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Tämän tutkielman tarkoitus oli tutkia 1.–2.-luokkalaisten lasten kokemuksia tubettajista ja
videobloggaajista. Lasten näkemyksien tutkiminen on tärkeää, sillä se valottaa lapsuuden
merkityksellisiä kokemuksia. Lapsilähtöinen tutkimus antaa lasten yksilöllisille näkemyksille
oikeutta ja tarjoaa heille tilaisuuden osallistua yhteiskunnan muodostamaan kuvaan
lapsuudesta. Lisäksi tutkimus lasten mediankäytöstä antaa meille viitteitä siitä, mihin
tulevaisuuden

mediakasvatuksen

pitäisi

suuntautua.

Tutkielman

aineisto

koostuu

pohjoispohjanmaalaisessa koulussa tuotetuista 1.–2.-luokkalaisten teemahaastatteluista, jotka
toteutettiin pari- ja ryhmähaastatteluina. Tässä laadullisen tutkielman aineiston analyysissa on
käytetty teemoittelua, laadullista sisällönanalyysia ja joiltain osin myös tilastollisia menetelmiä.
Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimivat lasten osallisuuden ja sosiaalisuuden
muutokset sekä teknologisten innovaatioiden kehitys, joita ilman ei nykyisin olisi sosiaalista
mediaa. Lasten oikeuksien huomiointi on tapahtunut yhtäaikaisesti tietokoneiden ja internetin,
sekä myöhemmin matkapuhelinten yleistymisen kanssa. Tällä on oma osansa siinä, että lähes
jokaisella lapsella on nykyisin käytössään älypuhelin. Sosiaalisen median voidaan nykypäivänä
katsoa olevan lasten oikeus, sillä sen puuttuminen vaikeuttaa huomattavasti lapsen
osallistumisen kokemuksia ja ryhmän osaksi kuulumista.
Tutkielman tulokset osoittavat, että osa alkuopetusikäisistä lapsista on tiiviisti osa sosiaalista
mediaa. Heillä on ihannoitu kuva tubettajien ja vloggaajien elämästä, ja monella lapsella on
haaveena oman kanavan perustaminen. Lapsilla on usein suosikkisisällöntuottajansa, joiden
videoita he katsovat. Heidän selaamiaan sisältöjä ovat muun muassa peli-, haaste-, DIY- (Do It
Yourself), lifestyle, sketsi- ja huumorivideot. Yleisimmin lapset selailevat sisältöjä YouTuben
avulla, mutta osa seuraa suosikkitubettajaansa tai -vloggaajaansa myös muilla sosiaalisen
median palvelimilla. Videoiden katsomisen taustalla ovat merkityksellisten kokemusten
syntyminen, viihtyminen sekä sisällöistä oppiminen. Lisäksi tuloksista selvisi poikien
seuraavan tyttöjä useammin oman sukupuolensa edustajia. Tutkielman tulokset eivät ole
yleistettävissä; analyysin fokus on lasten erilaisten kokemuksien kuvaamisessa.
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The purpose of this thesis was to examine the experiences of 1st and 2nd graders on vloggers
and YouTubers. It is important to study the views of children, for it gives us a better notion of
the meaningful experiences of childhood. Childhood studies give justice to the individual voices
of children and offer them an opportunity to be involved in the impression the society constructs
of childhood. To top that, studying the ways children use the media gives us clues of how to
improve media education in the future. The material of the thesis has been collected by means
of interviewing children in a Northern Ostrobothnian school. The interviews were produced
with a thematic style and were executed in pairs or in small groups. The analysis of this
qualitative thesis was implemented with qualitative content analysis, thematic analysis, and
some quantitative methods.
The theoretical framework focuses on the changes in sociality and children’s participation as
well as the advancements of technology. Without these technological advances, social media
would not exist. The society started to understand the rights of children at the same time that
computers, internet – and later on, cell phones – became widely used. This plays a major part
in the fact that more and more children have their own smart phones. It is their right to be on
social media, for lacking it makes it severely more difficult to participate and be part of a group.
The results implify that some 1st and 2nd grade children are a tight-knit part of social media.
Children look up to their favorite YouTubers, vloggers and their lives and a lot of them are
dreaming of having a channel of their own. Children usually watch videos of their favorite
YouTubers or vloggers and their favorite contents seem to involve games, lifestyle, challenges,
DIY-content (Do It Yourself), humorous videos and sketches. They mainly use YouTube to get
access to the videos, but some of them also follow vloggers or YouTubers on other social media.
The reasons for watching these videos are to get meaningful experiences such as positive
emotions, having a good time and learning. Furthermore, boys tend to watch videos of the same
sex whereas for girls there is no obvious difference between gender. The results of this thesis
are not to be generalized, for the focus is to capture children’s different kinds of experiences.
Keywords: social media, vlogging, YouTuber, participation of children, information society
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1. Johdanto
Lapsuus, jonka me tunsimme, ei ole enää entisensä. Lapsuutta ovat muokanneet historian
saatossa erilaiset tapahtumat, muutokset ja muunlaiset prosessit (Vallgårda, Alexander &
Stephanie, 2015, s. 14), jotka ovat tuoneet meidät pisteeseen, jossa nyt olemme. Pisteeseen,
jossa lapsuus ei ole enää samassa määrin fyysisesti kavereiden kanssa olemista, kuten
jalkapallon pelaamista tai nukeilla, autoilla ja eläinfiguureilla leikkimistä. Uusi teknologia on
muuttanut kulttuurejamme ja yhteisöjämme maailmanlaajuisesti (Black, 2014, s. 339; Marshall
& Redmond, 2016) tuoden internetin ja sosiaalisen median yhä lähemmäs meitä. Nykypäivän
lapsuuden tärkeitä kokemuksia ovat älypuhelinten käyttäminen, netissä ”hengailu” ja
sosiaalisen median anti. Eikö meidän opettajien ja vanhempien olisi helpompi olla
huolehtimatta ja hyväksyä lapsen sosiaalisen median käyttö, jos ymmärtäisimme tätä ilmiötä
paremmin lasten perspektiivistä? Tässä tutkielmassa sukellamme alkuopetusikäisen lapsen
kokemusmaailmaan:

sosiaalisen

median

kiehtoviin

henkilöihin,

lasten

idoleihin,

videobloggaajiin ja tubettajiin.
Lapsuutta on määritelty pitkään instituutioiden ja perheen kautta (Corsaro, 2015; James, Jenks
& Prout, 1998, s. 3–7). Huoli lapsista ja tätä myöten lapsuuden arvostaminen on tapahtunut
vasta hieman sen jälkeen, kun teollistumisen myötä tehtaissa alettiin käyttää lapsityövoimaa
(Alanen & Bardy, 1990, s. 14). Kuitenkin vasta 1980-luvulla lasten asemaa yhteiskunnassa
alettiin toden teolla pohtia heidän oikeuksiensa näkökulmasta (Hart et al., 1997). Nykyisin
lapsia ja heidän mielipiteitään pidetään suuressa arvossa, mistä kertoo lapsuudentutkimuksen
ja lapsilähtöisen tutkimuksen lisääntyminen (see Alanen, 2001, s. 16; Kotilainen, 2011, s. 6;
Lagström, Pösö, Rutanen & Vehkalahti, 2010, s. 14–15). Teoriaosuudessa tuon enemmän ilmi
sitä, miten lapsuutta on historian saatossa määritelty ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet lasten
oikeuksien huomioonottamiseen, sillä lasten osallisuus on keskeinen tutkielmaani määrittelevä
konteksti. Esimerkiksi Percy-Smith (2010) on argumentoinut, että lapsen osallisuutta tulisi
tutkia jokapäiväisissä prosesseissa ja ympäristöissä, mistä tutkielmani konteksti on oiva
esimerkki.
Internetin ja sen sisältämän median uhkien lisäksi meidän tulisi tunnistaa sen mahdollisuudet
lapselle. Median kehitys avaa lapsille mahdollisuuksia muun muassa dynaamiseen
yhteistyöhön, sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä henkilökohtaiseen kasvuun (Seul, 2014, s.
199). Tämän lisäksi media mahdollistaa parasosiaalisten suhteiden (parasocial relationship,

PSR) luomisen YouTube-tähtiin (Tolbert & Drogos, 2019). Parasosiaalinen suhde voidaan
määritellä kuvitelluksi kasvokkaissuhteeksi (Reinikainen, 2019) tai ystävyyden kaltaiseksi
tunnesiteeksi (Rotola-Pulkkila & Isotalus, 2021). Abidinin mielestä termi ”parasosiaalinen
suhde” ei ole riittävä kuvaamaan sosiaalisen median vaikuttajan kanssa syntyvää suhdetta, sillä
siihen kuuluu lisäksi läheisyyttä ja vuorovaikutusta (Abidin, 2015). Puhuessani kuvitellusta
kasvokkaissuhteesta tai parasosiaalisesta suhteesta myöhemmässä vaiheessa tutkielmaani,
viittaan kaikkeen edellä mainittuun. Nämä kuvitellut kasvokkaissuhteet ovat ainakin Chenin
(2016) tutkimuksen mukaan tärkeitä kuluttajille, vaikka toisaalta lisäksi altistavat lapsia
markkinoinnin vaikutuksille (Boerman & van Reijmersdal, 2020; Folkvord, Bevelander,
Rozendaal & Hermans, 2019; Hartikainen, 2013). Mediakasvatuksen osuudessa tulen
nostamaan esiin tämänhetkisen mediakasvatuksen lähtökohtia sekä sen muutosehdotuksia, sillä
yhteiskunta kohdistaa odotuksensa lapsiin digitaalisen median suunnannäyttäjinä (Ólafsson,
Livingstone & Haddon, 2013).
Samalla tavoin kuin suurten ikäluokkien maailmankuvaa ja identiteetin rakentamista ovat
muokanneet joukkotiedotusvälineiden rakenne ja sen taloudellinen luonne (Strangelove, 2010,
s. 5), muokkaavat nykyisin lasten maailmaa uudet median muodot. Sosiaalinen media on lapsen
oikeus, sillä sen puuttuminen rajoittaa lapsen osallistumisen ja ryhmään kuulumisen
kokemuksia nykypäivän kontekstissa (Ferreras, 2014, s. 76.) Tutkielmastani tulee välittymään,
että internet kaikessa sen monimuotoisuudessaan on tähdellinen ja luontainen osa lasten
todellisuutta (see Kotilainen, 2011; House of Lords, 2017; Huhtanen, 2016; Strasburger et al.,
2013). Median rooli lasten elämässä välittyy lisäksi vuoden 2014 Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa (POPS, 2014), jossa sana ”media” mainitaan eri muodoissaan
yhteensä 106 kertaa. Vuoden 2004 samaisissa perusteissa (POPS, 2004) sana mainitaan 78
kertaa. Median mainitsemisen lisääntyminen puhuu osaltaan sen keskeisestä roolista lapsen
elämässä.
Tutkin pro gradu -tutkielmassani sitä, minkälaiset vloggaajien ja tubettajien videosisällöt
kiinnostavat alkuopetusikäisiä lapsia sekä syitä tämän mielenkiinnon taustalla. Innostukseni
aiheen tutkimiseen nousi ollessani muutaman kuukauden 1. luokan opettajan sijaisena syksyllä
2019. Tämän sijaisuuden myötä huomasin 1.-luokkalaisten lasten puhuvan seuraamistaan
vloggaajista ja tubettajista. Lasten tuolloin mainitsemat nimet erosivat aika tavalla tässä
tutkielmassa esiin nousseista henkilöistä. Lasten suosimien tubettajien muuttuminen tähän
päivään verrattuna kertoo osaltaan sosiaalisen median nopeasti muuttuvasta luonteesta.
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Tutkielmani kantavina teoreettisina konteksteina toimivat lasten osallisuuden lisäksi
informaatioyhteiskunnan

ja

lapsuuden

näkemyksen

kehitys.

Lisäksi

teollisella

vallankumouksella on osansa teoreettisessa viitekehyksessä. Informaatioyhteiskunnan ja
lapsuuden näkemyksen kehittymisen läpikäynnin jälkeen tutkielmani etenee seuraavanlaisesti:
teoreettinen viitekehys jatkuu sosiaalisen median, bloggaamisen, videobloggaamisen sekä
tubetuksen käsitteitä avaamalla. Teoreettisen viitekehyksen viimeisenä alalukuna toimii
mediakasvatus. Tämän jälkeen avaan tutkimuksen empiirisen osuuden toteutusta. Kirjoitan
erityisesti tutkimuksen lapsilähtöisestä luonteesta, jonka jälkeen tutkielma etenee tulosten
avaamiseen ja analysointiin. Viimeisessä luvussa tuon esiin tulosten yhteenvetoa,
johtopäätöksiä, tutkielmani validiteetin sekä reliabiliteetin tarkastelua, ja lopuksi pohdin
jatkotutkimusmahdollisuuksia sekä yleisiä seikkoja tutkielmani toteutuksesta ja tuloksista.
Tutkimusmenetelmäni on laadullinen tutkimus. Aineisto koostuu 16:n 1.–2.-luokkalaisen
lapsen teemahaastattelusta. Alun perin 1.-luokkalaisia haastatteluihin osallistui neljä, ja 2.luokkalaisia puolestaan 13. Jouduin kuitenkin jättämään yhden 2.-luokkalaisen lapsen pois
tutkielman tuloksista, sillä haastattelujen aikana kävi ilmi, että hänellä ei ollut kokemuksia
tutkielmani aiheeseen liittyen. Näin ollen tämän tutkielman tulokset perustuvat kahdeksan
pojan sekä kahdeksan tytön kertomuksiin. Kaikki tutkielmassa esiintyvät nimet ovat
pseudonyymejä. Aineiston analyysissä on käytetty laadullista sisällönanalyysia ja teemoittelua.
Kvantitatiivinen tutkimusote näkyy osin analyysin tuloksissa erilaisin taulukoin ja lukumäärin
ilmaistuna, sillä ne tukevat tutkimuksen tuloksia (Mason, 1996; Silverman, 2013, s. 14).
Päätutkimuskysymykseni on:
-

Minkälaisia kokemuksia alkuopetusikäisillä lapsilla on tubettajista ja vloggaajista?

Pääkysymystä taustoittava kysymys on:
-

Millaisia laitteita ja tiloja lapset käyttävät sosiaalisen median selailuun ja minkälaisia
rajoitteita heillä on laitteiden käyttöön?

Pääkysymykseen vastaan seuraavanlaisilla tarkentavilla kysymyksillä:
-

Minkälaisia

näkemyksiä

alkuopetusikäisillä

lapsilla

on

vloggaamisesta sekä heidän videoistaan?
-

Miten alkuopetusikäiset lapset perustelevat selaamiaan sisältöjä?
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tubettamisesta

ja

2. Teoreettinen viitekehys
Tämän luvun tarkoituksena on avata sitä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet sosiaalisen median
integroitumisessa lasten elämään. Lisäksi käyn tarkemmin läpi teollisuuden ja lakien
säätämisen roolia lasten osallisuuden ja oikeuksien huomioimisen kannalta. Tuon esiin
teknologian vaikutuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sen merkitystä sosiaalisen
median synnylle. Sosiaalisuuden käsitän tutkielmassani

sen yleisesti hyväksytyllä

määritelmällä taipumukseksi toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa yksinolon sijaan (Cheek
& Buss, 1981). Luku alkaa historiallisella katsauksella lapsen osallisuuden kehittymisestä ja
jatkuu informaatioyhteiskunnan syntyä avaamalla. Tämän jälkeen käyn läpi sosiaalisen median
sisältöjä ja niiden merkityksiä lapsille. Viimeisen alaluvun tarkoitus on tuoda esiin
mediakasvatuksen nykytilaa ja sen uudistamisen tärkeyttä tutkielman aiheen näkökulmasta.

2.1 Lapsuus, lapsen osallisuus ja sosiaalisuuden muutos informaatioyhteiskunnan
kehityksessä
Lapsuuden kokemuksiin ja rakenteisiin sekä näkemyksiin näistä vaikuttavat aina aika ja paikka
(Bronfenbrenner, 1986). Koska niillä on ollut osansa lapsuuden käsittämiseen sellaisena kuin
se nykypäivänä on, avaan lapsuuden rakentumista historian saatossa. Luku toimii pohjana koko
pro gradu -tutkielmalleni ja pohjustaa lisäksi tutkimuksen toteutuksen alalukua 3.2, jossa
tarkastelen lähemmin sitä, mitä lapsilähtöinen tutkimus on. Informaatioyhteiskunnan historian
läpikäynti sen sijaan on oleellista, sillä ilman sen synty- ja kehitysvaiheita meillä ei olisi
tarvittavaa teknologiaa tubettajien ja vloggaajien videoiden katsomiseen.
Kun lapsuutta, aikuisuutta ja vanhuutta alettiin määritellä yhteiskunnassa, siirtyivät lapset
marginaalisempaan asemaan aiempaan verrattuna, sillä heidän asemaansa määriteltiin
erityisesti ydinperheen kautta (Alanen & Bardy, 1990, s. 15). Lapsuutta määriteltiin pitkään
perheen lisäksi instituutioiden avulla, mikä ei ole antanut arvoa lapsen yksilöllisyydelle
(Corsaro, 2015; James et al., 1998, s. 3–7). Etenkin erilaisissa instituutioissa työskentelevät
aikuiset ovat aina rajoittaneet lasten yksilöllisiä ja kollektiivisia ääniä. Tämä perustuu aikuisen
valtaapitävään ja vastuulliseen asemaan lapseen nähden. (Wyness, 2013.)
Lapsuus on alettu nähdä merkityksellisenä ja suojeltavana ajanjaksona vasta suhteellisen
hiljattain. Nykyisin ymmärtämämme lapsuus on moderni käsitys sen luonteesta (James et al.,
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1998; Thomas, 2000). Lapsuuteen ja sen konstruktioihin on Suomessa vaikuttanut erityisesti
valtio.

Hyvinvointivaltion

kehittyessä

1970-luvulla

ilmaantui

huoli

”kansallisesta

eloonjäämisestä”, ja vasta tällöin alettiin lapsia suojella ja lapsuutta arvostaa. (Alanen & Bardy,
1990, s. 13–14.) Tiede oli tuosta jonkin aikaa sitten noussut relevantiksi tiedon lähteeksi ja
tieteen alat moninaistuneet 1960-luvun tienoilla (Black, 2014, s. 338). Lapsuudentutkimusta
kuitenkin ohjasi pitkään kehityspsykologia (Corsaro, 2015; James et al., 1998), joka ei yksinään
ole ollut riittävä lapsuuden kuvailussa (Hart et al., 1997).
Kun työpaikat teollistumisen myötä lisääntyivät, lapset maleksivat toimettomina kaduilla –
työmarkkinoilla heitä oli vain vähän. Lapsityövoiman käyttö tehdastöissä oli kuitenkin
kansainvälisesti noussut suureksi huolenaiheeksi ja tämän takia lasten haluttiin siirtyvän
kouluinstituution hoiviin. Tätä päätöstä edisti myös tarve kansalaisten koulutukseen. (Alanen
& Bardy, 1990, s. 14.) Teollistumisen myötä äidin paikan nähtiin olevan kotona lasten kanssa,
mutta myöhemmin yhä useampien äitien lähtiessä työelämään (Polatnick, 2002), lapset alkoivat
viettää yhä pidempiä aikoja yksin (Medrich, Roizen, Rubin & Bucklin, 1982, s. 53, 103).
Myöhemmässä

vaiheessa,

etenkin

Pohjois-Amerikassa,

yksinhuoltajavanhemmuuden

lisääntyminen (Polatnick, 2002) sekä rikostilastojen nousu ovat vaikuttaneet lasten suojelun
näkökulmaan (Clarke-Stewart & Parke, 2014, s. 274; Polatnick, 2002). Turvalliset ympäristöt
ulkotiloissa ovat vähentyneet ja tätä myöten lasten suojeluntarve lisääntynyt. Näin ollen se on
vähentänyt lasten mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen vertaistensa kanssa, mikä
vaikeuttaa lisäksi lapsen ryhmään kuulumisen tarvetta. (Hart et al. 1997.) Turvallisten fyysisten
ympäristöjen väheneminen on varmasti osaltaan vaikuttanut lasten ja nuorten siirtymässä
aikanaan television ja tietokoneiden – ja nykyisellään sosiaalisen median – pariin, jossa
kommunikaatio ja vertaistuki eri ryhmien jäseninä mahdollistuvat.
Sitä myöten, kun lapsia on alettu suojella, on heidän oikeuksiaan rajoitettu niin yksityisissä kuin
julkisissa tiloissa, liittyi se sitten ulkona liikkumiseen, internetin käyttöön tai muuhun
toimintaan, jotka aikuiset kokevat mahdollisiksi uhkiksi lapsille (James et al., 1998, s. 7).
Ensimmäinen laki, joka otti huomioon lapsen omat toiveet ja näkemykset heitä koskevissa
asioissa oli Isossa-Britanniassa vuonna 1989 kehitetty The Children Act. Tätä on myöhemmin
kuitenkin kritisoitu lasten suojelun näkökulmasta (James et al., 1998, s. 7). Samana vuonna
laadittiin lisäksi YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista (Unicef, 2019), joka otti laajemmin
huomioon lapsen osallistumisen tärkeyden (Wyness, 2013). Suomessa tämä sopimus laitettiin
täytäntöön vuonna 1991 (Lapsiasiavaltuutetun toimisto, 2020). Jonkin aikaa sen jälkeen, kun
9

lasten oikeudet alettiin nähdä uudessa valossa, vaikutti teknologian mukanaan tuoneet
innovaatiot huomattavasti lapsuuden kokemuksiin. Tietokoneet ja matkapuhelimet alkoivat
yleistyä tavallisten kansalaisten käytössä 2000-luvun vaihteessa (Black, 2014, s. 352–356;
Rayward, 2014, s. 683). Tietokoneiden suosiota lisäsi aikanaan World Wide Webin (WWW)
keksiminen 1990-luvulla (O’Regan 2012, s. 67–68, 106–107; Black 2014, s. 354), jonka myötä
informaatiota oli tasa-arvoisesti kaikkien ulottuvilla (Shillingsburg, 2006, s. 2).
Internetin alkuperäinen käyttötarkoitus oli erityisesti yhteisön yhdistäminen (Armstrong &
Hagel, 1996). Tällöin osallistumisen ja vaikuttamisen käsitteet laitettiin suurennuslasin alle
(Reinikainen, 2019). Web 2.0 mahdollisti myöhemmässä vaiheessa mukaan tulleet sosiaaliset
verkkoyhteisöt, jotka edistivät internetin käyttöä entisestään (Boyd, 2015; Buzzi, 2011). Ne
loivat ihmisille uuden tavan päästä käsiksi yhteisöihin, joiden jäseniä he tunsivat, ihailivat tai
joita he pitivät mielenkiintoisina. (Boyd, 2015.) Media, tietoverkko, kaverit ja
populaarikulttuuri ovat tulleet perinteisten kasvatustapojen rinnalle yhä merkittävimmissä
määrin. Verkossa tapahtuu joko ohjattua tai omaehtoista oppimista, ja sen kasvatuksellisen
tiedon voi omaksua tai olla omaksumatta – eikä verkko ota minkäänlaista kasvatusvastuuta.
(Matikainen, 2008, s. 13–15, 18.) Nykypäivänä on näin ollen erityisen tärkeää tutkia oppimisen
ja osaamisen mekanismeja, edellytyksiä, mahdollisuuksia ja uhkakuvia (Savolainen et al., 2017,
s. 1–3).
Teknologian kehitys on vaikuttanut lisäksi sosiaalisuuden käsitteeseen, muotoihin ja
kokemuksiin. Tämä huomio on yksi tutkimukseni oleellisista lähtökohdista: lapset kokevat
nykyisin sosiaalisuutta aidon läsnäolon sijaan/lisäksi teknologisten laitteiden välityksellä. Ilmiö
tunnetaan nimellä teknologinen determinismi (see Ceruzzi, 2005; Ceruzzi, 2012, s. 14–15;
MacKenzie & Wajcman, 1999), joka pitää sisällään ajatuksen teknologian ohjaamasta
maailmasta (Ceruzzi, 2012, s. xiv–xv; Smith, 1994, s. 2; Wyatt, 2008; see also Adler, 2006;
Smith & Marx, 1994). Esimerkiksi Wyatt selvittää, että teknologiseen determinismiin kuuluu
teknologisen muutoksen ohjaama sosiaalinen muutos, vaikka itse teknisellä logiikalla ei ole
mitään tekemistä sosiaalisten suhteiden kanssa (Wyatt, 2008, s. 168). Lasten nähdään hakevan
sosiaalisia kokemuksia sekä näin ollen viettävän aikaansa yhä useammin internetin käyttäjinä
ja sen sisältöjen tuottajina, ja nämä lasten kulttuuri- ja vapaa-ajan elämään osallistumisen
oikeudet on kirjattu Lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artiklassa (Lastensuojelun Keskusliitto,
Unicef, Mannerheimin Lastensuojeluliitto & Pelastakaa lapset ry, 2019, s. 27).
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Palveluntarjoajien velvollisuuksia lasten turvalliselle internetin käytölle selitetään tarkemmin
Euroopan Ihmisoikeuksien Julistuksessa. Tähän kuuluvat muun muassa lapsille sopivien
sisältöjen osoittaminen ja heille sopimattomien sisältöjen rajoittaminen sekä tätä myöten
lapsille mahdollisten riskien kartoitus ja niihin puuttuminen. Myös yleinen lasten internetin
käytön turvallisuuden valvominen nostetaan esiin. (European Convention on Human Rights,
2022.) Lisäksi kaikki Lapsen oikeuksien sopimuksessa mainitut seikat lasten ja lapsuuden
turvaamisesta pätevät myös lasten suojaamiseen internetin uhilta. Sen sijaan EU:n tietosuojaasetus ottaa huomioon erityisesti lasten henkilötietojen käsittelyn. (Lastensuojelun Keskusliitto,
Unicef, Mannerheimin Lastensuojeluliitto & Pelastakaa lapset ry, 2019.)
Lasten nykyiseen asemaan yhteiskunnassa ovat siis vaikuttaneet alkuun huoli heidän
hyvinvoinnistaan ja tämän jälkeen valtiolliset ja kansainväliset toimet lasten oikeuksien
turvaamiseksi. Sen sijaan lapsuuden kokemukseen ovat vaikuttaneet muun muassa
teknologisten innovaatioiden yleistyminen ja kehittyminen. Huoli lapsista ei ole kuitenkaan
kadonnut minnekään. Länsimaissa lapsuutta usein kuvaavia teemoja ovat olleet viattomuus
(Heywood, 2001, s. 4; Vallgårda et al., 2015, s. 16–17), haavoittuvaisuus ja aseksuaalisuus
(Heywood, 2001, s. 4–5), joita halutaan syystäkin suojella. Teknologian mukaantulo on tuonut
lasten suojeluun uudenlaisia näkökulmia, jotka liittyvät muun muassa turvallisen internetin
käyttöön (see European Convention on Human Rights, 2022; Federal Trade Commission, 2008;
Unicef, 2019).
Vaikka aikuisen rooliin on kuulunut ja kuuluu edelleen sen päättäminen, onko lapsi tarpeeksi
kypsä mielipiteidensä ilmaisussa (Brannen & O’Brien, 1995; Wyness, 2013), tulisi lapset
kuitenkin nähdä yhteiskuntaan vaikuttavina toimijoina, joihin yhteiskunta vastavuoroisesti
vaikuttaa. Vain tällöin annamme lapsille todellisen arvon. (Corsaro, 2015; James et al., 1998,
s. 3–7.) Lasten mielipiteiden ilmaisut ja neuvottelut asioista tulisi huomioida harjoitteluna
tulevaa kansalaisuutta varten, jossa näitä taitoja tarvitaan. Lasten pikkuhiljaa kasvaessa heidät
voidaan osallistaa yhä enenevissä määrin, yhä laajempiin osallistumismuotoihin. (Wyness,
2013.) Nykypäivänä sosiaalinen media on yksi tärkeistä osallistumisen kanavista (Villi &
Matikainen, 2016). Yleisesti katsoen lapset vaikuttavat yhteiskuntaan muun muassa
muuntamalla aikuisilta oppimiaan käytänteitä ja informaatiota omanlaisikseen, osallistumalla
vertaistoverikulttuureihin ja luomalla niitä sekä vaikuttamalla aikuisten kulttuuriin ja jatkamalla
sitä (Corsaro, 2015, s. 41; Hart et al., 1997). Lasten osallistumisen esimerkkejä
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koulumaailmasta puolestaan ovat kouluneuvostot, joissa oppilaat äänestävät joukostaan
edustajat, jotka toimivat kaikkien koululaisten näkemyksien esiintuojana (Wyness, 2013).
Tämä kuvailemani lasten aseman yhteiskunnallinen muutos ja lapsuuden arvostus ovat
johtaneet siihen, että lapsinäkökulmaista tutkimusta on alettu toteuttaa yhä enenevissä määrin
tieteen kentällä. Lasten ottaminen osaksi tutkimusta sen kohteena olemisen sijaan tuo meille
uusia tapoja ymmärtää lapsuuden kokemuksia ja näkemyksiä. Osaksi näitä kokemuksia
nykyisellään kuuluvat median tarjoamat mahdollisuudet heille. Seuraavissa alaluvuissa
määrittelenkin sosiaalista mediaa sekä lasten tapoja käyttää sitä.

2.2 Sosiaalinen media lasten käsissä ja kokemuksissa
Sosiaalinen media on keskeinen käsite tutkielmassani, sillä vloggaus ja tubetus ovat osa sitä
(Castillo-Abdul, Romero-Rodríguez & Larrea-Ayala, 2020; Liu, Liu & Zhang, 2019; Lovelock,
2016; Martínez & Olsson, 2018; Ramos-Serrano & Herrero-Diz, 2016). Sosiaalisessa mediassa
voidaan kokea ilon tunteita ja vaihtaa kuulumisia, mutta kokea lisäksi negatiivisia tunteita
esimerkiksi kiusaamisen muodossa (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2021b; Milosevic &
Vladisavljevic, 2020). Siellä informaatiota ja muunlaista sisältöä voidaan julkaista julkisesti tai
”puolijulkisesti”, valitulle ryhmälle (Boyd & Ellison, 2008). Sosiaalisen median alustoja ovat
muiden muassa Facebook, Instagram, Snapchat (MLL, 2021b; Milosevic & Vladisavljevic,
2020; Rahja & Helenius, 2021; Schmuck, Fawzi, Reinemann & Riesmeyer, 2021), Twitter,
YouTube sekä WhatsApp (MLL, 2021b; Schmuck et al., 2021). Myös Spotifyn voi lukea
kuuluvaksi sosiaalisen mediaan (Ebrand Suomi Oy, 2016; Lassila, 2018).
Spotifyn osuus on tutkielmassani kuitenkin niin pieni ja epävarma, että en käy tarkemmin läpi
sen käyttötarkoituksia. Lyhyesti ilmaistuna Spotify mahdollistaa podcastien tekemisen, jonka
voi nykyisin tehdä vlogin muotoon (Spotify, 2022). Esimerkiksi Roni Back toteuttaa tubetuksen
lisäksi podcastia Spotifyssa (see Back). Lisäksi Facebookin, Twitterin ja Whatsappin mainitsen
tutkielmassani ainoastaan sosiaalisen median yksinä palvelimina, mutta ne eivät toimi
tutkielmani aihesisällössä muuna kuin yksinä sosiaalisen median ilmiötä selittävinä tekijöinä.
Tutkielmani myöhemmässä vaiheessa tuon ilmi, että tubettajat ja vloggaajat eivät käytä näitä
palvelimia sisältönsä julkaisussa.
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Perinteisesti ymmärretyllä medialla ja uudella medialla (johon lukeutuu sosiaalinen media) on
eroja, mutta käytännössä uusi media esittää perinteisen median sisältöjä ja muotoja uusin
tavoin. Tästä esimerkkinä toimivat esimerkiksi sanomalehtien siirtyminen verkkopalveluihin.
(Matikainen, 2008, s. 27.) Kuitenkin omaan tutkimusaiheeseeni läheisemmin liittyen
esimerkkinä voisi toimia lapsille ja nuorille suunnattujen lehtien suosion lasku sekä lasten ja
nuorten kiinnostuksen suuntautuminen netin tubetähtiin. Sosiaalisen median mahdollisuudet
ovat kuitenkin paljon laajemmat kuin tutkimukseeni sisältyvä viitekehys antaa ymmärtää.
Esimerkiksi Boyd kertoo, että nykyisessä muodossaan sosiaalinen media on antanut työkaluja
uusille yritysmalleille, teknologioille ja sosiaalisuuden kritiikille (Boyd, 2015).
Sosiaalinen media on syntynyt ihmisten välisen kommunikaation, sosialisoinnin ja asioiden
järjestelyn tarpeesta (Boyd, 2015). Se mahdollistaa sellaisten yhteyksien luomisen, joihin ei
muutoin olisi mahdollisuuksia (Boyd & Ellison, 2008). Sosiaalista mediaa kuvaavat hyvin sanat
luovuus, yhteydenpito, informaatio (Merriam-Webster, 2004; Mount & Garcia Martinez,
2014), itsensä ilmaisu sekä markkinointi. Viimeisimpänä mainittu tapahtuu nykyisin
suurimmilta osin nimenomaan sosiaalisessa mediassa. (Merriam-Webster, 2004.) Tämä on
erinomainen esimerkki tahallisesta sosiaalisesta vaikuttamisesta. Sosiaalinen vaikuttaminen voi
kuitenkin olla lisäksi tahatonta. Tällaista vaikuttamista mallintavat esimerkiksi lasten ja nuorten
idoleiden mukanaan tuomat vaikutteet. (Salokoski & Mustonen, 2007, s. 15–16.)
Nuoria ja lapsia kiinnostavat erityisesti niin sanotut mikrotekijät (Buckingham, 2007; Martínez
& Olsson, 2018), joita nykypäivän kontekstissa ovat esimerkiksi sosiaalisen median tubettajat
ja vloggaajat (Marshall & Redmond, 2016; Martínez & Olsson, 2018). Sosiaalinen media on
lisäksi yksi lasten ja nuorten keinoista saada äänensä kuuluviin ja näin ollen välttää aikuisen
auktoriteettia (Buckingham, 2007). Tähän ajatukseen kiteytyy saumattomasti aiemmin esiin
tuomani lasten tarpeet osallistumisen kokemuksista, jotka McDool et al. (2020), Jackson et al.
(2008), Livingstone (2003, s. 2), Ólafsson et al. (2013, s. 6) sekä Strasburger, Jordan ja
Donnerstein (2010) ovat nostaneet osaksi internetin positiivista puolta. Lapset käyttävät mediaa
lisäksi kommunikaatioon, identiteetin luomiseen, oppimiseen sekä luovuuteen (Ólafsson et al.,
2013, s. 6). Ofcomin tutkimuksen mukaan 95%:lla 3–17-vuotiaista (Ofcom, 2022) ja
pohjoisamerikkalaisessa tutkimuksessa 53%:lla 9–12-vuotiaista mediankäytön on havaittu
liittyvän olennaisesti videoiden katselemiseen. Jälkimmäisessä tutkimuksessa huomattiin
lisäksi lasten mediankäytön kaksinkertaistuneen vuodesta 2015 vuoteen 2019. (Robb &
Rideout, 2019.)
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Uudenlaisen median käyttäjiä ei enää voida kuvailla sanalla ”yleisö”, sillä nykymedia on niin
osallistumista korostava ympäristö, että passiivista uuden median käyttäjää tuskin on enää
olemassa (Villi & Matikainen, 2016). Uudet mediat erotellaan lasten toimesta samalla tavoin
erilaisiksi tiloiksi kuin fyysiset tilat tai harrastukset eritellään (House of Lords, 2017).
Sosiaalinen media on nykyisin niin tiivis osa lasten arkea, että on helppoa yhtyä Englannin
Lasten komissaarin (The Children’s Commissioner) kommenttiin: “suurin osa lapsista ei enää
näe eroja online- ja offline-elämien välillä” (House of Lords, 2017). Minkälaisille palvelimille
lapset

sitten

hakeutuvat

oppimaan,

sosialisoitumaan

ja

osallistumaan?

Useissa

verkkoyhteisöissä alaikäraja sen sisältöihin on 13 vuotta, mutta harva näistä sivustoista vaatii
todisteita niiden käyttäjien iästä. Kaikki lapset eivät liioin tiedä itse, että sosiaaliselle medialle
on olemassa alaikäraja. Ofcomin tutkimuksessa 8–11-vuotiaista lapsista 66% tiedosti asian.
(Ofcom, 2022.) McDool et al. selvittävät, että esimerkiksi BBC:n tuottamassa kyselyssä yli
75%:lla 10–12-vuotiaista havaittiin olevan sosiaalisen median tili. Lapset ja nuoret käyttävät
sosiaalista mediaa selatessaan useimmiten YouTubea (Castillo-Abdul et al., 2020; Folkvord et
al., 2019; Liu et al., 2019), ja Martinez ja Olsson taas kirjoittavat lasten yleensä katsovan
nimenomaan suosikkitubettajiaan internetiä käyttäessään (Martínez & Olsson, 2018).
YouTubessa tarvittavaan digitaaliseen lukutaitoon kuuluvat tiedon etsiminen, internetissä
navigoiminen, tiedon arviointi, opitun tiedon kokoaminen sekä osallistuminen. YouTuben on
havaittu vaikuttavan positiivisesti digitaaliseen lukutaitoon, mutta erityisesti sieltä löytyvän
tiedon arvioinnissa on useilla puutteita. Koulun ulkopuolinen oppiminen olisi tehokkaampaa,
mikäli digitaalinen lukutaito hallittaisiin paremmin. (Burlington, 2016.) Koulun ulkopuolinen
oppiminen eli arkioppiminen on ihmisten vuorovaikutuksessa, TV-ohjelmien katsomisessa
sekä harrastusten kautta tapahtuvaa spontaania ja väistämätöntä oppimista (Dyosi & Hattingh,
2018, s. 352). Sosiaalisen median kanavat ovat tärkeitä oppimiselle siinäkin mielessä, sillä
sieltä voidaan ottaa mallia omiin käytäntötapoihin ja kuluttajavalintoihin. (Hung & Yiyan Li,
2007). Tällaisen verkossa oppimisen mainitsin edellisessä luvussa, ja se liittyy Salokosken ja
Mustosen (2007, s. 15–16)

mainitsemaan sisällöntuottajien tahalliseen tai tahattomaan

vaikuttamiseen.
Verkkoyhteisöt mahdollistavat vertaisilta oppimisen sekä näin ollen myös vertaisille
opettamisen. Ne ovat myös paikka oman äänen löytämiselle sekä itseluottamuksen
rakentamiselle. Green ja Hannon nostavatkin esiin lasten näkemisen aktiivisina ja kriittisyyteen
kykenevinä osallistujina omissa oppimiskokemuksissaan sen sijaan, että näkisimme heidät
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passiivisina median kuluttajina. (Green & Hannon, 2007, s. 16, 26, 59, 63, 67–68.) Tämä on
selkeästi kytköksissä ongelmaan, jonka olen nostanut esiin edellisessä luvussa liittyen lasten
näkemiseen passiivisina havainnointikohteina. Tämän näkemyksen voi jo todeta olevan
vanhanaikainen tutkimuksenteossa, mutta vaikka Green ja Hannon ovat kirjoittaneet
näkemyksistään jo vuonna 2007, estävät lastensuojelun näkökulmat vielä paljon lasten
osallistumista sosiaalisissa verkkoyhteisöissä. Tässä kappaleessa esitetyt näkökulmat ovat
keskenään ristiriidassa, sillä sosiaalisen median tunnistetaan nykyisin mahdollistavan
monipuolista oppimista niin koulun kuin arjen ympäristöissä (Dabbagh & Kitsantas, 2012; Yoo
& Kim, 2013).
Aikaisempi tutkimus sosiaalisen median käytöstä on painottunut aikuisiin ja teini-ikäisiin tai
hieman oman tutkielmani ikäryhmää vanhempiin lapsiin. Esimerkiksi Tolbertin ja Drogosin
(2019) tutkimuksessa havaittiin 9–12-vuotiaiden lasten katsovan pääosin oman sukupuolensa
edustajien tekemiä videoita. Samassa tutkimuksessa selvitettiin, että tytöt halusivat samaistua
suosittuihin ja hauskoihin naispuolisiin tubettajiin siinä missä pojat toivoivat olevansa
väkivaltaisten ja hauskojen miespuolisten tubettajien kaltaisia. Folkvordin et al. tutkimuksessa
puolestaan selvisi lasten viettävän sitä enemmän aikaa suosikkisisällöntuottajansa sisällön
parissa, mitä suositumpia nämä olivat. Katseluaikaan vaikutti kasvavassa määrin se, kuinka
samaistuttavaksi lapset kokivat sisällöntuottajan. (Folkvord et al., 2019.) Seuraavissa
alaluvuissa otan syvemmän katsauksen tubetuksen ja vloggauksen määrittelyihin sekä niiden
yleisimpiin palvelimiin. Bloggauksen ja vloggauksen esittelen saman alaluvun alla, sillä ne
muistuttavat toisiaan läheisesti. Sen sijaan tubetus eroaa näistä molemmista, joten sille on oma
alalukunsa.

2.3 Bloggauksesta vloggaukseen
Bloggaamisen käsite kuuluu osaksi tutkielmaani, sillä bloggaamisessa ja vloggaamisessa on
kyse samanlaisten asioiden esiin tuomisesta hieman erilaisin keinoin. Vlogi on blogin uudempi
esitysmuoto, jossa on joko ainoastaan videosisältöä tai tekstiä videoiden lisäksi (Christensson,
2011). Bloggaaminen on osa sosiaalista mediaa, jossa ihmiset pystyvät vapaasti ilmaisemaan
itseään. Se on toiminut innoitteena vlogien perustamiselle. Sana ”blogi” muodostuu sanoista
”web” ja ”logi”. (Christensson, 2011; Gardner & Birley, 2008.) Blogi itsessään tarkoittaa
yleensä kronologisesti muotoiltua nettisivua, johon sisältöä kootaan samaan tapaan kuin
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päiväkirjaan (Christensson, 2011; Çöteli, 2018; Gardner & Birley, 2008). Vloggaajat ovat
ottaneet tästä trendistä askeleen edelle ja tuottavat sisältöä lähes ainoastaan videon keinoin.
Crestodina (2020) on tutkinut blogien suosiota ja todennut tulosten perusteella, että erityisesti
videoiden lisääminen blogiteksteihin lisää kuluttajien mielenkiintoa. Lisäksi Crestodinan
kyselyssä huomattiin, että mitä visuaalisempi blogin sisältö oli, sen varmemmin se menestyi
kuluttajien keskuudessa. (Crestodina, 2020.) Ei siis ihme, että videobloggaajat ovat raivanneet
tietään bloggauksen perinteisen muodon edelle.
Çöteli muistuttaa, että blogin erottaa Facebookin ja Twitterin kaltaisista sivustoista se, että
Facebookissa ja Twitterissä on mahdollisuus seurata ja julkaista julkisesti tai yksityisesti. Blogi
taas on kaikille avoin (Çöteli, 2018), samoin kuin videobloggaajien ja tubettajien sisällöt.
Bloggauksen esimerkkinä Gardner ja Birley mainitsevat muun muassa Mimi Smartypantsin,
joka kuvaa elämäänsä ja ajatuksiaan koomisin keinoin. Kontrastina tähän he esittävät
toisenlaisen blogisivuston, Mäni´s Bakery Blog Cafén, jonne kyseisen kahvilan työntekijät
kirjoittavat ilmoittaakseen ruokalistamuutoksista ja viikoittaisista erityisruokavaihtoehdoista,
tarjotakseen kuponkeja asiakkailleen sekä kuvatakseen kahvilassa tapahtuvia muutoksia, kuten
käteisnostoautomaatin lisäystä. (Gardner & Birley, 2008.) Bloggauksen aiheita voi täten olla
laidasta laitaan. Kuitenkin esimerkiksi vuoden 2020 suuressa blogikyselyssä blogien
suosituimmiksi muodoiksi paljastuivat tutoriaalit, listat, uutiset ja trendit, oppaat ja e-kirjat,
mielipiteet sekä haastattelut. (Crestodina, 2020.)
”Vlogi” tulee sanoista ”video” ja ”blogi”(Christensson, 2011; De Jans, Cauberghe & Hudders,
2018; Folkvord et al., 2019; Liu et al., 2019; Lovelock, 2016). Kuten olen aiemmin tuonut ilmi,
vlogi tarkoittaa blogia, jossa on joko ainoastaan videosisältöä tai tekstiä videoiden lisäksi
(Christensson, 2011). Ensimmäisen videoblogin kehitti Adam Kontras vuonna 2000
(Kaminsky, 2010; Maslanka, 2017). Tällä maailman ensimmäisellä vlogilla hän salakuljettaa
kissan hotellihuoneeseen, jossa lemmikit eivät ole sallittuja. Kontrasin vlogi on tällä hetkellä
maailman vanhin, sillä hän jatkaa vloggausta edelleen. (Maslanka, 2017.) Vloggaajat ovat
periaatteessa vapaita tekemään mitä haluavat, sillä he saavat ladata sisältöään mille palvelimelle
tahtovat, mukaan lukien omille sivustoilleen, eivätkä he oikeastaan toimi minkäänlaisten
sääntöjen alaisina. (Sharma, 2020.) Vloggaajat usein kuvaavat omaa elämäänsä, esittelevät
erilaisia tutoriaaleja tai kuvaavat ostamansa tuotteen avaamista laatikosta (unboxing). Tämä
tapahtuu joko livestriimissä eli livelähetyksessä tai lataamalla videoita palvelimille jälkikäteen.
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Vloggaajat esittelevät tuotteita sisällössään usein yhteistyössä markkinointifirmojen kanssa.
(Liu et al., 2019.)
Yksi mahdollinen alusta videoblogin perustamiselle on TikTok, mutta se eroaa normaalista
vlogista videoiden keston suhteen (Johnston, 2022). Pohjois-Amerikassa 25% 10–19-vuotiaista
käyttää TikTokia (Backlinko (Statista)10, 2021), mutta Brooksin (2022) mukaan se on erityisen
suosittu Z-sukupolven (1996–2015 välillä syntyneet) käsissä. TikTokin sisällön luojista noin
53% on 18–24-vuotiaita (Ceci (Statista), 2022), jotka luovat sovellukseen enimmillään
minuutin mittaisia videoita (Johnston, 2022; Kaye et al., 2021). TikTokin sisältö koostuu lähes
ainoastaan tästä kuluttajien tuottamasta materiaalista (Kaye et al., 2021). Sovellus on kehitetty
vuonna 2016 (Mohsin, 2021; Montag, Yang & Elhai, 2021), ja loppuvuodesta 2020 sillä on
ollut 800 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman (Mohsin, 2021). Sovelluksen käyttötarkoitus
on luoda, jakaa ja katsoa lyhyitä videoklippejä (Brooks, 2022; Johnston, 2022). Suoraviestien
lähettämiseen vaaditaan 16 vuoden ikä, mutta sovellus on sallittu alle 13-vuotiaille (Kaye et al.,
2021), mikä mahdollistaa lasten toimimisen sisällön tuottajina joko luomalla sisältöä itse tai
toisten videoita jakamalla (Ofcom, 2022).
Instagram puolestaan on valokuvien ja videoiden jakamiseen tarkoitettu sovellus (Statista,
2022; Ofcom, 2022). Sillä on tällä hetkellä noin miljardi käyttäjää, joista 120 miljoonaa on
aktiivisia. Suurin syy Instagramin käyttämiseen on läheisten ihmisten tekemisten seuraaminen.
(Statista, 2022b.) Instagram on kehitetty vuonna 2010, ja vuosien 2012–2014 välisenä aikana
sen käyttäjäkunta kasvoi noin 30 miljoonasta noin 300 miljoonaan. Tämä suosion kasvu voi
osin perustua sen monipuoliseen käyttökokemukseen. (Manovich, 2017, s. 4.) Esimerkiksi
Instagramin uudempi Tarinat-ominaisuus kilpailee muun muassa Snapchatin ominaisuuksien
kanssa (Statista, 2022). Vuonna 2011 kehitetyn Snapchatin käyttötarkoitus on jakaa kuvia,
videoita ja tekstiä (i.e. snäppejä) valitsemalleen joukolle, valitsemakseen ajaksi (Vaterlaus,
Barnett, Roche & Young, 2016). Snapchatin käyttöä koskevaa tutkimusta on tehnyt muun
muassa Vaterlaus et al., joiden tutkimuksen tulokset osoittivat nuorten aikuisten (18–23vuotiaat) käyttävän Snapchatia suurimmaksi osaksi läheisen piirin kesken. Suomessa vain 12%
kansalaisista käytti Snapchatia aktiivisesti vuonna 2021 – tähän verraten 68% ei käyttänyt
sovellusta lainkaan. (Clausnitzer, 2021.)
Twitch on osallistumista ja yhteisöä korostava paikka, johon striimataan livevideota yleensä
omasta pelaamisesta (Hamilton, Garretson & Kerne, 2014; Sjöblom & Hamari, 2017), mutta
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nykyisin sen sisällöntuottajiksi ovat pelaajien ohella nousseet vloggaajat (Profiletree, 2022).
Livechatin kautta Twitchissä on mahdollisuus puhua kanssayhteisön tai striimaajan kanssa
(Hamilton et al., 2014; Sjöblom & Hamari, 2017; ProfileTree, 2022). Vuoden 2014 tilastojen
mukaan käyttäjiä on ollut 34 miljoonaa ja livelähetyksen tekijöitä kymmeniä tuhansia.
(Hamilton, Garretson & Kerne, 2014.) Vuonna 2020 sen käyttäjäkunta lähti kuitenkin
räjähdysmäiseen kasvuun Covid-19-pandemian myötä (ProfileTree, 2022). Twitchin käyttäjien
keski-ikä on noin 23 vuotta, ja näistä käyttäjistä sekä sisällöntuottajista suuri osa on miehiä
(Sjöblom & Hamari, 2017).
Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa eroa vloggaajien ja tubettajien välillä ei tehdä, vaan
molempiin ryhmiin viitataan termillä tubettaja (Castillo-Abdul et al., 2020; Liu et al., 2019;
Lovelock, 2016; Martínez & Olsson, 2018; Ramos-Serrano & Herrero-Diz, 2016). Sen sijaan
tubettajia ajatellaan olevan kahdentyyppisiä: oman elämän kuvaajia sekä erityisen sisällön
lataajia, joiden sisällöntuottamisen taustalla pyörii raha (Castillo-Abdul et al., 2020; RamosSerrano ja Herrero-Diz, 2016). Raha onkin merkityksellisin asia, mikä erottaa vloggaajaa ja
tubettajaa. Tämän lisäksi he eroavat vapaudessaan: tubettajat toimivat aina YouTuben sääntöjen
alaisina, sillä he lisäävät tietynlaista sisältöä ainoastaan YouTubeen. (Sharma, 2020.) Google
supportin YouTubea koskevalla sivustolla on tarkat kuvaukset siitä, millaista sisältöä
palvelimelle ei saa ladata. Tähän sisältöön kuuluu erityisesti alaikäisille haitallinen sisältö.
(Google, 2021.) Usein tubettajat tekevät myös yhteistyötä eri mainostoimistojen kanssa
(Castillo-Abdul et al., 2020).

2.4 Tubetus
Strangelove kuvailee YouTubea tavallisten ihmisten tuottamaksi tavallisesta poikkeavaksi
sisällöksi. Sen sisältöä hyvin kuvaavia sanoja ovat yhteisöllisyys, tunteikkuus, sosiaalisuus,
tasa-arvo sekä konfliktit. Konflikteilla tässä tarkoitetaan yleisten näkemysten haastamista
videoiden avulla. (Strangelove, 2010, s. 3–4). Tällä hetkellä YouTube-kanavia on yli 51
miljoonaa. Kanavien määrä nousi viime vuonna 36% ja sisältöä sen palvelimelle ilmestyy 500
tuntia joka minuutti ympäri maailman. (Funk, 2020.) Se on maailman toiseksi suosituin
sosiaalisen median alusta Facebookin jälkeen (We Are Social, Hootsuite & DataReporta, 2022),
ja vuonna 2018 sillä oli noin 2,1 miljardia käyttäjää (Ceci (Statista), 2018).
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Golubovskayan ja Mekekon (2019) tutkimuksen mukaan ryhmittyvän kolmen pääryhmän alle.
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Merkityksellisyyteen kuuluvat autenttisuus, viihde, kuuluisuus, vaikuttaminen ja suosio.
Ihmissuhteisiin puolestaan lukeutuvat samaistuminen, palautteen anto, yhteydet sekä
saavutettavuus. Ammatillisuuteen taas on lajiteltu ura, kilpailuhenki, raha, aika sekä
mainostaminen.
Tubettajien, vloggaajien sekä muiden sisältöjen haku YouTubesta tekee siitä nykyisellään
hakukoneen Googlen tapaan (Tao et al., 2013; Veysel Ertemel & Ammoura, 2021; Zhou,
Khemmarat & Gao, 2010).YouTube myös mahdollistaa tubettajien tuotteiden ostamisen, heille
kommentoinnin, ja joskus tubettajat voivat kommunikoida seuraajiensa kanssa suoraan. Juuri
tämä tubettajien vastavuoroisuus saattaa olla heidän suosionsa avain. (Castillo-Abdul et al.,
2020; Tolbert & Drogos, 2019.) Usein tubettajat ovat lähellä heidän seuraajiensa ikäryhmää,
mikä tekee heistä entistä autenttisempia ja luotettavampia lasten ja nuorten näkökulmasta
(Castillo-Abdul et al., 2020). Heitä voi seurata monilla eri palvelimilla, sillä tubettajilla on usein
käytössä muitakin sosiaalisen median tilejä. Tubettajia nähdään lisäksi usein erilaisissa
tapahtumissa ja televisio-ohjelmissa. (Tolbert & Drogos, 2019.) Tubettajien muut sosiaalisen
median tilit eroavat sisällöltään heidän ammatillisesta kanavastaan YouTubesta.
Tubettajat voivat saavuttaa lisäksi huomattavaa vaikutusvaltaa, mikäli heillä on tarpeeksi suuri
tilaajakunta (Liu et al., 2019). Felix Kjellberg – YouTubessa PewDiePie – oli pitkään maailman
suosituin yksittäinen tubettaja (Boyd, 2021; Folkvord et al., 2019). Kjellberg on edelleen yksi
eniten tienaavista YouTube-tähdistä, vuosituloinaan 15,5 miljoonaa puntaa vuoden 2018
tilastojen mukaan (O’Kane, 2018). Hänet luettiin maailman sadan vaikutusvaltaisimman
ihmisen joukkoon Time-lehdessä vuonna 2016 (Massa, 2016). Tällä hetkellä maailman
suosituimman tubettajan katsotaan olevan T-series, jolla on yli 160 miljoonaa tilaajaa (Funk,
2020). YouTubessa on voinut tienata suoraan Googlen AdSense-palvelun kautta vuodesta
2006, mutta nykyisellään rahaa voi tienata enemmän Patreon-tilaajapalvelun, lahjoitusten sekä
brändien tai tuotteiden mainostamisen kautta. (Niebler, 2020.) Keskivertotubettaja ansaitsee
vuodessa noin kymmenen tuhatta dollaria (Ramos-Serrano & Herrero-Diz, 2016).
Suomen tubettajat ovat perustaneet järjestön kyseisellä nimellä (Suomen tubettajat ry), ja useat
heistä osallistuvat vuosittain järjestettävään Tubecon-tapahtumaan, jossa palkitaan kuluttajien
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valitsemia ansioituneimpia tubettajia. Palkintoja ovat esimerkiksi ”vuoden blogivaikuttaja”,
”vuoden huumorivaikuttaja”, ”vuoden podcast-vaikuttaja”, ”vuoden TikTok-vaikuttaja” sekä
”vuoden lifestyle-vaikuttaja”. Kyseessä on maksullinen tapahtuma, jonka ohjelma julkaistaan
vuosikohtaisesti. Sen pääasiallinen tarkoitus on tuoda tubettajat ja heidän faninsa yhteen.
(Tubecon, 2022.) Vuonna 2016 Suomessa järjestetyssä tapahtumassa oli 19 000 osallistujaa,
mutta Tubeconin tapahtumia on järjestetty Suomen ohella muun muassa Ruotsissa ja
Espanjassa. (Kuulasmaa, 2017.)
YouTube (2020) kirjoittaa omassa blogissaan, että tekoäly tarkastaa videoiden sisältöä nykyisin
yhä tarkemmin. Sisältöjen luojille annetaan enemmän vastuuta, sillä heidän pitää videota
lisätessään merkitä mahdollinen alaikäisiltä kielletty sisältö. Näiden sisältöjen avaamiseen ja
lataamiseen tarvitaan nykyään YouTube-tili, jolla henkilön ikä on vahvistettuna esimerkiksi
henkilöllisyystodistuksen tai luottokortin muodossa. Vaikka YouTube-video sattuisi löytymään
ulkopuolisilta palvelimilta, ohjautuu se nykyisellään suoraan YouTuben omille sivuille, jonne
kirjautuminen vaaditaan avatakseen alaikäisiltä kielletyn sisällön. (Google, 2021.)
YouTube Kids puolestaan kehitettiin vuonna 2015 (Alshamrani, Abusnaina, Abuhamad, Nyang
& Mohaisen, 2021) vastaamaan vanhempien huolta lasten katsomasta aikuisille suunnatusta
sisällöstä YouTubessa (Burroughs, 2017). YouTube Kids otettiin Suomessa käyttöön vuoden
2019 alusta, kirjoittaa Tiainen Helsingin Sanomille (Tiainen, 05.02.2019). YouTube Kidsiä
voivat käyttää nuoremmat lapset, mutta tavallisella YouTubella on 13 vuoden ikäraja (YouTube
Kids, 2022). Huoltajat voivat kuitenkin estää lapseltaan tietynlaisen sisällön YouTubessa
esimerkiksi Safety Moden avulla, joka suodattaa epäilyttävät videot niin soittolistalta kuin
uusista videoehdotuksista (Buzzi, 2011).
Ylen Galaxi oli mainitsemistani alustoista marginaalisimmassa asemassa, ja se poikkeaa
yksittäisen tubettajan lataamasta sisällöstä. Yle Galaxi on koululaisille suunnattu ohjelma,
jonka puikoissa toimivat Emma, Milla, Elo, Aaron, Santtu, Ada ja Viivi. Galaxin ohjelmistoon
kuuluu sketsi- ja draamasarjoja, animaatioita sekä asiaohjelmia kouluikäisille. (Yle Galaxi.)
Nämä juontajat lataavat sisältöä sosiaalisessa mediassa YouTubeen, Instagramiin sekä
TikTokiin (Yle Galaxi), eli toimivat tubettajina. Ylen alaisuudessa toimivina näillä tubettajilla
on varmasti ainoastaan lasten silmille soveltuvaa sisältöä. Seuraavassa alaluvussa keskitynkin
siihen, millä tavoin mediakasvatus toimii lasten sosiaalisen mediankäytön tukena.
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2.5 Mediakasvatus lasten käyttämien uusiutuvien medioiden tukena
Tässä luvussa tuon esiin sitä, mitkä ajatukset mediakasvatuksen taustalla ovat tällä hetkellä sekä
sitä, millaisia asioita aikuisen olisi hyvä tiedostaa mediakasvatuksen suhteen nykypäivän ja
tulevaisuuden kannalta lasten oikeuksien ja suojelun näkökulmasta. Aiemmissa luvuissa esiin
tuomani asiat painottivat sosiaalisen median jatkuvaa muutosta sekä sen siirtymistä yhä
nuoremman käyttäjäkunnan käsiin. Tämä luo mediakasvatuksen uusiutumiselle paineita ja
uudenlaisia

odotuksia,

mediakasvatuksen

joihin

sisältö

ei

perustuu

nykypäivänä
YK:n
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hyvin.

Suomessa

julistukseen,

Euroopan

ihmisoikeuksien yleissopimukseen sekä Lapsen oikeuksien sopimukseen. Asiaa sisältävässä
Opetus- ja kulttuuriministeriön selonteossa tehdään selväksi mediakasvatuksen olevan aikaan
ja paikkaan sidottua. Tätä myöten tulevaisuuteen orientoituva mediakasvatus toimii
yhteiskunnan suunnannäyttäjänä. (Kulttuuri- ja opetusministeriö, 2019.)
Yhdyn Buckinghamin ajatukseen siitä, että nimenomaan lapset ja nuoret tulisi nähdä
tulevaisuuden median suunnannäyttäjinä (Buckingham, 2007). Tämä tekee mediakasvatuksen
heille erityisen tärkeäksi. Koulumaailmassa mediakasvatus on integroitu tiiviisti eri
oppiaineisiin: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ilmaistaan mediakasvatuksen
merkitys lapselle ja nuorelle. Esimerkiksi osiossa L3 kuvataan mainonnan ja median
vaikutusten tarkastelu osana oppimisen keskiötä. (POPS, 2014, s. 100.) L4:ään sisältyvä
monilukutaitoa käsittelevä osio taas painottaa suojaavan tuen tarjoamista lapsille median
käytössä sekä kriittisen ajattelun kehittämistä. L7:ssä puolestaan mainitaan median vaikutusten
arviointi sekä sen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Median ulottuvuudet otetaan huomioon
lisäksi muun muassa tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa L5 sekä suomen kielen ja
kirjallisuuden osiossa. (POPS, 2014, s. 86, 100–101, 104–121.)
Kaikki edellä mainittu mediasta opettaminen koskee olennaisesti sosiaalista mediaa. Kuitenkin
sosiaalinen media mainitaan vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vain
kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran se mainitaan arvokasvatuksen yhteydessä ja toisella kertaa
S2-opettamisen etiikan perusteissa. Jälkimmäisessä keskitytään sosiaalisessa mediassa
esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. (POPS, 2014, s. 15, 412.) Näiden todisteiden valossa
median nähdään olevan oleellinen osa lapsen arkea ja arvokäsityksen muodostamista, mutta
sosiaalisen median ei olla vielä nähty olleen merkityksellinen lapsen elämässä.
Mediakasvatuksessa tulisi kuitenkin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan
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huomioida lapsen ja hänen perheensä mediakulttuuri (POPS, 2014, s. 86), mikä nykypäivänä
tarkoittaisi nimenomaan sosiaalisen median huomioon ottamista. Tämä on jollakin tavalla
otettu huomioon Opetushallituksen kotisivuillaan julkaisemassa artikkelissa, jossa puhutaan
sosiaalisen median käyttämisestä oppiympäristönä (Rongas & Honkonen, 2011).
Tästä yhtälöstä ei pidä tietenkään unohtaa aiemman mediakasvatuksen oppeja internetin
riskeistä lapsille, joita ovat muun muassa ulkopuolelle jääminen, sopimattomat tuttavuudet,
sisällöt ja mainokset (Livingstone, 2003; McDool, Powell, Roberts, & Taylor, 2020). Erilaisten
medioiden vastaanottoa, käyttöä ja tuottoa täytyy harjoitella (Mustonen, 2006, s. 237), ja
Peruopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tämä kiteytyy erityisesti äidinkielen ja
kirjallisuuden alla sijaitsevaan, 1.–2.-luokkalaisia koskevaan osioon: ”mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä”
(POPS, 2014, s. 104). Kuitenkin tuoreissa tutkimuksissa voidaan havaita mediakasvatuksen
olevan median kehitystä jäljessä. Ruokamo ja Kangas (2021, xviii) esittelevät Kuljun,
Kupiaisen ja Pienimäen (2020) tutkimusta, jossa selvitettiin mediakasvatuksen tilaa
suomalaisissa kouluissa. He avaavat, että erilaisten tekstien tuotto, esittely sekä jakaminen eivät
nykyisissä multimediaisissa toimintaympäristöissä toteudu koulun kontekstissa. Digitaalista
tekstiä ei tällä hetkellä tuoteta tarpeeksi kouluissa. (Kulju, Kupiainen & Pienimäki, 2020, as
cited in Ruokamo & Kangas, 2021, s. xviii.)
Muun muassa australialaisessa esikoulussa toteutetussa tutkimuksessa on havaittu videoista
puhumisen tärkeys lapsille. Vaikka videon katsominen yhdessä tuottaisi puhetta ainoastaan
opettajan ja yhden oppilaan kesken, voivat kuuntelijat oppia siitä paljon. Videoiden katsominen
yhdessä, siihen reagoiminen nonverbaalisilla tavoilla sekä sisällöstä puhuminen edesauttavat
vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta oppimista. Tilanne vaatii lapsilta tulkintoja katseista,
puheenvuoroista, kielellisyydestä sekä intonaatioista. (Davidson, Given, Danby & Thorpe,
2014.)
Berk (2009) osoittaa, että videoiden katselu on tärkeää oppimiselle ja opetukselle, sillä videota
katsoessa käytetään molempia aivopuoliskoja. Aivojen vasen puoli käsittelee kieltä (Miller,
1997, s. 39), jolloin videota katsoessa opitaan dialogia, sanoituksia sekä juonia. Sen sijaan
aivojen oikea puoli tekee tulkintoja nonverbaalisista ilmiöistä, kuten kuvien, värien,
melodioiden ja äänitehosteiden ymmärtämisestä. (Jones & Cuthrell, 2011.) Myös Schroeder,
Minocha ja Schneider (2010) korostavat sosiaalisen median mukanaan tarjoamia
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vuorovaikutuksen ja yhteistyön innovaatioita luokkahuoneessa. Videoiden käyttäminen
opetuksessa ei ole uutta, mutta videoiden luonne on muuttuvaa. Videoformaatteja ja -tekniikoita
on monenlaisia, uudenlainen teknologia helpottaa niiden tuomista luokkahuoneeseen, ja uusi
tutkimus mediankäytöstä tukee videoiden käyttämistä tehokkaana oppimisvälineenä. (Berk,
2009.) Tästä päästään kysymykseen, miksi YouTube-videoita ei hyödynnetä laajemmin
mediakasvatuksessa ja miksei sen oppimisen hyötyjä tunnisteta paremmin yleisesti.
Deogracias avaa danah boydin kirja-arvostelussa nuorten ilmaisuväylien muutosta aiempaan
nähden. Aikuisten pelätessä sosiaalisen median vaaroja he saattavat estää lastensa oppimista ja
kasvua. Etenkin nuoret hakevat sosiaalisesta mediasta paikkaa viettää aikaa ystäviensä kanssa
ilman aikuisen valvontaa ja toivovat aikuisilta luottoa heihin. Oman äänen kuuluviin
saattaminen on oleellista nuorille sosiaalisessa mediassa. Aikuisen on rajoittavuuden sijaan
osattava opastaa lastaan turvallisen median käytössä. (boyd, 2014, as cited in Deogracias,
2015.) Kuten Savolainen, Vilkko ja Vähäkylä selittävät, erityisesti lapset ja nuoret oppivat uusia
tietoja ja taitoja sekä rakentavat maailmankuvaansa internetin ja sosiaalisen median välityksellä
(2017, s. 1–3). Tämä tekee lasten selaamien ja tuottamien sisältöjen tiedostamisen ja
ymmärtämisen meille aikuisille tärkeäksi, jotta voimme toimia lasten tukena turvallisessa
mediankäytössä.
Heleniuksen ja Rahjan MLL:lle (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) julkaisemassa artikkelissa
painotetaan, että huoltajan tulisi seurata lapsen mediankäyttöä ja olla siitä kiinnostunut, luoda
yhteiset säännöt median käytölle sekä toimia hyvänä esimerkkinä omilla mediatottumuksillaan.
Lasta tulisi lisäksi rohkaista kertomaan, mikäli on nähnyt mediassa jotain, joka on
hämmentävää, pelottavaa tai ahdistavaa. (Helenius & Rahja, 2021.) YouTubea voi käyttää
oppimisvälineenä kotiolosuhteissa muun muassa katsomalla videoita yhdessä lapsen kanssa,
puhumalla videoiden moraalisesta teemasta ja oppitunnista, tekemällä yhteyksiä todelliseen
maailmaan, sääntelemällä lapsen ruutuaikaa sekä luomalla lapselle tätä kiinnostavan ja
oppimista mahdollistavan soittolistan. ”Digitaalisen dieetin” lapsille voi luoda toimimalla
positiivisena roolimallina YouTuben käytössä, valikoimalla perheen aikataululle sopivat
ruutuajat ja valitsemalla laadukkaita videoita lasten katseltaviksi. (Neumann & Herodotou,
2020.) Mediakasvatuksen kotiolosuhteissa voi näin ollen yksinkertaisimmillaan tiivistää
järkevien rajojen asettamiseksi, median käytöstä ja sisällöistä keskustelemiseksi sekä oman
ymmärryksen ja mielenkiinnon kasvattamiseksi ilmiön kannalta.
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Tubetuksen ja vloggauksen suosion myötä lapsille tulisi lisäksi opettaa suostuttelevan sisällön
uusista muodoista eli videoihin integroidusta mainonnasta. Markkinointi on nimittäin
tubetuksen ja vloggauksen myötä saanut uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttajiin, näin
ollen erityisesti lapsiin ja nuoriin. Tällä hetkellä tutkimukset suostuttelevasta mainonnasta
esimerkiksi Instagramissa ovat keskittyneet opiskelija- ja aikuisväestöön (De Veirman,
Cauberghe & Hudders, 2017; Djafarova & Rushworth, 2017). Sponsoroitujen vlogien
vaikutusta ja medialukutaitoa on tutkittu lähinnä nuorten aikuisten keskuudessa (De Jans et al.,
2018). Esimerkiksi Djafarovan ja Rushworthin 18–30-vuotiaita naisia koskevassa
tutkimuksessa havaittiin, että muun muassa tubettajat ja Instagram-vaikuttajat nähtiin
uskottavina ja samaistuttavina. Tämä puolestaan vaikutti myönteisempään suhtautumiseen
heidän mainostamiinsa tuotteisiin. (2017.) Videobloggaajien ja tubettajien videoilla esiintyy
usein esimerkiksi ruoka- ja juomatuotteita, jotka tutkimusten mukaan vaikuttavat negatiivisesti
lasten syömiskäyttäytymiseen (Boerman & van Reijmersdal, 2020; Coates, Hardman, Halford,
Christiansen & Boyland, 2019). Coatesin et al. (2019), 380:stä videosta koostuva tutkimus
osoitti, että vain 27 näistä videoista ei sisältänyt viitteitä ruokaan tai juomaan. Videoilla
esiintyneistä tuotteista suurin osa luokiteltiin epäterveellisiksi.
Folkvord et al. (2019) ovat tutkineet muun muassa 10–12-vuotiaiden lasten kriittisyyttä
suosimiensa vloggaajien mainostamiin tuotteisiin. Tutkimuksessa selvisi, että 50%
osallistuneista lapsista pyysi huoltajiltaan videobloggaajien videoilla esiintyneitä brändejä tai
tuotteita. 80,5% lapsista puolestaan raportoi muiden lasten ostavan tuotteita sen takia, että he
ovat nähneet näitä vloggaajien videoilla. (Folkvord et al., 2019.) 8–12-vuotiaiden lasten
näkemyksiä julkiseen mainontaan videobloggaajien videoilla on tutkinut Boerman et al. (2020).
Tulokset osoittivat, että kun lapsi tiesi videon sisältävän mainontaa tietyistä tuotteista,
mainosten vaikuttavuus laski lapsen silmissä, eikä mainostettua tuotetta haluttu enää samassa
määrin. Mainosten tunnistaminen lisäsi lasten ymmärrystä suostuttelevasta mainonnasta.
Suostuttelevan mainonnan vaikutukseen on osasyynä se, että lapset muodostavat
sisällöntuottajiin mainitsemiani kuviteltuja kasvokkaissuhteita. Mitä vahvempi tällainen suhde
lapsella oli videobloggaajaan tai tubettajaan, sitä helpompi heidän oli hyväksyä suostutteleva
mainonta, vaikka tiesivätkin sen olevan markkinointia. (Boerman et al., 2020.)
Mediakasvatuksen

pohjana

pitäisikin

toimia

Euroopan

komission

puheenvuoro

medianlukutaidosta. Mediakasvatuksen kautta tulisi tutustua monimuotoisen median
mahdollisuuksiin; sen tarkoituksena olisi ymmärtää, kuinka media muokkaa henkilökohtaista
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toimintaamme, käsityksiämme ja kokemuksiamme sekä populaarikulttuuria; sen tulisi opettaa
kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. (Celot & Tornero, 2009.) Suurin osa näistä
toteutuu peruskoulussa ilmeisesti suhteellisen hyvin, mutta näitä taitoja tulisi alkaa jollain
tasolla harjoitella jo 1. luokalta lähtien, sillä kuten tutkielmani osoittaa, jo nuoret lapset
osallistuvat sosiaaliseen mediaan.
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3. Tutkimuksen toteutus
Tässä luvussa avaan tutkimuksen toteutuksessa valitsemiani ratkaisuja ja niiden teoriaa. Ensin
avaan laadullisen tutkimuksen taustaa, jonka jälkeen siirryn kuvailemaan sitä, mikä on
keskeistä lapsilähtöisessä tutkimuksessa. Tämän jälkeen käyn läpi teemahaastattelua
tutkimuksen metodina ja lopuksi kuvaan aineistolähtöisen analyysin ja teemoittelun
toteuttamista.

3.1 Yleinen laadullinen tutkimus
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on monisäikeinen käsite (Juuti & Puusa, 2011;
Silverman, 2013, s. 6; Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 7): sitä kuvaillaan eri tavalla sen luonteen
kuvailijasta riippuen (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 7–15). Laadullista tutkimusta saatetaan
näissä kuvailuissa joskus virheellisesti kuvata aineistoksi, joka ei sisällä lainkaan
kvantitatiivisia menetelmiä (Alasuutari, 2011, s. 31–32). Kvantitatiivista eli määrällistä
tutkimusta on luonnehdittu tilastollisten menetelmien ja numeraalien avulla (Töttö, 2000, s.
116–117), mutta näiden on tarkoitus laadullisessa tutkimuksessa tukea tuloksia tutkittavasta
ilmiöstä (Eskola & Suoranta, 2001, s. 13; Juuti & Puusa, 2011; Silverman, 2013, s. 14; Töttö,
2000, s. 117; Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 17).
Niin ikään oman tutkimukseni teoria sekä analyysi rakentuvat osin kvantitatiivisten
menetelmien

varaan.

Olen

valinnut

numeraalisia

esittämistapoja

osaksi

teoriaa.

Analyysiosiossa puolestaan tulee näkymään, että olen pyrkinyt tukemaan ilmiön kuvausta
numeraalein ja taulukoin. Tässä tutkielmassa ei ole käytetty mitään tiettyä laadullisen
tutkimuksen lähestymistapaa, sillä yksittäisten lähestymistapojen kautta toteutettu tutkimus ei
olisi tuonut riittäviä kuvauksia aineistosta (see Percy, Kostere & Kostere, 2015). Sen sijaan
tietystä lähestymistavasta irtaantuminen tekee tästä tutkielmasta yleisen laadullisen
tutkimuksen (Caelli, Ray & Mill, 2003; Percy et al., 2015), jonka olisi vaihtoehtoisesti voinut
toteuttaa erilaisia laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja yhdistelemällä. Tutkimuksen
toteuttaminen kuvailemaani tapaan tekee siitä joustavampaa. (Kahlke & Hon, 2014.)
Laadullisen tutkimuksen otoskoko on usein suhteellisen pieni (Rust et al., 2017), mutta
aineiston analyysi on sitäkin perusteellisempi (Eskola & Suoranta, 2001, s. 18). Laadullisessa
tutkimuksessa kerätään tietoa haastatteluin, kyselyin, havainnoinnein tai dokumenteista kerätyn
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tiedon avulla (Eskola & Suoranta, 2001, s. 15; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2018, s. 192;
Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 73). Tutkija päättää, käytetäänkö näitä tapoja yksittäin,
rinnastettuna vai erilaisin yhdistelmin (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 73), mikä omassa
tutkielmassani tapahtui lopulta ainoastaan haastatteluin. Tarkoitus olisi ollut katsoa lisäksi jokin
aiheeseen sopiva video lasten kanssa haastattelutilanteissa ja havainnoida heidän
käyttäytymistään. Tätä ei kuitenkaan ajan puutteen vuoksi ollut mahdollista toteuttaa.
Tässä tutkielmassa on tähdätty tutkijan ja havaintojen vuorovaikutukseen, yksittäisiin
tapauksiin ja tutkittavien näkökulmien esiin nostamiseen, mikä on oleellista laadulliselle
tutkimukselle (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2018, s. 164; Juuti & Puusa, 2011, s. 47).
Laadullinen tutkimus mahdollistaa vähemmistöjen kuulemisen ja sen tarkoituksena on luoda
tulkintoja ajasta ja paikasta riippuvista ilmiöistä, jotka ovat syntyneet ihmisten välisen
vuorovaikutuksen tuloksena (Juuti & Puusa, 2011, s. 31). Sosiaalisia ilmiöitä tutkittaessa
keskitytään arkiymmärryksen muodostumiseen sekä ihmisille tärkeisiin ja ajankohtaisiin
asioihin (Sakki, Mäkiniemi, Hakoköngäs & Pirttilä-Backman, 2014). Laadullisen analyysin
tarkoitus ei ole tuottaa tilastollisesti merkittävää tulosta (Alasuutari, 2011, s. 38–39; Rust et al.,
2017). Määrällisesti tutkielmani lasten (yhteensä 16) kommentit eivät millään voi tuottaakaan
yleispätevää tulosta: tarkoitukseni on ollut yksittäisten lasten näkemyksien kuvaaminen
tubettajista sekä näkemyksien yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien tuominen päivänvaloon.
Kuten tutkielmastani on välittynyt ja tulee välittymään, olen käyttänyt teoriaa teoreettisen
viitekehyksen muodostamisen lisäksi eettisyyden ja luotettavuuden pohdinnassa sekä metodin
kuvailussa, sillä teoria on tiivis osa laadullista tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 17–18).
Oleellista laadullisessa tutkimuksessa on myös hypoteesittomuus eli ennakko-oletuksettomuus
tutkimuksen tuloksista tai tutkimuksen kohteesta (Eskola & Suoranta, 2001, s. 18). Tältä ei
kuitenkaan voi täysin välttyä. Tietomme on aina omien kokemuksiemme värittämää, mutta
tutkijana en ole saanut antaa sen vaikuttaa tutkimuksellisiin toimenpiteisiin. Arvaukset
analyysin tuloksista ovat kuitenkin sallittuja, jopa suotavia (Eskola & Suoranta, 2001, s. 18;
Juuti & Puusa, 2011, s. 50). Laadullisessa tutkimuksessa merkittävää on kohdella itselle
ilmeisiä asioita mahdollisesti uutta tietoa antavina sekä lukea aineiston dataa kriittisesti
(Silverman, 2013, s. 152). Näitä asioita minun tuli harjoitella tutkimukseni toteutuksessa.
Analyysia rakentaessa huomasin jatkuvasti jotain uutta, ja analyysiyksiköiden sisältö vaihtui
tiuhaan tahtiin. Rikoin omia ennakko-oletuksiani ja kasvatin ymmärrystäni aiheesta sekä
kykenin muokkaamaan käsityksiäni. Kuten Juuti ja Puusa toteavat, laadullisen tutkimuksen
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ansiosta ymmärryksemme monista asioista on huomattavasti rikkaampaa kuin ennen (Juuti &
Puusa, 2011, s. 31).

3.2 Lapsilähtöinen tutkimus: passiivisesta havainnointikohteesta aktiiviseksi tiedon
tuottajaksi
Näkemykset lapsuuden kontribuutioista yhteiskunnalle ovat muuttuneet. Kun nämä
velvollisuudet sisälsivät ennen fyysistä työntekoa perheen hyväksi, voidaan nykyisin nähdä
lasten työn olevan koulussa käymistä. Molemmin tavoin lasten voidaan nähdä osallistuvan
yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden sekä lapsuuden käsityksen muokkaamiseen. (Qvortrup
1993.) Näen tähän lapsuuden muutokseen sisältyvän huomion koskien huoltajien ja valtion
huolta lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan (Corsaro, 2015; Wyness, 2013). Alanen huomauttaa,
että lapsuudentutkimukseen ovat vaikuttaneet lasten ja aikuisten yhteiskunnallisten suhteiden
muutokset (Alanen, 2009, s. 10). Lapset on pitkään nähty aikuisten ja valtion holhouksen
alaisina, mikä on osaltaan aiheuttanut heidän ylisuojeluaan. Tämä puolestaan on vaikuttanut
lasten osallisuuden mahdollisuuksiin. (Balen, Blyth, Fraser & Manby, 2006; Brannen &
O’Brien, 1995; Horgan, Forde, Martin & Parkes, 2017; Thomas, 2000.) Sosiologia,
antropologia ja historiantutkimus ovat vaikuttaneet myönteisesti käsitykseen uudenlaisesta
lapsuudesta (Alanen, 2009, s. 10).
Lapsinäkökulmainen tutkimus on verrattain uusi tutkimuksen tapa (Alanen, 2009, s. 9;
Helavirta, 2004; Thomas, 2000). Lapsilähtöistä tutkimusta alkoi ilmaantua vasta 1980-luvun
alussa (Alanen, 2009, s. 9), eli niihin aikoihin, kun lasten asemaa yhteiskunnassa alettiin pohtia.
Se

on

kuitenkin

nopeasti

kasvattanut

osuuttaan

tutkimuksen

teon

tapana.

Lapsuudentutkimuksen (Childhood Studies) nimikkeellä toimii nykyisin useita eri tieteenalojen
ammattilaisia yhteistyössä ja sille on omistettu tieteellisiä julkaisusarjoja sekä muita
julkaisukanavia. (Alanen, 2009, s. 9.) Lasten ja nuorten asema tutkimuksessa on muuttunut
passiivisesta havainnointikohteesta aktiiviseksi tiedon tuottajaksi (Alanen, 2001, s. 16;
Kotilainen, 2011, s. 6; Lagström et al., 2010, s. 14–15). Ennen lasten näkemistä aktiivisina
tiedon tuottajina, lasten maailmaa kuvattiin tutkimuksissa tyypillisesti aikuisen perspektiivistä
(Lee, 2001, s. 8). En näe tätä hyvänä tutkimuksen toteuttamisen tapana, sillä oletan lapsen itse
omaavan parhaan käsityksen omasta sosiaalisen median maailmastaan. Muun muassa Mooren,
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Sixsmithin ja Knowlesin (1996) sekä Solbergin (1994) tutkimuksissa on havaittu, että aikuiset
eivät välttämättä osaa ilmaista lapsensa ajatuksia tai tunteita oikein.
Se, millä tavoin lapsen näkee, vaikuttaa oleellisesti siihen, miten lasta kuuntelee. Näin ollen
tutkijan näkökulma lapsen positiosta yhteiskunnassa vaikuttaa siihen, miten tutkimus
toteutetaan. (Punch, 2002, s. 2, 4.) Lapsuudentutkimuksessa lapset ymmärretään yhteiskuntien
ja yhteisöjen toimijoina sekä osana niitä ja kulttuuria (Alanen, 2009, s. 9). Tutkielmassani näen
lapset ”olevina” (being) ja ”tulevina” (becoming), eli vaikka lapsi on lapsi, on hän kasvamassa
aikuiseksi (Balen et al., 2006; Davies, 2014; Kingdon, 2018; Lee, 2001; Uprichard, 2008).
Tästä yhtälöstä lapsilta puuttuvat aikuisiin nähden tärkeimpänä universaalit kyvyt (Brannen &
O’Brien 1995). Tarkemmin ilmaistuna ymmärrän lapset aikuisten tapaan oman elämänsä
rakentajina ja mielipiteiden ja kokemusten haltijoina (see Brannen & O’Brien, 1995). Olen
tutkielmassani antanut suurimman arvon lasten näkemyksille ja kokemuksille. Ottamalla lapset
aktiivisiksi osallistujiksi tutkimukseen, he saavat oman äänensä kuuluviin, ilman aikuisen
vaimentavaa vaikutusta (Kotilainen, 2011, s. 6; Lagström et al., 2010, s. 14–15; Lee, 2001, s.
10). Nykyisin lapsia ja nuoria rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin (Lagström et
al., 2010, s. 15–16).
Lee kuvailee kuitenkin lasten lisäksi aikuisia yllä mainituilla sanoilla ”beings” ja ”becomings”.
Näkökulma kritisoi yleistä ajatusta siitä, että aikuiset nähdään jollakin tavalla lopullisina ja
valmiina tuotoksina kasvuprosessissaan. Meillä aikuisilla on puutteita ja oppimisen kohteita
siinä missä lapsillakin. (Lee, 2001.) Tästä hyvänä esimerkkinä ovat uudet teknologiat, joissa
lapset saattavat meitä opastaa (Matikainen, 2008, s. 13; Mustonen, 2006). Kun asia nähdään
näin, ymmärrämme lapset uutta tietoa tarjoilevina yksilöinä. Mustonen muistuttaa kuitenkin,
että lapsi ja nuori tarvitsee aikuisen tukea näiden teknologioiden sisältöjen kriittisessä
peilauksessa todellisuuteen (2006).
Kysymykset lasten hyvinvoinnista ja heidän kannaltaan ”oikeista” ratkaisuista vaikuttavat
edelleen päätöksentekoon (Thomas, 2000). Kenties lasten oikeutta osallistua tutkimukseen on
vaikeuttanut ristiriidassa olevat näkemykset ja lait lapsen oikeuksista ja aikuisen
velvollisuudesta suojella lasta. Näin toteavat ainakin Brannen ja O’Brien (1995). Suomen
Lapsenhuoltolain 4. pykälä lapsen huoltajien toimivallasta lapsen osallistumista rajoittavana
tekijänä (Lapsenhuoltolaki 361/1983) on nimittäin osin ristiriidassa YK:n lapsen oikeuksien
sopimuksen 13. artiklan kanssa, jossa todetaan lapsella olevan oikeus ilmaista mielipiteensä
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vapaasti niin suullisessa, kirjallisessa kuin missä tahansa muussakin muodossa (Unicef, 2019).
Jonkinlaista ristiriitaa Lapsenhuoltolakiin nähden löytyy lisäksi Suomen perustuslain 2. luvun
6. pykälästä, jossa todetaan lasta tultavan kohdeltavan yksilönä, jonka mielipiteet on otettava
huomioon hänen kehitystasonsa huomioiden (Suomen perustuslaki 731/1999, 6§: 2). Tämän
taustalla on kuitenkin lasten oikeus tulla suojelluksi (YK:n yleissopimus lasten oikeuksista,
1991, artiklat 3, 36), sillä kaikkia tutkimuksen mahdollisia haittoja lapsen osallistumisesta on
vaikeaa ennakoida (Olli, 2019). Tutkimuksen muutos lapsilähtöiseen suuntaan osoittaa
kuitenkin yhteiskunnalta ja tutkijayhteisöltä huolestumisen merkkejä siitä, että lasten
näkökulmat, kiinnostuksenkohteet, äänet sekä kansalaisoikeudet ovat pitkään olleet
aliarvostetussa asemassa (Corsaro, 2015).

3.3 Teemahaastattelu tutkimuksen metodina
Haastattelua

käytetään

tutkimusmenetelmänä,

kun

ollaan

kiinnostuneita

ihmisten

toimintatavoista ja syistä niiden taustalla (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 41; Tuomi & Sarajärvi,
2002, s. 74; Virokannas, 2015, s. 85). Haastattelun keskiössä ovat haastateltavien uskomukset,
kokemukset, mielipiteet, näkemykset ja asenteet (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 41; Koven, 2014;
Mason, 1996, s. 39). Haastattelun valinta tutkielmani tavaksi oli melko yksioikoista, koska etsin
tietoa lasten kokemuksista. Tutkielman toteuttaminen tähän tapaan tarkoittaa, että pidän
yksilöiden näkökulmia merkityksellisinä ja pyrin näin antamaan oikeutta haastateltavien
näkökulmille (Gubrium & Holstein, 2001, s. 3).
Tutkielman toteutuksessa täytyy valita tietynlainen haastattelumuoto, joista on vallalla hieman
erilaisia käsityksiä (see e.g. Eskola & Suoranta, 2001, s. 86; Merton, Fiske & Kendall, 1990, s.
3). Tutkielmani haastattelumuoto oli teemahaastattelu, jonka pohjana toimii tieto siitä, että
kaikki haastateltavat ovat kokeneet jonkin tietyn asian (Merton et al., 1990, s. 3), mikä omassa
tutkielmassani oli tubettajien ja vloggaajien videoiden katselu. Toteuttamaani haastattelua
kuvaa

parhaiten

Sarajärven

ja

Tuomen

määrittely

asiasta:

teemahaastattelun

eli

puolistrukturoidun haastattelun ideana on keskustella haastateltavan kanssa tutkijan etukäteen
valitsemista teemoista, joista tutkija on kehittänyt kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s.
77). Omat teemani olivat: 1.) Lapselle hyväksytyt laitteet ja niiden käyttö, 2.) Videoiden sisältö:
mitä ja miksi? 3.) Ajan käyttö ja lapsen yleisesti selailemat videot, 4.) Lapsilta kielletty sisältö
sekä 5.) Videoiden kommentointi/oman sisällön tuottaminen (Liite 1).
30

Toteutin haastattelut muun muassa Hirsjärven ja Hurmeen sekä Saaranen-Kauppisen ja
Puusniekan esittelemässä joustavassa muodossa, joka sallii kysymysten esittämisen eri tavoin

ja eri järjestyksessä eri haastateltaville (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 47–48; SaaranenKauppinen & Puusniekka, 2009, s. 55). Lisäksi ensimmäisenä toteuttamani 1.-luokkalaisten
haastattelu toimi ikään kuin kokeena sille, olivatko haastattelukysymykset toimivia. Päädyin
muuttamaan lomakkeiden muotoa vastausten kirjaamisen helpottamiseksi sekä lisäämään
joitakin oleellisia kysymyksiä, jotka puuttuivat 1.-luokkalaisten kysymyksistä. Näihin
kuuluivat kysymykset tubettajien kuvailuista, sisällön etsimisen tavoista ja syistä sekä
sosiaalisen median alustoista, videoiden katsomisen syistä sekä sen tiedon alkuperästä, että
tubettajat ansaitsevat rahaa. Lisäksi 1.-luokkalaisten haastatteluista puuttui kysymys liittyen
positiivisen kokemuksen syntymiseen videoiden katsomisen jälkeen. Koko haastattelurunko
löytyy liitteestä 1.
Osallistujamäärältään
yksilöhaastatteluita,

haastatteluita
joista

omassa

on

olemassa

tutkielmassani

kahden

tyylisiä:

hyödynsin

2–4

ryhmälapsen

tai
pari-

/ryhmähaastattelua. Tätä voidaan käyttää yksilöhaastattelun sijaan esimerkiksi silloin, kun
yksittäinen haastateltava jännittää haastattelijaa liiaksi toimivan keskustelun aikaansaamiseksi
(Eskola & Suoranta, 2001, s. 94), minkä pelkäsin tapahtuvan lasten kanssa. Ryhmätilanteessa
lapset ovat usein rennompia ja heidän tapansa puhua pääsee paremmin esiin (Nieminen, 2010,
s. 37). Ryhmätilanteen etuja ovat lisäksi haastateltavien tuen antaminen ja saaminen toisilleen
ja toisiltaan sekä yhteinen asioiden muistelu (Eskola & Suoranta, 2001, s. 94), mikä näkyi
useiden haastatteluiden aikana. Osissa haastatteluita lapset tuottivat vastauksia yhdessä
keskustellen, kun taas joissakin tilanteissa vastausten saaminen vaati minulta aktiivisempaa
osallistumista keskusteluun. 1.-luokkalaisten haastattelu tapahtui heidän omassa luokassaan sen
ollessa vapaana ja 2.-luokkalaisten kanssa kävimme keskustelemassa opettajanhuoneen
neuvottelutilassa. Opettajanhuoneeseen pääseminen tuntui olevan osalle lapsista jännittävä
tilanne, mutta yleisesti ottaen positiivisella tavalla. Vain kaksi ujointa tyttöä hieman arastelivat
tilaa, mutta hekin rentoutuivat pian haastattelun alkamisen jälkeen.
Teemahaastattelu tarjoaa haastateltaville oikeuden nimenomaan vapaaseen puheeseen
(Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka, 2009, s. 55), joka itse asiassa hieman vaikeutti
tutkimuksen toteutusta lasten poukkoillessa puheessaan täysin aiheesta poikkeaviin asioihin.
Sen valitseminen tutkimusmetodiksi osoittautui kuitenkin siinä mielessä toimivaksi, että osasta
puhetta tuli huomattavasti hedelmällisempää lasten keskustellessa keskenään. Muun muassa
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Corbin ja Strauss huomauttavat parhaan aineiston syntyvän nimenomaan vapaassa
keskustelussa ilman tarkkoja kysymyksiä (2008, s. 27–28). Tätä ei kuitenkaan tapahtunut siinä
määrin kuin olisin toivonut, sillä olin varalta muotoillut mainitsemiani tarkkoja kysymyksiä,
jotta alkuopetusikäiset lapset kykenisivät vastaamaan niihin ilman suurempia vaikeuksia.
Tähän liittyen muun muassa Eskola ja Suoranta neuvovat, että ennen haastattelutilannetta on
hyvä päättää, haluaako siitä keskustelunomaisen vai enemmän haastattelua muistuttavan (2001,
s. 96). Pyrkimykseni olikin tähdätä näiden kahden lähestymistavan välimalliin valmistelemalla
kysymyspattereita teemoittain aiheeseeni liittyen – kuitenkin haastattelun mallia ylläpitäen.
Tutkielmani haastatteluryhmien valikoiminen tapahtui luokkien opettajien organisoimana.
Näin ollen rohkeasti itseään ilmaisevat, jopa hieman muita dominoivat lapset, olivat eri
ryhmässä kuin rauhallisemmat ja ujommat. Ryhmät muodostettiin siis mahdollisimman
homogeenisiksi Eskolan ja Suorannan (2001, s. 96) suosittelemalla tavalla. Haastattelut kestivät
tunnin verran, ja kaikissa paitsi yhdessä ryhmässä sukupuolet jakautuivat eri suhteissa. Tässä
yhdessä poikkeavassa ryhmässä oli kaksi tyttöä, ja se olikin ainoa toteuttamani parihaastattelu.
Nämä tytöt olivat selkeästi muita ujompia ja haastattelutilanne vaati minulta tutkijana
huomattavasti monipuolisempia tapoja lähestyä heitä. Yleisesti ottaen haastattelun eduiksi
huomasin Sarajärven ja Tuomen listaamia asioita, joita olivat väärinkäsitysten oikaiseminen,
kysymysten toistamisen mahdollisuus, ilmausten sanamuotojen selventäminen sekä
keskustelun käyminen haastateltavien kanssa (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 75).

3.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja teemoittelu
Tässä luvussa käyn läpi käyttämiäni sisällönanalyysin ja teemoittelun lähtökohtia. Päätin
käyttää näitä aineiston analyysin tapoja yhdisteltynä niiden samankaltaisuuden ja joustavuuden
(Braun & Clarke, 2006; Hussain & Griffiths, 2009) lisäksi siksi, että ne sopivat
tutkimusaiheeseeni ja -metodiini. Laadullista sisällönanalyysia ei voida tiivistää tietyiksi,
ennalta määrätyiksi tekniikoiksi tehdä analyysia (Hyvärinen, Ruusuvuori & Nikander, 2010),
joten jokainen laadullinen tutkielma voi olla hieman erilainen. Näen analyysitavat
tutkielmassani lähes synonyymeina. Näissä aineiston käsittelyn tavoissa voidaan erottaa olevan
kolme tehtävää: luokittelu, analysointi ja tulkinta (Hyvärinen, Ruusuvuori & Nikander, 2010,
s. 11). Aineiston luokittelua selitän tässä luvussa, analysoinnin osuus näkyy tulosluvuista ja
tulkinta tapahtuu osin tulosluvuissa sekä osin yhteenvedon ja pohdinnan rinnalla.
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Tutkielmani analyysi alkoi aineiston tuottamisen ja sen litteroinnin jälkeen. Litteroinnin
tuotoksena syntyi 150 sivua tekstiä, jonka kirjoitin vuoropuhelun muotoon. Nauhoitteita
kuunnellessani mieleeni jäivät lasten tunneilmaukset, jotka auttoivat myöhemmässä vaiheessa
analyysia ilmausten tulkinnassa. Saatuani litteroinnin valmiiksi yritin etsiä merkityksellisiä
ilmauksia tekstistä. Nämä yksittäiset merkitykselliset ilmaukset osoittautuivat kuitenkin liian
haastaviksi löytää niin suuresta aineistosta, joten vaihdoin lähestymistapaani suurempien
yksiköiden, teemojen, etsimiseen (see Eskola & Suoranta, 2001, s. 174; Hussain & Griffiths,
2009; van Rooij et al., 2012). Alateemoja, tai alaluokkia, muodostui lopulliseen tutkielmaan 21
kappaletta. Näiden alaluokkien yhteyteen keräsin kaikki samaa aihetta koskevat lasten
kommentit, jotka samalla pelkistin. Tähän sisältyivät ainoastaan tutkimuskysymysten kannalta
valitsemani kiinnostavat kommentit, jotka saattoivat päätyä kahden tai useamman eri alaluokan
alle (Braun & Clarke, 2006, s. 89), sillä ne sisälsivät elementtejä useammista aiheista.
Tutkielmani sisällöstä jäi pois useita muita mielenkiintoisia näkökulmia, mutta kaikkea ei
voinut yhteen tutkimukseen sisällyttää. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 94.)
Yksinomaan lasten vastauksia ei aina ollut mahdollista valita pelkistettäviksi ilmauksiksi, sillä
usein he esittivät yksisanaisia vastauksia, niitä sen kummemmin perustelematta. Tämä vaati
minulta kysymysten tarkentamista, minkä jo aiemmassa luvussa totesin olleen positiivinen
puoli haastattelun valinnassa tutkimuksen metodiksi. Lisäksi jouduin käyttämään analyysiosion
lainauksissa useampia puheenvuoroja, jotta lasten sanomisista ilmenisi asian ydin. Tämä
aiheutti kuitenkin osin omien ilmauksieni siirtymisen osaksi analyysia. Tällaisissa tapauksissa
olen analyysin aikana pyrkinyt pitämään omat ilmaisuni ja tulkinnat näihin liittyvistä lasten
vastauksista mahdollisimman neutraaleina. Tulososiosta tulee kuitenkin välittymään
käyttäneeni

lähes

ainoastaan

lasten

sanontoja

osana

analyysia.

Tähän

liittyviä

luotettavuusseikkoja pohdin luvussa 5.
Metodioppaissa redusointi, klusterointi ja abstrahointi kuvataan toisiaan seuraaviksi vaiheiksi
(see Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 110–115), mutta tässä tutkielmassa ne syntyivät ikään kuin
symbioosissa. Redusointi on aineiston pelkistämistä, klusterointi sen ryhmittelyä ja abstrahointi
tarkoittaa yhdistävän luokan muodostamista. Jokaisen tuloskappaleen alussa esitetyssä
taulukossa näkyvät redusoinnin (pelkistetyt ilmaukset), klusteroinnin (alaluokat) sekä
abstrahoinnin (yläluokat) tulokset. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin toteuttamista voidaan
tulkita monin tavoin (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 93), joten toteutin sen parhaaksi näkemälläni
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tavalla. Löydettyäni kaikki mahdolliset alateemat aineistosta ja luokiteltuani lasten kommentit
niiden alle, aloin miettiä yläteemoja eli yläluokkia. Näitä syntyi viisi (5) kappaletta, joiden alle
jaottelin löytämäni 21 alaluokkaa (Liite 2). Ennen teemojen lopullista muodostamista luin
aineistoa uudestaan läpi pitäen ne mielessäni (see Hussain & Griffiths, 2009). Ala- ja
yläluokkien nimet hioutuivat kuitenkin vielä tutkielman loppumetreillä. Olen analysoinut
lainaamiani kommentteja teema-analyysin vaatimin tavoin oman aktiivisen tutkijan roolini
esiin tuomiseksi (Braun & Clarke, 2006; Eskola & Suoranta, 2001, s. 174–175).
Yksinkertaisesti sanottuna olen pyrkinyt luomaan selkeän yleiskuvan aineistosta teemaanalyysin keinoin (Rust et al., 2017; van Rooij et al., 2012). Tieto on ikään kuin tiivistetty ja
kerätty teemojen ja alateemojen alle (van Rooij et al., 2012). Teemoittelu analyysitekniikkana
mahdollisti odottamattomien näkökulmien kohtaamisen (Hussain & Griffiths, 2009; Merton,
Fiske & Kendall, 1990, s. 3–4), joita tuon ilmi aineiston analyysiosiossa sekä pohdinnassa.
Teemojen muodostamisella aineistolähtöisesti olen pyrkinyt antamaan haastateltavien
näkökulmille suuremman huomion kuin aikaisemmalle teoriatiedolle ilmiöstä. Tällä tavoin
aiemmin ”kuulumattomat äänet” saadaan nostettua esiin. (Boyatzis, 1998, s. 29–30.) Braun ja
Clarke varoittavat käyttämästä haastatteluaineiston kysymyksiä teemojen muodostamisessa
(2006, s. 94). Vaikka jotkut muodostamistani luokista saattavat muistuttaa osaa
haastattelukysymyksiäni, eivät ne kuitenkaan ole rakentuneet niiden pohjalta vaan saivat
muotonsa nimenomaan aineistolähtöisesti.
Laadullisen analyysin lisäksi hyödynsin tutkielmassani kvantitatiivisia menetelmiä.
Esimerkiksi Franzosi (2010) puhuu narratiivisesta eli kerronnallisesta määrällisestä
tutkimuksesta, jossa yhdistyvät laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ominaisuudet. Aivan
tässä määrin tutkielmassani eivät kuitenkaan esiinny määrälliset tutkimustavat. Määrällistä
otetta olen käyttänyt kuvaamalla tiettyjen laitteiden käyttäjien lukumäärää, kuvailemalla
sukupuolten välisiä eroja tutkielman otantaan suhteutettuna sekä esittämällä erilaisia
lukumääriä aiemmista tutkimuksista. Määrällinen tutkimusmetodi edellyttäisi kuitenkin
suuremman tutkimusjoukon valintaa sekä mittaamista ja tiedon esittämistä tilastollisin
menetelmin (Vilkka, 2007). Näin ollen tutkielmani on laadullinen tutkimus, joka hyödyntää
osin määrällistä tutkimusmetodia.
Vaikka teema-analyysia kuvataan usein helpoksi sen joustavuuden takia, voi sen toteuttamisen
aikana kohdata haasteita (Boyatzis, 1998, s. 12). Tämän analyysitavan monitulkintaisuus
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näyttäytyi minulle haasteellisena. Etenkin analyysin aloittaminen oli vaikeaa, sillä selkeitä
rajauksia sen toteuttamiseen ei ollut. Löysin omanlaiseni tavan tulkita analyysin toteuttamista
lukiessani toisten kirjoittamia pro gradu -tutkielmia. Taulukoiden muodostaminen tuntuu
jälkikäteen olleen työn helppo osuus, sillä esiin nostamieni kommenttien analysointi tuotti
suurta päänvaivaa. Boyatziksen muita esiin nostamia haasteita pohdin tutkielmani kannalta
reliabiliteettiin ja validiteettiin liittyvässä luvussa, joita ovat muun muassa oman tyylini ja
mielentilani vaikutukset analyysiin. Pohdin lisäksi omien hypoteesieni mahdollista vaikutusta
aineiston lukuun tutkielman lopussa. (Boyatzis, 1998, s. 12–15.)
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4. Tutkimuksen tulokset
Näiden tuloslukujen tarkoituksena on vastata päätutkimuskysymykseeni, joka on:
-

Minkälaisia kokemuksia alkuopetusikäisillä lapsilla on tubettajista ja vloggaajista?

Tutkimuksessani muotoutui analyysin perusteella viisi yläluokkaa, joita ovat: 1.) Eri laitteet,
paikat ja käytön rajoitukset, 2.) Tubettamiseen/vloggaamiseen kuuluvat muun muassa
videoiden tekeminen ja lataaminen, mainokset ja kommentit, 3.) Lapset hakevat tietynlaista
sisältöä, 4.) Merkitykselliset kokemukset ja 5.) Tubettajien elämäntapa nähdään suurilta osin
positiivisessa valossa (Liite 2). Alaluvuissa tulen käymään läpi tarkemmin näiden yläluokkien
sekä niiden alaluokkien muotoutumista. Esitän tutkimustulokset osin tuloksia kuvaavin
taulukoin. Jokaisesta tutkimustuloksia koskevasta taulukosta ilmenee abstrahoinnin tulos, jota
kuvaan termillä yläluokka muun muassa Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 114) tyyliin. Koko
tutkielman tiivistetyt tulokset (ylä- ja alaluokat) löytyvät liitteestä 2.
Kohdat, jotka pätevät sekä tubettajiin että vloggaajiin, olen selkeästi muotoillut koskettavan
molempaa käyttäjäkuntaa. Sen sijaan osassa tuloksia ainoastaan tubettajien tai vloggaajien
mainitseminen on tarkoituksenmukaista. Tällaisissa tilanteissa lapset puhuivat nimenomaan
jommankumman

käyttäjäkunnan

lataamista

sisällöistä.

Lisäksi

tapauksissa,

joissa

sisällöntuottajasta ei ollut varmuutta, olen lisännyt kauttaviivan tubettaja- ja vloggaajasanojen
väliin. Tulen esittämään useita lasten kommentteja tulosten esittämisen tueksi. Erotan eri
ryhmien kanssa tapahtuneet haastattelut tai samojen lasten eri kohdassa ilmaantuneet ilmaukset
tyhjällä rivivälillä. Osan kommenteista olen katkaissut, koska niissä esiintyneet ilmaisut ovat
olleet irrelevantteja. Kommentin katkaisun erottaa kolmesta pisteestä.

4.1 Tutkimuksen taustatuloksia
Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tutkielmani taustatuloksia siitä, millaisia laitteita ja tiloja
lapset käyttävät videoiden selailuun. Taustatulokset vastaavat kysymykseen:
”Millaisia laitteita ja tiloja lapset käyttävät sosiaalisen median selailuun ja minkälaisia
rajoitteita heillä on laitteiden käyttöön?”
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Yläluokaksi tähän tutkimuskysymykseen muotoutui ”eri laitteet, paikat ja käytön rajoitukset”.
Tämän alle muodostui neljä alaluokkaa: 1. Luvat eri laitteiden käyttöön, 2. Puhelimen/netin
käytön rajoitukset, 3. Tiettyjen laitteiden käyttäminen videoiden katseluun sekä 4. Tiettyjen
tilojen käyttäminen videoiden katseluun. Taulukossa 1 on tiivistettynä tämän luvun tulokset.
Taulukko 1. Yläluokan ”eri laitteet, paikat ja käytön rajoitukset” tiivistetyt tulokset.
Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Yläluokka

Lupa käyttää televisiota 10/16

Luvat eri laitteiden
käyttöön

Eri
laitteet,
paikat ja käytön
rajoitukset

Lupa käyttää tablettia 7/16
Lupa käyttää tietokonetta 10/16
Lupa käyttää omaa puhelinta 12/16
Lupa käyttää pelikonsolia 9/16
On olemassa rajoite laitteiden käyttöön 11/16
Ei ole olemassa rajoitetta laitteiden käyttöön 4/16

Puhelimen/netin
käytön rajoitukset

Ei selvyyttä laitteiden käytön rajoituksista 1/16
Tiettyjen laitteiden
käyttäminen videoiden
katseluun

Netin käyttäminen puhelimella 10/16
Netin käyttäminen tietokoneella 4/16
Netin käyttäminen televisiolla 4/16
Netin käyttäminen pelikonsolilla 3/16
Netin käyttäminen huoltajan puhelimella 1/16
Netin käyttäminen tabletilla 1/16
Ei tietoa, millä laitteella nettiä käytetään 1/16

Tiettyjen tilojen
käyttäminen videoiden
katseluun

Videoiden katsominen omassa huoneessa 7/16
Videoiden katsominen kaikkialla kotona: 5/16
Videoiden katsominen autossa: 7/16
Videoiden katsominen mummolassa: 1/16
Videoiden katsominen keittiössä: 2/16
Videoiden katsominen olohuoneessa: 3/16
Videoiden katsominen sisaruksen huoneessa: 1/16
Ei selvyyttä paikasta 1/16
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Taulukon 1. rivillä on eritelty, mitä kaikkia laitteita haastattelemani lapset saavat kotonaan
käyttää. Tämän selvitin pyytämällä lapsia nimeämään jokaisen katselulaitteen, joita heillä oli
lupa käyttää. Suurimmalla osalla lapsia oli käytössään oma älypuhelin (12/16). Vaikka puhelin
oli muutamalla lapsella jonkin aikaa sitten mennyt rikki, luin kuitenkin heidät luvallisiksi
puhelimen käyttäjiksi. Tämän päätöksen tein sen takia, että olosuhteiden pakosta heillä ei ollut
puhelinta käytössään juuri haastattelun aikaan. He kuitenkin ilmaisivat odottavansa uutta
puhelinta joululahjaksi, jonka käyttöön heillä tulisi olemaan lupa. Television ja tietokoneen
käyttöön lupa löytyi puolestaan kymmeneltä lapselta. Pelikonsolia sai käyttää yhdeksän
haastattelemaani lasta ja tablettia taas seitsemän lasta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017
10–14-vuotiaista lapsista 90% käytti televisiota, 72% tietokonetta, 99% älypuhelinta, 52%
tablettia ja 55% pelikonsolia. (Suomen virallinen tilasto, 2017). Sen sijaan Robbin ja Rideoutin
(2019) tutkimuksessa havaittiin, että 8–18-vuotiaista lapsista 91%:lla oli mahdollisuus käyttää
älypuhelinta kotona.
Jokaisessa mainitussa laitteessa on mahdollisuus netin käyttöön ja näin ollen tubettajien tai
videobloggaajien katsomiseen huoltajien asettamista rajoituksista riippuen. Lapset kuitenkin
valikoivat näistä laitteista mieleisensä nimenomaisesti tubettajien ja vloggaajien videoiden
katsomiseen. Jotkut lapsista käyttivät useaa eri laitetta tämän tekemiseen, mutta suurin osa
(10/16) kuitenkin käytti siihen vähintään omaa älypuhelintaan. Muun muassa Johnsmeyerin,
Getomerin ja Okimoton (2013) tutkimuksessa on havaittu, että tubettajien pelisisältöä katsotaan
nimenomaan älypuhelimella. 10–16-vuotiaiden lasten ja nuorten vuoden 2016 vapaaaikatutkimus noudattelee samoja linjoja: älypuhelin on ylivoimaisesti käytetyin laite netin
selailuun (Merikivi, Myllyniemi & Salasuo, 2016, s. 7). Omassa tutkielmassani puhelimen
jälkeen suosituimmat laitteet videoiden katsomiselle olivat tietokone tai televisio (4/16).
Yhdellä lapsella oli oma kannettava tietokone ja osan lapsista kuulin mainitsevan jotain
vanhempiensa tietokoneista. Tietokoneen omistajuus ei kuitenkaan kuulunut kysymyspatteriin.
Pelikonsolia videoiden katsomiseen käytti kolme lasta, tabletti ja huoltajan puhelin puolestaan
mainittiin kerran. Yhden lapsen kohdalla selvyyttä laitteelle ei ilmennyt. Pohtiessani lasten
motivaatiota käyttää tiettyjä laitteita videoiden katsomiselle, en voi olla varma siitä, mitkä
kaikki tekijät vaikuttavat tähän valintaan. Esimerkiksi huoltajien lupa käyttää muita laitteita
videoiden katseluun saattoi vaikuttaa laitteen valintaan. Laitteet ovat lisäksi voineet valikoitua
sattumanvaraisesti, tilannekohtaisesti tai tarkoituksenmukaisesti. Myös käyttöjärjestelmillä ja
muilla laitteiden välisillä käyttökokemuksilla voi olla merkitystä. Verraten tuloksia
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naapurimaahamme Ruotsiin, vuonna 2019 vain 38%:lla 5–8-vuotiaista lapsista raportoitiin
olevan puhelin, mutta näistä lapsista 90% käytti sitä nimenomaan sosiaaliseen mediaan (Statens
Medieråd, 2019). 9–18-vuotiaiden lasten osalta puolestaan havaittiin tietokoneiden, tablettien
ja pelikonsolien käytön väheneminen, sillä puhelimen käyttö vei enemmän aikaa muilta
laitteilta (Statens Medieråd, 2019).
Lapsen ikää kännykän saamiseen on tutkinut esimerkiksi IRO. Tässä tutkimuksessa käy ilmi,
että Suomessa lapset saavat kännykän yleisimmin 7-vuotiaana. Tutkimukseen vastanneista
300:sta vanhemmasta 48:lla oli 7 vuoden ikäinen lapsi. Näistä 48:sta vanhemmasta 69%
raportoi lapsensa omistavan älypuhelimen, 25% tabletin ja 6% tavallisen kännykän viesti- ja
soitto-ominaisuuksilla. Usean vaihtoehdon valitseminen oli sallittua tutkimuksessa. (IRO,
2019.) Näistä luvuista näkyy, että usealla 7-vuotiaalla lapsella on jo älypuhelin, ja luku on
varmasti noussut entisestään tähän päivään mennessä. Vain hyvin pienellä prosenttiosuudella
7-vuotiaista lapsista kuvattiin IRO:n tutkimuksessa olleen puhelin ilman älypuhelimen
toimintoja. Tämä kertoo osaltaan siitä, että suurin osa tämän ikäisistä lapsista pääsee nettiin ja
luultavasti sosiaaliseen mediaan – huoltajan asettamia rajoituksia noudattaen. Ruotsalaisten
lasten mediatottumuksia taas vuonna 2019 tutkittaessa selvisi, että lähes 100% 9–18-vuotiaista
lapsista ja nuorista sai käyttää televisiota ja internetiä. Erityisesti 9–16-vuotiaiden tyttöjen
raportoitiin käyttävän puhelintaan viestittelyyn, kuvien ottamiseen sekä sosiaalisen median
käyttöön. (Statens Medieråd, 2019.)
Kysyttäessä lapsilta puolestaan sitä, missä he katsoivat videobloggaajien tai tubettajien
videoita, mainitsivat lapset seuraavat tilat: oma huone, sisaruksen huone, auto, mummola,
olohuone, keittiö, keittiön pöydän alus, kaappi, sänky sekä koko koti. En kuitenkaan päätynyt
erittelemään eri tilojen tiettyjä paikkoja (kuten keittiön pöydän alus tai kaappi) itse
analyysitaulukkoon, vaan päätin eritellä siihen ainoastaan videoiden katseluun käytetyt
huoneet, lukuun ottamatta autoa ja mummolaa, jotka laskin mukaan mahdollisiksi tiloiksi.
Alkuperäinen tarkoitukseni paikan kysymisestä liittyi siihen, kuinka yksityisesti lapset haluavat
selata videoiden sisältöjä, eli kokevatko he tarvetta piilottaa videoiden sisältöä huoltajiltaan.
Lasten vastauksista tällainen ei kuitenkaan näkynyt, vaan yllätyksekseni useat lapset käyttivät
perheen yhteisiä tiloja videoiden katseluun (10/16), ja joskus jopa katsoivat videoita yhdessä
perheenjäsenten kanssa. Yhteisten tilojen käyttäjät sain taulukosta lisäämällä yhteen jokaisen
lapsen, joka ilmoitti katsovansa videoita joko kaikkialla kotonaan, keittiössä tai olohuoneessa.
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Yksi lapsi ilmoitti katsovansa videoita keittiön pöydän alla ja kaapissa, jotka voidaan jollakin
tavalla lukea yksityisiksi tiloiksi. Oman huoneen ja sisaruksen huoneen katson yksityisiksi
tiloiksi, auto ja mummola taas voivat olla jotain yksityisen ja yleisen tilan väliltä.
Yksityisyydenhalulla ei kuitenkaan välttämättä ole minkäänlaista vaikutusta siihen, missä
lapset videoita katsovat.
Puhelimen tai netin käytön rajoituksista kysyin lapsilta saadakseni jonkinlaista selvyyttä siihen,
kuinka paljon he katsovat tubettajien tai videobloggaajien videoita. Samalla yritin kartoittaa
sitä, kuinka suuren osan ruutuajastaan lapset käyttävät nimenomaan tämän tekemiseen. 11 lasta
ilmoitti olemassa olevasta rajoitteesta, neljällä ei ollut sanomansa mukaan minkäänlaista
rajoitetta, ja yhden lapsen suhteen selvyyttä rajoituksista ei ollut. Puhelimenkäyttöaikaa oli 0,5–
2,5 tuntia niillä lapsilla, joilla rajoite oli. Yleisin aikarajoite puhelimen käyttöön oli arkena
tunnin verran. Toisilla tätä aikaa kesti tiettyyn kellonlyömään, tai esimerkiksi siihen saakka,
kun toinen huoltajista tulee kotiin. Useilla lapsilla ruutuaikaa oli viikonloppuisin enemmän.
Eräs lapsi oli onnistunut poistamaan itseltään puhelimen käyttörajoitukset, ainakin omien ja
kaverinsa sanojen mukaan.
Tilastokeskuksen mukaan Suomen väestöstä 16–89-vuotiaista 75% käyttää nettiä puhelimella
(Suomen virallinen tilasto, 2016). Omaa tutkielmaani näihin lukuihin verraten, suurin osa
tutkielmaan osallistuneista lapsista käytti nettiä omalla puhelimellaan, mutta videoiden
katseluun käytettiin lisäksi muita laitteita. Lisäksi paikka, jossa videoita katsellaan, vaihtelee
lasten välillä. Tutkimuksessa ilmeni myös, että joillakin lapsilla oli erillinen ruutuaika netin
käyttöön sekä muille teknisille laitteille, kuten televisiolle ja pelikonsolille. Jotkut lapset
kuitenkin käyttivät ruutuaikansa lähes ainoastaan videoiden katseluun, mikä omalta osaltaan
kertoo tämän ajanvietteen tärkeydestä.

4.2 Minkälaisia näkemyksiä alkuopetusikäisillä lapsilla on tubettajista ja vloggaajista
sekä heidän videoistaan?
Tässä luvussa käyn läpi sitä, miten lapset näkevät tubettajien ja vloggaajien elämän sekä sitä,
mikä lapsia näiden videoissa kiehtoo. Tähän tutkimuskysymykseen vastaavat yläluokat
”Tubettamiseen ja vloggaamiseen kuuluvat muun muassa videoiden tekeminen ja lataaminen,
mainokset ja kommentit” sekä ”Lapset hakevat tietynlaista sisältöä”.
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4.2.1 Tubettamiseen ja vloggaamiseen kuuluvat muun muassa videoiden tekeminen ja
lataaminen, mainokset ja kommentit
Tämä alaluku koskee lasten näkemyksiä vloggaamisesta ja tubettamisesta. Ennen kaikkea
vloggaajien ja tubettajien elämä nähdään videoiden tekemisenä ja lataamisena. Tubettajien ja
vloggaajien elämään kuuluu lisäksi kommenttien pyytäminen katsojilta, ja joskus myös näiden
kommenttien lukeminen videoillaan. Lisäksi lapset tietävät, että tubettamisesta voi tienata
rahaa, ja myös mainokset kuuluvat tubettajien ja vloggaajien videoille. Jotkut lapsista seuraavat
tubettajien ja vloggaajien tilejä lisäksi muualla sosiaalisessa mediassa, kuten Snapchatissa ja
Instagramissa.
Taulukossa 2. on esimerkki alaluokan ”Tubettajien ja vloggaajien elämään kuuluvat videoiden
tekeminen, editoiminen ja lataaminen” alle muodostuneista pelkistetyistä ilmauksista. En ole
kerännyt tähän taulukkoon kaikkia lasten kommentteja, sillä sen tarkoitus on ainoastaan
selventää analyysiprosessia. Olen lihavoittanut lasten kommenttien merkityksellisimmät osat
selkiyttääkseni kommenttien valikoitumista osaksi analyysia. Viimeisen rivin kommentit on
lihavoitu kokonaan, sillä pelkistetty ilmaus muodostui keskustelun osasta.
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Taulukko 2. Esimerkki alaluokan "Tubettajien ja vloggaajien elämään kuuluu videoiden
tekeminen, editoiminen ja lataaminen ja/tai livestriimaaminen" alle muodostuneiden
pelkistettyjen ilmausten syntymisestä.
Alkuperäinen ilmaus

Pelkistetty ilmaus

Leo: Se on semmonen että tehään öö öö öö juutupeen
videota ja sitten rahhaa.

Tubettaminen ja vloggaaminen
on videoiden tekemistä ja
lataamista

Julie: No se vaan tekee sitä videota.
Eevert: … No vlogaus on vähä niinku sellasta että
näyttää että mitä tekkee …
Olivia: … Ne voi niinku ajatella samoin päin että ne
haluaa nytte kuvata sen videon … ja sitte ne laittaa
sinne lissää niitä videoita …

Leo: Se on semmonen että tehään öö öö öö juutupeen
videota ja sitten rahhaa.

Tubettaminen on videoiden
lataamista YouTubeen

Eevert: … Se vaa aina vaa tupettaa ja emmää tiiä

Leo: Että, öö ni, määki oon nähny öö ku oli sellanen
striimi missä niiku, Nikon ja Santun …

Tubettaa voi myös
livestriimissä

Eevert: Sitte mää oon juutuupissa … se van aina
livestriimaa.

Leo: Mutta sitte ne pitäs editoida ja siinäki kestää –
Aurora: … Ku ne (videot) on tehny ja siinä pitää

Videoiden tekeminen vaatii
editointia

kaikkee editoia ja silleen …

Mikael: En seuraa yhtään tubettajaa.

Ei tiedetä, mitä tubettaminen
on

Eemil: Roni Bäck on tubettaja.
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Esimerkkinä analyysiprosessista käyn läpi ensimmäisenä esitetyn Leon kommentin, jossa olin
huomannut hänen puhuvan tubetuksesta videoiden tekemisenä ja rahan saamisena. Päättäessäni
sen olevan kiinnostava osa tutkimustuloksia, pelkistin kommentin eli redusoin sen (see Tuomi
& Sarajärvi, 2002, s. 110–115). Tässä kommentissa ilmaantui alkuun kaksi erilaista kuvausta
tubettajien elämästä, jolloin muodostin siitä kaksi pelkistettyä kuvausta: 1.) Tubettaminen on
videoiden tekemistä ja lataamista sekä 2.) Tubettamisesta saa rahaa. Jälkimmäisenä mainittu
valikoitui lopulta osaksi toista alaluokkaa. Ensimmäisenä mainitun pelkistetyn ilmauksen
alaluokaksi olisi tämän perusteella muodostunut ”tubettajien elämään kuuluu videoiden
tekeminen ja lataaminen”. Analyysiprosessiin kuului kuitenkin muiden samankaltaisten sekä
eroavien ilmausten hakeminen litteroidusta aineistosta. Näissä ilmauksissa esiintyi
vloggaamisen näkeminen videoiden tekemisenä. Vloggauksesta puhuvat taulukon 2.
alkuperäisissä ilmauksissa Eevert ja Olivia. Näin ollen laajensin pelkistetyn ilmauksen
koskemaan myös vloggausta.
Etsin kaikki näihin aiheisiin liittyvät kommentit aineistosta, joita yhdistin luomieni
pelkistettyjen ilmausten osaksi. Lopputuloksena pelkistetyiksi ilmauksiksi muodostuivat: 1.)
Tubettaminen ja vloggaaminen on videoiden tekemistä ja lataamista, 2.) Tubettaminen on
videoiden lataamista YouTubeen, 3.) Tubettaa voi myös livestriimissä, 4.) Videoiden
tekeminen vaatii editointia sekä 5.) Ei tiedetä, mitä tubettaminen on. Analysoin osaa taulukossa
esiintyvistä kommenteista myöhemmässä vaiheessa tuloslukua.
Taulukossa 3. on esitetty tiivistetysti tämän luvun tulokset. Abstrahoinnin tuloksena syntyneen
yläluokan ”Tubettamiseen ja vloggaamiseen kuuluvat muun muassa videoiden tekeminen ja
lataaminen, mainokset ja kommentit” alle muodostuivat seuraavanlaiset alaluokat: 1.)
Tubettajien ja vloggaajien elämään kuuluu videoiden tekeminen, editoiminen ja lataaminen
ja/tai videoiden striimaaminen, 2.) Tubettamiseen liittyy raha, 3.) Mainokset tubettajien ja
vloggaajien videoilla, 4.) Kommentointi on osa tubetuskulttuuria sekä 5.) Tubettajat ja
vloggaajat voivat lisätä sisältöä myös muille sosiaalisen median palvelimille.
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Taulukko 3. Yläluokan ”Tubettamiseen ja vloggaamiseen kuuluvat muun muassa videoiden
tekeminen ja lataaminen, mainokset ja kommentit” tiivistetyt tulokset.
Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Yläluokka

Tubettaminen ja vloggaaminen on videoiden
tekemistä ja lataamista

Tubettajien ja
vloggaajien elämään
kuuluvat videoiden
tekeminen,
editoiminen ja
lataaminen ja/tai
videoiden
striimaaminen

Tubettamiseen ja
vloggaamiseen
kuuluvat muun
muassa
videoiden
tekeminen ja
lataaminen,
mainokset ja
kommentit

Tubettaminen on videoiden lataamista
YouTubeen
Ei tiedetä, mitä tubettaminen on
Tubettaa voi myös livestriimissä
Videoiden tekeminen vaatii editointia
Tubettamisesta saa rahaa

Tubettamiseen liittyy
raha

Tubettajia täytyy seurata, heidän kanaviaan
tilata ja tuotteitaan ostaa, jotta nämä
menestyvät
Suklaamainokset ovat jääneet mieleen

Mainokset tubettajien
ja vloggaajien
videoilla

LEGO-mainokset ovat jääneet mieleen
Minkäänlaiset mainokset eivät ole jääneet
mieleen
Tubettajat/vloggaajat lukevat heille
lähetettyjä kommentteja videoillaan

Kommentointi on osa
tubetuskulttuuria

Lapset lukevat videoiden yhteyteen
kirjoitettuja kommentteja
Lapset eivät lue videoiden yhteyteen
kirjoitettuja kommentteja
Sisältöä etsitään YouTubesta
Tubettajia/vloggaajia seurataan Snapchatissa
Tubettajia/vloggaajia seurataan TikTokissa

Tubettajat ja
vloggaajat voivat lisätä
sisältöä myös muille
sosiaalisen median
palvelimille

Tubettajia katsotaan Yle Galaxista
Alustoilla on käyttökokemuksellisia eroja

Vaikka valitsin yhden alaluokan nimen osaksi videoiden lataamisen, ei lasten vastauksissa
noussut esiin sanaa ”lataaminen”, vaan useat heistä olettivat kaikkien tietävän tubetus-termin
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merkityksen, eivätkä välttämättä osanneet sanallistaa sitä. ”Tubettaa” kuvaa siis lasten mielestä
videon kuvaamisen, editoimisen ja YouTubeen lataamisen prosessia tai vastavuoroisesti
livestriimausta. Livestriimaaminen on ollut mahdollista YouTubessa loppuvuodesta 2013
lähtien. Tubettaminen voidaan toteuttaa juuri lasten kuvailemilla tavoilla. Koko livestriimiä ei
katsota usein yhtäjaksoisesti alusta loppuun, vaan käyttäjät voivat poistua sen katselusta ja
palata takaisin, jos ja kun niin haluavat. (Pires & Gwendal, 2015.) Striimaaminen oli selkeästi
vakiintunut yhden haastatteluryhmän sanavarastoon. Muutamalle lapselle oli kuitenkin
epäselvää, mitä tubetus tarkoittaa. Alla olevassa keskustelussa lapsia on pyydetty kertomaan
omin sanoin, mitä tubettaminen on.
Leo: Se on semmonen että tehään öö öö öö juutupeen videota ja sitten rahhaa.
Haastattelija: … Mistä sää tiiät että ne saa rahhaa?
Leo: … koska ne sannoo että tilatkaa tää kanava nii sitte mää saan rahhaa.
Eevert: Öö, emmää tiiä, se vaa aina vaa tupettaa ja emmää tiiä … On kiva kattoo sitä.
Leo: Ja sitte tulee miljoonia näyttöjä.
Eevert: Ja sitte se aina vaan sannoo että tillaa ja sitte tykkää ja.
Julie: Määki oon juutupessa kommentoinu aina ku, öö, jotku tekee vaikka niinku,
Minecrafteja, nii, öö, striimaa, nii sitte mää oon aina laittanu sinne että, että, öö, jotaki.

Yllä olevista kommenteista näkyy, että tubettajien elämään kuuluu lasten näkemysten mukaan
videoiden lataaminen YouTubeen ja rahan saaminen siitä. Useissa muissakin lasten
vastauksissa nousi esiin tubetuksen sekä vloggaamisen olevan videoiden tekemistä ja
lataamista. Osa lapsista kuvaili katsovansa myös tubettajien livestriimejä. Lapset kertoivat
myös tubettajien ja vloggaajien ilmaisevan videoillaan haluavansa tykkäyksiä ja tilauksia
videoilleen ja kanavilleen saadakseen rahaa. Ashman, Patterson ja Brown (2018) toteavatkin
YouTuben sisällöntuottajien ilmaisevan usein videoillaan haluavansa tilauksia, tykkäyksiä ja
näyttökertoja.
Useilla digitaalisten käyttöpalveluiden sivuilla, mukaan lukien YouTubessa, on myös
mainoksia, joista klikkaamalla sivustot nettoavat (Pereira, Moura, & Fillol, 2018; Souza Araújo
et al., 2017). Pereira, Moura ja Fillol (2018) avaavat tubettajien saavan rahaa videoidensa
näyttökertojen perusteella, ja Ashman, Patterson ja Brown (2018) tuovat esiin tubettajien
tienaavan lisäksi tilaajien määrällä. Videoista voi tykätä klikkaamalla ylöspäin olevaa peukalon
kuvaketta videon alapuolella, ja tubettajaa tai vloggaajaa seuraamalla voi saada tiedon heidän
uusista videoistaan suoraan omaan puhelimeen. Näistä edellä mainitsemistani mainoksista
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tienaamisen nosti esiin ainoastaan Julie, vaikka hänen ilmauksensa jäikin hieman epäselväksi.
Lisäksi mieleenpainuneita mainoksia ilmeni ainoastaan Emilian ja Oliverin kommenteista.
Heiltä oli ennen seuraavaa katkelmaa kysytty, olivatko mitkään mainokset jääneet heidän
mieliinsä.
Emilia: Varsinki kaikki suklaa … Mulla on kaikki suklaa.
Oliver: Lego Mario -mainoksia.
Julie: Eiks niissä niinku, niillä mainoksilla sillee –
Haastattelija: Joo, ne voi olla sponsoreita ne mainokset.

Markkinoijat hyödyntävät tubettajia ja vloggaajia nykyisin tehokkaasti tuotteidensa
mainostamisessa (Merriam-Webster, 2004). Coates et al. (2019) sekä Folkvord et al. (2019)
toteavat

näkyvän

mainostamisen

vaikuttavan

muun

muassa

lasten

syömis-

ja

juomiskäyttäytymiseen. Yllä olevan keskustelun Emilia kertoikin, että aina nähdessään
suklaamainoksia hänen alkaa tehdä mieli suklaata. Niukat tulokset mainonnasta saattavat johtua
siitä, että lapset mieltävät ainoastaan videoiden alussa ja välissä esiintyvät mainokset selkeäksi
markkinoinniksi, jollaisia usein näkee muuallakin mediassa. Mikäli olisin muotoillut
kysymyksen toisin, olisin saattanut saada erilaisia vastauksia. Videoiden sisältämää
tuotesisältöjen mainostamista ei luultavasti olisi kuvailtu mainostamiseksi, sillä kuten olen
aiemmin tutkielmassani tuonut ilmi, lapset eivät tunnista suostuttelevaa mainontaa.
Tubettajat pyytävät lisäksi heidän katsojiltaan ja seuraajiltaan usein kommentteja tai
osallistavat heitä muilla tavoin, sillä heidän työhönsä kuuluu katsojakunnan huomioiminen (see
e.g. Folkvord et al., 2019; Rotola-Pulkkila & Isotalus, 2021; Tolbert & Drogos, 2019).
Osallistumista kommentoinnin avulla käyn läpi luvussa 4.3.1. Sen sijaan kommenttien
lukeminen kuuluu tähän kategoriaan. Useat lapset olivat lukeneet tubettajien videoille
osoitettuja

kommentteja,

mutta

eivät

kaikki.

Ne

ovat

suurimmalta

osin

olleet

positiivissävytteisiä. YouTubessa eniten tykkäyksiä ja vastauksia saavat kommentit nousevat
kommenttilistan kärkeen, missä ne näkyvät ensimmäisenä katsojalle (Alshamrani et al., 2021).
Katsojien lähettämiä kommentteja oli nähty myös videoilla tubettajien lukemina. Näistä kaikki
olivat olleet positiivisia. Ilkeitä kommentteja oli nähty erään tubettajan ulkonäköön liittyen ja
myös kirosanoilla ”haistatteluun” oli törmätty.
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Otto: No, se Tsounas tekee vaan sellasia videoita että, mitä sul on, öö, öö, käyny pienenä.
Nii öö siellä mää oon lukenu niitä juttuja, niin ne on laittanu kommentteihin että mitä on
käyny nii sit se tekee jotain, esim että outoja unia, nii mää luin niitä mitä ne oli laittanu
sinne … Sille Herballe laitetaan sen viiksien takia vihakommentteja.
Julie: No, esim vaikka, ööö, haista se peellä alkava sana.

Useat lapset tuntuivat ymmärtävän esimerkiksi kiroilun olevan väärin, eivätkä uskaltaneet
sanoa kommenteissa esiintyneitä kirosanoja ääneen haastatteluissa. Tähän liittyy Greenin ja
Hannonin

esiin

nostama

seikka

lasten

näkemisestä

kriittisinä

osallistujina

oppimiskokemuksissaan (Green & Hannon, 2007, s. 26). Vaikka kirosanoihin olikin törmätty,
niihin on usein suhtauduttu kriittisesti, eikä näin ollen omaksuttu omaan käyttäytymiseen.
Lisäksi esimerkikis Otto puhui Herbalistille osoitetuista vihakommenteista empaattiseen
sävyyn, mitä ei suoraan voi hänen kommentistaan lukea, mutta joka kävi ilmi hänen
äänensävystään. Sosiaalisia tunnetaitoja opitaankin nimenomaan vuorovaikutuksessa toisten
kanssa (Suomi, Lahtinen & Vallenius, 2020), tapahtui se sitten verkossa tai kasvotusten.
Tubettajien ja vloggaajien sisältöjä katsottiin enimmäkseen YouTubesta, mutta jotkut lapset
käyttivät sen lisäksi YouTube Kidsiä. Suomen Taloustutkimuksen mukaan suurin osa
suomalaisista

lapsista

hyödyntää

mediankäytössään

YouTubea

(Taloustutkimus,

Aikakausmedia & Inspirans, 2020). Lisäksi Mediakasvatusseuran tutkimuksessa on havaittu,
että alle 3-vuotiaat lapset hyödyntävät YouTubea ohjelmien katselemiseen internetiä
käyttäessään. Sen sijaan 7–9-vuotiaiden internetin käyttöön kuuluivat tutkimuksen mukaan
muun muassa tiedonhaku sekä muiden YouTuben tuottamien sisältöjen lukeminen ja katselu.
(Huhtanen, 2016, s. 9–10.) Samojen aktiviteettien suosio toistuu Merikiven et al. (2016)
tutkimuksessa 10–29-vuotiaiden lasten ja nuorten osalta, ja nämä ovat samankaltaisia tuloksia
kuin omassa tutkielmassani. Sosiaalisen median käyttöalustojen erilaisuus ilmenee sen sijaan
Julien ja Eevertin kommenteissa. Heidän ilmaisuistaan voidaan lukea, että osallistumisen
mahdollisuudet sekä hakutoiminnot eroavat sovellusten välillä. TikTokissa ei pysty etsimään
tietyn sisällöntuottajan videoita eikä ”alapeukun” klikkaaminen ole mahdollista.
Julie: Nii mut, siinä (YouTubessa) ei voi painaa niinku sydäntä vaan siinä on peukku, jos
tykkäsit tai jos et. … Tiktokissa on vaan semmone sydän jos ei tykänny, nii sit vaa

sen voi jättää vaa valkoseksi, mutta jos tykkäsit, siitä voi painaa.
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Eevert: Eikä ees pysty nii tota nii öö kirjottaa sinne ylös, jos mää haluaisin vaikka kattoo
Weksiä …

Jotkut lapsista seurasivat tubettajia tai vloggaajia TikTokin ja YouTuben lisäksi muilla
sosiaalisen median palvelimilla, kuten Snapchatissa. Epäselväksi jäi, millaista sisältöä näiltä
palvelimilta katsotaan. Aiemmin toteamani faktan mukaan tubettaminen tapahtuu kuitenkin
ainoastaan YouTubessa, joten eri palvelimille tuotetaan tässä tapauksessa ilmeisesti erilaista
sisältöä. Sen sijaan vlogien perustaminen on mahdollista TikTokissa ja Snapchatissa. Luvussa
4.2.2. käy ilmi, että esimerkiksi Rekkaspottaaja toteuttaa jonkinlaista vlogia TikTokiin.
Seuraavasta katkelmasta kuitenkin näkyy, että jotkut lapsista olivat jo tehneet TikTok-videoita.
Tästä ei kuitenkaan käy ilmi, latasivatko he niitä palvelimelle muiden nähtäviksi.
Emilia: Mää oon tehny TikTok-videoita.
Aino: Oon määki. Mulla on TikTok.
Emilia: Aa mutta arvaa mitä. Mullapa on sata seuraajaa tiktokissa. Mulla on nii hyvin,
mut mun isillä, on, öö, kaks, eiku 400 seuraajaa.
Aino: Mulla oli sillon, öö nii 500 seuraajaa … Mää en tiiä niitten nimiä.

Ainon ja Emilian mainitsemista seuraajien lukumääristä pääteltynä he ovat saattaneet ladata
tuottamaansa sisältöä palvelimille, koska oman kokemukseni mukaan sellaisia tilejä ei seurata,
jotka eivät ole aktiivisia. He eivät kuitenkaan avanneet tarkemmin, millaisia TikTok-videoita
ovat tehneet. TikTokin videoilla oleellista ei tunnu olevan itsensä kuvaaminen, vaan sovellus
mahdollistaa monenlaisen erityyppisen videon tekemisen. Muutama 2.-luokkalainen mainitsi
myös käyttävänsä Spotifyta, mutta en saanut varmuutta siihen, kuuntelivatko he nimenomaan
tubettajien tai vloggaajien podcasteja. Ainoastaan yksi lapsi totesi kuunnelleensa Roni Backin
podcasteja. Tämän takia Spotifyn mainintojen määrä on Taulukossa 5. sulkeissa. Yksi lapsi
erottui selkeästi muista alustan valinnassa sekä sisällön etsimisessä, sillä hän katsoi ainoastaan
Yle Galaxin ohjelmaa, jota tubettajat juontavat, ja näin ollen haki myös sisältöjä vain Galaxin
sivuilta. Twitchin osa lapsista tunnisti, ja yksi lapsi kertoi tekevänsä sillä TocaBoca-videoita.
TocaBoca on siis peli, jonka pelaamista voi kuvata Twitchin avulla (Twitch.tv, 2022).
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Taulukko
4.
Lasten
käyttämien
suosituimmuusjärjestyksessä.
YouTube

sosiaalisen

median

alustojen

maininnat

TikTok

Snapchat

Twitch

Spotify

YouTube
Kids

Yle
Galaxi

1.lk

4

2.lk

9

6

5

3

(3)

2

1

Yhteensä

13

6

5

3

3

2

1

Taulukkoon 4. olen sisällyttänyt ykkösluokkalaisten osalta vain YouTuben, sillä se oli ainoa
selkeä sovellus, joka heillä nousi esille tubettajien ja videobloggaajien katselussa – muita
sovelluksia ei mainittu haastatteluissa, eivätkä ne 2.-luokkalaisten kysymyksistä poiketen
sisältäneet kysymystä eri alustojen käytöstä. Tutkielman tulokset ovat linjassa aiempien
tutkimusten kanssa siitä, että lapset ja nuoret käyttävät sosiaalisen median selailussa
useimmiten YouTubea (Castillo-Abdul et al., 2020; Marsh et al., 2019). Marshin et al. (2019)
tutkimuksessa 0–7-vuotiaista lapsista 80% katsoi YouTubea, jonka lisäksi YouTube Kidsiä
katsoi 59% lapsista. Lisäksi 11%:lla lapsista oli oma tili YouTubessa, ja YouTube Kidsissä
puolestaan 16%:lla. Castillo-Abdul et al. (2020) kuitenkin erittelevät vielä näiden lasten
selaamien ja tuottamien videoiden sisältöjä, joita ovat esimerkiksi lifestyle, pelit, musiikki,
vitsit, urheilu sekä muoti. Omassa tutkielmassani esiintyneet sisällöt olivat pelit, lifestyle,
haasteet, sketsit, DIY- sekä huumorivideot.

4.2.2 Lapset hakevat tietynlaista sisältöä
Tutkimuksessani kävi ilmi, että lapset suosivat tietynlaisia sisältöjä tubettajien ja vloggaajien
videoilta. Heillä oli usein suosikkisisällöntuottajansa, joiden kaikkia videoita katsottiin, vaikka
sisältö tämän videoilla saattoi vaihdella. Sisällöntuottajan sukupuoli vaikutti pojilla enemmän
sisältöjen valikoimiseen kuin tytöillä. Lisäksi osa lapsista karttoi pelottavia tai kiroilua
sisältäviä videoita.
Tämän yläluokan alle muodostui neljä alaluokkaa: 1.) Sisältöä haetaan eri tavoin, 2.) Lapsilla
on suosikkitubettajat ja -sisällöt, 3.) Tubettajien ja vloggaajien sukupuolen vaikutukset
videoiden katsomiseen sekä 4.) Tietynlaista sisältöä kartetaan. Taulukossa 4. on esiteltynä
tämän luvun tiivistetyt tulokset.
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Taulukko 5. Yläluokan ”Lapset hakevat tietynlaista sisältöä” tiivistetyt tulokset.
Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Yläluokka

Sisällön hakeminen tubettajan tai vloggaajan nimellä

Sisältöä haetaan eri
tavoin

Lapset
hakevat
tietynlaista
sisältöä

Sisällön hakeminen hakusanalla
Lapsi seuraa vain yhtä tai kahta
suosikkitubettajaansa tai vloggaajaansa

Lapsilla on
suosikkitubettajat ja
-sisällöt

Lapsi seuraa useita eri asiasta tubettavia tai
vloggaavia
Tubettajien peli- ja haastevideot kiehtovat
Videobloggaajien elämät kiehtovat (lifestyle)
Joidenkin vloggaajien/tubettajien sisällöt ärsyttävät
Pelottavat ja kiroilua sisältävät videot ovat hyvää
katsottavaa
Pojat katsovat eniten oman sukupuolensa tuottamia
videoita
Tytöt katsovat sekä oman että vastakkaisen
sukupuolen tuottamia videoita lähes samassa määrin
Huonoja sisältöjä lataavia tubettajia ei seurata
Pelottavia videoita kartetaan

Tubettajien ja
vloggaajien
sukupuolen
vaikutukset
videoiden katseluun
Tietynlaista sisältöä
kartetaan

Kiroilua sisältäviä videoita kartetaan
Kaikenlaiset videot ovat osa katsomiskokemusta

Haastatteluista selvisi, että lapset hakevat sisältöjä katsottavakseen eri tavoin. YouTubessa
sisältöjä haetaan joko tubettajan tai vloggaajan nimellä tai tietyllä hakusanalla. Nämä hakusanat
liittyivät oleellisesti sisältöihin, joita lapset halusivat katsoa. Joskus hakusanoja yhdisteltiin
kirjoittamalla sekä tubettajan tai vloggaajan nimi että sisältö, mitä haluttiin katsoa. Tämä
tarkoittaa sitä, että joskus lapset haluavat katsoa tietyn sisällöntuottajan tietynlaista sisältöä.
Kuten teoriaosuudesta kävi ilmi, YouTube toimiikin nykyisen sosiaalisen median alustan
lisäksi myös hakukoneena Googlen tapaan (Tao et al., 2013; Veysel Ertemel & Ammoura,
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2021; Zhou, Khemmarat & Gao, 2010). Alla olevasta Samin kommentista nähdään esimerkiksi
suoraan, että hän hakee viihteellistä sisältöä tiettyjen tubettajien kanavilta. Sen sijaan Oton
kommentti kertoo, että hän hakee videoita sekä sisällöllisillä hakusanoilla että tiettyjen
tubettajien tiettyjä sisältöjä.
Sami: Mennään, niinku, sen hakuun ja kanavalle ja sieltä etitään joku hyvä video.
Otto: Öö öö mää teen joskus sillee että mää mietin jonku videon öö mitä mää haluan
kattoo, sitte kirjotan hakuun. Sitte kerran, ku mää halusin kattoo Lakon sellasen videon
ku ”hyvä päivä”, nii mää kirjotin vaan hakuun että ”hyvä päivä, Lakko”.

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että useilla lapsilla on omat suosikkitubettajansa tai vloggaajansa, joiden videoita he aktiivisesti etsivät ja joiden uutta sisältöä he odottavat. Jotkut
lapsista seuraavat ainoastaan yhtä tai kahta tubettajaa/vloggaajaa. Toisten mieleen taas on
monen eri tubettajan/vloggaajan videoiden katsominen. Suosikkitubettajista kertovat
esimerkiksi Benjaminin ja Mikaelin kommentit. Benjamin ilmaisee katsovansa eksklusiivisesti
Roni Backin ja Kakkuhin sisältöjä, kun taas Mikael katsoo ainoastaan Herbalistin videoita.
Benjamin: Nooo… Roni Bäk tekkee erilaisia videoita, mitä se nyt sattuu mitä sieltä
juutuubista sattuu löytymään ku mää katon aina Roni Bäkin videoita. Ja se Kakkuh nii se
tekkee pelkkiä Minecraft-videoita.
Mikael: Mää katon vaa Herbalistiä.

Tiettyjen sisältöjen katsominen voi Benjaminin tapauksessa kertoa osaltaan kiinnostuksesta
Minecraft-peliä kohtaan, sillä toinen hänen seuraamistaan tubettajista keskittyy sen sisältöihin.
Lähes kaikki tutkielmani lapsista olivat kiinnostuneita Minecraft-sisällöistä ja pelasivat peliä
itse. Ofcomin laajassa määrällisessä tutkimuksessa onkin havaittu, että 3–17-vuotiaista lapsista
noin puolet pelaavat Minecraftia, sillä siinä vaaditaan rakentamista ja luovuutta (Ofcom, 2022).
Roni Backin sisällöt puolestaan ovat monipuolisia ja asiallisia, ja sisältävät muun muassa
erilaisia haasteita ja työpaikkakokeiluja. Benjamin ei kuitenkaan luokitellut sen tarkemmin,
mitä kaikkea hän Backin sisällöistä katsoi. Backin ja Kakkuhin sisältöjä selanneena ei
vaikuttaisi ainakaan siltä, että niistä on mahdollista saada minkäännäköisiä huonoja vaikutteita.
Tämä mielestäni heijastui myös Benjaminin olemuksesta haastattelutilanteessa. Hän oli hyvin
rauhallinen, odotti vuoroaan kärsivällisesti ja puhui erittäin asiallisesti. Myös Olivia katsoi
ainoastaan asiasisältöjä, sillä hän katsoi tubettajia ainoastaan Yle Galaxin kautta, mikä teki
hänestä poikkeustapauksen tutkimuksessa.
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Olivia: No siinä on aika monia, mutta…
Haastattelija: No sano vaan kaikki mitä tullee mieleen.
Olivia: No Millaemma, Aaronsanttu, no, siinä on Aada, Ella, siinä on aika monta, tai
sillee että siinä on niinku monta videota, ja siinä saattaa olla niitä niinku sillee vaikka
kaikki yhessä tai sitte vaikka kaks.

Haastattelussa ei selvinnyt, olisiko Olivialla lisäksi ollut mahdollisuus etsiä muiden tubettajien
sisältöjä YouTubesta huoltajien luvalla. Sain hänestä kuitenkin sellaisen vaikutelman, että
häntä ei oikeastaan kiinnosta etsiä tubettajien videoita muualta, sillä hän koki viihtyvänsä
erinomaisesti Galaxin ohjelman parissa. Olivia nimittäin kommentoi odottavansa Galaxin uutta
jaksoa joka maanantai ja katselevansa sitä odotellessaan vanhoja videoita Galaxin nettisivuilta.
Liitteestä 5. löytyvästä taulukosta ilmenee jokainen lasten mainitsema tubettajan tai
videobloggaajan nimi sekä näiden aktiiviset seuraamiset suosituimmuusjärjestyksessä. Saman
verran mainintoja saaneita en ole asettanut mihinkään tiettyyn järjestykseen. Taulukko 6.
esittelee

ainoastaan

lasten

mainitsemat

suosituimmat

tubettajat.

Ensimmäisessä

pystysarakkeessa lukee tubettajan tai videobloggaajan nimi, toisesta pystysarakkeesta
puolestaan ilmenee se, montako kertaa nimi mainittiin 1.-luokkalaisten lasten toimesta.
Kolmannessa pystysarakkeessa on 2.-luokkalaisten mainitsemien nimien määrä. Neljännestä
sarakkeesta löytyy 1.–2.-luokkalaisten mainintojen yhteenlaskettu summa. Viides sarake kuvaa
sitä, kuinka monta 1.-luokkalaista seurasi aktiivisesti kutakin tubettajaa tai videobloggaajaa –
kuudes sarake puolestaan 2.-luokkalaisten aktiivista seuraamista. Viimeisessä sarakkeessa on
aktiivisten seuraamisten yhteenlaskettu määrä. Lisäksi kaksi lasta seurasi yhden haastateltavan
isoveljen tubetuskanavaa, joten jätin nimen pois anonymiteettisyistä.
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Taulukko 6. Lasten selailemat yleisimmät tubettajat/vloggaajat sekä heidän ikänsä.
1.lk
maininnat

2.lk
maininnat

Maininnat
yht.

1.lk
aktiivinen
seuraaminen

2.lk
aktiivinen
seuraaminen

Akt. seur.
yht.

2

6

8

2

6

8

NikojaSanttu
(24 & 25v)

9

9

8

8

Pete
(22v)

7

7

7

7

Videobloggaaja/
Tubettaja
Lakko
(29v)

Kakkuh

1

5

6

1

5

6

Roni Back
(28v)

4

4

8

3

3

6

Paqpa
(27v)

1

5

6

1

4

5

6

6

5

5

4

6

2

4

5

5

4

4

Ella & Helmi
(20v)
Herbalisti
(28v)
Jyksedi
(25v)

2

2

Taulukosta 6. voidaan vetää monenlaisia johtopäätöksiä. Erottelin 1.- ja 2.-luokkalaisten
vastaukset omiin sarakkeisiinsa, sillä halusin pohtia sitä, eroavatko eri ikäisten lasten selaamat
sisällöt toisistaan. Maininnat ja aktiiviset seuraamiset taas voivat kertoa sisältöjen
mielekkyydestä lapsille. Kahta sinistä pystysaraketta vertailemalla voi huomata, että aktiivisen
seuraamisen lukumäärät ovat pienempiä kuin mainittujen nimien määrät. Tämä voi kertoa
lasten mieltymyksistä ja sisällön valikoimisesta; vaikka lapset tuntevat jonkun tubettajan tai
videobloggaajan ja tietävät, minkälaista sisältöä nämä tuottavat, he eivät silti välttämättä seuraa
tämän sisältöä aktiivisesti. Voi olla, että lapset ovat nuoremmalla iällä katsoneet eri tubettajia
kuin myöhemmällä iällä – mielenkiinto tiettyihin sisältöihin on voinut lopahtaa. Tätä voi
selittää lisäksi huoltajien asettamat rajat lapsen YouTube-videoiden katselulle, sillä osalla
tutkielman lapsista sisältöjä oli rajoitettu. Suurin osa lapsista tiesi, millaisia sisältöjä he eivät
saa katsoa, ja nämä liittyivät yleensä pelottaviin sisältöihin tai kiroilua sisältäviin videoihin.
Vaikka tutkimuksien mukaan lasten on kuvailtu seuraavan oman ikäryhmänsä sisällöntuottajia
(Castillo-Abdul et al., 2020), taulukosta ilmenee, että sieltä ei löydy yhtään tutkielmani
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ikäryhmään kuuluvaa tubettajaa tai vloggaajaa. Suosituimmat tubettajat lasten silmissä
kuuluvat kuitenkin alle 30-vuotiaisiin nuoriin. Joidenkin tubettajien ja vloggaajien, kuten
Kakkuhin, ikää ei löytynyt internetistä hakemalla. Kaikkien sisällöntuottajien videot eivät
myöskään sisältäneet näiden omaa kommentointia, joten heidän äänestäkään ei voinut päätellä
heidän ikäänsä. Tämä voisi siis viitata siihen, että kyseessä on nuoria tubettajia, sillä lasten ja
nuorten ollessa yhä tietoisempia anonymiteetin tärkeydestä he suojelevat tällä tavoin
yksityisyyttään. Myös lasten huoltajat huolehtivat usein siitä, ettei lasta tunnisteta verkossa
(Treviño & Morton, 2019).
Suosikkitubettajien tai -vloggaajien lisäksi lapsilla olivat usein suosikkisisällöt. Kaikista
suosituin videoiden teema oli pelit, erityisesti Minecraft. Lisäksi Fortnite, Roblox ja Sims
mainittiin. Johnsmeyer et al. (2013) kirjoittavatkin, että pelaajista 95% kääntyy YouTuben
puoleen etsiessään itselleen merkityksellistä sisältöä pelien konteksteista. Pelisisältöjen katselu
on tärkeä osa pelaajien informaation ja viihteen lähteitä. Johnsmeyerin et al. tutkimuksen
mukaan walkthrough-tyyliset (läpikäynti) pelivideot, tutoriaalit sekä muunlainen viihdesisältö
peleihin liittyen ei saanut juurikaan kommentteja, vaan videoille annettiin tykkäyksiä tai
”alapeukkuja”. (Johnsmeyer et al., 2013.) Oman tutkielmani lapsilla nousi esiin nimenomaan
videoista tykkääminen tai ”alapeukuttaminen”. Tätä ”alapeukuttamista” ei kuitenkaan
tapahtunut ilmeisesti pelivideoiden kohdalla. Pelivideoiden katselun lisäksi monet lapsista
kuvailivat erilaisten haastevideoiden katselua.
Haastattelija: Minkälainen on EllajaHelmi sitte, Aino ja Emilia jos – (kuvailis)?
Aino: Kivoja … Semmosia höpöjä!
Emilia: Nii.
Haastattelija: Höpöjä?
Aino: Ne tekkee kaikkia kyllä-haasteita ja kaikkia.
…
Emilia: Nikojasanttuki.
Haastattelija: Neki on hauskoja vai?
Emilia: Joo … Koska neki tekee aina kauheita semmosia kyllä-haasteita.

Näissä haasteiden katsomisessa on osin kyse siitä, että lapset haluavat toistaa samoja haasteita
omassa elämässään tai saada ideoita omiin mahdollisiin videoihinsa. Kuitenkin Emilian
mainitsemien haastevideoiden katsomisessa ei välttämättä ole taustalla halua kokeilla kyseistä
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haastetta itse, sillä hän kuvailee näitä haasteita ”kauheiksi”. Tämä ilmaisu on kuitenkin voinut
olla Emilian mielestä hauska tapa ilmaista videoiden luonnetta, eikä näin ollen tarkoittaa
kirjaimellisesta ”kauheaa”. Seuraavassa otteessa Emilia, Ellen, Otto sekä Sami kertoivat
mieleenpainuneista videoista ja Julie muisteli Leon kanssa vielä yhtä seuraamaansa vloggaajaa.
Emilia: Paqpan Minecraft … Nikojasanttu.
Ellen: No peliä vaikka jotaki … Paqpa pelaa sitä Sims neljää ja sitte Roni Bäck tekee sitä
koska takaperinvolttia ja sitte sitä äää hampparin tekoa.
Otto: Kaikki Lakon videot.
Sami: Joo, sama. Mutta pelkät Maincräft-videot. Ku mää en kato mitään semmosia missä
se vaikka pelaa, öö, jotain, jotain K-12-peliä.
Julie: Eli mulla on se yks vielä, eli Anniina.
Leo: Ai se jolla on se pikkuveli joka syö koko ajan karkkia ja hyppii trampalla?
Julie: Joo, ja sit se pikkusisko, joka on jotain kaheksantoista vissii.
Leo: Sitte se isosisko joka ei ennää oo maan päällä.

Kaikki paitsi Anniina (Anniinaws) lasten edellä mainitsemista nimistä ovat tubettajia.
Haastattelemiani lapsia tuntuivatkin kiinnostavan enemmän tubettajat kuin videobloggaajat.
Kysyessäni heiltä seuraavatko he ketään, joka kuvaisi omaa elämäänsä, vastaus oli yleensä ei.
Muun muassa Eemil ilmaisi ”katsoneensa yhtä tyyppiä mutta hylänneensä hänet”.
Videobloggaajista selkeimpänä esiin nousivat ainoastaan Siniverkkarimies ja Anniinaws.
Siniverkkarimiehen mainitsi neljä 2.-luokkalaista lasta (Liite 5.). Kuitenkin vain yksi lapsi
tuntui seuraavan tätä aktiivisesti. Siniverkkarimies kuvailee kanavansa esittelyssä olevansa 40vuotias isä, joka kuvaa perheensä elämää ja toteuttaa erilaisia haasteita. Tällä sivulla hän myös
tuo esiin muiden sosiaalisten medioidensa (Facebook, Instagram, TikTok) käyttäjätilien nimet.
(Siniverkkarimies.) Siniverkkarimiehen seuraaminen oli tutkielmani yksi yllättävistä tuloksista,
sillä 40-vuotiaana hän alkaa olla jo suhteellisen kaukana tämän ikäisten seuraajiensa
ikäryhmästä.
Lisäksi levelup, joka on YouTubessa tiettyjen pelien virallinen kanava (see levelup, YouTube),
oli poikkeuksellinen maininta yhden lapsen suusta. Tämä pelikanava näyttäisi lisäksi olevan
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espanjankielinen. Levelupin maininta tapahtui kuitenkin niin nopeasti haastattelun aikana, että
en havainnut sitä ennen kuin vasta litterointia toteuttaessani. Nyt ilmaan jäävät kysymykset
siitä, osaako lapsi espanjaa vai tunnistaako hän esimerkiksi kanavan pelisisältöjä. Entä haluaako
hän oppia espanjaa videoilta vai ovatko pelit tässä tärkeämmässä roolissa?
Tutkielmani tuloksia vahvistavat esimerkiksi Tolbertin ja Drogosin (2019) tutkimus 9–12vuotiaiden lasten mediankäytöstä, jossa selvisi, että lapsilla ja nuorilla on usein
suosikkisisällöntuottajansa. Samassa tutkimuksessa 161:n lapsen ja nuoren joukosta nimettiin
98 eri tubettajaa tai vloggaajaa. Oman tutkielmani 16 lasta nimesivät yhteensä 43 eri tubettajaa
tai vloggaajaa. Tulokset kertovat siitä, että vaikka sisällöntuottajia on laaja kirjo, lapset
valitsevat näistä suosikkinsa. Lasten välillä esiintyi lisäksi erilaisia kuvailuja videoiden
luonteesta. Esimerkiksi Eemilin kommentista voisi tulkita, että tubettajien sisältö ei hänen
mielestään ole järkevien asioiden kuvaamista, vaan se sisältää helppoa katsottavaa. Aino taas
ilmaisee tubettajien lataavan joskus järkeviäkin videoita, ja Oliver toteaa tubettajien
viihdyttävän ihmisiä.
Eemil: No, semmosta hölynplölym nää jota on kiva kattoa.
Aino: Semmonen, joskus ei järkevää, joskus ee, on järkevä.
Oliver: Ihmisien viihdytystä.

Erilaisia kuvailuja videoiden luonteesta selittää mahdollisesti eri sisältöjen katsominen.
Kenties Eemil ei esimerkiksi katso ollenkaan DIY-videoita, jotka tässä kontekstissa luen
kuuluvaksi ”järkeviin” sisältöihin. Eemil kuvaili haastatteluissa katsovansa Lakkoa, Roni
Backia, Herbalistia, Tixtuuta sekä MrJallu101:tä, joiden kaikkien sisältöihin kuuluvat lähinnä
huumorivideot. Sen sijaan Ainon kommentista voi tulkita, että hän katsoo välillä tubettajien
lataamaa asiasisältöä, mitä voisi olla esimerkiksi juuri DIY-videot. Hän kertoi oppineensa
videoilta muun muassa piirtämistä. Muutama muukin lapsi kuvaili tubettajien ja vloggaajien
sisältöjen olevan joskus asiasisältöä ja joskus vain helppoa katsottavaa. Sosiaaliseen mediaan
kuuluvatkin nimenomaan teoriaosassa mainitsemani informaatio ja luovuus (Merriam-Webster,
2004; Mount & Garcia Martinez, 2014; Ólafsson et al., 2013), jotka yhdistyvät esimerkiksi
Ainon kokemuksessa. Jotkut lapsista mainitsivat myös huonoista sisällöistä, mutta varmuutta
ei syntynyt jälleen siitä, puhuivatko lapset nimenomaan tubettajista tai vloggaajista vai
esimerkiksi TikTokin muista videoista. Seuraavassa lainauksessa on ote huonosta tai muuten
ärsyttävästä sisällöstä.
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Neea: Mut se yks tekee aivan sika ärsyttäviä tiktokkeja … Noku mennee niinku rekka
niin ne on sillee *tööttää kuvitteellista torvea* nii sit se tööttää.
Neea: No esim… no niihin (klikkaa alapeukkua), jos tässä on vaikka jotain, joku
hammastahnaputki ja sillä autolla ajetaan sen päältä.
Leo: Mulla on yks tubettaja mitä mää vihaan, se on joku englantilainen mitä mun isosisko
katto eilen.

Neean ilmauksista voi tässä tapauksessa päätellä, että tietyt sisällöt eivät ole viihdyttävää
katseltavaa. Neea totesikin laittaneensa tämänkaltaisille huonoille videoille ”alapeukun”.
Nykyisin YouTube ei kuitenkaan enää näytä ”alapeukkua” klikanneiden käyttäjien määrää
muille kuin sisällön luojalle (Perez, 2021). TikTokissa vaikutusmahdollisuudet rajoittuvat
tykkäämättä jättämiseen, minkä toin aiemmin ilmi. Näissäkin tapauksissa kyse on
osallistumisesta, minkä on todettu olevan sosiaalista mediaa määrittävä seikka (Jackson et al.,
2008; Livingstone, 2003; McDool, Powell, Roberts & Taylor, 2020; Ólafsson et al., 2013;
Rättilä et al., 2019; Strasburger et al., 2010). Näin käyttäytymällä lapset ilmaisevat, että
tietynlaista sisältöä ei haluta jatkossa nähdä. Osa lapsista ei myöskään halunnut nähdä
pelottavia videoita tai kiroilua sisältäviä videoita – joko omasta, huoltajien tai molempien
tahdosta. Tällaisille videoille ei kuitenkaan ilmeisesti painettu ”alapeukkua”, sillä kyse ei ollut
lasten mielestä niin kutsutusta huonosta sisällöstä. Toiset katsoivat sisältöä, joka sisälsi lievää
kiroilua. Toiset taas katsoivat kiroilua sisältäviä videoita kuin mitä tahansa muutakin sisältöä.
Joku taas karttoi kiroilua sisältävien videoiden katsomista, mutta pelottavat sisällöt kuuluivat
osaksi normaalia katselua.
Eemil: Mutta Herbalisti kiroilee.
Mikael: Se kiroilee vähän.
Ellen: Lakko aika paljon kiroilee.
Eemil: No ei kiroile yhtään.
Haastattelija: No mitä te ootte mieltä siitä kiroilusta?
Mikael: Nooo se on iha ok ainaki mun mielestä.
Benjamin: No, Roni Bäck eikä se Kakkuh kiroile yhtään niin mää katon semmosia jotka
ei kiroile.

Tällainen tubettajien vaikuttaminen voidaan lukea tahattomaksi vaikuttamiseksi (Salokoski &
Mustonen, 2007, s. 15–16). Tässä haastatteluryhmässä Benjamin vältteli kokonaan kiroilua
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sisältäviä videoita eli tubettajien kiroilu ei päässyt vaikuttamaan häneen. Kuten toin esiin
teoriaosuudessa, videoiden katsominen vaatii lapsilta tulkintoja muun muassa kielellisyydestä
ja puheenvuoroista (Davidson, Given, Danby & Thorpe, 2014). Videota katsoessa lapsi käyttää
molempia aivopuoliskojaan (Berk, 2009), joista vasen käsittelee kieltä (Miller, 1997, s. 39), ja
oikea osallistuu nonverbaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen (Jones & Cuthrell, 2011). Näiden
tulkintojen kautta voidaan oppia esimerkiksi arvokäsityksiä ja arkipuhetta. Mikael ja Eemil
olivat ottaneet esimerkkiä tubettajien kielellisyydestä, sillä pojat olivat omaksuneet tubettajien
käyttämiä sanoja osaksi omaa kielenkäyttöään. Tämä näkyi Mikaelin muissakin kommenteissa.
Poikien puheenvuoroista kuitenkin ilmenee, että kyse ei ole ainakaan mahtailun halusta
haastattelutilanteessa muiden kuullen, vaan puhtaasta totuudesta.
Haastattelija: … No toivottavasti ette oo kiroilua oppinu sieltä.
Mikael: Oon.
Eemil: Oon mää oppinu kiroileen sieltä.
Mikael: Öö mää oon koko ajan kotona vaan kiroillu …
Eemil: Nii silloki sää kirosit monta kertaa ku mää olin teillä.
Mikael: Nii sillo illalla.
Eemil: Sää oot kiroillu sun viesteissäki aina.

Tällaisissa tilanteissa voidaan nostaa esiin myös videoiden arvokasvatuksen näkökulma.
Kiroilua sisältävät videot normalisoivat kirosanojen käyttöä. Muun muassa Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa 2014 todetaan, että sosiaalinen media osallistuu lasten
arvomaailman rakentumiseen (POPS, 2014, s. 15). Viitteitä ei voida vetää kotikasvatukseen,
mutta lasten omaamat arvot varmasti jossain määrin johdattelevat sisältöjen valintaa. Sellaiset
lapset, jotka eivät katsoneet pelottavia sisältöjä, perustelivat niiden välttelyä esimerkiksi
painajaisilla tai huoltajien asettamilla rajoitteilla – tai molemmilla. Ainoastaan yksi lapsi kertoi
katsovansa kaikenlaista sisältöä, sisälsi se sitten kiroilua tai joidenkin mielestä pelottavaa
sisältöä tai ei. Pelottavaksi sisällöksi nimettiin esimerkiksi Lakon pelaama kauhupeli Granny.
Sen sijaan lapsi, joka kertoi katsovansa sisältöjä laidasta laitaan, kertoi, että hän nauttii
painajaisista. Alla olevassa katkelmassa on yhden ryhmän keskustelua pelottavista sisällöistä.
Haastattelija: … Onko joku näissä videoissa ollu pelottavaa, inhottavaa, ärsyttävää …
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Ellen: Mää oon kattonu pelottavia vahingossa … no mitä mää oon kattonu että Lakko
pelaa jotaki semmosta kauhupeliä … Eka video se oli sillo, sit se pelaa semmosta peliä
ko se jotaki pelin missä se hirviö.
Mikael: Mää oon kattonu sellasta ko Lakko on pelannu tota koolla alkavaa peliä … Oliko
seee... Gräni. Joo!
Eemil: Mää pelkään Gräniä!
Mikael: Ei se oo yhtään pelottavaa se on vaan mummo ja mekko.
Haastattelija: No entäs Benjamin?
Benjamin: Ei oo ollu pelottavia.

Katkelmassa Ellen takertuu ilmaisemistani sanoista ensimmäisenä juuri pelottavaan sisältöön.
Kenties se herättää kaikista voimakkaimpia tunteita verrattuna inhottavaan tai ärsyttävään.
”Ällöttäväksi” sisällöksi nimettiin esimerkiksi etanoiden syöminen. Lapset, jotka olivat
kohdanneet vahingossa pelottavaa sisältöä, omasivat tietynlaisia käyttäytymistapoja tällaisen
tapahtuessa. Useimmat näistä lapsista vastasivat laittavansa videon piiloon ja jatkavansa sen
katsomista, kunnes pelottava kohta oli mennyt ohi. Mikäli koko video oli pelottava, se laitettiin
kokonaan pois. Kaksi poikaa puolestaan kertoivat heittävänsä puhelimen lattialle. Varmuutta ei
ole siitä, pitävätkö tällaiset käyttäytymismallit paikkansa, vai halusivatko pojat vain luoda
tietynlaista kuvaa itsestään haastattelutilanteessa. Useat lapset kertoivat lisäksi huoltajalle
pelottavan videon kohtaamisesta.
Tyttöjen ja poikien välillä oli lisäksi jonkinlaisia eroja sisällön valinnan suhteen. Esimerkiksi
Tolbertin ja Drogosin tutkimuksessa on havaittu, että sisällöntuottajat valikoitiin oman
sukupuolen perusteella: pojat katsoivat mielellään poikien tuottamia, väkivaltaisia ja hauskoja
videoita, ja tytöt puolestaan tyttöjen tuottamia hauskoja videoita (Tolbert & Drogos, 2019).
Tutkimuksen tulokset tässä suhteessa eroavat kuitenkin omistani. Tytöt katsoivat suhteellisen
tasapuolisesti sekä vastakkaisen että oman sukupuolen edustajia. Tytöt seurasivat oman
sukupuolen edustajien videoita vain 4% enemmän kuin vastakkaisen. Sen sijaan pojat katsoivat
huomattavasti useammin oman sukupuolensa edustajien videoita. Tolbertin ja Drogosin
tutkimus oli kuitenkin kvantitatiivinen, joten heidän tutkimuksensa tulokset ovat yleistettävissä,
toisin kuin oman tutkielmani. Kuvassa 1. on eriteltynä tyttöjen ja poikien mainitsemien
tubettajien ja vloggaajien määrät ja prosenttiosuudet.
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Kuva 1. Tyttöjen ja poikien katsomien tubettajien ja vloggaajien sukupuolet eriteltynä

Tulokset

syntyivät

tarkastelemalla

jokaisen

haastattelun

poikien

mainitsemien

tubettajien/vloggaajien nimiä sekä etsimällä YouTubesta näiden sukupuoli. Saman tein tämän
jälkeen tyttöjen mainitsemien nimien osalta. Sitten laskin poikien mainitsemat oman ja
vastakkaisen sukupuolen edustajien lukumäärät yhteen, ja tein saman tyttöjen mainitsemille
nimille. Pojat mainitsivat 54 poikaa/miestä sekä 8 tyttöä/naista. Tytöt puolestaan mainitsivat 16
tyttöä/naista sekä 15 poikaa/miestä. Pojat katsoivat siis 87-prosenttisesti oman sukupuolensa
edustajia ja tytöt 52-prosenttisesti. Samoja nimiä mainittiin usein molempien sukupuolten
taholta. Lasten mainintojen prosenttien osuus ei kuitenkaan ole yleistettävissä, sillä tutkielman
otanta on suhteellisen pieni.
Molyneaux, O’donnell, Gibson ja Singer (2008) ovat YouTuben vlogien sukupuolijakaumaa
tutkiessaan havainneet suurimman osan vloggaajista olevan miehiä. Naisia vloggaajista oli
39%, ja naisten huomattiin vloggaavan miehiä useammin henkilökohtaisista asioista. Sen sijaan
miesten vlogeissa esiintyi enemmän yleisiä, teknologisia tai viihteellisiä sisältöjä. Tutkielmani
tulokset eivät välttämättä näin ollen kerro siitä, että lapset valikoisivat videot nimenomaisesti
niiden tuottajien sukupuolen perusteella. Sen sijaan aiemmin esiin tuomani videoiden sisällöt
voivat olla videoiden valinnassa pääroolissa. Näin pienillä lapsilla kiinnostus ei kenties vielä
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suuntaudu esimerkiksi naisvloggaajien henkilökohtaisiin sisältöihin, jotka eivät ole heille vielä
ajankohtaisia.
Suosituimmat tubettajat lasten mielestä näyttävät haastattelujen perusteella olevan Lakko,
Nikojasanttu sekä Pete, jotka kaikki ovat tubettajia. Heidän sisältönsä ovat peli- ja
huumoripainotteisia. Ainoastaan Peten kuvailtiin olevan ”Tsounaassin sketsi”, eli Zounaasnimisellä tubettajalla on toinen kanava, Pete, jossa hän tekee sketsisisältöä esittämällä pientä
poikaa (see Pete (YouTube)). Lähes kaikki lasten mainitsemat tubettajat eroavat tällä hetkellä
suomalaiskanavien listan kärjestä. Suomituben mukaan kolme suosituinta tubettajaa
kirjoitushetkellä ovat Brawl Stars, TheRelaxingEnd sekä Angry Birds. Tutkielmani lasten
suosituin tubettaja Lakko on tämän listan mukaan tällä hetkellä sijalla 34. (SuomiTube,
17.05.2022.) Kuuluisimmat tubettajat näyttävät kuitenkin tuon listan perusteella olevan
suurimmaksi osaksi englanninkielisiä, joten tämä voi osaltaan selittää sitä, mikseivät lapset
maininneet suomalaisten suosituimpina pitämiä tubettajia. Tähän voi vaikuttaa lisäksi se, että
lapset ja nuoret hakevat sisällöntuottajista usein samankaltaisuutta itseensä nähden (CastilloAbdul et al., 2020; Rotola-Pulkkila & Isotalus, 2021), ja lasten mielenkiinto suuntautuu
nimenomaan internetin mikrotekijöihin (Buckingham, 2007; Martínez & Olsson, 2018) eli
”pieniin” tekijöihin, jolloin heidän seuraajiensa määrällä tai suosiolla ei ole väliä.
Epämieluisimmasta päästä tubettajien ja vloggaajien kirjosta tuntui olevan Rekkaspottaaja, joka
sai mainintoja kolme, mutta jota ei seurannut kukaan aktiivisesti. Rekkaspottaaja tuntui
vloggaavan ainoastaan Snapchatissa, ja hänen sisältöjään kommentoitiin haastattelujen aikana
ärsyttäviksi. Lasten mielestä videoiden sisällön oli oltava viihteellistä, jotta niitä olisi mukavaa
katsoa. He ymmärsivät, että aikanaan myös heidän omien videoidensa täytyy olla viihteellisiä
menestyäkseen. “Pränkit” nousivat lisäksi yhden ryhmän haastatteluissa esiin heidän
katsomistaan YouTuben sisällöistä, ja tämä sana tuntui vakiintuneen heidän käyttöönsä. Nämä
”pränkkivideot” ovat yksi YouTuben sisällöntuottajien genreistä. Tällaisiin ”pränkkivideoihin”
voi kuitenkin lasten mainitsemien hauskojen videoiden lisäksi kuulua pelottavat videot. (Hobbs
& Grafe, 2015.) Tämänkin takia aikuisen on tärkeää tiedostaa YouTuben sisältöjä ja keskustella
niistä lapsen kanssa.
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4.3 Miten alkuopetusikäiset lapset perustelevat selaamiaan sisältöjä?
Tähän tutkimuskysymykseen vastaan yläluokkien ”Merkitykselliset kokemukset” sekä
”Tubettajien elämä nähdään suurilta osin positiivisessa valossa” avulla. Merkityksellisiin
kokemuksiin kuuluvat oppimiskokemukset, erilaisten tunteiden kohtaaminen sisältöjen parissa
sekä videoiden katsomisesta syntyneet sosiaaliset, yhteisölliset ja osallistumisen kokemukset.
Tubettajien elämän näkemiseen positiivisessa valossa kuuluvat lasten näkemykset tubettajista
ja vloggaajista ja heidän elämäntavastaan sekä näin ollen lasten omat tubetus- tai
vloggaushaaveet.

4.3.1 Merkitykselliset kokemukset
Taulukossa 7. on esitetty yläluokan ”Merkitykselliset kokemukset” tiivistetyt tulokset. Tämän
yläluokan alle muodostui viisi alaluokkaa, joita ovat: 1.) Tubettajien ja vloggaajien videot ovat
viihdyttävää

katseltavaa,

2.)

Tubettajien

ja

vloggaajien

videot

voivat

tarjota

oppimiskokemuksia, 3.) Tubettajien ja vloggaajien seuraaminen voi tarjota sosiaalisia,
yhteisöllisiä ja osallistumisen kokemuksia, 4.) Tubettajien ja vloggaajien seuraaminen voi
tarjota positiivisten tunteiden kohtaamista sekä 5.) Oman tubetus- tai vloggauskanavan
perustaminen voi tarjota erilaisten tunteiden kohtaamista.
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Taulukko 7. Yläluokan ”Merkitykselliset kokemukset” tiivistetyt tulokset.
Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Yläluokka

Uusia videoita odotetaan

Tubettajien ja
vloggaajien videot ovat
viihdyttävää katseltavaa

Merkitykselliset
kokemukset

Videoita voidaan katsoa useampaan kertaan
Tubettajien/vloggaajien videoilta voi oppia pelin
pelaamista
Tubettajien/vloggaajien videoilta voi oppia käsitöitä

Tubettajien ja
vloggaajien videot
voivat tarjota
oppimiskokemuksia

Tubettajien/vloggaajien videoilta voi oppia
englantia
Tubettajien videoilta ei opita mitään
Videoita voidaan katsoa perheenjäsenten kanssa

Tubettajien ja
vloggaajien seuraaminen
voi tarjota sosiaalisia,
yhteisöllisiä ja
osallistumisen
kokemuksia

Videoita voidaan katsoa ja niistä voi keskustella
kavereiden kanssa
Videoiden katsominen ja niihin kommentointi
tarjoavat osallistumisen kokemuksia

Tubettajien ja
vloggaajien seuraaminen
voi tarjota positiivisten
tunteiden kohtaamista

Videot naurattavat
Videot saavat hyvälle mielelle
Videot ovat koukuttavia
Videoita katsotaan, kun on tylsää

Oman tubetus- tai
vloggauskanavan
perustaminen voi tarjota
erilaisten tunteiden
kohtaamista

Omalle tubetuskanavalle/vlogiin voi tulla
positiivisia kommentteja
Omalle tubetuskanavalle/vlogiin voi tulla
negatiivisia kommentteja

Useat lapset kertoivat odottavansa suosikkisisällöntuottajiensa uusia videoita. Uutta sisältöä
odotellessaan lapset katsovat tubettajien tai vloggaajien vanhempaa materiaalia. Samaa sisältöä
saatettiin katsoa siis useaan kertaan. Tieto uudesta videosta saattoi ilmestyä suoraan
puhelimeen, mutta osa lapsista kävi selaamassa YouTubea halutessaan katsoa sisältöjä. Ainut
lapsi, joka katsoi sisältöjä vain Yle Galaxin kautta, kertoi uuden jakson ilmestyvän joka
maanantai. Olivia puolestaan kertoi suoraan odottavansa uusia videoita, ja hänen
kommentistaan ilmenee myös, että videot naurattavat joskus.
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Olivia: No emmää oikee tiiä, öö ne vaa on jotenki kivoja, mää ootan niitä sillee että niitä
tullee lissää … Nii tai jos kattoo vaikka semmosta, vaikka sitä mitä mää sannoin sen
vaikka jos joku ois noloo ja sitte ne kertoo jonku ja vaikka sen lisäksi että mikä ois nolomPAA, nii sitte siinä saattaa tulla semmonen nauru.

Olivian kommentin tulkitsin kertovan siitä, että tubettajat lataavat viihteellistä sisältöä. Jossain
määrin videoiden katsomisen voi tulkita olevan Olivialle koukuttavaa, sillä hän odottaa uutta
sisältöä. Tämä kommentti kertoo myös positiivisten tunteiden kohtaamisesta. Yleisesti ottaen
tubettajien ja vloggaajien sisällöt ovat lasten mielestä viihdyttävää katseltavaa. Useista
kommenteista välittyi, että videot ovat koukuttavia, ja ne usein naurattavat. Sosiaalisessa
mediassa ilon kokemukset ovatkin oleellisia (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2021b;
Milosevic & Vladisavljevic, 2020).
Nämä tulokset mukailevat Robbin ja Rideoutin (2019) tutkimuksen tuloksia, sillä he havaitsivat
67%:n 9–12-vuotiaista lapsista nauttivan videosisällöistä huomattavissa määrin. Sen lisäksi,
että lapset viihtyvät sosiaalisen median parissa, voi sen sisällöistä myös oppia asioita tai taitoja
(Ofcom, 2022). Esimerkiksi Haddon, Livingstone ja Ólafsson (2014) kirjoittavat internetin
käytön mahdollistavan yleisesti oppimista, osallistumista ja luovuutta. Aikaisemmissa
tutkimuksissa on havaittu, että suuri osa 12–17-vuotiaista lapsista käyttää internetiä uusien tai
erityisten taitojen oppimiseen (Ofcom 2022). Myös tässä tutkielmassa esiintyi paljon videoilta
oppimista. Omissa haastatteluissani nousi lisäksi esiin, että lapset kokivat videoiden
katsomisesta näihin liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. Jaottelin nämä merkitykselliset
kokemukset sosiaalisiin ja yhteisöllisiin, oppimiskokemuksiin sekä erilaisten tunteiden
ilmaantumiseen.
Usein kysyttäessä lapselta suoraan videoilta opituista asioista, ei vastausta osattu antaa.
Myöhemmässä vaiheessa kuitenkin kävi ilmi, että videoilta on loppujen lopuksi opittu jotain.
Lapset olivat oppineet katsomiltaan videoilta käden taitoja, englantia sekä Minecraftin ja
muiden pelien, kuten Robloxin, pelaamista. Englannin oppiminen videoilta on todettu
tehokkaaksi muun muassa Mayoran (2009) sekä Wangin ja Chenin (2020) tutkimuksissa.
Lisäksi jotkut tutkielmani lapset olivat oppineet tubettajien videoiden avulla Minecraftin
salaisuuksia, joita pystyivät omassa pelaamisessaan hyödyntämään. Muun muassa Sjöblom ja
Hamari (2017) ovat tutkineet syitä nimenomaan pelivideoiden katsomiselle. Heidän
tutkimuksessaan pelivideoiden katsomista perusteltiin kognitiivisilla, sosiaalisilla ja tunteisiin
liittyvillä tekijöillä sekä väylänä rentoutumiseen. Myös Matsuin, Sapienzan ja Ferraran (2020)
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tutkimuksessa toisten pelaamisen katsomista perusteltiin rentoutumisella. Rentoutumista ei
varsinaisesti omassa tutkielmassani esiintynyt, mutta kognitiiviset, sosiaaliset ja tunteisiin
liittyvät tekijät ilmenivät aineistossa yleisesti. Seuraavissa lainauksissa ilmenee videoiden
katsomisen kognitiivisia puolia, jotka liittyvät oppimiseen ja viihtymiseen.
Otto: No jostain videoista esim yhestä Kakkuh-videosta ku se tekee Maincräft-videoita,
nii miten pystyy, öö jos tippuu korkeelta niin miten olla tap – tapahtuvan mitään, öö nii
koittaa laittaa veden, öö, just siihen alle, niin sulle ei tapahu mitään.
Leo: Mää katon sellasta englanninkielistä tyyppiä kenellä on tosi paljon rahhaa että se
tekkee kaikkia että kuka pystyy öö koskettaa eniten vaikka öö Ferraria ja sitte se saa sen
Ferrarin ja tosi paljon rahhaa.
Haastattelija: Okei. Sää ymmärrät sitä englantia vai onko siinä tekstit?
Leo: Ossaan mää vähän – on siinä vähä niinku – kyllä vä – mää sitä vähän ymmärrän.
Haastattelija: … Ooksää ehkä oppinu sitte englantia sen videoitten kautta?
Leo: Joo.
Neea: Noo, mmm, no en mää oo kauheesti mitään oppinu.
Julie: No mää välillä katon jotain eri kielisiä, mutta no kyl mää vähä niinku englantiaki
siinä oppinu.
Haastattelija: … Sannoikko sää että sää olit tehny niitä … crafts … ?
Julie: Joo.
Neea: Tai no oon määki niitä kattonu, nii oon mää niistäki oppinu.

Esimerkiksi Leon kommentista voidaan havaita, että hän on voinut jollakin tasolla oppia
englantia tubettajan videoilta. Varmuutta tästä väitteestä ei ole, sillä esittämäni kysymys saattoi
olla liian johdatteleva. Englantia sisältävien videoiden katsomisen lisäksi rahan mahdollisuudet
vaikuttavat muun muassa Leon mielestä kiehtovilta. Leo kuvailee katsovansa MrBeastin
videoita, joka on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista tubettajista (Google, 2022). Raha
onkin yksi tubettajien elämää määrittävä piirre (Shiryaeva et al., 2019), jonka toin esiin
teoriaosuudessa. Julien kommentista puolestaan havaitsin hänen oppineen englantia ja
kädentaitoja. Neean kommentti toimii esimerkkinä siitä, etteivät kaikki lapset aluksi
huomanneet oppineensa videoilta mitään, mutta tässä Neea huomasi kuitenkin lopuksi
oppineensa kädentaitoja. Vastauksissa esiintyi lisäksi piirtämään oppiminen videoiden avulla.
Olivian ja Auroran kommentit sen sijaan olivat poikkeuksellisia, sillä he havaitsivat
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vahvistaneensa omia käsityksiään tyttöjen ja poikien välisistä eroista värien mieltymyksen
suhteen.
Olivia: Noo siitä mää saatan vaikka oppia että tai sillee että mää kyllä tietäisin sen, mutta
että mää kuiteski tai sillee että mää en oo aivan varma, mutta sitte ne niinku kertoo että
ne se niinku että tyttöjenki väri voi olla vaikka vihree ja sininen, ja sitte poikien punanen
ja pinkki vaikka.
Aurora: Nii ja sitte että niinku ei poikien väri oo pakko olla vaikka sininen, se voi olla
tyylii esim. pinkkiki että ei oo pakko olla sininen.
Olivia: Ja semmonen että vaikka pojillaki vois olla vaikka punanen huppari. Ja tytöillä
vois vaikka olla sininen, tai joku vihree.

Olivia ja Aurora olivat siis vahvistaneet arvokäsityksiään. Aurora ei kuvaillut katsovansa
samoja Galaxin sisältöjä kuin Olivia, mutta yhtyi silti hänen kommenttiinsa sukupuolten
välisistä värimahdollisuuksista. Kenties Olivia toi oppimiaan arvoja näkyviin Auroralle.
Tällaista koulun ulkopuolista oppimista YouTubesta lapset kuvailevat hauskaksi, ainakin
Dyosin (2018) tutkimustulosten mukaan. Hänen tutkimuksessaan lapset olivat oppineet muun
muassa pelien pelaamista, skeittausta, jalkapallotemppuja, kierrätysmateriaalien käyttöä sekä
piirtämistä. Samantyylisiä taitoja olivat oppineet myös haastattelemani lapset. Itseohjautuvat
oppijat haluavatkin Bonkin, Kimin ja Xun (2016) tutkimuksen mukaan kokea hauskuutta,
valinnanvaraa, kontrollia ja vapautta oppiessaan.
Sosiaaliset ja yhteisölliset kokemukset tutkielmassani nousivat siitä, että useat lapset katsoivat
tubettajien tai vloggaajien videoita yhdessä perheenjäsenten kanssa, keskustelivat videoista
kavereiden kanssa tai olivat oppineet alun perin seuraamaan vloggaajia tai tubettajia
perheenjäsenen tai kaverin kautta. Kuten olen aiemmin tuonut ilmi, ovat Strasburger, Jordan ja
Donnerstein (2010) 8–18-vuotiaiden lasten mediankäyttöä tutkiessaan havainneet, että he
hyötyvät siitä muun muassa sosiaalisen yhteydenpidon osalta. Osa haastattelemistani lapsista
kertoi käyttäneensä sosiaalisen median palveluita sisältöjen jakamiseen kavereille ja
perheenjäsenille. Epäselväksi tosin jäi se, olivatko ne nimenomaan tubettajien tai vloggaajien
sisältöjä. Osa lapsista oli oppinut tubettajien tai vloggaajien videoiden katsomisen alun perin
perheenjäseneltä tai kaverilta. Tästä toimivat esimerkkeinä Emilia, Ellen, Leo sekä Olivia.
Emilia: No ku mun isi kattoo aika paljon juutuubia … nii sitte mää alkoin yhtäkkiä oppiin
et pitäskö munki kattoo.
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Ellen: Almalla on pikku-juutuub ja iso-juutuub. Mää joskus vahingos katon myös tota
pikku-juutuubbii. ku mun pikkusisko on vaa sillee ainaku sen vaikka panee pois nii se
alkaa suuttua ja vihastua. Se voi repiä myös tukasta.
Leo: Mulla on niinku, öö – meiän – mulla on niinku öö viis niinku vanhempaa isosiskoa
tai isoveljeä. Kyllä mää, me, ne aina kattoo jotaki videota että mää meen aina kattoo
niitten kaa.
Olivia: Semmonen että jos me katotaa vaikka Kummelia – sitää, iskän puhelimesta …
Mutta jos me katotaan vaikka roolipeliä, nii sitte –

Myös muut olivat katsoneet videoita alun perin perheenjäsentensä, mukaan lukien vanhempien
tai nuorempien sisarustensa kanssa, ja saaneet vinkkejä videoihin heiltä. Emilian isä ei
kuitenkaan välttämättä ole nimenomaisesti opettanut Emiliaa videoiden katsomiseen, vaan
Emilia on voinut itse kiinnostua isänsä selaamista sisällöistä. Jotkut taas löysivät videot alun
perin kaverinsa kautta, toiset puolestaan eivät muistaneet, miten olivat sisällöt alun perin
löytäneet.
Sosiaalisiin ja yhteisöllisiin kysymyksiin liittyen huomasin, että lapset voivat puhua tubettajista
tai vloggaajista sekä heidän videoistaan kavereiden kesken. Tämä ei sisältynyt
haastattelukysymyksiin, mutta näkyi läpi useiden haastattelujen. Vertaisten kanssa jaettuja
kokemuksia on useissa tutkimuksissa ja julkaisuissa kuvailtu merkityksellisiksi monella elämän
osa-alueella (see e.g. Bagwell et al., 2015; Hartup, 1999; Kippola-Pääkkönen, 2018). Muun
muassa tässä luvussa siteeratut lasten keskustelut ovat oivia esimerkkejä siitä. Asioiden ja
taitojen oppimisen, positiivisten tunteiden kokemisen sekä yhteisöllisten ja sosiaalisten
kokemusten lisäksi lapset tuntuivat saaneen videobloggaajien ja tubettajien videoiden
sisällöistä ideoita ja motivaatiota oman kanavan perustamiselle. Motivaation syitä ja tubetuksen
aiheita käyn tarkemmin luvussa 4.3.2, mutta tähän lukuun olen sisällyttänyt vielä oman
tubetuskanavan perustamisen tarjoamat merkitykselliset kokemukset, jotka liittyvät tunteisiin.
Suurin osa haastattelemistani lapsista, joilla oli haaveena oman tubetuskanavan perustaminen,
halusi kommentteja ainoastaan silloin, jos ne olivat positiivisia. Positiivisilta kommenteilta
toivottiin kehuja. Negatiivisia kommentteja yleisesti ottaen pelättiin. Jotkut olivat kuitenkin
valmistautuneet näihinkin. Pari lasta ainakin väitti, että ei välittäisi näistä kommenteista
ollenkaan. Yksi lapsi oli puolestaan täysin valmis vastaanottamaan kaikennäköiset kommentit.
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Ennen seuraavaa tekstinpätkää lapsilta kysyttiin, haluaisivatko he kommentteja omiin
videoihinsa.
Emilia: Sellasia että ”mä tykkään tästä, mä tykkään tästä!”
Oliver: Mää haluun kaikkia kommentteja.
Aino: Mää en taho yhtäkään kommenttia! *huutaa isoon ääneen*
Haastattelija: Minkä takia Oliver haluais kaikkia kommentteja, siis negatiivisetki passaa
sulle?
*Oliver nyökkää*
Aino: Koska sitten neee, ööö, koska ne puhuu sitten, saattaa puhua ilkeitä.
Emilia: Ööö, no jos ne vaikka kehuu mua jotenkin … Mutta siinä on se puoli et jos ne
haukkuu mua.

Yllä olevan katkelman viesti lienee se, että lapset hakisivat videoiden julkaisulla nimenomaan
vertaistukea. Kuka tahansa meistä on varmasti valmis vastaanottamaan positiivista palautetta,
mutta vaatii henkistä kypsyyttä ottaa vastaan negatiivisia kommentteja, varsinkaan jos ne eivät
ole rakentavia. Sosiaalisen median varjopuolia onkin muun muassa kiusaamisen kohteeksi
joutuminen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2021b; Milosevic & Vladisavljevic, 2020).
Lapset ovat erittäin tietoisia negatiivisen kommentoinnin mahdollisuudesta, mutta yksikään
haastatteluihin osallistuneista lapsista ei ainakaan myöntänyt lähettäneensä yhtään tämän
sävyistä kommenttia muille. Yleisesti ottaen lapset eivät hyväksyneet negatiivissävytteisiä
kommentteja. Aiemmin mainitsemani ”alapeukkujen” määrän poistaminen näkyvistä estää
aloittelevien sisällöntuottajien maalittamista negatiivisella palautteella, mikä on koettu
epäreiluksi heidän mielestään (Perez, 2021). Tämä luo varmasti pienempää kynnystä oman
kanavan perustamiselle.
Muun muassa Eickhoff ja de Vries (2010) ovat havainneet lapsille sopivia YouTube-videoita
tutkiessaan, että nimenomaan videoihin kirjoitetut kommentit ennustivat videoiden sopivuutta
lapsille. Sitä vastoin Langen (2008) tutkimuksessa havaittiin kommenttien selittävän enemmän
kommentoijien välistä vuorovaikutusta kuin videon sisältöä. Omassa tutkielmassani
esimerkiksi Otto ja Sami tiesivät jo, miten toimia sellaisessa tilanteessa, jos ikäviä kommentteja
ilmestyy heidän kanavilleen. Heiltäkin kysyttiin ennen seuraavaa otetta, haluaisivatko he
kommentteja videoihinsa.
Otto & Sami: Joo.
Otto: Ja tykkäyksiä ja tilauksia ja näyttökertoja.
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Sami: Joo todellaki.
Haastattelija: No entä jos sinne tullee joku ilkee kommentti?
Sami: Sitte me vastasa, mää vastaisin siihen että, jos se enää kertaakaan ilkeilee nii mää
pistän siltä sillee että, pois että, se ei voi niinku kommentoida sinne niistä mun videoista.
Otto: Eli mää bännäisin sen. Mää bännäisin sen.

Kuten olen useaan otteeseen tutkielmaani tuonut ilmi, sosiaalisissa verkkoyhteisöissä
mahdollistuu vuorovaikutuksen kokemus, mikä voi YouTubessa tapahtua kommentoimalla,
videon arvostelulla, videon lisäämisellä suosikikseen (Lanius, 2011) tai jakamalla sen muissa
sosiaalisen median palveluissa (Castillo-Abdul et al., 2020). Vuorovaikutus kommentoinnin
muodossa eroaa kasvokkain tapahtuvasta kohtaamisesta monessa mielessä. Kun kasvokkain
tapahtuvassa kohtaamisessa tulkintoja ilmausten merkityksestä voi lukea puhujan kasvoilta ja
eleistä, täytyy verkossa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa hakea merkityksiä sivuston
rakenteesta, sitä määrittävistä säännöistä, aiemmin ladatusta sisällöstä tai kysymällä tarkoitusta
suoraan toiselta osapuolelta. Lanius lisää vielä, että kommentointi verkkoyhteisöissä opetellaan
muun muassa muiden kommentteja lukemalla. (Lanius, 2011.) Useat tutkielmani lapsista olivat
lukeneet videoihin kirjoitettuja kommentteja ja jotkut olivat myös kirjoittaneet niitä itse. Tämä
kertoo kenties osaltaan siitä, että lapset vasta harjoittelevat sosiaalisissa verkkoyhteisöissä
osallistumista kommentoinnin muodossa. Sen sijaan videoista tykkääminen ja niiden jakaminen
ovat pienemmän kynnyksen osallistumismahdollisuuksia. Nämä voivat olla Buckinghamin
mainitsemia lasten keinoja saada ääntään kuuluviin (2007).
Kuten aiemmassa luvussa kävi ilmi, usein tubettajat osallistuttavat katsojakuntaansa pyytämällä
heiltä kommentteja livestriimeihin tai jo ladattuihin videoihin. Lapset olivat YouTuben ohella
kommentoineet TikTokiin, mutta varmuutta siitä ei tullut, olivatko näiden kommenttien
vastaanottajat tubettajia ja vloggaajia. Osa lapsista ei kuitenkaan ollut kommentoinut videoihin
lainkaan. Tätä perusteltiin osin sen takia, etteivät lapset tienneet, oliko heillä lupaa tehdä niin.
Seuraavassa katkelmassa Vanessa ilmaisee lähettävänsä kommentteja ainoastaan isän
suostumuksella. Ennen alla olevaa keskustelua lapsilta on kysytty, ovatko he kommentoineet
tubettajien videoihin.
Vanessa: Noo joo. Mulle tullee semmonen tilihomma nii mun pittää aina pyytää isiltä
lupa siihen et mää voin.

69

Otto: Mää oon laittanu että, öö ku, yks Weksi, öö sano että, öö, tsk, öö, että se nolas
ittensä öö kaupassa ku se sano vahingossa öö sille öö automaattijutulle että en ota kuittia
siinä, nii mää laitoin että, öö se kysy että onks sulle käyny näin nii mä sanoin että ei oo.
Haastattelija: Minkälaisiin videoihin?
Julie: No, sellasiin kivoihin, ja sitten, nii vaikka jos ois vaikka, etsi nää kaikki ja laita
kommenttiin löysitkö kaikki niin sit mää vaikka laitan kaikki, tee helpompi, eiku
vaikeempi. *nauraa*
Neea: Noooo, määki kommentoin niihin kivoihin… Ja sitten ku on live, nii sit mää välillä
niihinki.
Eevert: Nii. Sitte mää oon juutuupissa myös kommentoinu ku, öö, öö se van aina
livestriimaa.
Julie: Määki oon juutupessa kommentoinu aina ku, öö, jotku tekee vaikka niinku,
Minecrafteja, nii, öö, striimaa, nii sitte mää oon aina laittanu sinne että, että, öö, jotaki.
Eevert: Nii ja sitte ne aina öö kyssyy sillon että mitä mun pitäs nyt tehä että –
Leo: Että äkkiä kaikki kirjottammaan lälälälälälä … Ja sinne sitte, että kukkaan ei saa
selvää.

Neean ja Julien kommentointi ”kivoihin” videoihin voi kertoa osaltaan siitä, että he eivät halua
pahoittaa sisällöntuottajien mieltä kommentoimalla jotakin ilkeää näiden videoille, vaikka eivät
pitäisikään niistä. Halukkuus kommentointiin lähtenee usein osallistumisen tai vertaistuen
tarpeesta. Tutkielmaan osallistuneet lapset vielä harjoittelivat sosiaalisen median käyttäjänä ja
tuottajana toimimista. Suurella todennäköisyydellä nuorella iällä sosiaalisen median käytön
aloittanut lapsi jatkaa sen käyttöä ja kehittyy siinä, siirtyen yhä uusille palvelimille,
kokeilemaan yhä uusia asioita. Tutkielmani tulokset voivat ennustaa haastattelemieni lasten
median käyttöä, mikä tekee mediakasvatuksen roolin nuorille lapsille ja heidän huoltajilleen
vieläkin tärkeämmäksi. Tällaista sosiaalisen median käytön ennustettavuutta mukailee muun
muassa Jordanin ja Romerin (2014) tutkimus, jossa havaittiin median käytön lisääntyvän lapsen
vanhenemisen myötä.
Aiempi tutkimus videoiden hyödyistä onkin keskittynyt huoltajien näkemykseen. Esimerkiksi
IRO:n (2019) tutkimuksessa 28% vanhemmista koki lapsen videoiden katselun olevan erittäin
tai hyvin hyödyllistä lapselle. 46% taas oli sitä mieltä, että lapsi altistuu haitallisille
verkkosisällöille erittäin tai hyvin todennäköisesti. 33% vastaajista raportoi lapsen hyötyvän
sosiaalisen median kautta saamastaan sisällöstä ja kontakteista – vain 20% oli täysin tai melko
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eri mieltä tästä väitteestä. Lisäksi digitaalisten päätelaitteiden äärellä olo koettiin selvästi
huonommin lasten elämää kuvaavaksi toiminnaksi kuin esimerkiksi ulkona pelaaminen
kavereiden kanssa. (IRO, 2019.) Aikuisten näkemykset esimerkiksi videoiden hyödyistä voivat
kuitenkin selkeästi poiketa lasten näkemyksistä, sillä heidän kokemusmaailmansa on erilainen
kuin aikuisen.
Tämän luvun perusteella voidaan todeta, että lapset kokevat merkityksellisiä asioita tubettajien
ja vloggaajien videoilta. Tärkeitä lapsille ovat osallistumisen kokemukset, peleistä ja
muunlaisesta sisällöstä oppiminen sekä yhteisestä mielenkiinnonkohteesta puhuminen
vertaisten kanssa. Sisältöjen parissa viihtyminen ja ajan viettäminen koettiin samoin
tähdellisiksi. Lisäksi haastattelujen aikana huomasin, kuinka merkityksellistä lapsille oli päästä
puhumaan tästä heille tärkeästä asiasta vertaisten lisäksi aikuisen, eli tässä tapauksessa
haastattelijan, kanssa. Videoiden katsomista yhdessä jonkun kanssa ei puolestaan nostettu
keskusteluissa merkittäväksi kokemukseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapset eivät
kokisi sitä merkitykselliseksi asiaksi, sillä esimerkiksi Mediakasvatusseuran (2016) Huhtasen
kirjoittamassa julkaisussa todetaan, että lapset kokevat muun muassa pelaamisen olevan
mukavampaa kaverin kanssa. Yhdessä pelaaminen ja pelistä puhuminen ovat tärkeitä asioita
lapsen kokemuksissa. (Huhtanen, 2016.) Onkin mielenkiintoista havaita, että internetin
käyttötarkoitukset eivät ole juurikaan muuttuneet 2000-luvun alun tutkimuksissa mainituista
tiedonhausta, viihteestä/viihtymisestä, tylsyyden helpottamisesta sekä kommunikoinnista
(Livingstone, 2003). Sekä McDoolin et al. (2020) tutkimus että oman tutkielmani tulokset
johdattelevat samanlaisia linjoja. Edellä mainittuja asioita tehdään yhä, mutta eri suhteessa.
Esimerkiksi tiedonhaku on osin vaihtunut arkioppimiseen ja kommunikoinnin tilalla
korostetaan internetin sosiaalista ja yhteisöllistä puolta, ainakin oman tutkielmani tuloksia
lukien.
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4.3.2 Tubettajien elämä nähdään suurelta osin positiivisessa valossa.
Yläluokan ”Tubettajien elämä nähdään suurelta osin positiivisessa valossa” alle muodostuivat
alaluokat 1.) Tubettajien ja vloggaajien videot voivat tarjota ideoita oman kanavan
perustamiselle, 2.) Tubettajien ja vlogaajien videoiden katsominen motivoi oman kanavan
perustamiseen sekä 3.) Tubettajien elämäntapaa ihannoidaan. Taulukossa 8. ovat tämän luvun
tulokset tiivistetysti esitettynä.
Taulukko 8. Yläluokan ”Tubettajien elämäntapa nähdään suurelta osin positiivisessa valossa”
tiivistetyt tulokset.
Pelkistetty ilmaus

Alaluokka

Yläluokka

Omalla kanavalla voidaan julkaista pelivideoita

Tubettajien ja
vloggaajien videot
voivat tarjota ideoita
oman kanavan
perustamiselle

Tubettajien elämä
nähdään suurelta
osin
positiivisessa
valossa

Omalla kanavalla voidaan julkaista haastevideoita
Omalla kanavalla voidaan julkaista videoita
nukkejen elämästä
Oma kanava voi auttaa ihmisiä
Tubetus nähdään hyvänä ammattivalintana (raha,
julkisuus)
Tubetus nähdään mahdollisuutena uusiin
kaverisuhteisiin

Tubettajien ja
vloggaajien videoiden
katsominen motivoi
oman kanavan
perustamiseen

Tubettaminen tarjoaa osallistumisen kokemuksia
Tubettajien
elämäntapaa
ihannoidaan

Tubettaminen on kivojen videoiden tekemistä ja
lataamista sekä haasteiden toteuttamista
Tubettaminen on kavereiden kanssa olemista
Tubettaminen on pelaamista
Rahaa voi ansaita hauskasta tekemisestä
(tubettamisesta)

Lapset, joilla oli toiveissa oman kanavan perustaminen, saivat inspiraatiota ja motivaatiota
suosikkitubettajiensa tai -vloggaajiensa sisällöistä. Kuten olen aiemmin analyysiosiossa tuonut
ilmi, eniten lapsia kiinnostavat peli- ja haastevideot. Osa lapsista oli jo toteuttanut joitakin
näkemiään haasteita, mutta he eivät olleet kuvanneet näitä videolle. Seuraavista kommenteista
näkyy, että tubetuksen tai vloggaamisen aloittamista harkitaan jo vakavasti, sillä siihen
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tarvittavaa välineistöä on toiveena joululahjaksi. Kommentit kertovat lisäksi siitä, että
tubettajien ja vloggaajien elämästä tiedetään jo jonkin verran.
Mikael: Nii tuota mää saatan saaha oman tube-kanavan 13- tai 12-vuotiaana.
Eemil: Äiti sano että mää saan 10-vuotiaana oman tube-kanavan jos mää haluan … Sitte
ku mää oon kymmenenvuotias – ku mää oon kymmenen sitte ku on joulu nii mää toivon
joululahjaksi semmosen hyvän kameran.
Mikael: Ja kannattaa toivoa mikkiäki.
Eemil: Mää toivoin lahjaksi joululahjaksi semmosen puhelimen, jota voi näin vaan
kääntää, nii sillee vähä niinku tietokonetta vaa sitä puhelinta voi vähä niinku kääntää
sillee niinku et se on puoleksi niinku alhaalla ja puoleksi niinku tuolla. Se maksaa öö
varmaan – kolkyt euroa.
Emilia: Nii, mun mielestä on kiva tehä jotain semmosia tanssivideoita tai haastevideoita,
niinku johonki juutubiin tai jonnekki TikTokkiin, ei minnekkään hitsin puhelimeen,
jonnekki peruskameraan, se ei oo yhtään hauskaa.
Haastattelija: Eli se on hauskaa ku saa jakaa sitä?
Emilia: Mm.

Kuten aiemmin todettua, alkoi internetin kehitys nimenomaan sosiaalisista lähtökohdista
(Armstrong & Hagel, 1996), ja sosiaaliset verkkoyhteisöt ovat väyliä, joiden kautta pääsee
käsiksi erilaisiin yhteisöihin sekä ihailemiinsa henkilöihin (Boyd, 2015). Niiden kehittyminen
on nykyisellään tarjonnut lapsille yhä parempia mahdollisuuksia osallistumiseen. Erityisesti
Emilian kommentista nousee videoiden jakamisen halu, minkä voi tulkita osaksi osallistumisen
tarvetta. Hän kuvailee pelkkien videoiden kuvaamisen olevan tylsää, mutta niiden jakaminen
muille on hänen mielestään hauska osuus. Esimerkiksi Ofcomin tutkimuksessa on havaittu, että
31% 3–17-vuotiaiden ikäryhmästä oli luonut videosisältöä itse. Videosisällön tuottamisen
huomattiin lisääntyvän iän myötä. (Ofcom, 2022.) Useat lapset, jotka olivat omassa
tutkielmassani suunnitelleet tubettamisen aloitusta itse, aikoivat tehdä videoita Minecraftista tai
muista peleistä sekä erilaisista haasteista. Emilia oli ainoa, joka mainitsi tanssivideoiden
tekemisen. Hänen halunsa jakaa tällaisia videoita voi lähteä omien taitojen esittelyn tarpeesta.
Kenties hän näin rakentaa itseluottamustaan sekä hakee oman äänensä löytämistä, joiden Green
ja Hannon ovat todenneet olevan keskeisiä sosiaalista mediaa määrittäviä seikkoja (2007).
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Lisäksi tässä sisällön tuottamisessa pelaa osaansa luovuus (Ólafsson et al., 2013, s. 6) tanssin
muodossa.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuonna 2016 ilmestyneessä raportissa kerrotaan, että 10–11vuotiaista pojista bloggaa, pitää videoblogia tai tubettaa noin 5% siinä missä saman ikäryhmän
tytöistä tätä tekee 20% (Tuorila, 2016). Tämän tutkimuksen tulokset eroavat oman tutkielmani
tuloksista. Kuusi poikaa ja kolme tyttöä ilmaisi haluavansa tubettaa. Yksi tyttö harkitsi lisäksi
vloggaamista. Kaksi poikaa ja neljä tyttöä puolestaan harkitsi tubettavansa jonain päivänä.
Yksikään lapsi ei kuitenkaan sanonut, ettei haluaisi tubettaa tai vlogata ollenkaan. Lasten
mielipiteet voivat kuitenkin muuttua siihen mennessä, kun oman kanavan perustamisen aika
vihdoin olisi. Muun muassa pelivideoiden kuvaamista perusteltiin sillä, että esimerkiksi
Minecraft on hyvä ja suosittu peli. Kanssapelaajien auttaminen nousi joissain keskusteluissa
tärkeäksi motivaattoriksi. Samilta ja Otolta kysyttiin, minkä takia he lisäisivät videoita
YouTubeen.
Sami: No, no, tehä niinku että, saa, nä-näyttää niinku joillekki muille, että jos joku vaikka
pelaa sitä, mitä meki, sitä My universea Oton kaa, nii saa näyttää että niinku miten vaikka
sitä pelataan jos se on ladannu eikä se tiiä, e – ku päästään vaan sieltä y – ykkösplaneetalta
pois eikä, öö tajua mitä siinä tehään niin, ke – näyttää niinku niille että mitä siinä tehään.
Haastattelija: Joo, eli vähän niinku auttaa toisia, sitte siinä?
Sami: Nii.
Otto: Ja siis laut – ossaa vaan – tai, niinku, poistaa vaan jostain laittaa semmosen sää et
käytä sitä peliä, ja lataa uuestaan sitten tää – näyttää että mitä siinä pitää tehä.
Haastattelija: … Sää haluaisit siis kans auttaa?
Otto: Joo.

Voidaan päätellä, että Sami ja Otto ovat saaneet tukea omaan pelaamiseensa tubettajien
videoilta, sillä heille itselleen on kehittynyt halu auttaa muita. Tämä liittyy teoriaosiossa
mainitsemaani vastavuoroiseen vertaisoppimiseen (Green & Hannon, 2007, s. 16). Sosiaaliset
verkkoyhteisöt mahdollistavat siis vertaisilta oppimista ja vertaisille opettamista, mitä muun
muassa Sami ja Otto halusivat videoillaan saavuttaa. Seuraavasta tekstikatkelmasta nähdään,
että lasten ideat omalle tubetuskanavalle noudattelevat pitkälti samaa kaavaa kuin heidän
seuraamiensa tubettajien videot. Lisäksi lapset haluavat tehdä näistä tubettajien toteuttamista
haasteista entistäkin haastavampia. Ennen seuraavaa keskustelua lapsilta oli kysytty,
minkälaisia asioita he julkaisisivat omalla kanavallaan.
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Benjamin: Kaikenlaisia juttuja mitä keksii … sitten vaikka 24 tuntia ilman vaikka sähköä.
Ja tommosia haastevideoita vaikka.
Eemil: Vaikka, vaikka... Roni Bäck teki kerran sellasen videon että 24h vaan
KAHDELLA eurolla. Nii se oli hyvä.
Mikael: Nooo haastevideoita … No vaikka 24h vaikka tuollaaa … Öö eurolla.
Eemil: Mää oisin ottanu vaan kymmenellä sentillä … Niin tota mää ottaisin semmosen
haasteen että tota eläisin metsässä kolmekymmentä tuntia.

Tällaiset toiveet voivat kertoa kokemuksen- tai seikkailunhalusta. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi
ne voivat kertoa siitä, että lapset haluavat samanlaisia kokemuksia kuin idoloimansa vaikuttajat.
Lasten toteuttamia haasteita ovat tutkineet muun muassa Deslandes, Coutinho, Ferreira ja Flach
(2020) sekä Khasawneh et al. (2021), mutta heidän tutkimuksensa keskittyvät vaarallisten
haasteiden toteutukseen. Tutkielmani lasten mainitsemia haasteita olivat muun muassa
selviäminen eurolla päivässä, selviäminen metsässä tietyllä rahasummalla sekä vuorokauden
oleminen ilman puhelinta. Aikuisten on kuitenkin syytä tarkkailla lastensa käytöstä ja puhua
heidän kanssaan mahdollisten vaarallisten haasteiden näkemisestä videoilla. Haastattelemieni
lasten mieliin olivat jääneet kuitenkin viattomat haasteet, muun muassa Roni Backin haaste
metsässä selviytymisestä.
Ainakin yksi haastattelemani tyttö halusi aloittaa vloggaamisen; hänen seuraamistaan
sisällöntuottajista 2/5 olivat vloggaajia. Tämän lapsen kiinnostus kohdistui siis osin lifestylesisältöjen katsomiseen ja myöhemmin niiden kuvaamiseen. Lifestyle-videoiden on todettu
kiinnostavan lapsia esimerkiksi Castillo-Abdulin et al. (2020) tutkimuksessa. Heidän
tutkimuksessaan esiin nousivat myös pelivideot, joiden puolesta tutkielmani pojat puhuivat
usein haastevideoiden lisäksi. Nämä sisällöt nousivat kuitenkin lähes samalla tasolla myös
tyttöjen vastauksissa esiin. Sen sijaan yhtenä poikkeavuutena ilmeni kiinnostus nukkejen
kuvaamiseen. Ennen seuraavaa tekstikatkelmaa Julie oli ilmaissut haluttomuutensa oman
kanavan perustamiseen, mutta muutti melko pian mieltään.
Julie: Tai kyl mää vii – tai kyllä mää haluaisin tehä yhtiä … No sillee niinku, no siitä
elämän siitä, ja sit niinku nukella silleen.
Haastattelija: Nii että sää näyttelisit nukeilla niinku elämää?
Julie: Mm.
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Kenties Julie ei halua jakaa omaa henkilökohtaista elämäänsä internetiin, vaan tekee sen
mieluummin nukkejen avulla. Tähän saattaa liittyä myös useiden lasten esiin tuoma tieto siitä,
että omia kasvojaan ei välttämättä kannata näyttää videoilla. Yleisesti oman kanavan
perustamista selitettiin sillä, että haluttiin rahaa, julkisuutta ja/tai kavereita. Kaksi
ensimmäisenä mainittua ovat niin sanottua yleisempää tietoa kuin viimeisenä mainittu.
Kavereiden saaminen yllätti ainakin minut, mutta muun muassa Lange (2008) on todennut
YouTube-kanavien tarjoavan mahdollisuuksia kaverisuhteiden luomiselle. Ehkä en itse
ajatellut tuon toiveen erottuvan lasten näkemyksissä niin voimakkaana kuin se tutkielmassani
esiintyi.
Useat lapset halusivat lisäksi viihdyttää sisällöillään. Lisäksi se, että lapset toivoivat saavansa
tubetuksen tai vloggauksen kautta kavereita, tukee aiempaa havaintoani siitä, että tubettaminen
ja vloggaaminen voivat tarjota sosiaalisia kokemuksia. Suosittu tubettaja Mmiisas kertoo, että
tubettamisessa on kyse henkilökohtaisen tiedon jakamisesta katsojalle. Tämä on usein avain
vuorovaikutukseen, sillä katsojalle voi syntyä tunnesiteitä tubettajaan, samaan tapaan kuin
läheistä tai tuttua ihmistä kohtaan. Näin ollen katsojan ja tubettajan välille syntyy luottamus ja
katsojat voivat jakaa samankaltaisia kokemuksiaan tubettajalle sekä hakea näin vertaistukea.
Tässä Rotola-Pulkkilan ja Isotaluksen tutkimuksessa havaittiin kommunikaation lisääntyvän
huomattavasti, kun Mmiisas pyysi katsojia jakamaan omia kokemuksiaan tai kuulumisiaan.
(Rotola-Pulkkila & Isotalus, 2021.) Katsojien samaistumisen kokemukset liittyvät varmasti
osaltaan siihen, mitä esimerkiksi Singaporessa toteutetussa tutkimuksessa on havaittu.
Tutkimuksen mukaan tubettajat eivät pitäneet itseään julkkiksina, vaan tavallisen kaltaisina
kansalaisina (Abidin, 2015). Tutkielmassani esiintyneet lasten toiveet kavereiden saamisesta
saattavat liittyä oman tubettajan tai vloggaajan uran mukanaan tuomiin kaverisuhteisiin tai
siihen, että he ajattelevat ystävystyvänsä muiden sisällöntuottajien kanssa. Seuraavassa
tekstinpätkässä lapset perustelevat motivaatiotaan kanavan perustamiselle. Tässä katkelmassa
jää hieman epäselväksi Mikaelin lopullinen motivaatio kanavan perustamiseen.
Mikael: Koska mää haluan viisituhattakaksi euroa … Ja saaha katsojia, ja kavereita.
Ellen: Nii mää vaan tahon että kattojia ja myös rahaa, ja niist saa myös kavereita, jos
jokku tahtoo olla kaveri.
Mikael: Mää tahon pelkästään rahaa siitä vaan.
Eemil: Sää oot vaan rahan perään … No mää teen sen takia että mm, mää saisin tota et
mää saisin ees yhen kaverin mun katsojista.
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Haastattelija: Joo, okei. No mutta, jos mietitte että minkä takia te ite katotte niitä videoita,
nii eiks se oo sen takia että ne on niinku viihdyttäviä?
Ellen: Mää tahon viihdyttää muita.
Haastattelija: Nii, entäs muut? Ettekö te halua niinku viihdyttää muita? Ettekö sen takia
halua tehä niitä videoita?
Mikael, Ellen, Eemil & Benjamin: Haluan.
Haastattelija: Joo. Ette halua kuitenkaan julkisuutta niillä vai, haluatteko?
Mikael & Eemil: Halutaan.
Oliver: Saa katsojia ja faneja.

Mikaelin, Ellenin, Eemilin ja Benjaminin haastattelutilanteessa minulla saattoi haastattelijana
olla liian johdatteleva rooli sanavalintojen suhteen. Näin ollen nämä lasten kommentit
viihdyttämishalusta eivät välttämättä ole päteviä tutkimuksen tuloksia. Ellenin kohdalla tilanne
saattoi olla toinen. Hän saattoi joko huomata saman tien minun kysyvän heiltä
viihdyttämisenhalusta tai hän vastasi autenttisesti haluavansa itsekin viihdyttää videoillaan.
Oliver puolestaan oli ainoa haastatelluista, joka ilmaisi haluavansa ”faneja” videoidensa avulla.
Muut puhuivat yleisesti seuraajista tai katsojista. Tästä voisi päätellä, että hän haluaa saavuttaa
ihailua osakseen. Tämä kuuluu osaksi suosion tavoittelua aiemmin mainitsemani Shiryaevan et
al. (2019) esiin tuomien YouTuben sisältämien arvojen mukaan. Mikaelin kommentti
puolestaan lukeutuu heidän mainitsemaansa kuuluisuuteen ja rahaan, Ellenin ja Eemilin
kommentit taas mukailevat yhteyksien ja saavutettavuuden arvoja. Keskusteluotteen lopussa
lasten kommenteista esiin nousevat vielä viihdyttäminen ja julkisuus. Omaan tubetuskanavaan
liittyen muun muassa Ellen, Mikael ja Eemil ilmaisivat tietävänsä, että lapsetkin voivat ansaita
tubettamalla.
Ellen: Tubetuksesta saa rahaa.
Mikael: Nii saa, koska se on työ.
Ellen: Lapsekki voi olla työllä.
Mikael & Eemil: Nii voiki. Tixtuuki on vähä sillee vielä lapsi.

Mitä ilmeisimmin lapset näkevät tubettamisen hyvänä ammattivalintana, sillä he tuntuvat
ihailevan tubettajia ja heidän elämäänsä. Tästä kertovat aiemmin mainitsemani haaveet oman
kanavan perustamisesta, toiveet kavereiden saamisesta tubetuksen kautta sekä tubettajien
ideoiden käyttäminen omalla kanavalla. Myös jotkut sellaiset lapset, joilla ei ollut
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suunnitelmissa perustaa omaa kanavaa, tiesivät tubettajien tienaavan rahaa videoillaan.
Tubettajien elämä nähdään ennen kaikkia kivojen videoiden tekemisenä, haasteiden
toteuttamisena, kavereiden kanssa olemisena ja pelaamisena. Muun muassa Reinikainen (2020)
on todennut tubettajien olevan usean lapsen ja nuoren ihailun kohteita. Vuoden 2019
Tubeconissa vieraillut Reinikainen kertoo tuolloin 18-vuotiaan tubettajan Jennifer Käldin
kuvailevan seuraajiaan perheekseen. Myös Reinikainen ilmaisee tubettajien suosion perustuvan
kuvitellun kasvokkaissuhteen syntymiseen. Hän kertoo tubettajien ja vloggaajien videoiden
sisältävän ”My Day” -videoita, joilla seurataan tubettajan päivää, ”Haul”-videoita, joissa
puretaan ostoskassin sisältöä, pelivideoita Minecraftiin liittyen sekä haastevideoita, joiden
sisältöön katsojat voivat vaikuttaa esimerkiksi ehdottamalla tubettajille pizzan täytteitä.
Tubettamiseen sisältyvää osallistumista ja sosiaalisuutta ilmaisee myös Mikaelin ja Eemilin
keskustelu.
Mikael: No tosiaan tube-kanavakavereita, että kolme kaveria että me voiaa vettää sitä
pitkää tikkua. Sitte ku me ollaan vedetty pitkää tikkua niin me saahaan se joka vettää
pitemmän tikun saa päättää niille se joka hävis nii se saattaa päättää mikä rangaistus
vaikka heittää munan päähän.
Eemil: Mää voin olla – olla siinä vaikka kuvaaja.
Mikael: Hei haluaksää tulla mun tube-kaveriksi?

Mikaelin selittäessä yhdestä videoideastaan pojat intoutuivat jo suunnittelemaan videoiden
tekemistä yhdessä, mikä kertoo tubettajan työn sosiaalisten ja viihteellisten puolten lisäksi
samanlaisten kiinnostuksenkohteiden saattavan lapsia yhteen. Mikaelin ilmaisusta välittyy
Shiryaevan et al. (2019) luokittelemat arvot saavutettavuus sekä YouTuben mahdollistamat
yhteydet. Tämä näkyy hänen aikomuksessaan osallistaa katsojakunta oman kanavan
perustettuaan. Auroran kommentista näkyy, että videoiden halutaan menevän muiden
nähtäville. Hänen kommentistaan voi tulkita myös videoiden kuvaamisen olevan yhdessä
tekemistä.
Mikael: Mää oon kattonu niit kommentteja, ja sit ku mää tubetan nii, tota mää aattelin
tehä sillee, että mun katsojat nii tota ne pääsee mun videolle mut niitten pitää tehä vaan
kolme asiaa: tilata mut, tykätä mun videosta ja laittaa kommenttia.
Aurora: Nii, että mää en haluais kuitenkaa tehä jotain yksin että mää haluaisin tehä sen
jonku kaa, tai sitten et joku esim näkis sen.
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Myös nämä kommentit kertovat tubetuksen sosiaalisesta ja yhteisöllisestä puolesta. Tämän
tutkielman lasten voi ylipäänsä sanoa kokevan hyötyvänsä tubettajien ja vloggaajien
seuraamisesta. Näitä tuloksia johdattelee myös AudienceProjectin toteuttama tutkimus, jossa
on havaittu 41%:n suomalaisista kertovan sosiaalisella medialla olevan positiivinen vaikutus
heidän elämälleen, siinä missä vain 8% kokee vaikutuksen olevan päinvastainen (Werliin,
2020). Lapset eivät kuitenkaan vielä siinä määrin ole sisällä tubetuskulttuurissa, että olisivat
usein kohdanneet sen mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Alkuopetusikäisten lasten
osallistuminen rajoittuu ainakin tämän tutkielman perusteella suureksi osaksi videoista
tykkäämiseen ja niiden jakamiseen sekä satunnaiseen kommentointiin.
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5. Johtopäätökset ja pohdinta
Lapset hakevat pääsääntöisesti kokemuksia viihtymisestä ja erilaisten asioiden kokemisesta,
olivat ne sitten heille huonoksi tai hyväksi. Heiltä kuitenkin usein puuttuvat kyvyt asioiden ja
tekemisen kriittiseen tarkasteluun. Vaikka he siihen kykenisivät jollakin tasolla, se ei tuo
samanlaista turvaa kuin aikuisten suojelu. Ongelmallista tässä voi olla se, että aikuiset saattavat
ylisuojella lasta.

5.1 Johtopäätökset ja yhteenveto tuloksista
Muun muassa Folkvord et al. (2019) ovat todenneet lasten käyttävän YouTubea videoblogien
sekä hauskojen videoiden katsomiseen. Tutkielmani lapset kuvailivat katsovansa videoita
YouTubesta, Snapchatista sekä TikTokista. Lasten mainitsemiin sisältöihin kuuluivat sketsi-,
huumori-, lifestyle-, DIY- sekä pelivideot. Videoita katsottiin yleensä omalta älypuhelimelta,
mikä on todettu myös muissa tutkimuksissa (see Johnsmeyer et al., 2013; Merikivi et al., 2016).
Lisäksi lapset kuvailivat katsovansa tubettajien ja vloggaajien valmiin videomateriaalin lisäksi
heidän livestriimaustaan. Suomalainen startup-vaikuttaja Kuusela totesikin vastikään Ylen
aamussa elävämme uutta liven aikakautta (Kuusela, 18.05.2022).
Tubettajien ja vloggaajien videoiden katsomiseen käytettiin yleisimmin YouTubea, mikä myös
mukailee aiempia tutkimuksia (Castillo-Abdul et al., 2020; Marsh et al., 2019). Kenties
YouTuben suosio nojaa sen käytön monipuolisuuteen: sen käyttäjillä on mahdollisuus
rekisteröityä, luoda kanavia, muokata profiilejaan, lisätä kuvia, kirjottaa, kommentoida sekä
jakaa videoita muissa sosiaalisen median palveluissa (Castillo-Abdul et al. 2020). Jotkut
haastattelemani lapset käyttivät TikTokia ja Snapchatia videoiden selailun lisäksi omien
videoiden luomiseen. Näitä omia videoita ei kuitenkaan välttämättä jaettu palvelimelle. Yksi
lapsi käytti Twitchiä TocaBoca-pelin kuvaamiseen. Alkuopetusikäisellä lapsella Twitchin,
Snapchatin sekä TikTokin käyttö – ainakin oman tutkielmani tuloksia seuraten – tuntuu
kuitenkin olevan vielä melko marginaalista.
Sisällöt, joita lapset nimesivät ja joita katsoin tutkielmani toteutuksen aikana, olivat yleisesti
ottaen viihdyttäviä, ja osa tarjosi mahdollisuuksia oppimiseen. Viihtyminen onkin yksi
YouTuben käyttöä selittävä tekijä (Johnsmeyer et al., 2013). Opettavaisuudesta puhuisin lisäksi
suvaitsevaisuudesta oppimisen suhteen, sillä videoilla esiintyi monen näköisiä ihmisiä ja
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erilaisia persoonia, joita ei kommentoitu negatiiviseen sävyyn. Toisin kuin esimerkiksi
näyttelijöillä ja artisteilla ulkonäkö on suuressa roolissa, useat vloggaajien ja tubettajien sisällöt
keskittyvät asioiden tekemiseen eivätkä fyysiseen esittelyyn itsestään. Kuten Giles (2018)
toteaa, kuuluisuutta tuntuvat nykypäivänä määrittävän autenttisuus ja tavallisuus. Lisäksi
sukupuolten erilaisia valintoja tutkiessani havaitsin poikien katsovan tyttöjä huomattavasti
useammin oman sukupuolensa edustajien tuottamia sisältöjä, mikä aikaisempaan tutkimukseen
nähden näyttäytyy hieman erilaisena. Aiemmin esittelemäni Tolbertin ja Drogosin (2019)
tutkimuksessa 9–12-vuotiaiden poikien lisäksi myös tytöillä oli tapana katsoa oman
sukupuolensa edustajien tekemiä videoita. Omassa tutkielmassani tyttöjen selailemat videot
jakautuivat sukupuolten välillä melko tasaisesti.
Vaikka tulkitsin lasten mahdollisesti oppineen suvaitsevaisuutta videoista, voivat jotkut
tubettajat ladata myös vihapuhetta tai rasismia sisältäviä videoita YouTubeen. Esimerkiksi
aiemmin tutkielmassa mainitsemani tubettaja Felix Kjellberg menetti sponsoreita rasismia
sisältäneen videon julkaisun jälkeen. (Hokka, 2021.) Hän ei kuitenkaan menettänyt seuraajiaan
ja uskottelikin ladanneensa videon huumorimielessä (Hokka, 2021). Sponsoreiden
menettäminen kertoo siitä, ettei rasismia yleisesti hyväksytä, mutta seuraajien määrän
pysyminen samana voi kertoa hänen seuraajiensa vahvasta kuvitellusta kasvokkaissuhteesta
Kjellbergin kanssa. Muun muassa Aslan (2017) on tutkinut rasismia sisältäviä YouTubevideoita, mutta hänen tutkimuksensa tulokset kuitenkin antavat ymmärtää, että huomattavan
suuri osa tällaisten videoiden katsojista ei pitänyt niiden sisällöstä.
Tutkielmani lapset olivat oppineet muun muassa englantia ulkomaalaisten tubettajien videoilta,
Minecraft-videoiden katsomisesta sekä itse pelin pelaamisesta. Aiemmin mainitsemani Mayora
(2009) sekä Wang ja Chen (2020) ovatkin havainneet tutkimuksissaan YouTuben toimivan
erinomaisena välineenä englannin oppimiselle. Wangin ja Chenin tutkimus keskittyi koulun
ulkopuoliseen oppimiseen, ja Mayoran puolestaan koulussa tapahtuvaan oppimiseen. Mayoran
tutkimuksessa englantia opittiin lyhyiden kommenttien kirjoittamisella omaan vihkoon videon
sisällöstä sen jälkeen, kun video oltiin katsottu yhdessä (Mayora, 2009). Näin ollen lapset
oppivat englannin kielen ohella rakentavien kommenttien kirjoittamista. Opettaminen tähän
tapaan voisi mahdollistaa myös muiden kirjoittamien kommenttien kriittisen tarkastelun, mikä
on oleellista etenkin lapsille YouTuben käytössä.

81

Vaikka sosiaalista mediaa käytetään yleisesti ottaen arkioppimiseen, voi sen siis siirtää myös
kouluympäristöön. Kouluarjen esimerkkejä sosiaalisen median käytöstä ovat blogien
käyttäminen väittelyiden apuna ja koulun musiikkiesitysten kommentoinnissa, luokan yhteisten
sääntöjen kirjoittamisessa sekä internetistä löytyvien resurssien jakamisessa luokan kesken.
(Sharples, Graber, Harrison & Logan, 2009.) Kuten myös omasta tutkielmastani nousi esiin
vertaisilta

oppiminen

ja

vertaisille

opettaminen,

voitaisiin

ajatusta

hyödyntää

kouluympäristöissä huomattavasti paremmin. Sosiaalisen median siirtäminen luokkahuoneisiin
voisi toimia erinomaisesti mediakasvatuksen tukena.
Mitä taas tulee konkreettisempaan oppimiseen, oli haastattelemieni lasten kanssa puhe mm.
DIY-videoista, joista oli opittu käsitöiden tekemistä tai askartelua. Usean lapsen kanssa
keskustelimme myös Minecraft-videoista, joista oli opittu uusia tekniikoita omaan pelaamiseen.
Tällaisia erilaisia tietoja ja taitoja lasten on yleisesti tunnistettu oppivan internetin välityksellä
(Savolainen et al., 2017). Näihin oppimismahdollisuuksiin kuuluu kuitenkin myös lasten
saamat vaikutteet idoleidensa videoilta, esimerkiksi heidän käytänteistään tai sanavalinnoistaan
(Strasburger et al., 2010). Ainoat näiden sisällöistä saadut vaikutteet, jotka pystyin tutkielmani
tuloksista havaitsemaan, olivat kirosanojen käyttäminen. Kaikki lapset eivät näin ollen
ainakaan tämän perusteella kyenneet Greenin ja Hannonin (2007, s. 26) mainitsemaan
oppimiskokemusten kriittiseen tarkasteluun. Osaksi kriittistä tarkastelua kuuluu myös
suostuttelevan mainonnan tunnistaminen, johon lapset eivät yleisesti ottaen kykene. Tämä pätee
erityisesti alle 8-vuotiaisiin lapsiin. (Strasburger et al., 2010.) Mediakasvatuksessa tulisi näin
ollen entisestään korostaa Salokosken ja Mustosen mainitsemaa tahallisen ja tahattoman
vaikuttamisen tunnistamista (2007, s. 15–16) muun muassa sisällöntuottajien videoilla.
Haastatteluaineistosta lasten tarinoissa nousi esiin myös heidän tietonsa tubettajien
varakkuudesta, mikä innosti heitä oman kanavan perustamiseen tulevaisuudessa. Kuitenkin
vain yksi lapsi seurasi selvästi varakkaan tubettajan, MrBeastin, videoita, jonka
kuukausittaisiksi tuloiksi on arvioitu 500 000 dollaria (Filmysiyappa, 2022). Varakkuuden
ohella julkisuus, kavereiden saaminen sekä tilaajat olivat toivottuja asioita. Kaiken kaikkiaan
lapsista välittyi heidän ihailevan tubettajia ja vloggaajia sekä heidän elämäntapaansa. Tällaista
suosiota ja julkisuutta toivottiin myös aikanaan omalta tubetuskanavalta, mikä noudattelee
Shiryaevan et al. (2019) määrittelemiä sosiaalisen median kokemuksia. Näiden määritelmien
mukaisia kokemuksia löytyi lisäksi viihteen, vaikuttamisen, samaistumisen, yhteyksien,
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saavutettavuuden, uran, rahan ja mainostamisen osalta. Määritelmien ulkopuolelta taas
löytyivät vertaistukeen liittyvät kokemukset.
Useille tutkielman lapsille tubettaminen tai vloggaaminen näyttää jopa lähitulevaisuutta
ajatellen hyvin mahdolliselta, ja tubettajien ja vloggaajien videoilta otetaan vaikutuksia omaan
tekemiseen, oli kyse sitten videon kuvaamisesta tai ilman kuvaamista tapahtuvasta haasteen
toteuttamisesta. Lasten siirtymisestä median tuottajiksi kertoo myös pikainen haku Googlesta.
Etsiessäni englanninkielisellä versiolla hakulausetta ”mistä lapset saavat ideoita YouTubeen”,
sain tuloksia noin 5,3 miljoonaa (Google-haku, 08.05.2022). Ainakin ensimmäiset hakusivut
sisälsivät lapsille suunnattuja ideoita videoiden tekemiseen ja katsomiseen (see e.g. Heckscher,
2022; Heitner, 2018; Mordan, 2021).
Castillo-Abdulin et al. (2020) lapsitubettajia koskevassa tutkimuksissa lasten havaittiin
keskimäärin aloittaneen tubetuksen viisivuotiaana. Tutkimuksen aikaan he ovat olleet 10vuotiaita. Lasten lataamiin sisältöihin kuuluivat haasteet, tutoriaalit, unboxing-videot, huumori,
kokkaaminen, lifestyle, käsityöt, perheharrastukset, puisto- ja ulkotila-aktiviteetit, urheilu sekä
pelit. Näistä sisällöistä lapset kuvasivat eniten haasteita, mikä nousi voimakkaana ideana omille
videoille myös omissa tutkimustuloksissani. Haastevideoiden ohella lapset olivat yleisesti
ottaen kiinnostuneita pelivideoiden tekemisestä, ja poikkeuksina nousivat yhden tytön
halukkuus vloggaamiseen (lifestyle) sekä toisen tytön halukkuus nukkejen kuvaamiseen.
Suurimman osan vloggaajista on kuitenkin todettu olevan miehiä (Molyneaux et al., 2008),
joten lasten tämän hetkiset halut kanavan perustamiseen eivät välttämättä ennusta nuoruuden ja
aikuisuuden mahdollista kiinnostusta sisällöntuottajana toimimiseen.
Kymmenennen ikävuoden tienoilla lapset alkavat hakea yhä enemmän vertaistensa
hyväksyntää, ihailua ja sosiaalisia palkintoja. Näihin normaaliin kehitykseen kuuluvia
tilaisuuksia ovat etenkin vallitsevan pandemian aikaan tarjonneet muiden muassa YouTube,
Snapchat sekä TikTok. Arkipäivän sosiaaliset palkinnot, kuten kaverin positiiviset kehut
ulkonäköön liittyen, alkavat tämän ikäisillä lapsilla tuottaa aiempaa enemmän tyydytystä.
(Abrams, 2022.) Tällaisia alustavia tulkintoja voidaan tehdä haastattelemieni lasten
kommenteista toivottuihin kehuihin liittyen. Suosion ja ihailun tavoittelu eivät kuitenkaan
nousseet yhtä voimakkaana vielä tämän ikäisillä lapsilla, mutta yhden lapsen kommenteissa
ilmeni hänen toiveensa nimenomaan suosiolle. Muiden lasten haastatteluista korostuivat
kehujen saaminen. Vaikka sosiaalinen media mahdollistaa palkitsevuuden kokemukset, sen
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käytön nurjat puolet liittyvät muun muassa masennusoireisiin, ahdistuneisuuteen sekä
ongelmiin omassa kehonkuvassa. Lapsiin nähden aikuisilla on kehittyneempi ja varmempi kuva
itsestään, eivätkä vertaisten negatiiviset kommentit vaikuta heihin samassa määrin. (Abrams,
2022.) Näin ollen aikuisten on siis tärkeää jatkossakin suhtautua lapsen mediankäyttöön
tarpeellisen suojelevasti.
Suojelunäkökulmaan liittyy myös lasten suojeleminen ikäviltä kommenteilta. Osa tutkielmani
lapsista kuitenkin osoitti osaavansa suojella itseään tällaisilta kommenteilta. Osa taas pelkäsi
mahdollisia negatiivissävytteisiä kommentteja omalle kanavalleen. Toisille lapsista tämä taas
ei ollut kovin suuri asia. Yksi lapsi aikoi vastata vihaviesteihin positiiviseen sävyyn ja varoittaa
kommentoijien joutuvan ”bänniin”, mikäli he jatkaisivat samalla radalla. Yleisesti ottaen
kommenteilta kuitenkin toivottiin positiivista otetta. Olen yllättynyt siitä, kuinka kypsästi osa
lapsista osasi suhtautua oman kanavan mahdollisiin vihakommentteihin. Haastattelutilanteessa
sellaisen sanominen on kuitenkin varmasti helpompaa kuin itse tilanteen tullessa vastaan.
Kommentit ja niihin vastaaminen ovat kuitenkin osa tubettajan ja vloggaajan elämää. Useat
lapsista olivat nähneet positiivisia kommentteja tubettajien ja vloggaajien kanavilla, mutta
jotkut olivat törmänneet myös inhottaviin kommentteihin. Lange on kuitenkin todennut
vihamielisten kommenttien vähentyneen sen jälkeen, kun videoissa on alettu nähdä kasvoja
(Lange, 2007), eli toisin sanoen tätä ei samassa määrin tapahdu tubettajien ja vloggaajien
videoilla, jotka kuvaavat itseään.
Tutkielmani tulokset osoittavat, että tubettajien ja vloggaajien seuraaminen on lapsille tärkeä
ajanviettomuoto sekä oppimisen ja osallistumisen kanava, mikä mukailee aiempia esittelemiäni
tutkimustuloksia (Jackson et al., 2008; Livingstone, 2003; McDool et al., 2020; Ofcom, 2022;
Ólafsson et al., 2013; Robb & Rideout, 2019; Strasburger et al., 2010). Videot voivat tarjota
lisäksi sosiaalisia ja yhteisöllisiä kokemuksia. Videoiden katseluun voi liittyä myös ystävät ja
perhe, ja ne tarjoavat ilon ja naurun hetkiä mukavan puuhan parissa. Kaikista
haastattelutilanteista välittyi, että lapset puhuivat innokkaasti vertaistensa kanssa heitä
yhdistävistä asioista, ja se loi heidän välilleen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lapsille ja nuorille
yhä tärkeämpiä ovatkin perheen sijaan ystävyyssuhteet ja vapaa-aika. Noin 80% 7–9-vuotiaista
lapsista kertoo tapaavansa kavereitaan päivittäin tai lähes päivittäin. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusverkosto, 2021.) Oman
tutkielmani tuloksista välittyy, että oppiminen, osallisuus ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat
84

tähdellisiä lapsille mediankäytössä. Niin lapsille kuin meille aikuisille kuuluminen johonkin
ryhmään on tärkeää. Sosiaalisen median käyttö ja siitä keskusteleminen kavereiden kanssa voi
luoda lapselle mahdollisuuden kuulua ryhmään eli osallistua.

5.2 Tutkimuksen eettisyys, luotettavuus ja objektiivisuus
Jokaisessa tutkimuksessa eettisyys on tärkeää, mutta tutkittaessa alaikäisiä, tutkimuksen
toteutus vaatii erityisiä eettisiä toimenpiteitä (Alanko & Juutinen, 2019, s. 173; Lagström et al.,
2010, s. 13). Tällaisten toimenpiteiden pohtiminen alkoi jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa
ja jatkuu vielä sen valmistumisen jälkeen (Alanko & Juutinen, 2019, s. 173).
Suunnitteluvaiheen eettisiä kysymyksiä olivat tutkimuslupien hakeminen ja saaminen,
suostumuskyselyn suunnittelu ja lähettäminen lasten huoltajille sekä näiden suostumuksien
saaminen kirjallisena. Toteutusvaiheessa eettinen pohdinta ja toteutus liittyi haastatteluissa
tapahtuviin seikkoihin, kuten lasten suostumuksen kysymiseen ja lasten ilmausten ja halujen
huomioonottamiseen sekä kirjoitusvaiheessa anonymiteetista ja muista mahdollisista
arkaluontoisista asioista huolehtimiseen. Tutkielman valmistumisen jälkeen eettisyys keskittyy
muun muassa saadun aineiston tuhoamiseen sekä anonymiteetin säilyttämiseen.
Vaikka lapsi siis nähdään aktiivisena tiedontuottajana tutkimuksissa, on pidettävä mielessä, että
lapset ovat ”rakenteellisesti haavoittuvia” yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. Voi olla
vaikeaa hahmottaa, missä kulkee raja lasten ylisuojelulle eli sille, milloin suojelu on tarpeellista,
ja milloin se vaikeuttaa aiheettomasti tutkimuksen toteutusta. (Lagström et al., 2010, s. 13, 16–
17.) Tämä haavoittuvuus näkyy esimerkiksi vallan epätasapainossa tutkijan ja tutkimukseen
osallistuvan lapsen välillä. Aikuiskeskeisessä yhteiskunnassa lapset ovat yleensä tottuneet
olemaan ikään kuin aikuisen vallan alla, eivätkä etenkään pienet lapset näin ollen usein
kyseenalaista aikuisen näkemystä. (Punch, 2002 s. 4.) Omien näkökulmieni tai mielipiteitteni
esittäminen lapsille on saattanut vaikuttaa siihen, millä tavalla lapset tilanteen kokivat. Tämän
takia erityisesti lasten kanssa toteutettavissa haastatteluissa on tärkeää tuoda selkeästi esiin
Benneyn ja Hughesin antama ohje: haastateltavien näkemyksiin ei väitetä vastaan eikä
vastaaminen ole kilpailua kenenkään kanssa (Benney & Hughes, 1956), eikä näin ollen vääriä
vastauksia ole olemassa.
Etiikan on tutkimuksessa tarkoitus vastata kysymyksiin hyvästä ja oikeasta tutkimustavasta
(Hammersley & Traianou, 2012, s. 16). Osallistumisen täytyy olla aina täysin vapaaehtoista.
85

Tein hyvin selväksi sekä lasten huoltajille että lapsille itselleen, ettei tutkimukseen ole pakko
osallistua. (Alanko & Juutinen, 2019, s. 173; Byrne, 2016, s. 2; Nieminen, 2010, s. 35;
Turtiainen & Östman, 2013.) Tärkeimmän eettisen toimenpiteen suoritin heti ensimmäisenä:
kirjallisen suostumuksen kysymisen huoltajalta (Nieminen, 2010, s. 33; Punch, 2002, s. 4).
Tutkimuksen pystyi toteuttamaan ainoastaan siinä tapauksessa, että niin huoltaja kuin lapsi
olivat antaneet suostumuksensa haastatteluun (liitteet 3. ja 4.). Lapset ja huoltajat olivat tietoisia
siitä, mistä tutkimuksessa oli kyse ja miten tulen aineistoa käyttämään. (Alanko & Juutinen,
2019, s. 173; Nieminen, 2010, s. 33, 37.) Tiedotin sekä huoltajille että lapsille, ettei lasten
tunnistaminen aineistosta ole mahdollista, ja ilmaisin tuhoavani haastatteluihin liittyvät
aineistot kerättyäni niistä tarpeellisen tiedon (Byrne, 2016, s. 2–3; Nieminen, 2010, s. 33, 37;
Punch, 2002, s. 4). Lapsilla oli oikeus myös muuttaa mielipidettään tutkimukseen
osallistumisesta (Alanko & Juutinen, 2019, s. 177; Ellis, 2007; Olli, 2019; World Medical
Association, 2018, pykälä 26), minkä tein selväksi ennen kuin lapset allekirjoittivat
suostumuksen haastattelulle. Esimerkiksi eräässä haastattelutilanteessa kahden lapsen
ilmaistessaan halunsa lähteä he tekivät näin.
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan (SIKU) tutkimuslupaa ei tässä tutkimuksessa tarvittu, sillä
haastatteluuni sisältyi lapsia ainoastaan yhden koulun sisältä. Sen sijaan koulun rehtori
hyväksyi
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tutkimuslupahakemukseni.
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anonymiteetista ja luvista huolehtimisen lisäksi kuitenkin tutkimuseettisten välineiden valinta
(Alanko & Juutinen, 2019). Alanko ja Juutinen luettelevat näihin välineisiin lukeutuvaa
materiaa: allekirjoitetut lupalaput, puolin ja toisin lähetetyt sähköpostiviestit, asiaan liittyvät
puhelut sekä itse tallennusvälineen käyttö. Haastattelutilanteissa lapset tuntuivat kokevan
nauhurin läsnäolon samaan tapaan kuin Alangon ja Juutisen tutkimuksessa, eli ”neutraalin
hyväksyvästi”. (Alanko & Juutinen, 2019, s. 177.) Omina nauhureinani toimivat tietokoneen ja
puhelimen äänentallennukset. Mikäli toinen ei jostain syystä nauhoittaisi tai jotakin ei kuuluisi,
voisin aina tarkistaa asian toiselta nauhalta. Lapset käyttivät nauhureita ajan seuraamiseen sekä
kommentoivat välillä, kauanko haastattelussa oli jo oltu. Tätä ajan seuraamista Alanko ja
Juutinen nimittävätkin tärkeäksi välittäväksi tekijäksi aikuisen ja haastateltavien lasten välillä,
sillä se muokkaa heidän välistä vuorovaikutustaan (Alanko & Juutinen, 2019, s. 177). Tätä
vuorovaikutusta lisäsi tietokoneeni työpöytänäkymässä lasten silmiin osunut The Sims 4, josta
keskustelimme hetken aikaa joidenkin ryhmien kanssa.
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Tutkielmani mahdollisia haittoja olisi voinut olla ikävien mielikuvien kohtaaminen uudelleen
tai luokkakavereiden pilkkaaminen vastausten perusteella. Vahingollisista sisällöistä
avautuminen on kuitenkin tärkeää lapselle. Mikäli vahingollisesta sisällöstä puhuminen olisi
näyttänyt tuovan lapsille epämieluisia kokemuksia mieleen, olisin informoinut luokan opettajaa
ja lapsen huoltajia asiasta. Näin heillä olisi mahdollisuus käydä asia perinpohjaisemmin läpi
lapsen kanssa. Lapset kuitenkin palasivat pelottaviin sisältöihin jossain määrin huvittuneissa
tunnelmissa. He eivät pilkanneet toisiaan, vaan nauroivat haastatteluissa esiin nousseille asioille
yhdessä. Tämän pystyin kuitenkin näkemään vain päällisin puolin. En voi tietää, mikäli
haastattelut ovat jälkeenpäin aiheuttaneet lapsille vaikeita tilanteita.
Alanko ja Juutinen nostavat esiin lisäksi tutkimustilanteessa käytettävän tilan eettisen
merkityksen. Juutisen tutkimuksessa tilaksi muodostui lasten valitsema paikka, tuulikaappi.
(Alanko & Juutinen, 2019, s. 176–177). Koska oma tutkimukseni vaati hiljaisemman tilan
käytön, valikoitui omiin haastatteluihini tiloiksi 1.-luokkalaisia haastateltaessa heidän oma
luokkansa ja 2.luokkalaisia haastateltaessa opettajien neuvottelutila. Yritin huolehtia tilanteen
eettisyydestä muodostamalla lapsille turvallisen paikan, jossa omat mielipiteet ja kokemukset
saa sanoa ääneen niin, että tilanteen ulkopuoliset eivät niitä kuule. Jälkikäteen ajateltuna
opettajien neuvottelutila ei kenties ollut järkevin valinta lasten turvallisuudentunteen
muodostumiselle. Pyrin kuitenkin rentouttamaan lapsia jouluun liittyvillä kysymyksillä,
iloisella olemuksellani sekä vitsailulla. Ajan myötä ainakin minusta näytti siltä, että lapset
pystyivät rentoutumaan ja jakamaan aitoja kokemuksiaan.
Eettisten valintojen lisäksi tutkija voi tahallisesti tai tahattomasti valita epäeettisiä keinoja
toteuttaa tutkimusta. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK, 2012) listaa tutkijan
mahdollisia epäeettisiä valintoja seuraavasti: sepittäminen, havaintojen vääristely, plagiointi,
anastaminen sekä muu piittaamattomuus tieteellisestä käytännöstä. Sepittämisellä tarkoitetaan
epätosien havaintojen esittämistä faktoina, havaintojen vääristelyllä taas havaintoihin
perustuvan tuloksen vääristelyä havaintojen esittämistä muokkaamalla. Plagiointi viittaa toisen
tuotoksen esittämiseen omanaan ja anastaminen puolestaan toisten tutkimustulosten tai
suunnitelmien esittelyyn ominaan. Piittaamattomuudella tieteellisestä käytännöstä tarkoitetaan
esimerkiksi toisten tutkijoiden osuuden vähättelyä (mm. puutteellinen lähdemerkintä ja
mainitsematta jättäminen), tutkimustulosten huolimatonta esitystä tai tiedeyhteisön harhaan
johtamista. (TENK, 2012, s. 8–9.)
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Olen pyrkinyt kaikin tavoin välttämään epäeettisiä toimia. Olen käynyt tutkimusaineistoa, sen
analyysia ja teoriaosaa useaan otteeseen läpi, jotta tutkimustulokset olisivat mahdollisimman
realistisia. Näin ollen mahdollisuus niiden ohjautumiseen omien hypoteesieni tai mieltymysteni
kautta vähenee. Haastattelutilanteita jälkikäteen analysoineena olen kuitenkin pohtinut muun
muassa sitä, olenko jollakin tavalla ”tuputtanut” näkökulmiani lapsille (see Punch, 2002, s. 4).
Tämä on mietityttänyt minua erityisesti sen takia, että saatoin auttaa lapsia joidenkin lauseiden
lopetuksessa. Näin ollen joissain tilanteissa käytettiin aikuisen määrittelemää termiä lapsen
sanojen sijaan. Tämä on saattanut vaikuttaa tutkielman tuloksiin. Usein lapset kuitenkin
löysivät haluamansa sanat ehdottamani sanavalinnan jälkeen, mikä puoltaisi vastausten
muodostumista lasten omien äänien kautta. Ehdottamani sanavalinnat tapahtuivat yleensä
tilanteessa, jossa lapsi ei tuntunut millään löytävän sopivaa termiä tilanteeseen. Tällöin koin
estäneeni epämiellyttävän tilanteen muodostumisen lapsille esimerkkejä antamalla.
Objektiivisuus tutkielmassa näyttäytyy siinä, kuinka hyvin tutkimuksen data ja teoria
kietoutuvat toisiinsa (Peräkylä, 2011, s. 365–366), ja kuinka hyvin havaintomme pitävät
paikkansa (Silverman, 2013, s. 285). Teoriaosuudessa olen pyrkinyt luomaan mahdollisimman
yhdenmukaisen kuvauksen teoreettisista lähtökohdista tutkielmani analyysiin nähden. Lisäksi
henkilökohtaiset seikat sekä tutkimuksen mekaanisissa vaiheissa tehtyihin erehdyksiin liittyvät
seikat voivat aiheuttaa sattumanvaraista virhettä (Eskola & Suoranta, 2001, s. 76). Tällaisia
virheitä ovat voineet tutkielmani toteutuksessa olla kokemani väsymystilat sekä mielialani
vaikutukset aineiston lukemiseen. Olin kuitenkin koko tutkielman analyysin ajan aidosti
kiinnostunut sen tuloksista, joten keskittymiseni on ollut intensiivistä ja tätä myöten väsymys
on luultavasti korkeintaan johtanut kömpelöihin ilmauksiin.
Tutkielman objektiivisuuteen ovat lisäksi voineet vaikuttaa muotoilemani kysymystenasettelut
lapsille sekä oma suhtautumiseni aiheeseen. En kenties ole tarpeellisissa määrin tuonut esiin
ilmiön negatiivista puolta. Olen kuitenkin pyrkinyt ottamaan sekä positiivisia että negatiivisia
aspekteja ilmiön tarkasteluun. Koska tutkielman tulokset puolsivat enemmän ilmiön positiivista
puolta, se myös muutti omaa suhtautumistani positiivisempaan suuntaan. Näin ollen tämä on
voinut

vaikuttaa

sekä

aineiston

tulkintaan

että

pohdintaosion

positiivisen

sävyn

muodostumiseen. Kysymystenasettelu taas on voinut vaikuttaa aineiston rakentumiseen ja tätä
myöten tutkielman tuloksiin. Pyrkimykseni oli kuitenkin mahdollisimman neutraalien
kysymysten ja ilmaisujen käyttö, mutta vuorovaikutustilanteiden tapahtuessa nopeasti en ole
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välttämättä kyennyt muodostamaan ilmaisujani neutraalisti. Nämä johdattelevat kysymykset
ovat esillä tutkielman analyysiosiossa.
Mittaustulosten

reliabiliteetissa

eli

luotettavuudessa

puolestaan

on

kyse

ei-

sattumanvaraisuudesta. Mitä vähemmän sattumanvaraisuuksia, sitä parempi reliabiliteetti
tutkimuksella on. (Eskola 1981, s. 76–77.) Reliabiliteettia ja validiteettia alentavat
sattumanvaraiset virheet ja mittaustilanteen luonne (Aaltio & Puusa, 2011; Eskola, 1981, s. 78).
Mittaustilanteessa eli haastatteluiden aikana uskon vanginneeni lasten aitoja näkemyksiä, sillä
haastattelu tutkimusmetodina mahdollisti jo aiemmin mainitsemani kysymysten tarkentamiset
sekä lisäkysymysten esittämisen lapsille. Haastattelussa tutkimusmetodina ei kuitenkaan
käytetä minkäänlaisia mittareita, vaan tilanteet ja tätä myöten tulokset rakentuvat haastattelijan
ja haastateltavien vuorovaikutuksessa, mikä voi vaikuttaa näin toteutetun laadullisen
tutkimuksen luotettavuuteen. Lisäksi litterointivaiheessa kuunnellessani nauhalta lasten
vastauksia, oli haastatteluissa tapahtunut useita päällekkäin puhumisia, eikä kaikista lasten
kommenteista

ottanut

selvää.

Näin

ollen

tutkimustulokset

olisivat

voineet

olla

hedelmällisempiä tai tarjota erilaisia tuloksia, mikäli olisin erottanut kaikki lasten ilmaukset.
Myös sattumanvaraisuuden kysymys laadullisessa tutkimuksessa on ongelmallinen, sillä sen ei
ole tarkoitus tuottaa yleistettäviä tuloksia.
Luotettavuuteen saattaa vaikuttaa lisäksi tutkielmaan valikoitunut haastattelujoukko.
Tutkimalla lasten kokemuksia tubettajista ja vloggaajista, voi tiettyjä näkökulmia jäädä
tutkimuksen ulkopuolelle. En esimerkiksi usko sellaisten lasten tai heidän huoltajiensa
halunneen osallistua tutkimukseen, joilla on ollut ainoastaan huonoja tai hyvin vähän
positiivisia kokemuksia ilmiöstä. Näin ollen ilmiön negatiiviset puolet ovat saattaneet
valikoitua ulos tutkimuksesta. Tutkielmani antaa ylipäätään positiivisen kuvan sosiaalisen
median sisällöntuottajista ja heidän sisällöistään, mutta vertailtavaa tietoa ei syntynyt juurikaan
negatiivisiin kokemuksiin nähden. Näiden päätelmien perusteella tutkielman tulosten
kriittiseen tarkasteluun on varaa.
Tutkielman toteutukseen voi liittyä myös systemaattisia virheitä, joihin liittyy esimerkiksi
ulkopuolisten kuuntelijoiden läsnäolo (Aaltio & Puusa, 2011, s. 155; Eskola, 1981, s. 78). Kun
yksittäinen haastateltava ryhmätilanteessa perustelee näkemystään, hänen on otettava
huomioon muiden haastateltavien ja haastattelijan läsnäolo ja mielipiteet. Puhetta ei osoiteta
ryhmähaastatteluissa ainoastaan haastattelijalle, vaan kaikille läsnäolijoille. Näin ollen
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haastateltavat saattavat korostaa joitakin näkökulmiaan tai vastavuoroisesti vaieta niistä. Eri
mieltä oleminen voi olla vaikeaa. (Pietilä, 2010, s. 215, 217.) Siten haastatteluissa on aina se
vaara, että ihmisten todellisia näkemyksiä ei saada esiin. Usein vaikutti kuitenkin siltä, että
lapset pystyivät olemaan tilanteessa kaikessa autenttisuudessaan. Joistakin lapsista tosin välittyi
jonkinlainen mahtailun tarve. Tämä on voinut vaikuttaa heidän puheisiinsa. Aaltio ja Puusa
toteavatkin, että ihminen omaa useita identiteettejä, joista hän ottaa käyttöön tilanteeseen
sopivimman (Aaltio & Puusa, 2011, s. 155). Ryhmähaastatteluissa keskustelu voi lisäksi
keskittyä ryhmää yhdistäviin tekijöihin (Alasuutari, 1999, s. 152), mikä saattaa vääristää
tuloksia. Yleisesti ottaen lapset tuntuivat kuitenkin esittävän eroavia mielipiteitään ääneen.
Systemaattisiin virheisiin kuuluu lisäksi jatkuva väärinkäsitys kysymyksissä (Eskola, 1981, s.
78). Kysymysten väärinkäsityksiin pyrin vaikuttamaan nimenomaan kysymystenasettelussa
lapsille. Yritin muotoilla kysymykset mahdollisimman helposti ymmärrettäviksi, jotta
väärinkäsitysten mahdollisuus minimoitui. Haastattelun valitseminen kyselyn sijaan loi
mahdollisuuden oikaista väärinymmärryksiä, kuten olen aikaisemmin tutkielmassani ilmaissut.

5.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet ja pohdinta
Ennen tutkielman toteuttamista tiesin hädin tuskin, mitä tubettaminen ja vloggaus oikeastaan
ovat. Nyt olen kasvattanut tietämystäni tubettajien ja vlogaajien sisällöistä ja toimintatavoista.
Minulla oli jonkinlaisia ennakko-oletuksia tutkimuksen tuloksista, mutta ne eivät näyttäneet
pitäneen paikkaansa. Eskola ja Suoranta kehottavatkin avaamaan mahdolliset ennakkooletukset osana tutkimusta (Eskola & Suoranta, 2001, s. 18–20). Ennen tutkielmani
toteuttamista oletin esimerkiksi, että lapset olisivat saaneet huonoja vaikutteita tubettajien
videoilta. Oletin lisäksi, että jokin tubettajan tai vloggaajan tyylissä (puhetapa, vaatetus tms.)
olisi jollakin tavalla jäänyt lasten mieliin ja kenties vaikuttanut heihin jotenkin. Tämä kävi
toteen ainoastaan kahden lapsen kohdalla, jotka olivat ottaneet vaikutteita tubettajan
käyttämistä kirosanoista. Muunlaista vaikuttamista tutkielman tuloksista on vaikeaa tulkita,
sillä käytökseen ja puheeseen liittyvä vaikuttaminen havaitaan yleensä pidemmällä aikavälillä.
Oletin lasten myös kommentoivan videoihin enemmän ja hakevan vertaistukea tällä tavoin eli
olevan aktiivisemmin läsnä osana tubetus- tai vloggausyhteisöä. Tutkielmani tulokset eivät
kuitenkaan

osoittaneet

kovin

monen

lapsen

osallistuvan

aktiivisesti

nimenomaan

kommentoimiseen, vaan heidän ottamansa osallistumisen askeleet olivat pienempiä, kuten
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videoista tykkäämistä tai tykkäämättä jättämistä. Oletin myös, että kaikki lapset käyttävät omia
puhelimiaan videoiden katseluun ja että he tekisivät sen jossain piilossa vanhempien katseilta.
En kuitenkaan antanut näiden olettamusteni ohjata tutkimusta, vaan keksin erilaisia
lähestymistapoja

murtaa

näitä

hypoteeseja

haastattelukysymyksissäni.

Myös

edellä

mainitsemani ennakko-oletus siis murrettiin, sillä lapset katsoivat usein videoita yhdessä
perheenjäsenten kanssa, ja joskus lisäksi huoltajien puhelimilta. Olen oppinut tutkielmastani
paljon ja kokenut monia yllättäviä tuloksia, mikä onkin laadullisen tutkimuksen kannalta
hedelmällisintä (Eskola & Suoranta, 2001, s. 18–20).
Kaikista tärkeimpänä oppituntina pidän kuitenkin sitä, kuinka merkityksellisenä ja oppimista
tarjoavana sosiaalinen media näyttäytyy lapsille. Tätä tietoa voin hyödyntää tulevassa
ammatissani sisällyttämällä sosiaalisen median mahdollisuuksista opettamisen median
kriittisen tarkastelun rinnalle. Tavoitteenani onkin tulevan luokkani kanssa toteuttaa vlogin tai
blogin perustaminen, mikäli se vain on mahdollista. Bloggausta luokan kanssa suosittelee
esimerkiksi Jordan (2019), jota opettajat ovat jonkin verran toteuttaneet luokkiensa kanssa.
Esimerkiksi eräs kanadalainen luokanopettaja on tehnyt blogin aikanaan 2.-luokkalaisten
oppilaidensa kanssa ja raportoinut nähneensä viisi hyödyttävää puolta lasten yhteisestä
bloggaamisesta: 1. kirjoitustaidon paraneminen, 2. globaalien yhteyksien mahdollisuus, 3.
nettiturvallisuudesta oppiminen, 4. vanhempien osallistuminen ja 5. teknologiataitojen
kehittyminen. (Jordan, 2011.) Muun muassa Collier ja Gallagher (2020) ovat tutkineet
bloggauksen integroimista luokkakäytäntöön. Heidän tutkimuksessaan sen havaittiin olevan
monipuolisesti integroitavissa sekä toimivan oppilaille motivaattorina kirjoittamiseen ja
osallistumiseen. (Collier & Gallagher, 2020.)
Sosiaalisessa mediassa näyttäytyvien hyötyjen lisäksi opin empiirisen tutkimuksen alkeita,
joista minulla ei ollut aiempaa kokemusta. Lisäksi haastattelu tutkimusmetodina oli minulle
uutta. Tutkielman lapsilähtöinen pohja antoi minulle arvokkaita kokemuksia lasten
kohtaamisesta ja heidän ääntensä kuuntelemisesta. Haastattelutilanteissa parin ryhmän jäsenten
kanssa totesimme meitä kaikkia jännittävän, sillä tilanne oli kaikille uusi. Etukäteen jännitin
erityisesti sitä, vaikuttavatko minun mielipiteeni tai näkökulmani jotenkin lasten asenteisiin tai
näkemyksiin tutkimastani ilmiöstä. Kuten aiemmin esittämistäni lainauksista analyysiosiossa
oli havaittavissa, saatoin esittää joitakin liian johdattelevia kysymyksiä lapsille. Nämä ovat
voineet vaikuttaa lasten vastauksiin, erityisesti ujompien lasten kohdalla. Lisäjännityksenä
haastattelutilanteessa toimi haastattelukysymysten mahdollinen toimimattomuus tulosten
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saamisessa. Tämän lisäksi lasten mahdollinen puhumattomuus mietitytti etukäteen, mikä
osoittautui kuitenkin suurimmaksi osaksi turhaksi peloksi.
Yksi alkuperäisistä tutkimusideoistani oli tutkia sitä, millä tavoin tubettajien tai
videobloggaajien tyyli, sanavalinnat tai puhetapa vaikuttavat lasten käyttäytymiseen tai
valintoihin.

Jouduin kuitenkin

hylkäämään

tutkimusidean,

sillä se

olisi

vaatinut

pitkittäistutkimusta eli vähintään kahta eri mittauskertaa pitkällä aikavälillä. Videobloggaajien
ja tubettajien vaikutusten tutkiminen olisi yksi kiinnostava jatkotutkimusaihe etenkin lasten
muodostamien kuviteltujen kasvokkaissuhteiden luomisen vuoksi, joiden johdosta muun
muassa videoiden sisältämään mainostamiseen suhtautuminen kriittisesti alenee (Boerman &
van Reijmersdal, 2020; Folkvord et al., 2019). Mikäli tällainen suhde tubettajaan tai
vloggaajaan vaikuttaa mainoksiin suhtautumisessa, voi se vaikuttaa muihinkin osa-alueisiin,
kuten mainitsemiini tyyliin, sanavalintoihin tai puhetapoihin.
Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe voisi olla lasten kokeman vertaistuen saaminen
sosiaalisesta mediasta, sillä se mahdollistaa uudenlaiset vertaistuen muodot lapselle ja nuorelle.
MTV Uutisille 12.07.2017 raportoinut Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija, Anniina Lundvall,
kertoo tubetuksessa olevan suurelta osin kyse nimenomaan vertaistuesta (Lundval, 2017).
Harva nuori tubettaja ymmärtää, mitä kaikkea tubetus voi tuoda tullessaan. Esimerkiksi juuri
vertaistuen antaminen voi joissain tilanteissa olla nuorelle tubettajalle liikaa psykologisesti.
(Lundval, 2017.) Tästä huolimatta uskon ja toivon, että haastattelemani lapset ja monet muut
saavat onnistumisen kokemuksia tubetuksen tai vloggaamisen parissa. Lisäksi esimerkiksi
Matilda Matsin toteuttamassa pro gradu -tutkielmassa havaittiin, että queer-tubettajien katsojat
saivat tukea sukupuolen pohdintaan liittyvissä kysymyksissä. Lisämerkitystä videoiden
katsomiselle saatiin siitä, että sai seurata omanlaisensa henkilön elämää sijainnista riippumatta.
Tubettajien seuraamisella havaittiin lisäksi positiivisia puolia itsetunnon käsittelyssä. (Matsi,
2020.)
Kolmas mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi jo jonkin aikaa tubettaneiden lasten
kokemukset tubetuskulttuurista ja sen kautta auenneista vaikutusmahdollisuuksista. Parin
haastatteluporukan kanssa puhuimme esimerkiksi Tixtuun tekemästä kiusaamisvideosta, jonka
he olivat katsoneet. Kyseisellä videolla luetaan Tixtuun seuraajien tarinoita kiusaamisesta, josta
keskustelu haastattelun aikana ei kuitenkaan tuottanut kovinkaan hedelmällistä tulosta. Videon
luonteesta kommentoitiin sen vain olevan hyvä. Tämä ei niinkään kerro minulle tutkijana,
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vahvistuiko esimerkiksi lapsen käsitys siitä, onko kiusaaminen väärin, tai oliko joku lapsi
saanut videolta kaipaamaansa vertaistukea. Tämä näkökulma siis sisältyi osin tutkielmaani,
sillä toivoin lasten saaneen tukea mahdollisiin vaikeuksiinsa vlogi- tai tubetuskanavien kautta.
Tutkielmani tulosten myötä voin myös todeta mediakasvatuksen tarvitsevan päivitystä.
Digitaalisen lukutaidon merkittävin työkalu saattaa olla internetistä löytyvän tiedon arviointi
(Burlington, 2016), mikä on tärkeää YouTuben käyttämisessä turvallisesti (Dyosi, 2018).
Tiedon kriittisen arvioinnin opettelu oppikirjasta ei voida kuitenkaan katsoa olevan yhtä
tehokasta kuin osallistumisen videonkatseluun ja sen jälkeiseen osallistumisprosessiin.
Esimerkiksi Rapp (2009) on tutkimuksessaan havainnut erityisesti visuaalisten oppijoiden
hyötyvän videosisällöstä oppimateriaalina. Uskon tubettajien ja vloggaajien videoiden
katsomisen myös vaikuttavan positiivisesti erilaisuuden kohtaamiselle riippuen siitä, kenen
tubettajan tai vloggaajan videota katsotaan. Tällaisesta esimerkkinä toimii esimerkiksi suureen
suosioon noussut Tuure Boelius, jota ei kuitenkaan tässä tutkielmassa mainittu.
Tämän uudenlaisen ymmärtämisen tason kautta suhtautumiseni tubettajiin ja vloggaajiin on
muuttunut. Kuitenkin suhtautumiseni heidän negatiivisiin sisältöihin, kuten rasismia tai kiroilua
sisältäviin videoihin, on säilynyt ennallaan. Ennen tutkielman toteuttamista luulin tubettajien ja
vloggaajien viljelevän huomattavasti useammin kirosanoja ja antavan lapsille jatkuvasti
huonoja vaikutteita. Tutkielmani kuitenkin osoitti, että lapset katsovat suurimmaksi osaksi
videoita, joiden sisällöt eivät ole heille haitallisia vaan mahdollistavat oppimista, osallistumista,
viihtymistä ja luovuutta. Näkemykseni aikuisen suojelevaan rooliin on myös osin muuttunut.
Aikuisen on edelleen syytä tarkkailla lapsen selaamia sisältöjä sekä niiden tahallista ja tahatonta
vaikuttamista ja puuttua muunkinlaisiin epäkohtiin, mutta en enää näe lapsen videoiden
katselua yhtä tiukkalinjaisesti, vaan haluan oppia ymmärtämään näitä sisältöjä ja niiden
merkityksiä lapselle. Positiivista on, että suurin osa suomalaisista vanhemmista kokee
tietävänsä hyvin, minkälaisia sisältöjä heidän lapsensa katselevat (Taloustutkimus et al., 2020).
Mitä tulee tutkielmani yhteiskunnalliseen tärkeyteen, esimerkiksi Mediakasvatusseuran
Kotilaisen kirjoittamassa julkaisussa (2011) todetaan, että lasten mediankäytöstä kaivataan
tutkimusta tueksi kehittämishankkeisiin, päätöksentekoon sekä vanhemmille suunnattuun
mediakasvatukseen. Tutkimus lasten mediankäytöstä edistää myös lapsille turvallisten
toimintaympäristöjen suunnittelua ja toteutusta. (Kotilainen, 2011, s. 8.) Vaikka Kotilaisen
julkaisusta on jo 11 vuotta, eivät lasten mediankäyttöön liittyvien tutkimusten tärkeät päämäärät
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ole tuosta juurikaan muuttuneet (see e.g. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL), 2022;
Nuorisotutkimusverkosto, 2015), sillä loogisesti ajateltuna tutkimus mediankäytöstä toimii aina
näiden seikkojen tukena. Aiheeseen liittyvää tutkimusta ei olla juurikaan tehty 7–8-vuotiaista
lapsista tähän päivään mennessä, ja median muuttuvien muotojen ja sisältöjen perässä on yhä
vaikeampaa pysyä (Hogan & Quan-Haase, 2010), joten lisätutkimuksen tarve on jatkuva.
Teoriaosuudessa olenkin jo maininnut Ruokamon ja Kankaan (2021, xviii) esittelemää Kuljun,
Kupiaisen ja Pienimäen (2020) tutkimusta, jossa todetaan nykyisen mediakasvatuksen
laahaavan median kehityksen vanavedessä.
Toivon tutkielmani toimivan osaltaan mediakasvatuksen uusien näkökulmien korostamisessa
koti- ja koulumaailmassa. Laajemmalla tasolla toivon tutkielmani tuovan jotain uutta ilmiön
tutkimisessa sekä kehittämishankkeiden ja päätöksenteon tukemisessa. Opinnäytetöiden
tutkimustietoa

voidaan

hyödyntää

esimerkiksi

Nuorisotutkimusverkoston

julkaisujen

kaltaisissa konteksteissa. Heidän eräässä julkaisussaan on tutkittu tunnetumman tieteellisen
tutkimuksen rinnalla opinnäytetöiden sisältöjä. Näiden tutkimusten ja tutkielmien pohjalta on
päätelty, että mediakasvatukseen liittyvä tutkimus

avittaa sekä ilmiöön liittyvää

käsitteellistämistä että käytänteiden kehittämistä. Vaikka Suomi on ollut 2000-luvun
mediakasvatuksen tutkimisen edelläkävijä, ei tutkimuksia ja tutkielmia kuitenkaan olla
hyödynnetty

käytännön

tasolla

siinä

määrin

kuin

se

olisi

ollut

mahdollista.

(Nuorisotutkimusverkosto, 2015, s. 5–6, 8.)
Viimeisenä haluaisin haastaa lukijaa uudelleenarvioimaan asenteitaan lasten sosiaalisen median
käyttöä kohtaan. Jotkut voivat kokea median ja teknologian muuttaneen nykylapsuutta
negatiivisempaan suuntaan verrattuna omaansa. Minä uskoin niin ennen tämän tutkielman
toteuttamista. Tätä tutkimusaihetta pohtiessani ja itse tutkielmaa toteuttaessani näkökantani
asiaan laajentui. Olin aina pohtinut hiljaa mielessäni – tai ääneen ystäväporukassa – että miten
nykylapsuus on mennyt näin hurjasti negatiiviseen suuntaan. Miten jotkut lapset ovat niin
addiktoituneita puhelimen käyttöön? Tämä ärsytti ja suretti. Minusta tuntui, etteivät lapset enää
ole samalla tavalla lapsia kuin ennen. Näin ovat todenneet 90-luvulla muun muassa Alanen ja
Bardy: vaikka lapsuus ei biologisessa mielessä ole vuosikymmenten aikana muuttunut,
”lapsuuden aika on jo päättymässä” (Alanen & Bardy, 1990, s. 9–10). Tämän on aiheuttanut
kaikenlaisen median tunkeutuminen kovaa vauhtia lapsen elämään.
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Esimerkiksi Järvelän ja Keräsen (2020) pro gradu -tutkielmassa havaittiin 1.luokkalaisten
lasten toivovan unelmakouluunsa mahdollisuuden käyttää älypuhelinta pelaamiseen kesken
tunnin. Nykyisin internetin ja sosiaalisen median uhkakuvien sijaan tutkimuksissa aletaan
kuitenkin huomata myös näiden positiiviset puolet, joita minäkin havaitsin tutkielman teon
prosessissa. Nyt jos koskaan on aika tiedostaa ja hyväksyä, että uusiutuva media ja teknologia
ovat intensiivinen osa lasten arkea, vaikka se meitä välillä harmittaisi. Meidän aikuisten tehtävä
on asettaa järkevät rajat lasten median käyttöön ja olla heidän tukenaan tässä muuttuvassa
mediamaailmassa. Ei ainoastaan uhkakuvia peläten, vaan yhdessä oppien ja ymmärtäen.
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Liite 1 / Haastattelukysymykset
Aihe 1: LAPSELLE HYVÄKSYTYT LAITTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ
1.
2.
3.
4.

Minkälaisia laitteita sinulla on lupa käyttää?
Mitä laitetta käytät, kun menet Internetiin?
Missä käytät näitä laitteita?
Onko sinulla jokin rajoite puhelimen, tietokoneen tai tabletin käyttöön?/Saatko
käyttää näitä tietyn ajan verran?
5. Millaisia asioita katsot/etsit puhelimestasi, tabletista tai tietokoneelta?

Aihe 2: VIDEOIDEN SISÄLTÖ: MITÄ JA MIKSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osaatko selittää omin sanoin, mitä tubettaminen/vloggaus on?
Minkä ikäisenä katsoit vloggaajan videota ensimmäisen kerran?
Miten löysit vloggaajien videot? Puhuiko esim. joku kaveri niistä?
Miksi katsot vlogeja?
Minkälaisia asioita olet oppinut katsomalla vlogeja?
Onko jokin video jäänyt erityisesti mieleesi?
Oletko nähnyt jonkun tubettajan tai vloggaajan lataamaa
inhottavaa/pelottavaa/ahdistavaa/ärsyttävää sisältöä?
8. Seuraatko jotain tiettyä tubettajaa/vloggaajaa?
a. Minkälaisia asioita videoilla esiintyy?
b. Mistä vloggaaja puhuu?
9. Haluaisitko, että katsomme yhdessä jonkin videon?

Aihe 3: AJAN KÄYTTÖ JA LAPSEN YLEISESTI SELAILEMAT VIDEOT
1. Mitä/millaisia videoita katsot netistä?
2. Kuinka paljon/usein katsot vloggaajien ja tubettajien videoita? (esim. päivittäin,
ja kauanko aikaa)
3. Opitko niistä jotain uutta?
4. Miksi luulet vloggaajan tehneen jonkin tietyn videon?/ Miksi vloggaajia on
mielestäsi olemassa?
5. Näetkö YouTubessa joitain mainoksia, jotka jäävät mieleen?
6. Oletko nähnyt inhottavia kommentteja jossakin vlogissa tai tubettajan
videossa?
a. Minkälaisia?
b. Mitä se sai sinut tuntemaan?
7. Jääkö sinulla yleensä positiivinen mieli videon katsomisen jälkeen?
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Aihe 4: LAPSILTA KIELLETTY SISÄLTÖ
Tiedätkö itse, millaista materiaalia et saa katsoa?
a. Miksi et saa katsoa?
2. Mitä luulet lapsilta kielletyn materiaalin sisältävän?
3. Mitä teet, jos kohtaat sisältöä, joka ei tunnu soveliaalta sinun ikäisellesi?
Kerrotko esim. vanhemmalle tai huoltajalle?
1.

Aihe 5: VIDEOIDEN KOMMENTOINTI/OMAN SISÄLLÖN TUOTTAMINEN
1. Oletko kommentoinut joihinkin vlogeihin tai tubettajien videoihin?
2. Oletko harkinnut vloggaavasi tai tubettavasi itse/Oletko vlogannut tai
tubettanut itse?
3. Mistä aiheesta?
4. Miksi?
5. Kenelle videot menisivät nähtäville/ovat menneet nähtäville?
6. Haluaisitko/oletko halunnut kommentteja videoihisi?
7. Miksi? Miksi et?

127

Liite 2 / Tutkielman tiivistetyt tulokset
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Liite 3 / Oppilaan suostumuslomake haastatteluun

Nimi:____________________

[ ] HA-LU-AN

O-SAL-LIS-TU-A

HAAS-TAT-TE-LUUN.

[ ] EN HA-LU-A O-SAL-LIS-TU-A
HAAS-TAT-TE-LUUN.
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Liite 4 / Suostumuskysely huoltajille
Hyvät huoltajat,
olen

opintojaan

viimeistelevä

luokanopettajaopiskelija

Oulun

yliopistossa.

Olen

toteuttamassa tutkimusta alkuopetusikäisten lasten median käytöstä; tarkemmin sanottuna
siitä, miten ja miksi he katsovat tiettyjen vloggaajien tai tubettajien videoita. Tutkimukseni
tullaan julkaisemaan jultika.oulu.fi -sivustolla, ja voin halutessanne lähettää teille linkin
valmiiseen tutkimukseen (aikatauluna vuoden 2022 kevät). Aiheesta ei olla juurikaan tehty
tutkimusta aiemmin, joten olisi tärkeää, että tutkimukseni toteutuisi. Esittelen myös
jatkotutkimusmahdollisuuksia valmiissa tutkimuksessani. Toivomukseni olisi, että huoltajat ja
kasvatusalan ammattilaiset pystyisivät poimimaan tutkimuksestani vinkkejä mediakasvatuksen
tueksi.
Tarkoitukseni olisi haastatella sellaisia 1.-2.luokkalaisia oppilaita, jotka katsovat vloggaajien tai
tubettajien videoita. Riippuu lasten osallistujamäärästä, suoritanko haastattelut yksilö-, parivai ryhmähaastatteluina. Näin ollen myös haastatteluissa kestävä aika on vielä arvoitus: se
tulee olemaan kuitenkin jotain puolen tunnin ja tunnin väliltä. Haastatteluihin valikoituu
(osallistujista arpomalla) kuitenkin kymmenkunta (10) oppilasta. Olen luonut viisi
kysymyspatteria aiheeseen liittyen, joihin lapset voivat vastata avoimesti haluamallaan
tavalla. Tulen myös nauhoittamaan keskustelut, sillä haluan olla varma, että taltioin lasten
vastaukset sanasta sanaan – voi olla, etten haastatteluiden aikana kerkeä kirjaamaan kaikkea
vastauksista ylös.
Huolehdin oletetusti haastateltavien lasten anonymiteetistä, vaikka haastatteluvaiheessa
kirjaankin oppilaan nimen, iän sekä sukupuolen muistiin. Tutkimuksessani oppilaiden nimet
eivät tule esiintymään, vaan keksin niiden tilalle aivan toiset nimet, tai viittaan lapsiin termein
”Lapsi A”, ”Lapsi B” jne. – vastauksista ei siis voida tunnistaa ketään yksittäistä lasta.
Sukupuolen saatan tuoda tutkimuksessani esiin, mikäli se on aineiston analyysin kannalta
olennaista. Mikäli kuitenkin haluatte, ettei lapsenne sukupuoli esiinny aineistossa,
ilmoitattehan tästä erikseen. Haastattelut jäävät ainoastaan minun ja haastattelemieni
oppilaiden välisiksi. Tulen kuitenkin siteeraamaan lasten sanomia osana tutkimustani. Kun
olen käyttänyt aineistoa tutkimuksessani, ja kun tutkimukseni on valmis, tulen säästämään
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kaikki dokumentit ja niissä esiintyvän tiedon sekä tallenteet, joita haastattelujen aikana
nauhoitin – tämä mahdollista pitkittäistutkimusta varten, johon pyytäisin tietenkin jälleen
erikseen teidän suostumuksenne. Mikäli pitkittäistutkimus väitöskirjan muodossa ei toteudu,
tuhoan kaiken keräämäni materiaalin.
Pyydän siis teiltä huoltajilta lupaa haastatella lastanne tähän tutkimukseen syksyn 2021
aikana. Tulen pyytämään luvan erikseen myös lapseltanne. Tutkimukseen osallistuminen on
täysin

vapaaehtoista. Vallitsevan tilanteen vuoksi ja

ajan

säästämiseksi kerään

suostumuksenne sähköisesti. Vastaathan tähän viestiin mahdollisimman pian kirjoittamalla
lapsen nimen, mahdollisen suostumuksesi haastatteluun sekä oman nimesi, niin saan tiedot
kirjallisena talteen.

Tässä esimerkki vastaussähköpostista/viestistä:

Oppilaan nimi: Maija Meikäläinen
Annan suostumuksen lapseni haastatteluun/ En anna suostumusta lapseni haastatteluun.
Huoltajan nimi: Matti Meikäläinen

Mikäli teillä herää kysymyksiä tai huolenaiheita, olettehan minuun rohkeasti yhteydessä!
Talvisin terveisin
Heidi Kuusela
heidi.kuusela@student.oulu.fi
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Liite 5 / Lasten selaamat tubettajat ja vloggaajat
suosituimmuusjärjestyksessä
Videobloggaaja/
Tubettaja

Lakko (29v)

1.lk

2.lk

Maininna

1.lk

2.lk

Akt. seur.

maininnat

maininnat

t yht.

aktiivinen

aktiivinen

yht.

seuraami

seuraami

nen

nen

2

6

8

2

NikojaSanttu (24 &

6

8

9

9

8

8

7

7

7

7

25v)
Pete (22v)
Kakkuh

1

5

6

1

5

6

Roni Back (28v)

4

4

8

3

3

6

Paqpa (27v)

1

5

6

1

4

5

6

6

5

5

4

6

2

4

Jyksedi (25v)

5

5

4

4

Mandimai (22v)

5

5

3

3

2

5

2

3

Zounaas (22v)

3

3

2

2

Roponen (26v)

2

2

2

2

levelup

1

1

1

1

Jkokki (23v)

2

2

2

2

Zavast

3

3

2

2

Anniinaws (18v)

2

2

2

2

Ella & Helmi (20v)

Herbalisti (28v)

Tixtuu (16v)

2

3
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2

1

Aada Rosenberg (24v)
MrJallu101

1

1

1

1

1
1

1
1

Craftee (27v)

1

1

1

1

Scrapy

1

1

1

1

Ssundee (35v)

1

1

1

1

Bionic (22v)

1

1

1

1

Weksi (29v)

3

3

1

1

Axol

1

1

1

1

MrBeast (23v)

1

1

1

1

Glyffi (24v)

1

1

1

1

VauhtiMursu (35v)

1

1

1

1

RitajaJakob (21v)

1

1

1

1

Siniverkkarimies (39v)

4

4

1

1

Applezzi

2

2

1

1

Tubu (19v)

3

3

1

1

Slinkon

1

1

1

1

Zavast

1

1

?

?

MillaEmma

1

1

1

1

Zonevd

1

1

1

1

AaronSanttu

1

1

1

1

Nino Ärling (29v)

1

1

?

?

133

Katjanen

2

2

Rekkaspottaaja

3

3

HurHur (24v)

1

1

?

0

Höge

2

2

?

0

134

?

?

0

