisältöä yli viikoksi, kahdeksi tai jopa useammaksi viikoksi. 

  

 

4.3.2 Kuvaformaatti 

 

Suomalaisyliopistojen Instagram-julkaisuista 397 kpl perustui visuaaliselta sisällöltään still-kuvaan 

ja 50 kpl videoon. Prosentuaalisesti tarkasteltuna 89 % eli suurin osa julkaisuista sisälsi still-kuvan. 

Videojulkaisujen osuus aineistossa jäi keskimääriin 11 prosenttiin. Kaavio 15 osoittaa, miten kuva-

formaattien käyttö jakautui kunkin yliopiston Instagram-viestinnässä: 

 

Kaavio 15. Yliopistojen vertailu: still-kuvien ja videoiden jakautuminen Instagram-julkaisuissa (%). 

Kaikkein tasaisemmin molempia kuvaformaatteja Instagram-viestinnässään hyödynsi Lap-

peenrannan teknillinen yliopisto. Sen julkaisuista puolet perustui still-kuvaan ja puolet videoon. 

Keskimääräistä vaihtelevammin kuvaformaatteja käyttivät myös Tampereen, Helsingin ja Turun 
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yliopistot sekä Aalto-yliopisto, Vaasan yliopisto ja Taideyliopisto. Videojulkaisujen osuus jäi 

aineistossa keskimääräistä alhaisemmaksi Lapin ja Oulun yliopistojen, Abo Akademin, Svenska 

Handelshögskolanin ja Itä-Suomen yliopiston julkaisuissa. Yksipuolisinta kuvaformaattien käyttö 

oli Jyväskylän yliopiston Instagram-tilillä, jossa sisältöä ei elävöitetty yhdelläkään videojulkaisulla.  

 

 

4.3.3 Aihetunnisteet ja muiden käyttäjien tägääminen 

 

Aineistossani lähes kaikki suomalaisyliopistot käyttivät Instagram-viestinnässään asianmukaisia 

aihetunnisteita. Vaasan yliopisto erottui joukosta monipuolisella, runsaalla ja johdonmukaisella 

hashtagien käytöllä. Myös Aalto-yliopiston, Helsingin, Jyväskylän ja Lapin yliopistojen, 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun yliopiston, Taideyliopiston, Turun yliopiston sekä Åbo 

Akademin julkaisuissa hyödynnettiin säännöllisesti aihetunnisteita. Toistuvasti käytetyt hashtagit 

olivat tyypillisesti yliopistojen nimiin viittaavia tunnisteita, joiden avulla Instagramiin muodostui 

omia kuvagallerioita. Hashtageja käyttivät myös Svenska Handelshögskolan, Helsingin yliopisto ja 

Itä-Suomen yliopisto, mutta niiden jakamille julkaisuille oli ominaista muita yliopistoja niukempi, 

epäjohdonmukaisempi ja toisinaan kokonaan unohtuva aihetunnisteiden käyttö. 

Muiden Instagram-käyttäjien tägäämiseen perustuvaa verkostoitumismahdollisuutta hyödynnettiin 

aineistossani heikommin kuin aihetunnisteita. Tägäämistä saattoi luonnehtia aktiiviseksi ainoastaan 

Taideyliopiston julkaisuissa. Samoin Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Svenska Handels-

högskolan ja Turun yliopisto käyttivät ominaisuutta, mutta suurin osa niiden tägäämistä Instagram-

tileistä oli yliopistojen omia sivutilejä. Julkaisuille oli myös tyypillistä, että muita seuraajia liitettiin 

lähinnä repostattuihin sisältöihin, joissa alkuperäinen julkaisija on muutoinkin tapana mainita. Muut 

tutkittavat - Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun, Tampereen ja Vaasan 

yliopistot sekä Åbo Akademi - tägäsivät muita Instagram-käyttäjiä hyvin harvakseltaan; Jyväskylän 

yliopisto ei lainkaan. 

 

 

4.3.4 Sisällöntuotantotapa 

 

Suomalaisyliopistojen jakamasta 447 Instagram-julkaisusta kaikkiaan 394 kpl oli viestintätiimien 

omaa tuotantoa. 53 kpl julkaisuista oli repostattua eli alun perin jonkun muun Instagram-käyttäjän 
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tuottaman sisällön jakamista. Prosentuaalisesti tarkasteltuna 88 % eli suurin osa yliopistojen 

sisällöntuotannosta perustui aineistossani viestintätiimien omiin julkaisuihin. Muiden tuottamaa 

sisältöä hyödynnettiin 12 %:ssa julkaisuista. 

Instagram-julkaisut jakautuivat sisällöntuotantotavoiltaan kaavion 16 osoittamalla tavalla: 

 

Kaavio 16. Yliopistojen vertailu: Instagram-julkaisujen jakautuminen omaan sisällöntuotantoon ja 

repostattuun sisältöön (%). 

Runsaimmin muiden Instagram-käyttäjien jakamaa sisältöä repostasi tilillään Itä-Suomen yliopisto, 

jonka julkaisuista 48 % perustui toisten tuottamaan sisältöön. Suurin osa uudelleenjulkaistusta 

sisällöstä oli opiskelijoille suunnatun Instagram-kilpailun satoa. Keskimääräistä enemmän 

repostattuja julkaisuja jakoivat myös Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Sen 

sijaan Lapin yliopiston, Taideyliopiston, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopiston julkaisuissa 

repostattu sisältö jäi vähiin. Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun 

yliopisto, Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi eivät repostanneet tilillään lainkaan muiden 

Instagram-käyttäjien sisältöä. 

Aineistossani oli merkillepantavaa, että vaihtelua ja monipuolisuutta yliopistojen Instagram-

julkaisuihin saatiin repostatun sisällön lisäksi käyttämällä vierailevia sisällöntuottajia 

(guestgrammer). Tässä suhteessa muista suomalaisyliopistoista poikkesivat Svenska Handels-

högskolan ja Åbo Akademi, joiden Instagram-tilejä päivitettiin pääasiassa opiskelijavoimin. 

Sisällöntuotannosta vastaava opiskelija tai useammasta opiskelijasta koostuva tiimi vaihtui noin 

viikon välein.  
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Opiskelijat otettiin osittain mukaan myös Aalto-yliopiston sekä Helsingin ja Lapin yliopistojen 

sisällöntuotantoon. Niiden Instagram-tilileillä jaettiin julkaisuja, joissa siteerattiin opiskelijoiden 

kokemuksia opiskelusta. Muutamissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston 

julkaisuissa puheenvuoro annettiin tutkijalle tai tutkijatiimille. Vaasan yliopisto lisäsi julkaisujensa 

moniäänisyyttä jakamalla sisältöä, jossa opiskelijat, tutkijat tai muut henkilökuntaan kuuluvat 

henkilöt omalla nimellään ja kasvoillaan kertoivat opiskelusta tai työskentelystä yliopistossa.  

 

 

4.3.5 Aihepiirit 

 

Tutkimissani suomalaisyliopistojen Instagram-julkaisuissa kolme aihepiiriä oli ylitse muiden: Oma 

tapahtuma (27 %), Yliopisto (20 %) ja Opiskelu (20 %). Eniten aineistoon sisältyi Oma tapahtuma 

sisältöluokkaan kuuluvia julkaisuja, joissa teemana oli yliopistojen tai niiden alaisuudessa toimivien 

tiedekuntien, tutkimusryhmien tai ainejärjestöjen järjestämä tapahtuma. Määrällisesti niitä oli 121 

kpl. 

Sisältöteemoista toiseksi runsaammin huomiota saivat yliopisto ja opiskelu. Julkaisuista 89 kpl 

kuului sisältöluokkaan Yliopisto eli keskittyi kuvailemaan yliopiston rakennuksia, tiloja, kampus-

alueita tai sijaintia. 88 kpl julkaisuista puolestaan kertoi yliopisto-opiskelusta ja kuului siten aihe-

piiriltään kategoriaan Opiskelu. Kaavio 17 osoittaa, miten Instagram-julkaisut kokonaisuudessaan 

jakautuivat eri sisältöluokkiin: 

 

Kaavio 17. Suomalaisyliopistojen Instagram-julkaisujen jakautuminen sisältöluokkiin (%). 
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Sisältöteemoista muiden tahojen järjestämää toiminta (Muu tapahtuma 10 %), opiskelijoiden arki, 

vapaa-aika ja harrastukset (Opiskelijaelämä 9 %) sekä uusien opiskelijoiden rekrytointi 

(Opiskelijahaku 8 %) jäivät vähemmistöön. Julkaisuista 4 % oli muihin sisältöluokkaan sovel-

tumatonta sisältöä, jossa tyypillisesti aiheena oli säätila tai yleinen juhlapäivä.  

Tiedeviestinnän näkökulmasta merkillepantavaa oli, että Instagram-julkaisuista ainoastaan 2 % 

käsitteli tieteellisestä tutkimusta tai sen tuloksia. Määrällisesti tutkijan puheenvuoroja, väitös-

tiedotteita, -tilaisuuksia ja tieteellisiä julkaisuja käsitteleviä julkaisuja sisältyi aineistoon vain 10 

kpl. 

Tarkastelin Instagram-julkaisujen jakautumista aihepiireihin yksityiskohtaisemmin tutkielmani yli-

opistokohtaisia tutkimustuloksia esittelevässä luvussa 4, kaavioissa 1–13. Kaaviossa 18 esitän ne 

kootusti: 

 

Kaavio 18. Yliopistojen vertailu: Instagram-sisältöjen jakautuminen sisältöluokkiin (%).  

 

Esitän vielä muutaman yliopistoja keskenään vertailevan havainnon aineiston kolmesta 

yleisimmästä aihepiiristä eli sisältöluokkiin Oma tapahtuma, Yliopisto ja Opiskelu kuuluvista jul-

kaisuista sekä tutkimuskysymysteni kannalta oleellisesta Tutkimus-kategoriasta: 

Eniten omista tapahtumista kerrottiin Svenska Handelshögskolanin jakamissa julkaisuissa. Tapahtu-

makeskeisyys johtui opiskelijavetoisesta sisällöntuotantotavasta, jossa jokainen Instagram-tilin 

päivittäjä halusi vuorollaan antaa näkyvyyttä järjestämälleen tapahtumalle tai siihen osallis-

tumiselle. Svenska Handelshögskolanin julkaisuista peräti 60 % kuului sisältöluokkaan Oma ta-

pahtuma. Toiseksi innokkaimmin omia tapahtumia toi esille Taideyliopisto, jonka julkaisuista 44 % 

antoi näkyvyyttä erilaisille tanssi-, teatteri- ja musiikkiesityksille sekä taidenäyttelyille. Kol-
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manneksi aineistossa kohosi Tampereen yliopisto, jonka julkaisuista 37 % käsitteli itse järjestettyjä 

tapahtumia. Sen julkaisumäärä oli vaatimaton, jotenkin tulostakin voidaan pitää vain suuntaa-

antavana.  

Yliopistoa aiheena käsitteli aktiivisimmin Helsingin yliopisto, jonka julkaisuista 37 % kuului 

sisältöluokkaan Yliopisto. Toiseksi eniten teema nousi esille Lapin yliopiston Instagram-

viestinnässä. Sen julkaisuista 33 % käsitteli yliopistorakennusta, sen tiloja tai sijaintia. Lähes yhtä 

runsaasti aiheelle annettiin näkyvyyttä Åbo Akademin (28 %), Tampereen yliopiston (27 %) ja 

Vaasan yliopiston (26 %) Instagram-julkaisuissa. 

Opiskelu-kategoriaan kuuluvia julkaisuja sisältyi eniten Aalto-yliopiston otantaan. Sen 

sisällöntuotannosta 35 % käsitteli opiskelua Aalto-yliopistossa. Teemasta postasivat aktiivisesti 

sisältöä myös Lapin yliopisto (29 %) ja Åbo Akademi (28 %).  

Tiedeaiheita käsiteltiin suhteellisesti eniten Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisuissa. Niistä 

33 % kuului Tutkimus-kategoriaan. Tampereen yliopiston Instagram-sisällöstä 18 % liittyi tee-

maltaan tieteen tekemiseen. Määrällisesti molempien tulos oli kuitenkin vaatimaton, sillä 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisuista vain neljä ja Tampereen yliopiston julkaisuista 

kaksi käsitteli tutkimusta tai sen tuloksia. Julkaisumääriltään aktiivisemmista yliopistoista Itä-

Suomen, Lapin ja Oulun yliopisto sekä Taideyliopisto ylsivät tiedesisällöillään aineiston keski-

arvoon, 2 %:iin. Aalto-yliopiston, Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen, Svenska Handels-

högskolanin, Turun ja Vaasan yliopistojen sekä Åbo Akademin julkaisuissa tieteellistä tutkimusta 

tai sen tuloksia ei käsitelty lainkaan.  

 

 

4.3.6 Keskustelun virittäminen ja kommentteihin vastaaminen 

 

Tutkimistani 447 Instagram-julkaisusta 75 kpl sisälsi keskustelua virittävän kysymyksen tai ke-

hotuksen. Toisin sanoen 16 % suomalaisyliopistojen Instagram-viestinnästä rohkaisi seuraajia vas-

tavuoroiseen kommunikointiin. Kaavio 19 osoittaa kootusti, miten yliopistot käyttivät Instagram-

julkaisuissa keskusteluun virittäviä kysymyksiä ja kehotuksia: 
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Kaavio 19. Yliopistojen vertailu: Keskustelun virittäminen Instagram-julkaisuissa (%). 

Vuorovaikutteisin ote aineiston perusteella oli Itä-Suomen yliopistolla. Sen Instagram-julkaisuista 

peräti 47 % sisälsi seuraajille suunnatun kysymyksen tai kehotuksen. Aktiivisuutta nosti Instagram-

kisa, jossa seuraajia rohkaistiin jakamaan omaa sisältöä. Samoin Jyväskylän yliopiston julkaisuista 

huomattava osuus, 43 %, kannusti seuraajiaan vastavuoroiseen keskusteluun. Sen kehotuksia ja 

kysymyksiä sisältävät julkaisut jäivät kuitenkin määrällisesti vaatimattomiksi, koska julkaisujen 

kokonaismäärä tarkastelujaksolla oli pieni. 

Julkaisut keräsivät muilta Instagram-käyttäjiltä kaikkiaan 242 kommenttia. Kommenteista 21:een 

vastattiin. Toisin sanoen 9 % suomalaisyliopistojen Instagram-tileillä esitetyistä kommenteista sai 

vastuksen. Kaaviosta 20 selviävät yliopistokohtaiset vastausprosentit: 
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Kaavio 21 puolestaan havainnollistaa, miten monta kommenttia kukin yliopisto otantajaksolla sai ja 

miten moneen se niistä vastasi: 

 

Kaavio 21. Yliopistojen vertailu: Instagram-julkaisujen saamat kommentit ja niihin annetut 

vastaukset (kpl). 

Prosentuaalisesti tarkasteltuna Jyväskylän yliopisto vaikutti muita yliopistoja huomattavasti aktii-

visemmalta vastaajalta. Määrällisesti eroa ei voi kuitenkaan pitää merkittävänä, koska sekä kom-

menttien että vastausten määrä oli aineistossa vähäinen. Keskimääräistä aktiivisemmin komment-

teihin vastasivat Åbo Akademi (vastausprosentti 23 %), Tampereen yliopisto (17 %), Lappeen-

rannan teknillinen yliopisto (14 %), Aalto-yliopisto (12 %) sekä Taideyliopisto (11 %).   

 

 

4.3.7 Tykkäykset 

 

Tutkimuskohteena olevat suomalaisyliopistot keräsivät 447 Instagram-julkaisullaan kaikkiaan 

44 682 tykkäystä. Tykkäykset jakautuivat yliopistojen kesken kaavion 22 osoittamalla tavalla: 
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Kaavio 22. Yliopistojen vertailu: Tykkäysten määrä (kpl).  

Julkaisua kohden tykkäyksiä tuli keskimäärin 100 kpl. Kaaviosta 23 ilmenee, kuinka paljon kukin 

yliopisto keskimäärin sai tykkäyksiä yhtä julkaisua kohti:  

 

Kaavio 23. Yliopistojen vertailu: Tykkäysten lukumäärä / julkaisu (kpl). 

Aineiston perusteella eniten tykkäyksiä kirvoitti Turun ja Helsingin yliopistojen Instagram-vies-

tintä. Samoin Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Jyväskylän yliopiston sekä 

Vaasan yliopiston julkaisut keräsivät keskimääräistä suuremman määrän tykkäyksiä. Keski-

määräistä vähemmän tykkäyksiä saivat Svenska Handelshögskolanin, Lapin, Tampereen ja Oulun 
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yliopistojen, Åbo Akademin, Taideyliopiston ja Itä-Suomen yliopiston jakamat julkaisut. Syitä 

tykkäysmääriin pohdin yliopistokohtaisesti luvussa 4.2. 

 

 

4.3.8 Seuraajat, seurattavat ja julkaisujen kokonaismäärä 

 

Tutkimusaineisto osoitti, että tarkastelemillani 13 suomalaisyliopistolla oli Instagramissa yhteensä 

48 746 seuraajaa. Yliopistot olivat jakaneet Instagram-historiansa aikana omilla tileillään yhteensä 

6736 julkaisua ja vastavuoroisesti seurasivat yhteensä 5498 Instagram-tiliä. Voidaan laskea, että 

jokaisella Instagramissa olevalla suomalaisyliopistolla oli keskimäärin 3749 Instagram-seuraajaa ja 

422 seurattavaa, ja se oli julkaissut tilillään keskimäärin 518 julkaisua. 

Kaavio 22 havainnollistaa, miten Instagram-seuraajien ja -seurattavien sekä Instagram-tileillä 

jaettujen julkaisujen lukumäärät jakautuivat yliopistoittain: 

 

 

Kaavio 23. Yliopistojen vertailu: Seuraajat, seurattavat ja julkaisut (kpl). 

Määrällisesti eniten seuraajia oli Helsingin yliopistolla ja toiseksi eniten Aalto-yliopistolla. Myös 

Turun yliopistolla ja Taideyliopistolla oli keskimääräistä enemmän seuraajia muihin yliopistoihin 

verrattuna. Seurattavien määrä taas oli korkein Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Keski-

määräistä enemmän muita Instagram-tilejä seurasivat myös Aalto-yliopisto, Taideyliopisto ja Åbo 
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Akademi. Määrällisesti julkaisuja eniten Instagram-historiansa aikana oli jakanut Taideyliopisto. 

Keskimääräistä enemmän Instagram-sisältöä olivat julkaisseet myös Aalto-yliopisto sekä Vaasan, 

Itä-Suomen ja Oulun yliopistot.  

Julkaisujen määrä ei kerro yksinomaan viestinnän aktiivisuudesta, vaan mahdollisesti myös 

Instagram-viestinnän kestosta. Pitkään käytössä olleella Instagram-tilillä on todennäköisesti ehditty 

jakamaan enemmän sisältöä sekä verkostoitumaan ja sitouttamaan runsaammin seuraajia kuin 

hiljattain perustetulla. Siksi katsoin parhaaksi tarkastella seuraajamääriä myös suhteuttamalla ne 

Instagram-historian aikana jaettuihin julkaisuihin ja laskemalla, montako seuraajaa yliopisto on 

yhden julkaisun avulla keskimäärin saanut. Yliopistokohtaiset tulokset olen esittänyt luvussa 4.2. 

Kaaviossa 24 esitän ne kootusti: 

 

Kaavio 24. Yliopistojen vertailu: Julkaisumääriin suhteutetut seuraajamäärät (kpl). 

Vertailu osoittaa, että Helsingin yliopiston hankkima seuraajamäärä oli suurin myös julkaisu-

määrään suhteutettuna, mutta erot yliopistoiden välillä kutistuivat. Yhden julkaisun avulla hankittu 

laskennallinen seuraajamäärä oli keskimäärin 8 kpl. Aineistossa sen ylittivät Aalto-yliopisto ja 

Turun yliopisto sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistot samoilla seuraajamäärillään. 

Seurattavien määrä vaikuttaa seuraajien määrään, koska seuraamisen kautta voi saada lisää seu-

raajia. Arvioidakseni seurattavien Instagram-tilien riittävyyttä olen työssäni suhteuttanut ne seu-

raajamääriin. Kaaviosta 25 selviää, montako seurattavaa kullakin yliopistolla oli yhtä seuraajaa koh-

ti keskimäärin: 
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Kaavio 25. Yliopistojen vertailu: Seurattavien määrät suhteutettuna seuraajamääriin (kpl). 

Suurin seurattavien määrä suhteessa seuraajamääriin oli aineistossani Lappeenrannan teknillisellä 

yliopistolla. Keskimääräisen suhdeluvun 0,13 ylittävät sen lisäksi Åbo Akademi ja Taideyliopisto. 

Kaikkien muiden yliopistojen seurattavien määrä jäi tutkimukseni perusteella keskimääräistä al-

haisemmaksi.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Olen tässä pro gradu -työssäni kartoittanut tapoja, joilla suomalaisyliopistot hyödyntävät kuvan-

jako- ja yhteisöpalvelu Instagramia ulkoisessa viestinnässään. Kiinnostukseni kohteena olivat 

erityisesti Instagram-viestinnän aktiivisuus, monipuolisuus ja vuorovaikutteisuus. Lisäksi kiinnitin 

huomiota tiedeviestinnän toteutumiseen sekä käyttäjäprofiileista saatuihin tietoihin, joiden perus-

teella arvioin viestinnän onnistumista ja esitin mahdollisia kehitysehdotuksia. 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni tarkasteli Instagram-julkaisujen määrää ja julkaisutahtia. 

Aineistoni perusteella suomalaisyliopistojen Instagram-viestintä vaikutti määrällisesti aktiiviselta. 

Viestintäkanavassa julkaistiin keskimäärin neljä julkaisua viikossa, mikä on seuraajan kannalta 

sopivaksi katsottava määrä. Toisaalta erot yliopistojen välillä osoittautuivat aineistossa suuriksi. 

Aktiivisimmat julkaisivat sisältöä keskimäärin kerran päivässä, siinä missä verkkaisimmat koet-

telivat seuraajiaan viikkokausien julkaisutauoilla.  

Hyvä Instagram-viestintä on paitsi aktiivista, myös julkaisutahdiltaan säännöllistä ja tasaista. 

Tutkimistani yliopistoista noin puolella julkaisutauot eivät venyneet kertaakaan viikkoa 

pidemmäksi, eikä seuraajia uuvutettu liian tiheällä julkaisutahdilla. Sisältöä jaettiin korkeintaan 

kolmesti päivässä. Aktiivisimmat yliopistot sen sijaan jakoivat Instagram-tileillään sisältöä jopa 

kymmenen julkaisun päivävauhdilla, minkä seuraajat voivat kokea liiallisena, jopa häiritsevänä.  

Toinen tutkimuskysymykseni koski Instagram-julkaisujen kuvaformaattia, tunnisteiden käyttöä, 

tägäämistä, repostaamista sekä aihepiirejä. Saamani tulokset viittasivat siihen, että video-

julkaiseminen ei ole vielä valtavirtaa suomalaisyliopistojen Instagram-viestinnässä. Julkaisujen 

visuaalinen sisältö perustui suurimmaksi osaksi still-kuviin. Videotuotantojen vähäinen osuus (11 

%) yllätti, koska niiden suosio on tällä hetkellä hyvin korkealla. Nykyisillä älypuhelimilla on vielä-

pä suhteellisen helppoa ja nopeaa tehdä Instagramiin rennolla otteella kuvattuja mutta teknisesti 

riittävän tasokkaita videoita. Suomalaisyliopistojen Instagram-tileillä jaetut videosisällöt edustivat 

aineistossani pääsääntöisesti ammattimaisesti tehtyjä, laadukkaita markkinointivideoita.  

Suurin osa tutkimistani suomalaisista yliopistoista käytti Instagram-julkaisuissaan asianmukaisia 

aihetunnisteita. Säännöllisesti hyödynnetyt hashtagit olivat tyypillisesti yliopistojen nimiin viittaa-

via tunnisteita, joiden avulla sovellukseen saatiin muodostumaan omia kuvagallerioita. Joistakin 

julkaisuista aihetunnisteet toisaalta unohtuivat kokonaan, tai niiden soveltaminen oli niukkaa ja 

epäjohdonmukaista. Kohtuullisesta aktiivisuudesta huolimatta tunnisteiden käyttö oli vielä kaukana 

siitä monipuolisuudesta ja leikkisyydestä, joka Instagramissa olisi mahdollista.   
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Toisten Instagram-käyttäjien aktiivinen tägääminen sekä heidän tuottamansa sisällön repostaa-

minen eli uudelleenjulkaiseminen ovat Instagramissa yksi keskeinen tapa ilmentää sovellukselle 

ominaista vastavuoroisuutta ja hyödyntää sen verkostoitumismahdollisuuksia. Suomalais-

yliopistoilla se jäi tutkimusaineistossa vähäiseksi. Yliopistot liittivät julkaisuihinsa pääsääntöisesti 

omia sivutilejään, eivätkä juurikaan tägänneet yhteistyökumppaneitaan tai muita sidosryhmien 

edustajia. Vain 12 % sisällöstä oli repostattua.  

Vaihtelua ja monipuolisuutta suomalaisyliopistot saivat Instagram-julkaisuihinsa käyttämällä vie-

railevia sisällöntuottajia (guestgrammer). Tutkimusaineistoon sisältyi kaksi yliopistoa, joiden 

Instagram-tilejä päivitettiin pääasiassa opiskelijavoimin. Sisällöntuotannosta vastaava opiskelija tai 

useammasta opiskelijasta koostuva tiimi vaihtui noin viikon välein. Toinen tapa, jota noin puolet 

suomalaisyliopistoista tutkimukseni perusteella hyödynsi, oli ottaa opiskelijoita tai yliopistojen 

henkilökuntaa satunnaisesti mukaan sisällöntuotantoon. Yhteistyön seurauksena Instagram-tileillä 

jaettiin julkaisuja, joissa omalla nimellään ja kasvoillaan esiintyvät opiskelijat, tutkijat tai muut 

henkilökuntaan kuuluvat henkilöt kuvailivat opiskeluaan tai työskentelyään yliopistossa.  

Aihepiireiltään tutkimani suomalaisyliopistojen Instagram-julkaisut edustivat pääsääntöisesti 

kolmea teemaa: omaa tapahtumaa, yliopistoa tai opiskelua. Eniten julkaisuissa käsiteltiin yli-

opistojen tai niiden alaisuudessa toimivien tiedekuntien, tutkimusryhmien tai ainejärjestöjen 

järjestämiä tapahtumia. Toiseksi eniten sisältöteemoista huomiota saivat yliopiston rakennukset, 

tilat, kampusalueet ja sijainti – siis yliopistojen fyysiset puitteet. Yhtä suuri osuus julkaisuista käsit-

teli yliopisto-opiskelua kertomalla opintojaksojen tai luentojen sisällöistä eri tieteenaloilla.  

Opiskelijoiden arkea, vapaa-aikaa ja harrastuksia kuvaavaa sisältöä jaettiin yliopiston Instagram-

julkaisuissa mielestäni yllättävän vähän. Otannan perusteella vain 9 % julkaisuista käsitteli opis-

kelijaelämää. Omiin käyttökokemuksiini pohjautuen oletin, että yliopistot jakaisivat käyttäjä-

tileillään paljon enemmän Instagramin ominaisluonteen mukaista kevyttä, lifestyle-tyyppistä 

sisältöä. Etenkin nuoria Instagram-seuraajia opiskelijan arkielämä voisi aiheena kiinnostaa ja lisätä 

näkyvyyttä viestintävälineessä. Tutkimustulos saa pohtimaan, vaivaako yliopistoviestintää 

Instagramissa sama ilmiö kuin kotikuvauksessa ennen älypuhelimia: perhejuhlia taltioidaan in-

nokkaasti, mutta arkikuvat jäävät ottamatta?  

Samoin opiskelijarekrytointiin liittyvää materiaalia sisältyi aineistoon hämmästyttävän niukasti. 

Suomalaisyliopistojen julkaisuista vain 8 % markkinoi yliopistojen koulutusohjelmia ja levitti 

informaatiota niiden hakuajoista, vaikka otanta koski tammi- ja helmikuuta, ja esimerkiksi 

korkeakoulujen yhteishaku järjestettiin helmi–maaliskuussa. Tiedonvälityksen näkökulmasta tietoa 

opiskelemaan hakemisesta olisi voinut jakaa Instagramissa enemmänkin.  
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Suomalaisyliopistojen Instagram-viestinnän yleiskatsauksen ohella tutkielmani tarkoitus oli 

selvittää, toteutuuko niiden Instagram-tileillä yksi tiedeviestinnän tärkeimmistä tehtävistä: tieteen ja 

tutkimuksen tuloksista kertominen. Vastaus tähän tutkimuskysymykseen oli yksiselitteiden 

kielteinen: tiedesisällöt jäivät Instagram-julkaisuissa vähemmistöön. Tutkimusaineistossa vain 2 % 

suomalaisyliopistojen jakamista julkaisuista käsitteli tieteellisestä tutkimusta tai sen tuloksia.  

Tulos myötäilee Tauriaisen (2017) Twitter-viestinnästä tekemiä havaintoja. Hänen 

opinnäytetyössään ilmeni, että tiedesisältöä esiintyy suomalaisyliopistojen twiiteissä hyvin niukasti 

(emt., 74). Toisaalta tulee ottaa huomioon, että Instagram ja Twitter eivät ole ainoita digitaalisia 

kanavia, joiden kautta tiedeorganisaatiot voivat osallistaa yleisöä tieteeseen. Sosiaalisen median 

palvelut muodostavat yhdessä ekosysteemin, jossa sisällöt ovat aina jollain tavoin kytköksissä 

toisiinsa, ja näillä keskinäisillä riippuvuussuhteilla on merkitystä organisaation medialäsnäolon 

rakentumisessa (Forsgård & Frey 2010, 38). Niinpä kattavamman kuvan suomalaisyliopistojen 

someviestinnästä saisi ulottamalla tutkimuksen myös yliopistojen verkkosivuihin, blogeihin ja 

muihin käytössä oleviin verkostoitumispalveluihin, kuten Facebookiin. 

Lähtökohtaisesti en näe mitään estettä, miksei tieteestä voisi viestiä enemmän myös Instagramissa. 

Tiedeviestintään viittaavalla #scicomm-hastagilla jaetut julkaisut, Tiede-lehden @tiede_lehti ja Yle 

Tieteen @yletiede julkaisut sekä yksityisistä vaikkapa @science.sam ja @phd.diaries -käyttäjätilit 

osoittavat esimerkillään, että Instagram soveltuu mainiosti populaarien tiedesisältöjen 

julkaisemiseen. Kiehtovasta kuvasta ja siihen liitetystä tieteen tekemistä tai sen tuloksia 

ymmärrettävästi ja helppotajuisesti avaavasta kuvatekstistä muodostettu Instagram-julkaisu voisi 

olla suomalaisyliopistoillekin yksi tapa avautua yhteiskuntaan ja saada uusi yleisö innostumaan 

tieteestä. Kuten Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK 2013, 16) painottaa, tieteen ja 

tutkimuksen esittelemisessä viihteellisten ja elämyksellisten keinojenkaan käyttöä ei tule vieroksua. 

Tieteellinen laatu ei tietenkään saa viihteellisyydestä kärsiä. (emt.)  

Samalla tiedesisältöinen Instagram-viestintä voisi olla yksi ratkaisu luottamusta nauttivan mutta 

etäisen tieteen ja tiedeinstituution paradoksiin. Tiede ja tiedeinstituutiothan ovat perinteisesti 

menestyneet hyvin kansalaisten luottamusta tieteeseen mittaavissa kyselyissä.
1
 Toisaalta tieteen 

tekijöiden ja tutkimustyön arjen on samanaikaisesti koettu jäävän etäisiksi.
2
 Instagram-viestintä 

voisi olla yksi helposti lähestyttävä ja kiinnostava tapa avata tieteellisen tutkimuksen sisältöjä, 

merkitystä ja tutkimustyön arkea.  

                                                           
1
 Vastanneista 75 % ilmaisi yliopistoja ja korkeakouluja kohtaan suurta luottamusta (Tiedebarometri 2016, 35). 

Samansuuntaisia tutkimustuloksia, ks. Pew Research (2017), Castell ym. (2014): Public Attitudes to Science Survey 

2014. 
2
 Vastanneista 47 % piti tiedettä liian eristäytyneenä yhteiskunnasta (Tiedebarometri 2016, 88). Samansuuntaisia 

tuloksia, ks. Castell ym. (2014). 
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Entä voisiko Instagramia käyttää apuna avoimesti verkossa julkaistun tieteellisen tiedon 

levittämiseen yhteiskunnassa? Vuosi vuodelta kasvavasta tieteellisten julkaisujen määrästä huoli-

matta tieto saavuttaa tutkimusten mukaan vain murto-osan ihmisistä, jotka siitä voisivat hyötyä.
3
 

Fauston ym. (2012, 5) mukaan avoimen julkaisemisen lisäksi artikkelien jakaminen sosiaalisessa 

mediassa auttaa tiedettä leviämään laajemmalle kuin perinteiset tieteelliset julkaisut, joissa 

lukijajoukko jää pieneksi. 

Kolmas tutkimuskysymykseni käsitteli Instagram-viestinnän vuorovaikutteisuutta. Aineistoni 

perusteella suomalaisyliopistoilla on siinä vielä opeteltavaa, sillä tutkimistani julkaisuista vain 16 % 

rohkaisi seuraajia vastavuoroiseen keskusteluun joko suoran kysymyksen tai kehotuksen avulla. 

Vielä harvempi (9 %) suomalaisyliopistojen Instagram-tileillä esitetyistä kommenteista sai vas-

tauksen. Aktiivisempi komminikointi olisi perusteltua, sillä kyky luoda ja ylläpitää suhteita on 

menestyksen avain sosiaalisessa mediassa. Suhteiden ja luottamuksen rakentaminen edellyttää 

läsnäoloa mediassa, huolenaiheiden kuuntelemista ja vastaamista sidosryhmien esittämiin 

kysymyksiin. (Forsgård & Frey 2010, 14, 39–42.) Dialogiin osallistuminen olisi myös ainoa keino 

vaikuttaa keskustelun kulkuun ja oikoa siinä esitettyjä, nopeasti leviäviä vääriä tietoja. Pekka Sauri 

(2015, 41) toteaa osuvasti, että vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa on ”jos ei nyt henki- niin 

ainakin tapaturmavakuutus myös maineenhallinnan kannalta”. Erilaisten kohujen ja niistä johtuvien 

mainetappioiden todennäköisyys vähenee, jos organisaatio osallistuu aktiivisesti somessa käytäviin 

keskusteluihin.  

Viestintätyössä tulee tietysti ottaa huomioon, että organisaatiosta syntynyt mielikuva on aina 

erilaisten tietojen ja vaikutteiden summa. Kohtaamisissa on (vähintään) kaksi osapuolta, ja 

lopputulos riippuu kohteesta saadun informaation lisäksi vastaanottajan eri syistä johtuvista 

tulkintataipumuksista. (Karvonen 1999, 52, 93–97; 2000, 57.) Siten suomalaisyliopistojenkaan 

maine ei lepää yksin niiden omissa käsissä, vaan sitä suuremmalla syyllä vastavuoroisessa kommu-

nikaatiossa.  

Suomalaisyliopistojen kommunikointi muissa Instagram-profiileissa jäi tutkimusasetelmani 

ulkopuolelle, koska sen tutkiminen olisi vaatinut jokaisen tutkimani yliopiston Instagram-tilin 

käyttöoikeudet. Niinpä tutkimukseni ei paljastanut, kuinka aktiivisesti suomalaisyliopistot otannan 

aikaan ottivat osaa toisten Instagram-profiileissa käytyyn keskusteluun tai kommentoivat muiden 

julkaisuja.  

                                                           
3
 Jopa puolet maailmassa julkaistuista tieteellisistä artikkeleista lukevat vain niiden kirjoittajat, editoijat ja arvioijat 

(Cribb & Sari 2010).  
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Oman tutkimusasetelmani perusteella ei voinut myöskään päätellä, mikä esti suomalaisyliopistoja 

vastaamasta seuraajiensa kommentteihin tai osallistumasta keskusteluun. L. Carimin ja C. 

Warwickin (2013, 2, 4) tutkimuksessa vuorovaikutuksen puutetta perusteltiin mm. aliarvioiduilla 

henkilöresursseilla, ajan puutteella sekä puutteellisella osaamisella. Christina Forsgård ja Juha Frey 

(2010, 46) toteavat, että jos organisaatiossa ei ole mahdollisuutta, resursseja tai halua avoimeen ja 

monimuotoiseen vuorovaikutukseen, viisainta on pysyä poissa verkon yhteisöllisistä palveluista. 

Edellä esittämäni peruskartoituksen lisäksi tarkastelin Instagram-julkaisujen saamia tykkäysmääriä 

sekä yliopistojen käyttäjäprofiileista ilmeneviä seuraajien, seurattavien ja jaettujen julkaisujen 

kokonaismääriä. Tietojen perusteella selvisi, ettei suomalaisyliopistojen julkaisujen saamia 

tykkäysmääriä ei voi pitää seuraajamääriin verrattuna suurina. Useiden tuhansien seuraajien avulla 

pitäisi olla suhteellisen helppoa kerätä muutamia satoja tykkäyksiä yhtä julkaisua kohti. 

Arkikokemukseni mukaan se onnistuu kiinnostavaa sisältöä tuottavalta ja verkostoitumiskykyiseltä 

yksityishenkilöltäkin huomattavasti pienemmillä seuraajamäärillä.
4
  

Tuhansissa laskettavia seuraajamääriä sen sijaan pidän julkishallinnolliselle organisaatiolle 

kohtuullisina, vaikka niissä ilmenikin suuria yliopistokohtaisia eroja. Seurattavien määrissä olisi 

aineistoni perusteella sitä vastoin kasvattamisen varaa. Seuraamalla enemmän muita käyttäjiä ja 

antautumalla keskusteluun suomalaisyliopistot voisivat saada itsekin lisää seuraajia. 

Vuorovaikutuksessa olemiseen ylipäätään tiivistyy sosiaalisessa mediassa onnistumisen ydin. 

Sidosryhmille arvokkaan sisällön tuottamisen ja jakamisen lisäksi suomalaiset yliopistot 

tarvitsisivat Instagram-viestinnässään läsnäoloa, toisten käyttäjien kuuntelemista ja heidän kanssaan 

keskustelemista. Kiinnostavuutta ja mainetta olisi mahdollista lisätä jakamalla aktiivisesti ja 

sopivalla tahdilla omia sidosryhmiä palvelevaa ja houkuttelevaa, kuvaformaatiltaan ja teemoiltaan 

vaihtelevaa sisältöä, mutta ennen kaikkea panostamalla vastavuoroisuuteen: seuraamalla muita 

käyttäjiä, esittämällä kysymyksiä ja kehotuksia, vastaamalla kommentteihin, tägäämällä tilejä ja 

repostaamalla muiden tuottamaa sisältöä. 

Forsgårdin ja Freyn (2010, 37) muistuttavat, että yhtä ainoaa menestymisen mallia ei kuitenkaan 

ole. Sosiaalisen median sovellusten ja palvelujen kehittäminen on jatkuvassa liikkeessä, ja jokaisen 

organisaation tulee löytää niistä itselleen soveltuvat ja omista lähtökohdista parhaiten toimivat 

mallit ja laatia niiden pohjalta omien tavoitteidensa mukainen suunnitelma someviestinnän raken-

tamiseen, hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen.  (emt., 15, 37–39.) 

                                                           
4 Esimerkki: Lukioikäisellä tyttärelläni @kerttuoja:lla on Instagramissa 1828 seuraajaa, ja hän saa keskimäärin 577 

tykkäystä julkaisua kohti. 
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6 LOPPUPOHDINNAT 

 

Tartuin yliopistojen Instagram-viestintää käsittelevään tutkimusaiheeseeni uteliaisuuden ja lievän 

uhmakkuuden vallassa. Uuden viestintäteknologian avaamat tiedeviestinnän kanavat olivat jo 

pitemmän aikaa askarruttaneet mieltäni. Olin yhtäältä hieman ärsyyntynyt vuorovaikutus-

mahdollisuuksia paisuttelevasta puheesta, toisaalta epäluuloinen niitä vähätteleviä lausuntoja 

kohtaan. Miksi tutkia sosiaalista mediaa, jossa tuhannet erilaiset palvelut, sovellukset ja työkalut 

kaiken aikaa syntyvät, saavuttavat suosiota, sammuvat ja vaihtuvat uusiin? Siksi, että tämä villitys 

ei mene aikanaan ohi. Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, eikä yhteiskunta enää palaa perin-

teiseen viestintä- ja toimintakulttuuriin.  

Kaikkien viestintäorganisaatioiden on toimialasta riippumatta mahdollisuus hyödyntää sosiaalisen 

median kaksisuuntaista, monenkeskistä ja parhaimmillaan reaaliaikaista vuorovaikutusta. Silti mo-

nessa organisaatiossa tuntuu arkikokemukseni mukaan piilevän tiedostamaton tai tietoinen asenne, 

jonka mukaan todellisuutta hallitaan rajoittamalla kommunikaatiota tai suoranaisesti pidättäy-

tymällä siitä.  

Valitsemalla tutkielmani aiheeksi nimenomaan Instagram-viestinnän ja tiedekorkeakoulut halusin 

empiirisesti selvittää, miten aktiivisesti ja millä tavoin suomalaisyliopistot juuri tällä hetkellä, tässä 

ajassa, toteuttavat dialogisuuden ja sisällöntuotannon mahdollisuuksia. Vaikka uusi mediaympäristö 

itsessään ei olekaan synnyttänyt habermasilaista ihannejulkisuutta, jossa ihmiset avoimesti ja 

tasavertaisesti kävisivät keskustelua vaikkapa tieteellisestä tutkimuksesta ja sen soveltamisesta, se 

on kuitenkin luonut tieteen ja yleisön kohtaamiseen aiempaa avoimempia kohtaamispaikkoja, joita 

soisin kotimaisten yliopistojenkin hyödyntävän.   

Tutkimuskysymykseni hahmottuivat helposti, sillä vuorovaikutteisuuden lisäksi sisällöntuotannon 

aktiivisuus, monipuolisuus ja kiinnostavuus ovat ominaisuuksia, joita korostetaan ja vaaditaan 

nykyään jokaisella viestinnän osa-alueella. Sen sijaan ominaisuuksia kuvaavien muuttujien eli 

määrällisesti ja laadullisesti vaihtelevien suureiden valinta oli vaikeampaa. Sain julkaisumäärää ja -

tahtia, tunnisteiden ja tägäysten käyttöä, sisältöteemoja, keskustelunavauksia, vastaamisprosenttia 

sekä seuraajien ja seurattavien määriä havainnoimalla paljon uutta empiiristä tietoa 

suomalaisyliopistojen Instagram-viestinnästä, mutta paljon viestintävälineen ominaisuuksia jäi 

väistämättä myös tarkastelun ulkopuolelle. Koko tutkimusprosessin ajan olin, ja olen yhä, tietoinen 

perusselvitykseni suppeudesta: siitä, että saatoin kohdistaa tutkimukseni vain yhteen tiettyyn 

sosiaalisen median sovellukseen, sen valikoituihin ominaisuuksiin ja tarkastella niiden 

hyödyntämistä yhdellä tietyllä ajanjaksolla.  
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Toinen tosiseikka, joka ei tutkimusta tehdessäni jättänyt minua rauhaan, oli tietoisuus viestinnän 

resurssien ja ihanteiden välisestä epäsuhdasta. Koin suurta myötätuntoa ja mieliharmia kaikkien 

niiden yliopistoviestinnässä työskentelevien ammattilaisten puolesta, jotka osaavat ja haluavat 

hoitaa työnsä hyvin, mutta heille ei anneta siihen syystä tai toisesta riittäviä resursseja. 

Suunnitellusti, tavoitteellisesti ja ammattimaisesti hoidettu Instagram-viestintä edellyttää ehdot-

tomasti myös taloudellista panostusta aika-, henkilö- ja koulutusresursseihin. Jos niitä ei ole 

käytössä, viestintävälineen käyttöönottoa kannattaa harkita ja tarvittaessa luopua sen käytöstä.  

Tutkimusasetelman määrittelyssä minua lohdutti suuresti Anita Saaranen-Kauppisen ja Anna 

Puusniekan (2006, 6) ajatus siitä, että yhtä oikeaa tapaa tehdä tutkimusta ei ole. Jokainen tutkija 

joutuu väistämättä rajaamaan näkökulmaansa ja tekemään omat valintansa. Toki erilaisten 

triangulaatioiden soveltaminen olisi voinut antaa tutkimuskohteestani kattavamman kuvan (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2002, 141–142). Esimerkiksi aineistotriangulaatiota olisi voinut toteuttaa niin, 

että olisin Instagram-julkaisujen lisäksi kerännyt otannan yliopistojen muissa sosiaalisen median 

kanavissa jakamasta sisällöstä. Toisaalta olisin voinut hyödyntää teoriatriangulaatiota 

tarkastelemalla tutkimusaineistoa jostakin muusta teoreettisesta näkökulmasta, mutta se olisi ollut jo 

toinen tutkimus. On vain hyväksyttävä, että kaikki tutkimukset rakentavat aina omanlaisensa 

version tutkittavasta ilmiöstä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 27).  

Kun tutkimuskysymykset ja -menetelmä olivat selvillä, aineiston kerääminen oli suora-

viivaisuudessaan nautinnollinen työvaihe. Teoriataustan rajaamisen sen sijaan koin yhdeksi 

tutkimusprosessin haastavimmista tehtävistä. Innostus sai minut ahmimaan tutkimuskirjallisuutta, ja 

nälkä niin sanoakseni vain kasvoi syödessä. Toisaalta samanaikainen empiriaan syventyminen 

auttoi tehokkaasti fokusoimaan tutkimusta ja välttämään pahimman teoriaähkyn. Onneksi myös 

aikataulu asetti omat väistämättömät rajoituksensa, joita ilman tiedonhaluani olisi ollut vaikeaa 

pitää tutkimusaiheen kannalta relevanteissa tekijöissä. 

Eniten tyydytystä tuotti kuitenkin varsinainen tutkimusanalyysi, vaikka aineistoa olikin siinä ensin 

”käänneltävä ja väänneltävä aivan kuten hiljaiseksi heittäytynyttä kuulusteltavaa poliisisarjoissa”, 

kuten Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009, 745) analyysivaihetta niin osuvasti kuvaavat. 

Maltillinen perehtyminen ja huolellisesti muotoillut tutkimuskysymykset auttoivat tulkitsemaan, 

tiivistämään ja saamaan aineistoista irti haluamiani asioita. Kaiken koodauksen, kvantifioinnin, 

luokittelun, teemoittelun ja tyypittelyn jälkeen oli palkitsevaa huomata, miten empirian, teorian ja 

oman ajatteluni kanssa käyty vuoropuhelu oli kasvattanut aineiston informaatioarvoa niin, että 

kasassa oli lopulta jotain enemmän kuin alussa.  
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Omasta käyttäjäkokemuksesta oli selkeästi apua Instagram-viestinnän analysoimisessa. Ilman 

omakohtaista osaamista julkaisujen tutkiminen olisi ollut jopa mahdotonta, sillä yksityiskohtaista 

tietoa sovelluksen käyttötavoista ei kirjallisuuden muodossa ollut juurikaan saatavissa.  Saman-

aikaisesti olin kuitenkin huolissani työskentelyni subjektiivisuudesta. Toisaalta pyrin koko ajan 

lisäämään tutkimukseni luotettavuutta ja pätevyyttä harkitsemalla tutkimusprosessin elementtejä ja 

vaiheita huolellisesti sekä kuvaamalla aineiston synty ja empirian hankkimisessa, purkamisessa ja 

analysoimisessa käyttämäni periaatteet mahdollisimman tarkasti. Ohjenuorana tutkimusprosessissa 

oli jatkuva reflektointi, oman toimintani kriittinen tarkastelu. Pyrin aktiivisesti tiedostamaan omat 

asenteeni, uskomukseni ja positioni sekä toimimaan parhaani mukaan niin, etteivät ne vaikuttaisi 

liikaa tutkimuksen kulkuun tai sen tuloksiin.  

Tutkimuksen reliabiliteettia olisi voinut parantaa antamalla osan aineistosta eri henkilöiden 

koodattavaksi ja sitten tarkastelemalla heidän arvioidensa yhteenpitävyyttä (Seppänen 2005, 154). 

Aikataulullisesti tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. Sen sijaan pyrin itse olemaan mahdolli-

simman johdonmukainen ja yksiselitteinen tekemissäni luokitteluissa, jotta kuka tahansa voisi ne 

tarvittaessa toistaa. Tutkimuksen validiteetin kannalta pidin jatkuvasti mielessä, että valitsemani 

muuttujat ovat viime kädessä teoreettisia konstruktioita, vaikka aineisto niiden avulla järjestyikin 

”objektiivisen” oloiseksi, osin numeeriseksi dataksi (Seppänen 2005, 176).  

Tutkimustulosten tulkinnassa yritin olla mahdollisimman huolellinen. Koska aineistoni jäi joidenkin 

yliopistojen osalta vähäisen julkaisumäärän takia harmittavan pieneksi, pyrin välttämään liian 

pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä. Hyväksyin aineistoni rajoitukset, sillä en toisaalta olisi 

voinut kasvattaa otanta-aikaa yhtään sen pidemmäksi aineiston paisumatta samalla toisten 

yliopistojen osalta. Muistutin itseäni, että tutkimukset ovat johtopäätöksistään huolimatta aina 

kontekstuaalisia eli aikaan, paikkaan ja tutkijaan sidoksissa olevia asioita. Mikään tutkimus, olipa se 

sitten kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen, ei tarjoa täysin objektiivista, kattavaa tai absoluuttista 

tietoa, vaikka näin haluttaisiinkin turvallisuuden tunteen vuoksi ajatella (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2009, 27–28). 

Tässä tutkielmassa pääpaino oli yleiskatsauksen tekemisessä. Käsitystä suomalaisyliopistojen 

Instagram-viestinnästä voisi jatkotutkimuksessa syventää esimerkiksi tarkemman kuva-analyysin 

avulla. Tarkastelun kohteena voisivat tällöin olla kuvien mustavalkoisuus/värikylläisyys, filttereiden 

käyttö, kuva-alan jakaminen, kuvauskohteet (selfie, ryhmäkuva, maisemakuva jne.) videoilmaisun 

ominaispiirteet, Stories-ominaisuuden käyttö, Instagram Live -lähetykset ja paikkatunnisteet. 

Lisäksi voisin kiinnittää huomiota muun muassa Instagram-tilien löydettävyyteen ja julkaisujen 

kielikysymykseen. Voisin kerätä syvällisempää tietoa myös tykkäyksistä ja kommenteista sekä 

pohtia, millaiset kuvat tai julkaisut kirvoittavat niitä eniten.   
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Jatkotutkimuksessa näkökulmaa voisi myös laajentaa nostamalla Instagram-julkaisujen rinnalle 

yliopistokohtaiset viestintästrategiat ja arvioimalla niissä esitettyjen tavoitteiden toteutumista.  

Tutkimusaihe avautuisi epäilemättä myös eri tavalla, jos viestinnän sisältöjä taustoitettaisiin 

haastattelemalla niiden tuottajia, tässä tapauksessa viestintätiimin jäseniä. Monipuolisuutta 

tutkimukseen saataisiin niin ikään ottamalla tarkasteluun Instagramin lisäksi muut yliopistojen 

käytössä olevat sosiaalisen median kanavat. Monikanavaista julkaisemista olisi mielenkiintoista 

tutkia nimenomaan populaarin tiedeviestinnän kannalta: Miten tiedettä ja tutkimusta tuodaan esille 

sosiaalisen median eri kanavissa, hyödynnetäänkö samoja sisältöjä ja miten käytetyt viestintäkeinot 

poikkeavat toisistaan? Tämä tutkimusaihe kiinnostaisi minua tällä hetkellä ehkä eniten. 

Toinen kiinnostava, kokonaan toinen jatkotutkimussuunta olisi lähestyä aineistoa laajemmin tiede-

organisaatioiden julkisuuden kannalta ja soveltaa siihen realistisen tarkastelutavan sijasta 

sosiaalisen konstruktivismin mukaista tutkimusmetodia. Tutkimus voisi tällöin kohdistua 

Instagram-julkaisujen kieleen ja kuvakieleen: siihen, millaista julkisuuskuvaa suomalaisyliopistoista 

niiden avulla rakennetaan. Tieteen julkisuus on yksi yliopistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

osa, eikä ole yhdentekevää, minkälaisena yliopistot sosiaalisessa mediassa näyttäytyvät. Voisi olla 

kiehtovaa selvittää, vastaako Instagramissa tai muissa sosiaalisen median kanavissa välittyvä julki-

suuskuva mediajulkisuudessa annettua kuvaa. Jatkotutkimuksen voisi kohdistaa tutkielmani tapaan 

kaikkiin suomalaisyliopistoihin tai yksityiskohtaisemmin yhteen yksittäiseen yliopistoon. 

* * * 

Kokonaisuudessaan tämän tutkielman tekeminen oli kiintoisa, antoisa ja ajallisesti varsin 

intensiivinen projekti, joka kesti tutkimusaiheen ideoinnista näihin loppupohdintoihin vain kym-

menisen viikkoa. Tutkielmani ei ikinä olisi valmistunut näin nopeasti ilman ennätyskylmää Suomen 

kesää - eikä perheeni uskomatonta joustavuutta ja ehtymätöntä tukea. Lämmin kiitos rakkailleni: 

Martalle, Hertalle, Pekalle, Kertulle, Helkalle, Saaralle ja Antille.  
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LIITTEET 

 

 

Liite 1. Suomalaisyliopistojen Instagram-profiilit ja verkko-osoitteet. 

 

Yliopisto Käyttäjäprofiili Verkko-osoite 

Aalto-yliopisto @aaltouniversity https://www.instagram.com/aaltouniversity/  

Helsingin yliopisto @universityofhelsinki https://www.instagram.com/universityofhelsinki/ 

Itä-Suomen yliopisto @uniuef https://www.instagram.com/uniuef/ 

Jyväskylän yliopisto @uniofjyvaskyla https://www.instagram.com/uniofjyvaskyla/ 

Lapin yliopisto @universityoflapland https://www.instagram.com/universityoflapland/ 

Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto @unilut 

https://www.instagram.com/unilut/ 

Oulun yliopisto @unioulu https://www.instagram.com/unioulu/ 

Svenska 

Handelshögskolan @hankenofficial 

https://www.instagram.com/hankenofficial/ 

Taideyliopisto @uniartshelsinki https://www.instagram.com/uniartshelsinki/ 

Tampereen yliopisto  @unitampere https://www.instagram.com/unitampere/ 

Turun yliopisto  @uniturku https://www.instagram.com/uniturku/ 

Vaasan yliopisto @univaasa https://www.instagram.com/univaasa/ 

Åbo Akademi  @aboakademi https://www.instagram.com/aboakademi/ 
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Liite 2. Aineiston tallennusajat. 

 

Yliopistot Aineiston tallentaminen 

Aalto-yliopisto 22.5.2017 

Helsingin yliopisto 29.5.2017 

Itä-Suomen yliopisto 30.5.2017 

Jyväskylän yliopisto 2.7.2017 

Lapin yliopisto 3.7.2017 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2.7.2017 

Oulun yliopisto 5.7.2017 

Svenska Handelshögskolan 7.7.2017 

Taideyliopisto 8.7.2017 

Tampereen yliopisto  4.7.2017 

Turun yliopisto  4.7.2017 

Vaasan yliopisto 10.7.2017 

Åbo Akademi  10.7.2017 

 

Instagram-seuraajien, seurattavien ja julkaisujen määrää koskevat tiedot on poimittu kaikkien 

yliopistojen käyttäjäprofiileista 2.7.2017.  

 

Tutkimusaineisto löytyy tallennettuna Google Docs -palvelusta, johon pääsee tämän linkin kautta: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2AjoF0xT1_4b2VRNWp2S2QyaUE?usp=sharing.  

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B2AjoF0xT1_4b2VRNWp2S2QyaUE?usp=sharing
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Liite 3. Aineiston luokitteluperusteet. 

 

Yliopistojen Instagram-käyttäjäprofiileista saatu numeraalinen data: 

 seuraajien määrä (kpl) 

 seurattavien määrä (kpl) 

 julkaisujen kokonaismäärä (kpl) 

Datan pohjalta laskettu: 

 seurattavien ja seuraajien välinen suhdeluku (seurattavaa / seuraaja, kpl) 

 julkaisujen ja seuraajien välinen suhdeluku (seuraajaa / julkaisu, kpl) 

 

Tutkittavien Instagram-julkaisujen määrä (kpl): laskettu ajalta 1.1.–28.2.2017.  

 

Jokaisesta tutkittavasta Instagram-julkaisusta laskettu numeraalinen data: 

 tykkäysten määrä (kpl)  

 kommentointikehotukset (kpl) 

 kommenttien määrä (kpl) 

 vastausten määrä (kpl)  

 visuaalinen sisältö: kuvien / videoiden määrä (kpl) 

 sisällöntuottaja: yliopiston viestintätiimi / repostaus / opiskelija tai muu (kpl) 

 

Tarkennetut luokitteluperusteet: 

 kommentointikehotukset: kysymysmuotoinen tai muuten kehottava lause, jolla seuraajia 

kannustetaan kommentoimaan julkaisua 

 kommentit: seuraajien julkaisun kommenttikentässä julkaisema sisältö 

 vastaukset: yliopiston kommentoijille kohdistamat julkaisut  

 sisällöntuottaja:  

 perusolettamuksena yliopiston viestintätiimi 

 repostattu sisältö: Repost-sovelluksen avulla jonkun muun käyttäjän tuottaman 

sisällön uudelleen julkaiseminen  

 opiskelija/muu, jos julkaisun sisällöstä käy selvästi ilmi, että tiliä päivittää tällä 

viikolla opiskelija tai yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö  
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Instagram-julkaisujen sisällön luokitteluperusteet:  

 

Opiskelu. Sisältöluokka, johon luokitelluissa Instagram-julkaisuissa kerrotaan ko. yliopistossa opis-

kelusta esimerkiksi kuvailemalla opintojaksojen tai luentojen sisältöä eri tieteenaloilla.  

Opiskelijahaku. Sisältöluokka, jonka muodostavat yliopiston opiskelijahausta kertovat informaa-

tiopitoiset Instagram-julkaisut. Julkaisuissa on selvä tiedottava, informatiivinen ote, ja niissä tyy-

pillisesti kehotetaan hakemaan opiskelemaan yliopistoon x.  

Opiskelijaelämä. Sisältöluokka, johon kuuluvat opiskelijan arkea, vapaa-aikaa ja harrastuksia ku-

vaavat lifestyle-tyyppiset julkaisut. Mukaan ei lasketa julkaisuja, joissa aiheena on yliopiston itse 

järjestämiin tapahtumiin osallistuminen.  

Tutkimus. Sisältöluokkaan kuuluvat tieteellisestä tutkimuksesta tai sen tuloksista viestivät jul-

kaisut. Esimerkiksi tutkijan puheenvuoroja, väitöstiedotteita, -tilaisuuksia ja tieteellisiä julkaisuja 

käsittelevät julkaisut kuuluvat tähän.  

Yliopisto. Sisältöluokka, jonka julkaisuissa ei ole selvää opiskelu- tai tiedenäkökulmaa. Esimer-

kiksi yliopiston rakennustöitä, sijaintia tai yliopistoa rakennuksena käsittelevät julkaisut kuuluvat 

tähän kategoriaan. Sisältöluokkaan kuuluvat myös yliopiston omia viestintäkanavia (esimerkiksi 

lehteä, Snapchat-tiliä tai esitettä) mainostavat julkaisut.  

Oma tapahtuma. Sisältöluokka, johon kuuluu kaikki julkaisut, joissa käsitellään yliopiston tai sen 

alaisuudessa toimivien tiedekuntien, tutkimusryhmien tai ainejärjestöjen järjestämää toimintaa 

luentoja ja muita opetustilaisuuksia lukuun ottamatta. Kategoriaan sisältyvät myös muualla kuin yli-

opistossa järjestettävät tapahtumat, jos yliopisto on niissä pääjärjestäjänä. Esimerkiksi Helsinki 

Challengea kuvaavat julkaisut lasken Helsingin yliopiston kannalta kategoriaan Oma tapahtuma; 

muiden yhteistyöyliopistojen osalta kyseessä on Muu tapahtuma.  

Muu tapahtuma. Sisältöluokkaan kuuluvat julkaisut kuvaavat tapahtumia, joihin yliopisto osallis-

tuu tai on muulla tavoin osallinen, mutta joiden järjestämisestä se ei ole päävastuussa. Esimerkiksi 

Aalto-yliopistolle Helsinki Challenge on Muu tapahtuma.  

Muu sisältö. Sisältöluokka, johon luokitellaan kaikki muihin sisältöluokkiin soveltumaton sisältö. 

Tyypillisesti julkaisuja, jotka käsittelevät säätä tai juhlapäivää. 

 


