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1 Johdanto 

 

Lokakuun 2017 alussa The New York Times ja The New Yorker -lehdet julkaisivat 

reportaasin, jossa kymmenet elokuva-alalla työskentelevät naiset kertoivat 

joutuneensa elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin seksuaalisesti ahdistelemaksi ja 

hyväksikäyttämäksi viimeisen 30 vuoden aikana (The New Yorker 2017). 

Paljastuksen myötä yhteensä lähes sata naista raportoi vastaavista kokemuksista, ja 

kohu johti Weinsteinin erottamiseen sekä perustamastaan tuotantoyhtiöstä, että 

Yhdysvaltain elokuva-akatemiasta (Yle 2017a). 

 

Silmänräpäyksessä maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon 

tituleerattu Weinstein menetti paitsi työnsä ja arvostuksensa, mahdollisesti myös 

vapautensa, sillä häntä voi odottaa seksuaalirikoksista jopa elinkautinen rangaistus 

(Time 2012; Yle 2018a). Oikeudenkäynti on tätä kirjoittaessa parhaillaan käynnissä. 

 

Weinsteinin kohu tarjoaisi eittämättä mielenkiintoisia näkökulmia viestinnän 

tutkimukseen esimerkiksi skandaalien ja maineen kannalta. Tässä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan keskitytä itse Weinstein -skandaaliin. Se on vain sivujuonne ja 

leimahduspiste sille, mitä aion tarkastella – sosiaalisen median ilmiötä, joka sai 

nimekseen Me Too. 

 

1.1 Me Too pähkinänkuoressa 

 

Yhdysvaltalainen näyttelijä ja aktivisti Alyssa Milano sai tarpeekseen Weinsteiniä 

koskevista ahdistelu-uutisista, ja julkaisi sosiaalisen median palvelussa Twitterissä 

15.10.2017 viestin, jossa kehotti kaikkia seksuaalista häirintää tai väkivaltaa 

kokeneita kirjoittamaan sosiaalisen median profiileihinsa “me too”, jotta ihmiset 

voisivat ymmärtää ongelman laajuuden. Milanolla ei ollut pienintäkään aavistusta, 

että vain muutamassa tunnissa twiitti tulisi saamaan 55 000 vastausta, ja että 

aihetunniste #metoo olisi koko Twitterin suostuin puheenaihe. (The Guardian 2017.) 
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Kuvakaappaus 1 Alyssa Milanon twiitti 

 

Me Too:sta muodostui nopeasti maailmanlaajuinen sosiaalisen median ilmiö, eli niin 

kutsuttu viraali-ilmiö, kun sosiaalisen median foorumit täyttyivät seksuaaliseen 

häirintään liittyvistä kokemuksista. Pelkästään Twitter keräsi viikossa yli 1,7 

miljoonaa twiittiä 85 maasta aihetunnisteella #metoo (CBS News 2017). Rinnalle 

nousi myös maakohtaisia tunnisteita, kuten Ranskan #balanceTonPorc (ilmianna 

sika) ja Italian #QuellaVoltaChe (se kerta kun). Myös Suomessa levisi oma 

kampanjatunniste #memyös, jonka nimeä kantava Facebook -ryhmä keräsi 

muutamassa päivässä 10 000 jäsentä, ja jossa edelleen, vuosi myöhemmin, käydään 

aktiivista keskustelua 13 000 jäsenen voimin seksuaalisesta häirinnästä, sekä jaetaan 

kipeitä kertomuksia ja haetaan vertaistukea. 

 

Kirjaimellisesti yhdessä yössä syntyi maailmanlaajuinen kampanja, joka teki 

seksuaalisen häirinnän kertaheitolla näkyväksi, ja muutti sitä koskevia käsityksiä ja 

puhetapaa. Sitä on luonnehdittu jopa suurimpana asiana, mitä naisliikkeessä on 

tapahtunut sitten naisten saaman äänioikeuden (Vasabladet 2017). Kampanjan on 

arvioitu esimerkiksi vähentävän hyväksikäyttöön tai häirintään liittyvää häpeää, kun 

uhrit voivat jakaa kokemuksiaan ja huomata, etteivät ole yksin (Yle 2018b). Samalla 

keskustelu on lisännyt herkkyyttä hakea vaikeisiin muistoihin apua, mikä on 

kasvattanut tarvetta laajentaa tukikeskusten toimintaa ympäri Suomen (Yle 2018c). 

 

Paitsi julkiseen keskusteluun ja sosiaalisiin normeihin, Me Too -kampanjalla on ollut 

vaikutusta myös työelämään. Esimerkiksi Suomen Työ- ja elinkeinoministeriön 
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(2018) Työelämä 2020 -hankkeen yksi kantava teema on seksuaalisen häirinnän 

kitkeminen ja siihen puuttuminen työpaikoilla. Lisäksi eri alojen ammattiliitot ovat 

ottaneet agendalleen seksuaalisesta häirinnästä puhumisen, ja peräänkuuluttavat 

esimiesten sekä työnantajien vastuuta (ks. esim. Viestijät 2018). 

 

Kampanjan konkreettinen vaikutus realisoitui etenkin niin kutsutun Weinstein-

efektin kautta, kun vaikutusvaltaisten miesten erityisesti työpaikoilla harjoittamia 

häirintätapauksia alkoi paljastua lyhyessä ajassa ympäri maailmaa. Paljastuksilla on 

ollut mainekolhujen lisäksi todellisia seurauksia, kun lukuisia nimekkäitä henkilöitä 

on erotettu viroistaan (ks. The New York Times 2018). Suomessa tämä on näkynyt 

esimerkiksi laulaja Tomi Metsäketoa sekä ohjaaja Lauri Törhöstä koskevissa 

häirintäsyytöksissä, joista molemmat joutuivat eroamaan silloisista työtehtävistään 

(Iltalehti 2018). Viimeisimpänä kohun keskelle joutui keväällä 2018 elokuvaohjaaja 

Aku Louhimies, jota kahdeksan suomalaista naisnäyttelijää syytti alistamisesta ja 

nöyryyttämisestä (Yle 2018d). Weinstein-efektin aikaansaama viesti on selvä: 

seksuaalisella häirinnällä on seurauksia, eikä yksikään ole tittelinsä tai asemansa 

takana suojassa noilta seurauksilta. 

 

Me Too -kampanjalla on ollut vaikutuksia myös politiikkaan. Suomessa eduskunta 

kävi joulukuussa 2017 seksuaalista häirintää koskevan keskustelun, jossa 

yksimielisesti painotettiin häirinnän nollatoleranssia. Seksuaalisen häirinnän 

kitkemiseksi ehdotettiin myös lainsäädännöllisiä muutoksia. (Aamulehti 2017.) Tällä 

hetkellä Suomen rikoslaki tuomitsee ainoastaan fyysisen häirinnän (Rikoslaki 

2014/509 § 5 a). Ylen (2017b) kyselytutkimuksen mukaan 53 prosenttia 

suomalaisista kuitenkin kriminalisoisi myös sanallisen häirinnän. Eduskunnan 

keskustelussa lainsäädäntöä tärkeämmäksi nostettiin kuitenkin ensisijaisesti tasa-

arvotyön kautta saavutettavaa asenteiden muutos (Aamulehti 2017). 

 

Me Too johti myös keskusteluun siitä, mikä määritellään seksuaaliseksi häirinnäksi 

ja mikä ei. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton (2018) teettämään 

tutkimukseen vastanneet suomalaiset määrittelivät käsitteen hyvin eri tavoin. Toisten 

määritelmissä korostui fyysinen ei-toivottu koskettelu, kun taas toiset mielsivät 

häirinnän ensisijaisesti sanallisena vihjailuna ja härskeinä puheina. Vastaavasti Ylen 

(2017b) kyselytutkimuksessa seksuaalinen häirintä sai vaihtelevia määritelmiä. 
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Käsitteen moniulotteisuus ja määrittelyn vaikeus voivat aiheuttaa tilanteita, joissa 

häirintään syyllistytään sitä tajuamatta. Enemmistö suomalaisista uskookin, että 

seksuaalinen häirintä voi olla vahinko. Näin ajattelee puolet naisista ja 63 prosenttia 

miehistä. Korkeimmillaan käsitys on 25–34 vuotiailla miehillä (73 %). (Yle 2017b.) 

Pian Me Too -kampanjan käynnistymisen jälkeen sosiaaliseen mediaan alkoikin 

ilmestyä kirjoituksia aihetunnisteella #ItWasMe, jossa seksuaaliseen häirintään 

syyllistyneet myönsivät tekonsa, mutta usein vetosivat samalla siihen, että 

ymmärsivät tekojensa kyseenalaisuuden vasta Me Too -keskustelun myötä. 

 

Jotta kampanjaa ja sen yhteiskunnallista merkitystä voidaan ymmärtää paremmin, 

tulee siis selventää, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan. Ennen kuin siirryn 

esittelemään itse tutkimusta, avaan lyhyesti, miten tasa-arvolaki ja rikoslaki 

määrittelevät seksuaalisen häirinnän, ja mitä viimeaikaiset tutkimukset kertovat 

häirinnän laajuudesta Suomessa. 

 

1.1.1 Seksuaalinen häirintä 

 

Seksuaalioikeudet ovat keskeinen osa yksilöiden itsemääräämisoikeutta. Niillä 

tarkoitetaan oikeutta päättää omaan kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. 

(Amnesty.) Seksuaalioikeudet sisältävät muiden oikeuksien lailla velvollisuuden ja 

vastuun: jokaisella on velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia, ja valtioilla on 

vastuu turvata jokaisen seksuaalioikeudet lainsäädännöllä (Ihmisoikeusliitto). 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2018a) määrittelee seksuaalisen häirinnän 

seuraavasti: 

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolain mukaan sanallista, 

sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla 

tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä 

koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, 

nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

 

Käytännössä seksuaalinen häirintä voi ilmetä esimerkiksi asiattomana vartaloon tai 

seksuaalisuuteen kohdistuneena huomautteluna, seksiin ehdottamisena 



 

5 

 

epäasiallisessa yhteydessä tai loukkaavalta tuntuvina kaksimielisinä vitseinä ja 

härskeinä puheina (Keskipetäjä & Attila 2018, 33). Lisäksi seksuaalinen häirintä voi 

pitää sisällään fyysistä ahdistelua, joka on vuodesta 2014 alkaen ollut Suomessa 

rikoslain nojalla rangaistavaa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b; Rikoslaki 

2014/509 § 5 a). Häirinnästä erotettavista seksuaalisista väkivaltarikoksista, eli 

raiskauksesta, seksuaaliseen tekoon pakottamisesta ja seksuaalisestä hyväksikäytöstä, 

on omat säädöksensä (Rikoslaki 2014/509 § 1-2; Rikoslaki 1998/563 § 4-5). 

 

Tätä kirjoittaessa on myös parhaillaan käynnissä Me Too -kampanastakin innoitusta 

saanut kansalaiskampanja Suostumus2018, jonka tavoitteena on muuttaa raiskauksen 

rikosoikeudellinen määritelmä itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. 

Kansalaisaloitetta perustellaan nykyisen raiskauksen määritelmän puutteellisuudella, 

mitä tulee vapaasta tahdosta annettuun suostumukseen. (Suostumus2018.) 

 

1.1.2 Häirinnän yleisyys Suomessa 

 

Kansainvälisesti kattavaa ja luotettavaa tutkimusta seksuaalisen häirinnän laajuudesta 

on huonosti saatavilla, mutta jo maakohtaiset tilastot (ks. esim. Quinniapic 

University Releases 2017; BBC 2017) ja globaaliksi muodostunut Me Too -

kampanja ovat osoituksia siitä, että häirintä maailmanlaajuinen ongelma. 

 

Tuorein Suomessa tehty seksuaalisen häirinnän tutkimus on tammikuulta 2018, jonka 

mukaan valtaosa naisista (79 %) ja yli kolmasosa miehistä (38 %) on joskus 

elämänsä aikana kokenut seksuaalista häirintää. Eniten häirintää kokivat alle 25-

vuotiaat naiset, joista liki puolet (46 %) kertoi joutuneensa häirinnän kohteeksi 

vuoden sisällä. Kaiken ikäisistä naisista yli kolmasosa (38 %) kertoi kokeneensa 

häirintää myös työpaikalla. Heistä yli puolet (58 %) jätti kertomatta häirinnästä 

millekään taholle. Yleisin syy kertomatta jättämiselle oli pelko siitä, ettei asiaan 

suhtauduttaisi vakavasti. Naisista näin ajatteli 45 prosenttia ja miehistä 54 prosenttia. 

(Taloustutkimus 2018.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvobarometrin mukaan 38 prosenttia naisista ja 

17 prosenttia miehistä on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden 

aikana. Yleisimpiä häirinnän muotoja olivat kaksimieliset ja härskit puheet sekä 



 

6 

 

vartaloon tai seksuaalisuuteen liittyvät asiattomat kommentit. Yleisimmin häirintää 

aiheuttivat sekä naisille (46 %) että miehille (35 %) tuntemattomat henkilöt. 

Tekijöinä oli myös esimerkiksi asiakkaita, työkavereita ja ystäväpiiriin kuuluvia 

henkilöitä. (Keski-Petäjä & Attila 2018, 35–36.) 

 

Lisäksi tasa-arvobarometri paljasti, että erityisesti naiset kokevat seksuaalisen 

häirinnän ohella myös muuta sukupuoleen liittyvää epäasiallista käytöstä ja syrjintää, 

kuten vihapuhetta, vähättelyä ja halveksuntaa (Keski-Petäjä & Attila 2018, 32). 

Tähän viitataan seksismin käsitteellä (ks. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). 

 

Barometrin vastaajina olivat yli 15-vuotiaat suomalaiset (Attila ym. 2018, 123), 

mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämä kouluterveyskysely (2017) 

kertoo, että seksuaalinen häirintä ulottuu myös lapsiin ja nuoriin. Kyselyn mukaan 

8.– 9.-luokkalaisista tytöistä noin kolmasosa (30 %) ja pojista reilu kymmenes (12 

%) on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. 

 

1.2 Lähtökohdat ja tutkimuskysymykset 

 

Julkinen keskustelu on siirtynyt digitaaliseen toimintaympäristöön, kun internet ja 

sosiaalinen media ovat tehneet mahdolliseksi uudenlaisen vaihtoehtoisen 

julkisuuden, jossa kenellä tahansa on mahdollisuus tuottaa sisältöä ja nostaa esiin 

tärkeänä pitämiään asioita (Herkman 2011, 154). Tässä digitaalisessa julkisuudessa 

ilmiöt ja teemat leviävät nopeasti synnyttäen kierteen, jossa sosiaalisesta mediasta 

nousseet aiheet leviävät valtamediaan saaden siten lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta. 

Yhä useamman tiedotusvälineen tarttuessa aiheeseen, poikii se lisää jakoja ja 

keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kierrosten myötä ilmiö nousee uusiin 

mittakaavoihin, jolloin seuraukset voivat olla yllättävät. (Silverman 2015, 17–18.) 

Esimerkiksi kansalaistoimintaan tähtäävät osallistavat projektit ovat yltäneet 

digitaalisen julkisuuden avulla uskomattomiin saavutuksiin (Aslama Horowitz 2012, 

235).  

 

Viraali-ilmiöksi noussut Me Too -kampanja on ajankohtainen osoitus digitaalisen 

julkisuuden voimasta. Koska kampanja on varsin tuore, ei siitä juurikaan ole 
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aikaisempaa tutkimusta. Tässä tapaustutkimuksessa ensisijaisena kiinnostuksen 

kohteena onkin saada muodostettua ilmiöstä mahdollisimman kattava kokonaiskuva 

ja ymmärtää sen leimahtamista. Tutkimuksessa yhdistyy tapaustutkimukselle 

ominaisesti erilaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. Aineistoni on kerätty Me Too 

-kampanjaa koskevista Twitter-viesteistä ja verkkomediasisällöistä. Tutkimus on 

rajattu Suomeen, ja aineistoksi on valittu kampanjan käynnistymistä seuranneet 

kolme päivää, eli 16.–18.10.2017. 

 

Olen kiinnostunut selvittämään: 

1. Mistä leimahduksen säännönmukaisuuksista kampanja koostui? 

2. Mistä kampanjan yhteydessä puhuttiin? 

3. Miten ja mitä sisältöjä kierrätettiin? 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni tarkastelen teoriasidonnaisesti Malcolm 

Gladwellin (2007) leimahdusteoriaa sekä Pekka Aulan ja Leif Åbergin (2012) 

leimahtavien julkisuuksien teoriaa hyödyntäen, mitkä seikat vaikuttivat kampanjan 

leimahdukseen. Lisäksi pyrin aineiston määrällisellä sisällön erittelyllä kuvailemaan 

Suomeen muodostuneen alkujoukon koostumusta, joka digitaalisessa julkisuudessa 

sosiaalisen median ja verkkomedioiden välityksellä tuotti ja julkaisi kampanjaan 

liittyvää sisältöä. 

 

Siinä, missä ensimmäinen kysymys keskittyy siihen, miten ilmiö syntyi ja ketkä 

olivat avainroolissa kampanjan leviämiseen Suomessa, toisessa kysymyksessä pyrin 

aineiston laadullista ja määrällistä sisällön erittelyä yhdistelemällä kartoittamaan, 

mistä aiheen sisällä puhuttiin ja missä määrin. Samalla analyysi auttaa ymmärtämään 

miksi ilmiö levisi, eli mitä selittäviä teemoja aineistosta nousee. Vertailen myös 

sosiaalisessa mediassa ja verkkomedioissa esiin nousseita teemoja keskenään, jotta 

voidaan hahmottaa, eroavatko näiden julkisuuskenttien näkökulmat aiheen tiimoilta. 

 

Digitaalisessa julkisuudessa sisällöt kiertävät kanavasta ja viestimestä toiseen 

vahvistaen sanomaa. Kolmannen kysymyksen kohdalla tarkastelen tätä 

kierrättämisen kulttuuria Twitterin ja verkkomedioiden sisällä sekä niiden välillä, 

jolloin voidaan ymmärtää paremmin digitaalisen julkisuuden ja mediajulkisuuden 
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yhteennivoutumista osana ilmiöiden evoluutioita. Twitterin kohdalla kiinnitän myös 

erityistä huomiota siihen, mitkä ja keiden sisällöt levisivät parhaiten. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

 

Aloitan tutkimuksen taustoittamalla seuraavassa kappaleessa julkisuuden muutosta 

digitaalisessa toimintaympäristössä. Kuvailen internetin ja erityisesti sosiaalisen 

median aikaansaamaa uudenlaista aktiivista toimijuutta ja vastajulkisuudesta 

ponnistavaa kansalaistoimintaa. Pohdin myös esitetyn kritiikin kautta sosiaalisen 

median varjopuolia. Lisäksi esittelen mediajulkisuuden suhdetta digitaaliseen 

julkisuuteen sekä sosiaalista mediaa osana journalismia.  

 

Kolmannessa kappaleessa esittelen tätä tutkimusta innoittaneita teorioita koskien 

ilmiöiden leimahtamista. Päivitän Gladwellin sekä Aulan ja Åbergin ajatuksia 

yhdistelemällä niihin tuoreempaa sosiaalisen median tutkimusta koskien esimerkiksi 

viraali-ilmiötä, somevaikuttajia ja verkkovoimaa. 

 

Neljännessä kappaleessa esittelen Twitteriä tutkimuskohteena sekä 

tapaustutkimuksen ja tutkimusmenetelmänä käytetyn sisällön erittelyn lähtökohtia. 

Lisäksi esittelen tutkimuksen toteutusta aineiston keruusta ja rajauksesta analyysiin. 

Lopuksi pohdin tutkimuksen etiikkaa. 

 

Viidennessä kappaleessa esittelen tutkimuksen tuloksia, ja kuudennessa pohdin 

keskeisiä löydöksiä teorian ja aikaisemman tutkimuksen valossa. Arvioin myös 

tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä, sekä esitän mahdollisia 

jatkokysymyksiä. 
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2 Digitaalinen julkisuus ja julkisuuden muutos 

 

Länsimaisen julkisuuden ihanne pohjautuu antiikin aikaan, jossa kansalaiset 

kokoontuivat toreille käymään julkista keskustelua (Matikainen 2012, 154). 

Esimoderniin aikaan saakka valtiolliset asiat pidettiin kuitenkin visusti salassa ja 

erillään yhteisistä julkisista asioista. Vasta median nousu 1700-luvulta alkaen muutti 

käsitystä julkisuudesta sen alkaessaan tuoda valtaapitäviä kansan eteen. Näin 

julkinen-salainen-erottelun sijaan julkisuus alettiin nähdä synonyyminä “näkyvissä 

olevalle”. Samalla media irrotti julkisuuden ajasta ja paikasta tehden siitä modernin 

demokratian tilan, ja luoden uudet säännöt julkiselle keskustelulle. (Thompson 1995, 

121–135.) 

 

Digitalisoituminen on puolestaan 1990-luvulta alkaen rapauttanut perinteisten 

joukkoviestinten, eli lehdistön, radion ja television, arvovaltaa julkisuuden 

portinvartijana (Herkman 2011, 12–15). Verkossa valtamedia, sosiaalinen media, 

mediasovellukset ja hakukoneet muodostavat digitaalisen julkisuuden tilan, jossa 

ihmiset yhdistyvät toisiinsa median välityksellä synnyttäen samalla uutta aktiivista 

kansalaistoimintaa (Korpiola 2012, 17; Kantola 2011, 12).  

 

Yhteisöviestinnän nykyteorian mukaan viestintä tapahtuu tänä päivänä teema-

areenoilla, joissa huomio on kiinnostavissa ja ajankohtaisissa teemoissa ja ilmiöissä 

(Virolainen & Luoma-aho 2018, 154). Digitaalisessa julkisuudessa nämä ilmiöt ja 

teemat leviävät nopeasti (Korpiola 2012, 17). Digitaalista julkisuutta voidaankin 

kuvailla emootioherkäksi, moniääniseksi ja multimodaaliseksi (Aula ja Åberg 2012). 

 

Elämme median yltäkyllästämässä maailmassa, jossa tietomme ja arkitotuutemme 

ympäröivästä maailmasta määrittyvät pitkälti median välityksellä (Nieminen & 

Pantti 2012, 16). Sosiaalinen media laajentaa tätä medioitunutta julkisuutta ja tekee 

monimuotoisen kansalaiskeskustelun näkyväksi. Janne Matikainen uskookin, että 

sosiaalinen media voi avata mahdollisuuksia nykyajan torikokouksille. (Matikainen 

2012, 141, 154). 
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2.1 Sosiaalisen median aktivoiva rooli 

 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan uusia, 2000-luvulla syntyneitä, internetin 

mahdollistamia, verkkoympäristöjä. Siinä missä perinteinen media on nähty 

yksisuuntaisena, keskittyneenä ja kontrolloituna, sosiaalista mediaa luonnehditaan 

vuorovaikutteiseksi, hajautuneeksi ja avoimeksi. Merkittävin ero on 

sisällöntuotannossa: kun perinteisessä mediassa vastuussa ovat ammattilaiset, 

sosiaalisessa mediassa sisällöistä ja niiden jakamisesta vastaavat tavalliset käyttäjät. 

Sosiaalinen media nähdäänkin usein ruohonjuuritason ilmiönä, jolloin se on alhaalta 

ylös johdettua. (Matikainen 2012, 133–138.) 

 

Laaksonen ja kumppanit (2013, 15) jakavat sosiaalisen median palvelut seuraaviin 

kategorioihin: 

1. Yhteistuotanto (esimerkiksi Wikipedia) 

2. Verkostoitumis- ja yhteisöpalvelut (esimerkiksi Facebook) 

3. Alustat sisältöjen jakamiseen (esimerkiksi YouTube) 

4. Blogit ja mikroblogit (esimerkiksi Twitter) 

5. Virtuaalimaailmat (esimerkiksi Second Life) 

6. Verkkokeskustelut (esimerkiksi Suomi24) 

 

Listaan voitaisiin vielä Pekka Isotaluksen ja kumppaneiden (2018, 14) mukaan lisätä 

keskinäisviestintään tarkoitetut mobiilipalvelut, kuten WhatsApp ja Snapchat. Alex 

Bruns (2007, 3) puolestaan puhuu kattokäsitteestä käyttäjätuotanto (produsage), jolla 

hän viittaa kaikenlaiseen käyttäjien luomaan sisältöön. Määritelmä pitää sisällään 

myös yhteistuotannon, kuten käyttäjiä yhdistävän online-pelaamisen ja 

kansalaisjournalismin harjoittamisen (emt. 2). Katri Lietsalan ja Esa Sirkkusen 

(2008, 51) mukaan olennaista yhteistuotannossa on siihen osallistuvien tahojen 

pyrkimys yhteiseen päämäärään. Heidän mukaansa se siis eroaa itsenäisestä 

käyttäjätuotannosta siinä, ettei kyse ole vain yksittäisten sisältöjen tuotannosta ja 

jakamisesta, vaan isommasta, useita palasia yhdistelevästä kokonaisuudesta. 

 

Sosiologi Manuel Castells (2009, 85) on kuvaillut yleisön muutosta yksilöiden 

joukkoviestinnän (mass self-communication) käsitteellä. Tämä uusi kommunikaation 

muoto on noussut internetin myötä keskinäisen viestinnän ja yksisuuntaisen 
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joukkoviestinnän rinnalle. Castellsin (ems.) mukaan yksittäisen henkilön viesti voi 

tavoittaa internetin välityksellä globaalin yleisön, jolloin kyse on joukkoviestinnästä. 

Toisaalta viestien tuotanto ja vastaanottajien määrittely lähtee yksilöstä, joten kyse 

on samalla yksilölähtöisestä viestinnästä, jossa yksittäisillä käyttäjillä on merkittävä 

rooli. 

 

Kuluttajina ja tuottajina samanaikaisesti toimivia käyttäjiä on nimitetty myös 

tuluttajiksi (prosumers) (Xie ym. 2008, 109–122). Jenkins (2008, 2) taas lainaa 

fanikulttuurista osallistuvan kulttuurin ja joukkoälyn käsitteitä, jotka hänen 

mukaansa kuvaavat internetin vaikutuksia tiedon tuotantoon. Mikko Villi (2011, 48) 

puolestaan puhuu osallistavan yleisöyden yhteydessä sosiaalisesta kuratoinnista. 

Käsitteellä ei kuitenkaan viitata sisällön tuotantoon, vaan sosiaalisen median 

alustoilla tapahtuvaan sisältöjen keräämiseen, jakamiseen ja suositteluun. 

  

Vaikka sosiaalisen median kehitys on kiihdyttänyt keskustelua aktiivisesti ja 

vuorovaikutteisesti toimivista kansalaisista, ajatus ei ole suinkaan uusi. Herbert 

Blumer (1999, 22) puhui jo 1940-luvulla julkison käsitteestä, jolla hän kuvaili 

sellaista ihmisryhmää, joka keskustelee ja jakaa mielipiteitä jostakin kysymyksestä, 

pyrkimyksenään löytää yhteinen ratkaisu. Kyse on spontaanista 

kollektiiviryhmittymästä, joka syntyy luonnollisena reaktiona tietynlaiseen 

tilanteeseen. Siten sen koko ja jäsenet vaihtelevat kysymyksen mukaan. 

 

2.1.1 Ketkä tuottavat sisältöä ja miksi? 

 

Internetin käyttäjien aktiivisuuden luokitteluun on käytetty numerosarjaa 90/9/1. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että 90 prosenttia on passiivisia sivustakatsojia, yhdeksän 

prosenttia satunnaisia osallistujia ja vain yksi prosentti vastaa valtaosasta internetiin 

tuotetusta sisällöstä. (Herkman 2011, 157.) Matikainen kuitenkin huomauttaa, että 

jako passiiviseen ja aktiiviseen yleisöön on yksinkertaistava, sillä iso osa ihmisistä 

jakaa sisältöjä, muttei itse tuota niitä (Matikainen 2012, 142). Tällaisia tuloksia on 

saatu esimerkiksi Tilastokeskuksen (2017) Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 

-tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaisten kiinnostus oman sisällön tuottamiseen, 

kuten kirjoittamiseen ja kommentointiin sosiaalisessa mediassa, on huomattavasti 

vähäisempää kuin sisältöjen seuraaminen. Esimerkiksi vain kahdeksan prosenttia 
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suomalaisista oli kirjoittanut keskustelufoorumille viimeisen kolmen kuukauden 

aikana ja 27 prosenttia julkaissut omaa materiaalia, kuten tekstiä tai kuvia, jollekin 

sivustolle muiden nähtäväksi. 

 

Minna Aslama Horowitz (2012, 235) muistuttaa, ettei teknologia itsessään synnytä 

osallistumista: kansalaisilla tulee olla paitsi pääsy mediaan, myös tarvittavat taidot 

sen käyttämiseen. William Dutton (2009, 11–12) kuitenkin toteaa, ettei tutkimusten 

mukaan sosiaalinen ja taloudellinen tausta selitä kaikkia käyttömalleja. Teemme 

myös niin sanottuja digitaalisia valintoja siitä, käytämmekö internetiä ja 

osallistummeko sosiaalisen median sisällön tuotantoon ja jakeluun vai emme. 

 

Sirkkunen (2008, 146–148) jakaa syyt verkko-osallistumiseen yksilöllisiin ja 

yhteisöllisiin motiiveihin. Yksilöllisiä ovat esimerkiksi itseilmaisu, vertaispalautteen 

saaminen ja suhdeverkostojen kasvattaminen. Lisäksi Sirkkunen (ems.) mainitsee 

yksilöllistyvän mediankulttuurin lisääntymisen, jossa omasta elämästä tuotetaan 

esityksiä, jotka ovat usein hyvinkin henkilökohtaisia tunnustuksia. Yhteisöllisiä 

motiiveja voivat olla puolestaan tiedon jakaminen tai yhteisöllinen oppiminen, jolla 

tarkoitetaan muutosta paitsi tiedoissa ja taidoissa, myös asenteissa ja toiminnassa. 

Sirkkunen kuitenkin muistuttaa, että motiivien jaottelu on vain analyyttinen, ja että 

käytännössä motiivit sekoittuvat yhteen. 

 

Myös Clay Shirky (2010, 65–95) on tarkastellut, mikä motivoi ihmisiä osallistumaan 

sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa osallistuminen voi kummuta pyrkimyksestä 

koota samanmielisiä yhteen tai se voi olla puhtaasti yksilöllistä viihdettä. 

Osallistuminen voi myös olla tietoisesti julkista, kun halutaan esimerkiksi tavoittaa 

isompia yleisöjä. Itseohjautuvat yksilöt voivat rakentaa horisontaalisia, keskinäisiä 

tai jopa hyvin keskitettyjä verkostoja, jotka on suunniteltu ja joita käytetään 

laajempien sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen (Dutton 2007, 5). Osallistuminen 

voi myös olla tarkoituksella kansalaisorientoitunutta, kun halutaan esimerkiksi 

käynnistää sosiaalisen median kampanja, joka mobilisoi ihmisiä (Aslama Horowitz 

2012, 230). 

 

2.1.2 Vastajulkisuus ja vaikuttaminen 
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Ihmisten näkeminen aktiivisina toimijoina on luonut uskoa myös poliittisen 

aktiivisuuden lisääntymiseen. Eniten keskustelua internetin ja sosiaalisen median 

vaikuttamismahdollisuuksista on poliittista viestintää tutkineen Juha Herkmanin 

(2011, 154) mukaan herättänyt verkon rooli kansalaisfoorumina. Hän toteaa: 

 

“Internetiä on luonnehdittu äärimmäisen demokraattiseksi mediaksi, ja sen 

on uskottu rakentavan ensimmäisen kerran viestintäteknisesti 

habermaslaiseen ihannejulkisuuteen verrattavan foorumin, jossa kaikki 

voivat tasavertaisesti osallistua poliittiseen mielipiteenvaihtoon ja 

tahdonmuodostukseen.” 

 

Habermasilaisella ihannejulkisuudella Herkman viittaa saksalaisen filosofin ja 

yhteiskuntakriitikon Jürgen Habermasin teoriaan, joka on ollut yksi 

vaikutusvaltaisimmista demokratiateorioista. Siihen kytkeytyy ajatus rationaalisesti 

järkeilevästä kansalaisyhteiskunnasta: järkiperäisen argumentaation avulla on 

mahdollista seuloa erilaisista näkemyksistä yhteisön kannalta paras ratkaisumalli. 

Habermasin julkisuusteoria ei kuitenkaan Herkmanin mukaan pysty sellaisenaan 

vastaamaan enää tämän päivän maailmaan, vaikkakin ajatus politiikasta yhteisenä 

julkisena toimintana on edelleen monen demokratia-näkemyksen kantava voima. 

(Herkman 2011, 34, 74–79.) 

 

Myös Dutton (2007, 8) uskoo ihannejulkisuuden teorian olevan liian tiukasti 

sidoksissa romanttiseen näkemykseen menneisyydestä, mutta esittää Habermasin 

julkisen sfäärin (public sphere) ideasta inspiroituneena näkemyksen siitä, kuinka 

internet ja siihen liittyvät teknologiat muodostavat uudenlaisen, viidennen 

valtiomahdin lainsäädännön, toimeenpanovallan, oikeudellisen hallinnon ja median 

rinnalle. Dutton (emt. 7) puhuu verkostojen verkostoista (network of networks), jotka 

hämärtävät ihmisten, organisaatioiden, instituutioiden ja kansakuntien välisiä rajoja. 

Tämä harmaa alue julkisen ja yksityisen välissä saattaa Aslama Horowitzin (2012, 

235) mukaan olla ihmisten osallistumista ja kekseliäisyyttä ruokkiva kasvualusta. 

Verkostojen verkostot mahdollistavat myös kampanjoiden ja liikkeiden 

organisoinnin mielipidevaikuttajien ja poliittisten aktivistien toimesta reaalimaailmaa 

nopeammin. (Dutton 2009, 15–16.) 
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Antamalla valtavalle määrälle ihmisiä eri puolilta maailmaa mahdollisuuden 

verkostoitua ja päästä käsiksi tietoon, palveluihin ja teknologioihin, internetillä ja 

siihen liittyvillä tieto- ja viestintätekniikoilla on Duttonin (2007, 8) mukaan 

mahdollisuus uudistaa yksilöiden ja ryhmien viestinnällistä valtaa monin tavoin. 

Maarit Mäkinen (2008, 159–164) puhuu digitaalisesta voimistumisesta 

(empowerment), jolla hän tarkoittaa uuden viestintäteknologian mahdollistamaa 

kehitystä, jossa yhteisö ja sen jäsenet voivat lisätä mahdollisuuksiaan osallistua ja 

vaikuttaa. Omien näkemysten esittäminen tasavertaisessa julkisuudessa on 

merkittävää etenkin ryhmille, jotka eivät saa näkemyksiään läpi valtajulkisuudessa. 

Näkyväksi tuleminen merkitsee siten lisääntyvää kokemusta vapaasta itseilmaisusta 

ja osallistumisesta. 

 

Nancy Fraser (1992, 123–124) nimittää valtavirran ulkopuolelle jääviä 

osajulkisuuksia vastajulkisuudeksi. Sen voima kumpuaa ihmisten henkilökohtaisista 

intresseistä ja siihen kytkeytyy usein myös paljon tunteita. Vastajulkisuudessa on 

usein kyse enemmän yhteisöllisyydestä kuin konkreettisesta toiminnasta. Tänä 

päivänä vastajulkisuus kukoistaakin parhaiten sosiaalisissa medioissa, kuten 

Facebookissa ja Twitterissä, sekä erilaisilla blogi- ja keskustelufoorumeilla 

(Herkman 2011, 87). Vastajulkisuudella voidaan kuitenkin tähdätä myös toimintaan. 

Aslama Horowitz (2012, 231–236) soveltaa Steven Cleggin ideaa vallan 

virtapiireistä sosiaalisen median toimijuuteen. Mikrotasolla valta on jokapäiväistä ja 

yksinkertaista, kuten Twitter-statuksen päivittämistä. Mesotasolla valta puolestaan 

avaa ovia perinteisen median instituutioihin. Tämä voi tarkoittaa käytännössä 

esimerkiksi uutisaiheen tai näkökulman ehdottamista uutismedialle. Makrotasolla 

osallistuminen voi puolestaan merkitä monenlaista toimintaa, kuten 

kansalaisvaikuttamista tai media-aktivismia.  

 

Mitä enemmän yhteiskunta medioituu, sitä keskeisemmäksi makrotaso muuttuu 

kansalaisen kannalta (Aslama Horowitz 2012, 236). Esimerkiksi Suomessa 

aktiivinen maahanmuuttokeskustelu on siirtynyt sosiaalisesta mediasta valtamediaan 

ja politiikkaan, suunnaten samalla yleisempää poliittista agendaa. Vaikka 

tämänkaltainen ilmiö onkin Suomessa vielä suhteellisen poikkeuksellista, on 

esimerkkitapaus Matikaisen (2012, 143) mukaan osoitus siitä, kuinka sosiaalisen 
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median välityksellä kansalaiset pystyvät toimimaan aktiivisempina 

yhteiskunnallisina ja poliittisina toimijoina. Kansalaistoiminta onkin selvästi 

kasvussa ympäri maailmaa, kun yhteisöt ja kansalaisjärjestöt käyttävät sosiaalista 

mediaa aktivismin tukena ja pyrkivät samalla vaikuttamaan mediarakenteisiin ja 

politiikkaan (Aslama Horowitz 2012, 234). Tutkimusten mukaan myös suomalaiset 

järjestöt pitävät sosiaalista mediaa tärkeänä vaikuttamisväylänä ja ovat aktiivisia 

erityisesti Twitterissä, jonka kautta on mahdollista tavoittaa toimittajat ja 

päätöksentekijät (Vesa & Kantola 2016, 9; Isotalus ym. 2018, 20). Isotaluksen ja 

kumppaneiden (ems.) mukaan Twitterin kohdalla voidaankin puhua julkisesta 

lobbauksesta, eli vaikuttamaan pyrkivästä viestinnästä. 

 

Kansalaisliikkeiden esiin nostamat teemat kytkeytyvät arkisiin valintoihin ja 

identiteetteihin, ja ovat siten niin kutsuttua henkilökohtaisen politiikkaa. Tällainen 

poliittisuus, johon kytkeytyy omaan kokemuspiiriin liittyvät kysymykset, tuntuu 

konkreettiselta ja tärkeältä, ja innostaa siten ihmisiä enemmän kuin vieraalta tuntuva 

järjestelmäpolitiikka. (Herkman 2011, 63–64.) Henkilökohtaisen elämän ongelmat 

voidaan kuitenkin kokea poliittisina ja poliittisen järjestelmän ulkopuolelle jäävät 

ilmiöt voivat politisoitua, eli tulla osaksi politiikkaa. (Herkman 2011, 16–18.) Tämä 

voi tarkoittaa esimerkiksi Me Too -kampanjan aikaansaamaa tuoreen näkökulman 

esiintuloa, joka haastaa totutut toimintamallit (Palonen 2003, 182–183). 

 

Tutkimukset osoittavat, että kansalaisvaikuttamiseen pyrkivät ryhmät ovat hyötyneet 

suuresti uusista verkkoviestinnän muodoista esimerkiksi mobilisoidessaan erilaisia 

tapahtumia ja kampanjoita (Herkman 2011, 153–154). Henkilökohtaisen politiikkaa 

on kuitenkin harjoitettu jo paljon ennen internetiä jokapäiväisessä arjessa, kuten 

kaduilla ja kuppiloissa. Feministinen liike nosti jo 1960-luvulla esille sloganin 

“henkilökohtainen on poliittista” (Ginsberg 2008, 69). Tarkoituksena oli tehdä 

näkyväksi niitä yhteiskunnallisten käytäntöjen epäkohtia, jotka tuottivat ja ylläpitivät 

naisliikkeen kokemaa syrjintää (Rinne 2011, 107). 

 

Politisaation käsitettä on viime aikoina sovellettu kansalaisliikkeiden ja 

henkilökohtaisen politiikan tutkimuksessa siten, että se on laajennettu koskemaan 

myös sellaista poliittista toimintaa, jossa toimijat eivät itse välttämättä edes ajattele 
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“tekevänsä politiikkaa” (Herkman 2011, 65). Esimerkiksi yksittäisen twiitin 

jakamista ei välttämättä ajattele poliittisena tekona. Yleensä julkisuudella kuitenkin 

pyritään kyseenalaistamaan ja saamaan aikaan muutoksia tai kontrolloimaan ja 

ylläpitämään valta-asemia (em. 82.) 

 

Hyvä esimerkki Suomessa toteutetusta kansalaisaloite-kampanjasta oli vuoden 2013 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajava Tahdon2013. Kampanjan tavoitteena oli 

saavuttaa tasa-arvoinen avioliittolaki, eli mahdollistaa avioliitto samansukupuolisten 

kesken. Kampanjaa tukivat useat suomalaiset julkisuuden henkilöt, eli Tahdon –

lähettiläät, ja kampanja jalkautui sosiaalisesta mediasta toreille ja kuppiloihin ympäri 

Suomen erilaisten tapahtumien muodossa. Aloite vietiin eduskuntaan ja se 

hyväksyttiin seuraavana vuonna. Kyseessä oli ensimmäinen eduskunnan hyväksymä 

kansalaisaloite, jonka eduskunta hyväksyi vuoden 2014 lopussa lain toisessa 

äänestyksessä. Laki astui voimaan maaliskuussa 2017. Kampanja sai valtavasti 

julkisuutta ja tunnustusta erilaisilta viestintä- ja vähemmistötahoilta. (Tahdon2013.) 

Esimerkiksi viestintäammattilaisten järjestö ProCom ry palkitsi sen vuoden 

viestintätekona (ProCom ry). 

 

2.1.3 Yhdistävää vai eriyttävää? Aktivismia vai slaktivismia? 

 

Kuten yllä on esitetty, näyttäisi siis siltä, että sosiaalisessa mediassa vain pieni osa 

osallistuu aktiivisesti keskusteluun. Sosiaalinen media on nähty vahvistavan ennen 

kaikkea valmiiksi aktiivisten kansalaisten osallistumista ajankohtaiseen keskusteluun 

(Davis 2010, 756–757). Tämän pienen aktiivisen joukon mielipiteet edustavat usein 

äärikantoja, eivätkä siten ole välttämättä yleistettävissä. Tilanne herättää 

kysymyksen, lisäävätkö uudet osallistumisväylät moniarvoista kansalaiskeskustelua 

vai nouseeko esille vain pienen vähemmistön mielipide (Matikainen 2012, 151–152). 

Internetin hajauttava luonne on puolestaan tuonut mukanaan huolta yhteisen 

julkisuuden katoamisesta. Pelkona esimerkiksi on, että samanmielisten kokoontuessa 

yhteen ihmiset välttyvät moniarvoiseen keskusteluun osallistumiselta (Karppinen 

2010, 86–89). Esimerkiksi Cass Sunstein (2011) on puhunut internetistä eräänlaisena 

kaikukammiona (echo chamber), jossa ihmisten henkilökohtaisia ennakkoluuloja 

vahvistetaan vailla haastamista ja kyseenalaistamista. On myös alettu puhua 

informaatio- tai somekuplasta (filtter bubble), jolla viitataan internetin algoritmien 
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tapaan suodattaa käyttäjille juuri sellaista sisältöä, josta he todennäköisesti pitävät 

(ks. Pariser 2011).  

 

Toisaalta sosiaalisen median keskustelun on nähty olevan kärjekästä, hyökkäävää ja 

lähentelevän jopa vihapuhetta. Huoli on ollut myös niin kutsutuissa trolleissa, joiden 

tarkoituksena on häiritä keskustelua esimerkiksi hämärtämällä tahallisesti faktoja, 

myllyttämällä keskustelua ja käyttämällä kärkkäitä, provosoivia ilmauksia. (Isotalus 

ym. 2018, 25.) Tästä näkökulmasta habermasilainen ajatus rationaalisesti 

järkeilevästä kansalaisyhteiskunnasta näyttäisi siis sosiaalisessa mediassa 

ongelmalliselta (Herkman 2011, 157). 

 

Keskustelua on käyty myös siitä, synnyttääkö verkko yksilöille ja yhteisöille aitoa 

valtaa tai peräti Duttonin kuvaileman viidennen valtiomahdin. Nicholas Garnham 

(1999, 77–78) puhui jo kaksi vuosikymmentä sitten internetin viestinnällisestä 

vallasta (communicative power). Tämä ei hänen mukaansa kuitenkaan tarkoita, että 

internet itsessään antaisi valtaa käyttäjilleen todellisessa maailmassa. Sen sijaan 

Garnhamin mukaan internet mahdollistaa sellaisten verkostojen muodostamisen, 

jotka voivat johtaa reaalimaailman tekoihin. Myös Dutton (2009, 6) myöntää 

Garnhamin lailla, että vaikka tieto- ja viestintätekniikan käyttö verkostojen 

muodostamiseksi voi johtaa vallan siirtymiseen myös reaalimaailmassa, internet 

itsessään ei anna uutta todellista valtaa sen käyttäjille. Viidennen valtiomahdin 

muodostaville verkostoille keskeinen ominaispiirre on kuitenkin Duttonin (emt. 7) 

mukaan sellaisten valmiuksien tarjoaminen, jotka mahdollistavat yksilöille julkista, 

sosiaalista hyötyä omaavien verkostojen luomisen. 

 

Herkmanin (2011, 157) mukaan internetin kautta kanavoitu toiminta pelkistyy usein 

niin kutsutuksi klikkausdemokratiaksi, eli verkon kautta tapahtuvaksi 

mielipiteenilmaisuksi, jolla on vain vähäisiä todellisia vaikutuksia. Kotimaisten 

kielten keskus (2014) puhuu klikkausaktivismista tai kliktivismista. Hieman 

kärjekkäämpi ilmiötä kuvaava termi on slaktivismi, jolla viitataan siihen, kuinka 

verkossa osallistuminen lisää yksinomaan osallistujien mielihyvän tunnetta vailla 

vaikutusta todelliseen maailmaan (Christensen 2012, 17). 
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Evgeny Morozov (2011, 180) on puolestaan tuonut esille vaikutusvallan 

sattumanvaraisuuden ja kritisoinut, että yksittäinen sosiaalisen median päivitys 

pystyy harvoin saamaan aikaan konkreettista toimintaa saatikka saavuttamaan 

yhteiskunnallisen muutoksen. Vastajulkisuuden heikkoutena onkin pidetty sen 

vähäistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Usein vasta valtamedian tarttuessa 

vastajulkisuuden esiin nostamiin aiheisiin, on niiden mahdollista politisoitua. 

(Herkman 2011, 173.) Mediajulkisuus ja digitaalinen julkisuus ovatkin jatkuvassa 

vuorovaikutussuhteessa keskenään. Seuraavaksi käsittelen tätä 

konvergenssikulttuuriksi nimitettyä kehitystä ja avaan digitaalisen julkisuuden 

aikaansaamia muutoksia mediakentällä. 

 

2.2. Mediajulkisuuden suhde digitaaliseen julkisuuteen 

 

Medialla on perinteisesti nähty rooli yksisuuntaisena tiedon jakelijana. 

Mediamaisemassa tapahtuneet muutokset ja internetin rooli uutena tuotanto- ja 

jakelualustana ovat kuitenkin haastaneet joukkoviestimien vakiintuneita 

toimintatapoja (Hintikka 2010a, 109). Tämän seurauksena mediatoimijat ovat 

alkaneet hakea paikkaansa digitaalisessa julkisuudessa (Korpiola 2012, 14). 

Viestinnän professori Henry Jenkins (2008, 2) on kuvannut uuden ja vanhan median 

törmäystä konvergenssikulttuurin käsitteellä. Kyse on kulttuurisesta ilmiöstä ja 

prosessista, jossa ruohonjuuritason media limittyy mediaorganisaatioihin. 

 

Journalismin kannalta muutoksen taustalla on ennen kaikkea koventunut 

uutiskilpailu, jossa kiritystä haetaan hyödyntämällä sosiaalisen median verkostoja ja 

sieltä nousevia uutisaiheita. Kansalaisten tuottamasta sisällöstä on tullut tärkeä apu 

etenkin kriisien aikana, josta Arabikevät lienee tunnetuin esimerkki. Uutismedia Al 

Jazeeran päätoimittaja Wadah Khanfar onkin todennut, kuinka “parhaat journalistit 

ovat he, joilla on kännykkäkamera ja Twitter-tili – he kertovat meille 

ajankohtaisimmat uutiset jokaisesta kylästä ja kaupungista”. (Korpiola 2012, 14.) 

 

Julkisuuden eri osa-alueet ovat siis keskenään jatkuvassa liikkeessä: 

vastajulkisuudesta nousee toistuvasti aiheita valtavirtajulkisuuteen – ja myös toisin 

päin (Herkman 2011, 88). Digitaalinen julkisuus murtaa median yksisuuntaisuutta 
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sen avatessa dialogia kansalaisten ja median välille. Digitaalinen julkisuus toimiikin 

kansalaisille eräänlaisena takaporttina laajempaan mediajulkisuuteen. (Korpola 2012, 

14.) Siten konvergenssikulttuurissa on toisaalta kyse vastajulkisuudesta nousevasta 

kansalaistoiminnasta, kun toimijat pyrkivät tuomaan äänensä kuuluviin mediassa 

(Herkman 2011, 158). Vilkkaat verkkokeskustelut sekä runsaasti jaetut sisällöt voivat 

ylittää uutiskynnyksen, ja aiheen noustessaan valtavirtajulkisuuteen, kasvaa sen 

todennäköisyys politisoitua (ems.; Juntunen 2017, 28). 

 

2.2.1 Sosiaalinen media toimituksellisessa käytössä 

 

Journalismilla on erityisen läheinen suhde sosiaalisen median palveluun Twitteriin, 

sillä se mahdollistaa paitsi mediasisältöjen laajan, yksisuuntaisen jakelun, myös 

vuorovaikutteisen toiminnan (Isotalus ym. 2018, 18). Tutkimusten mukaan 

mediaorganisaatiot ovat kuitenkin Twitterin vuorovaikutteisesta ulottuvuudesta 

huolimatta jättäytyneet etäisen tiedonjakelijan rooliin (ks. esim. Meyer & Tang 

2015). Sen sijaan journalistit ovat omaksuneet mediaorganisatioita paremmin 

Twitterin kaksisuuntaisen käytön (Matikainen & Villi 2018, 199–205). Suomalaisille 

toimittajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan yli neljäs viidesosaa toimittajista 

pitää sosiaalista mediaa tärkeänä ajankohtaisten juttuideoiden lähteenä. Sitä 

käytetään pääasiassa kansalaiskeskustelun ja yleisen mielipiteen seuraamisen 

välineenä, sekä muun median, uutisarvoisten ihmisten ja organisaatioiden 

seuraamiseen. (Juntunen 2017, 29.)  

 

Toimittajat eivät ainoastaan poimi aiheita ja lainaa sisältöjä sosiaalisesta mediasta, 

vaan myös osallistavat verkon käyttäjiä, niin kutsuttuja nettikansalaisia, tietoisesti. 

Siten digitaalinen julkisuus murtaa joukkoviestinnän logiikalle keskeisiä periaatteita 

mediasisältöjen tuotannon laajentuessa ammattilaisilta amatööreille (Matikainen & 

Villi 2018, 195). Ammattimaisen uutistuotannon rinnalle ilmaantuneeseen 

uudentyyppiseen kollektiiviseen informaation tuotantomuotoon on viitattu 

joukkoistamisen (crowdsourcing) käsitteellä. (Hintikka 2012, 27.) 

 

Joukkoistamisen etuja ovat muuten tavoittamattoman sisällön saaminen sekä 

yleisösuhteen luominen ja vahvistaminen. Se myös nopeuttaa ja helpottaa 

toimittajien tiedonkeruuta. Esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla on nykyään 
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helppo toteuttaa erilaisia kyselyitä jostakin ajankohtaisesta aiheesta. (Vainikka 

2013b, 53–56) Toimittajien on myös mahdotonta pysyä jatkuvasti kärryillä, mistä 

kaikesta sosiaalisessa mediassa puhutaan. Tällöin vapaaehtoisten tiedon seulojien ja 

välittäjien merkitys on korvaamaton. (Hintikka 2010a, 104.) 

 

Vaikuttavia todisteita joukkoistamisen tuomasta tehokkuudesta on esimerkiksi 

hallinnon parista: vapaaehtoiset tuottavat tällä hetkellä luontohavaintoja Suomen 

ympäristöhallinnolle 50 henkilötyövuoden verran (Hintikka 2012, 27). Ilmiötä 

tutkineen Kari Hintikan (2010a, 108) mukaan ihmisten joukkoistamista voisi myös 

hyödyntää ammattimaisessa uutistuotannossa vielä nykyistä huomattavasti 

tehokkaammin. Toistaiseksi mediayleisöjen joukkoistaminen onkin ollut pääasiassa 

pienimuotoista, kuten pyyntöjä jakaa havaintoja ja kuvia tapahtumapaikoilta tai 

kehoituksia ottaa osaa lukijakyselyihin johonkin ajankohtaiseen aiheeseen liittyen. 

 

Toimittajien näkemykset joukkoistamisen hyödyllisyydestä jakautuvat. 

Kyselytutkimukseen vastanneista toimittajista vajaa kolmasosa (29 %) oli sitä mieltä, 

että “joukkoistaminen tuottaa yleensä parempaa journalismia kuin mihin toimituksen 

resurssit riittäisivät ilman yleisön apua” (Juntunen 2017, 37). Lähes vastaava määrä 

(27 %) oli asiasta päinvastaista mieltä. Suurin osa toimittajista (44 %) ei asettunut 

kummallekaan kannalle. Lähes puolet (49 %) kuitenkin ilmoitti osallistaneensa 

yleisöä joukkoistamalla. Enemmistö nettikansasta (77 %) puolestaan uskoi aktiivisen 

yleisön ja toimittajien välisen yhteistyön tekevän journalismista monipuolisempaa. 

Suurin osa kuluttajista kuitenkin ilmoitti olevansa tyytyväinen perinteiseen rooliinsa 

sisältöjen vastaanottajana. (Noppari 2013, 76–78). 

 

2.2.2 Laajentunut julkisuus haastaa toimitustyön 

 

Sosiaalinen media on joukkomedioille edelleen suhteellisen uusi toimintaympäristö, 

ja toimitukset hakevat yhä linjauksia eri alustojen käyttöön. Pääasiassa 

mediaorganisaatiot näyttäisivät kuitenkin rohkaisevan toimittajiaan sosiaalisen 

median työkalujen pariin. (Vainikka 2013a, 10.) Joukkomedioiden tapa hyödyntää 

sosiaalisen median sisältöjä on herättänyt kysymyksiä koskien journalismin 

luotettavuutta, laatua ja eettisyyttä. Käyn seuraavaksi läpi näitä laajentuneen 

julkisuuden mukanaan tuomia haasteita. 
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Luotettavuus 

 

Konvergenssikulttuurissa tekstit ja kuvat elävät loputtomassa kierrossa leviten 

välineestä toiseen. Kierrätettävää materiaalia kommentoidaan, jaetaan ja muokataan 

jatkuvasti eri yhteyksissä. Ilmiötä kuvaamaan on käytetty käsitettä sirkulaatio tai 

suomalaisemmin ilmaistuna kierrättäminen. (Sumiala & Tikka 2009, 14.) 

Kierrätyksen ansiosta sisällöt leviävät nopeasti, mutta samalla myös 

hallitsemattomasti. Juuri tässä piilee sirkulaation varjopuoli: tärkeän ja ajankohtaisen 

faktatiedon lisäksi myös valheellista ja väärää tietoa pääsee leviämään kanavasta 

toiseen (Silverman 2015, 11). Aihetta tutkineen Craig Silvermanin (emt. 11–13) 

mukaan uutisorganisaatioilla on keskeinen rooli virheellisen tiedon levittämisessä, 

kun aiheita verkosta kalastelevat toimittajat julkaisevat vahvistamattomia väitteitä 

jakojen ja klikkausten toivossa. Julkaisun jälkeen sisältö leviää muihin medioihin ja 

sosiaaliseen mediaan, jolloin jutun alkuperä hämärtyy, korjaamattomat virheet 

jatkavat elämäänsä ja huhusta tulee toiston kautta “tosi”. 

 

Sosiaalisen median käyttäminen tietolähteenä vaatiikin äärimmäistä 

lähdekriittisyyttä. Kyselytutkimukseen vastanneet suomalaistoimittajat suhtautuvat 

itsekin kriittisesti omiin kykyihinsä erottaa verkossa virheellinen tieto oikeasta. 

Kolme neljästä (75 %) arvioi, että sosiaalisen median käyttö tietolähteenä on 

ongelmallista, sillä tietojen paikkansapitävyyttä voi olla vaikea varmistaa. Moni 

muistuttikin, ettei sosiaalista mediaa tulisi käyttää koskaan yksinomaisena 

uutislähteenä. (Juntunen 2017, 32–34.) Toimittajat olivat myös huolissaan siitä, 

kuinka sosiaalisessa mediassa esiin nouseviin teemoihin keskittyminen saattaisi 

vääristää ja kaventaa sitä kuvaa, jota journalismi maailmasta välittää. Vaikka noin 40 

prosenttia näki sosiaalisen median hyvänä kansan kuvastimena, lähes yhtä moni 

kritisoi asetelman olevan lähtökohtaisesti vinoutunut, sillä suinkaan kaikki eivät 

käytä aktiivisesti sosiaalista mediaa. Ongelmalliseksi koettiin myös somekuplat. 

(Juntunen 2017, 29–32.) 

 

Laatu 

 

Joukkomedioiden uudet toimintatavat ovat aikaansaaneet keskustelua myös sisällön 

laadusta. Tiedotusvälineet ovat saaneet kritiikkiä uutiskriteereiden löyhentymisestä: 
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sosiaalisesta mediasta ammennetaan aiheita turhankin kevyin kriteerein (Juntunen 

2017, 28.) Suomalaiset nettikansalaiset ovat arvioineet, että meneillään on 

pinnallinen sosiaalisen median buumi, jossa lähes mikä tahansa sosiaalisessa 

mediassa esillä ollut kelpaa uutiseksi. Toimituksia on syytetty paitsi triviaaleihin ja 

tyhjänpäiväisiin asioihin tarttumisesta, myös tarkoituksenmukaisesta 

skandaalihakuisuudesta. (Noppari 2013, 83). Kehityssuunnasta on käytetty lehdistön 

kohdalla yleisesti nimitystä tabloidisaatio, mutta verkkomedioiden yhteydessä 

puhutaan erityisesti klikkausjournalismista. 

 

Kriitiikki ei tule ainoastaan yleisöltä, vaan myös toimittajat itse tiedostavat 

sosiaalisen median lähdekäytön heikkoudet. Suomalaisille toimittajille ja 

toimituksille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan yli neljäs viidesosaa toimittajista 

piti sosiaalista mediaa tärkeänä ajankohtaisten juttuideoiden lähteenä. Sitä käytettiin 

pääasiassa kansalaiskeskustelun ja yleisen mielipiteen seuraamisen välineenä, sekä 

muun median, uutisarvoisten ihmisten ja organisaatioiden seuraamiseen. Sosiaalista 

mediaa hyödynnettiin myös haastateltavien löytämiseen sekä 

silminnäkijäkommenttien ja sitaattien keräämiseen. Kuitenkin 70 prosenttia 

vastanneista arvioi sosiaalisessa mediassa esiin nousevien aiheiden saavan 

perinteisessä mediassa nykyään suhteettoman paljon huomiota. Huolena esimerkiksi 

oli, että sosiaalinen media korvaisi toimitustyön muita tiedonhankintatapoja ja 

ruokkisi klikkausjournalismia. (Juntunen 2017, 29.) 

 

Eettisyys 

 

Sosiaalisen median sisältöjen käyttö on herättänyt keskustelua myös journalismin 

eettisyydestä. Vaikka enemmistö nettikansalaisista (77 %) uskoi aktiivisen yleisön ja 

toimittajien välisen yhteistyön tekevän journalismista monipuolisempaa, samalla 

kuitenkin 39 prosenttia vastanneista näki joukkoistamisen enemmänkin 

taloudellisena hyväksikäyttönä kuin yhteistyönä. (Noppari 2013, 76–78). 

 

Entä ne sisällöt, joita julkaisija ei ole tarkoittanut alun perinkään journalistiseen 

käyttöön? Kyselytutkimukseen vastanneista suomalaistoimittajista 55 prosentin 

mielestä verkkokeskustelijoilta tulisi aina pyytää lupa kommenttien journalistiseen 

käyttöön. Julkisen sanan neuvoston linjauksen mukaan kaikki sosiaalisessa mediassa 
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saatavilla oleva tietoa on kuitenkin vapaasti käytettävissä journalistisiin tarkoituksiin, 

kunhan ammattieettisiä Journalistin ohjeita noudatetaan. Neuvosto siis kohtelee 

sosiaalisia medioita yhtenä julkisena lähteenä riippumatta siitä, onko profiili julkinen 

vai yksityinen. Linjaus koskee paitsi julkisuuden henkilöitä ja poliitikkoja, myös 

tavallisia ihmisiä, kunhan yksityisyydensuoja huomioidaan. (Juntunen 2017, 34.) 

Suomen Tietotoimisto (2016) puolestaan ohjeistaa, että ainoastaan tavallisten 

kansalaisten avoimissa keskusteluissa esittämiä kommentteja voi lainata. Tällöinkin 

käyttämiseen tulisi pyytää lupa, jos nimi halutaan mainita jutussa. Myös enemmistö 

(77 %) nettikansalaisista oli sitä mieltä, että toimittajien tulisi jättää yksityiset 

sosiaalisen median profiilit rauhaan (Noppari 2013, 83). 

 

Käytäntöjen soveltaminen julkisuuden henkilöihin on kuitenkin mutkikkaampi. Siinä 

missä poliitikoilla yksityisyyden suoja on lainsäädännöllisesti kapea, muut 

julkisuuden henkilöt esimerkiksi viihteen ja kulttuurin parista omaavat 

lähtökohtaisesti enemmän yksityisyyttä. Yksityisyyden suojan voidaan kuitenkin 

katsoa kaventuneen, mikäli “henkilö on itse avannut yksityisyyttään julkisuudessa”. 

(HE 19/2013 vp, 38–39.) Kysyttäessä toimittajilta, onko julkisuuden henkilöiden tai 

poliitikkojen yksityisten sosiaalisen median päivitysten käyttäminen uutislähteenä 

eettisesti ongelmallista, mielipiteet jakautuivat kutakuinkin tasan: 38 prosenttia piti 

käyttöä sopivana, 41 prosenttia näki käytön eettisesti arveluttavana. Loput eivät 

ottaneet asiaan kantaa. (Juntunen 2017, 34.) Suomalaisista nettikansalaisista 

puolestaan enemmistö (59 %) oli sitä mieltä, että julkisuuden henkilöiden sosiaalisen 

median profiileista voi nostaa aiheita uutisiksi. Suhtautuminen toimittajiin jakoi 

kuitenkin mielipiteitä ja oli osittain ristiriitainen: puolet vastanneista kritisoi, etteivät 

toimittajat kunnioita nettietikettiä ja yli puolet (57 %) kuvaili toimittajia 

vakoilijoiksi, jotka käyttävät sosiaalista mediaa aineistoaittana (Noppari 2013, 83–

86). 
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3 Leimahtavat julkisuudet 

 

Malcolm Gladwell (2007, 11) puhuu leimahduspisteestä (tipping point) – hetkestä, 

jolloin jokin teema alkaa levitä nopeasti ja yllättäen. Kyseessä voi olla esimerkiksi 

kampanjointi, mobilisointi toimintaan tai jokin muoti-ilmiö. Gladwell näkee nämä 

arjessa tapahtuvat muutokset epidemioina, joissa ajatukset ja käyttäytymismallit 

tarttuvat ja leviävät kuin virukset. Mitä useampia se “tartuttaa”, sitä voimakkaampi 

epidemia on (emt. 284–285). 

 

Gladwell on taustaltaan toimittaja ja tietokirjailija, eikä hänen leimahdusteoriaansa 

siten voida varsinaisesti tituleerata akateemiseksi. Käsitteen toi kuitenkin käyttöön 

sosiologi Morton Grodzins jo vuosikymmeniä sitten (em. 1958). Se jäi tosin tuolloin 

vähemmälle huomiolle, ja nousi tunnetuksi vasta Gladwellin bestsellerin myötä. 

Gladwell myös hakee omille näkemyksilleen tieteellistä tukea sosiologiasta ja 

psykologiasta, kuten sosiaalipsykologi Stanley Milgramin (1967) niin kutsutusta 

pienen maailman kokeesta. Vastaavasti Gladwellin teos on inspiroinut lukuisia 

akateemikkoja, mukaan lukien suomalaiset viestinnän tutkijat Leif Åbergin ja Pekka 

Aulan (2012). 

 

Aula ja Åberg (emt. 211) puhuvat leimahtavista julkisuuksista kehittämänsä 

dynaamisen julkisuuskentän teorian yhteydessä. Teoria on suunniteltu 

organisaatioviestinnän lähtökohdista, mutta ajatus leimahtavista julkisuuksista on 

mielestäni sovellettavissa myös tämän tutkimuksen näkökulmaan sosiaalisen median 

ilmiön rakentumisesta. Dynaamisuudella Aula ja Åberg (emt. 215) tarkoittavat, että 

julkisuudet ovat jatkuvassa liikkeessä ja näkyvät kompleksisina akteina, joita muut 

havainnoivat ja tulkitsevat. Dynaamisessa julkisuusprosessissa teemat nousevat ja 

sitten leimahtavat tai hiipuvat. Sitä, miten yksittäisen teeman julkisuuteen nousu 

vaikuttaa, on lähes mahdotonta ennustaa etukäteen. 

 

Ihmiset vaihtavat mielipiteitään ja kokemuksiaan jatkuvasti. Silti vain harva tapaus 

synnyttää epidemian. Gladwell (2007, 37) kysyykin, miksi jotkut asiat leimahtavat ja 

toiset eivät? Ajatus leimahduspisteestä antaa näkemykseni mukaan hyödyllisiä eväitä 

erityisesti digitaalisessa julkisuudessa tapahtuvien ilmiöiden ymmärtämiseen. Silti 
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Gladwell jättää leimahdusteoriassaan internetin vaikutuksen käsittelyn vähiin, ja 

myöntää tämän itsekin (emt. 283). Hän kuitenkin korostaa, että nykymaailmassa 

leimahtamisen periaatteiden ymmärtäminen nousee tärkeämmäksi kuin koskaan 

(emt. 292). Myös Aulan ja Åbergin teoria leimahtavista julkisuuksista jättää 

internetin tuomat muutokset huomiotta. Tässä kappaleessa pyrinkin yhdistelemään 

näitä teorioita tuoreempaan sosiaalisen median ilmiöiden tutkimukseen. 

 

3.1 Kenellä on viidakkorummun kapulat? 

 

Gladwellin (2007, 27) mukaan puskaradion kautta kulkeutuvat viestit ovat edelleen 

inhimillisen viestinnän tärkein muoto. Markkinoinnin yleistyttyä niistä on tullut 

suorastaan ainoa suostuttelun väline, johon enää uskotaan saatikka reagoidaan. 

Vastaavasti digitalisaation mahdollistama rajaton pääsy tietoon johtaa meidät 

luottamaan yhä enemmän vanhakantaisiin sosiaalisiin kontakteihin. Se, että 

luotamme elämässämme harvoihin, on tapa käsitellä nykyaikaisen maailman 

monimutkaisuutta. (emt. 276–277.) Myös monet markkinointitutkimukset puhuvat 

ilmiön puolesta (ks. esim. Nielsen 2015). 

 

Ei olekaan yhdentekevää, kuka niin kutsutun viidakkorumpuepidemian käynnistää. 

Gladwell (2007, 18) puhuu harvojen laista: sosiaalisen epidemian menestys riippuu 

sellaisten ihmisten mukanaolosta, joilla on kykyä määritellä ajatuksiamme ja 

mieltymyksiämme. Harvojen laissa on kyse esimerkiksi siitä, kuinka sosiaalisia, 

tietäväisiä tai vaikutusvaltaisia ihmiset ovat viiteryhmissään. Ilmiöiden synnyn 

kannalta jotkut ihmiset ovat siis tärkeämpiä kuin toiset, ja usein epidemioiden 

käynnistämiseen riittää vain kourallinen ihmisiä ja heidän ponnistuksensa. (emt. 23–

25.) Esimerkiksi Forresterin (2010) vaikuttavuustutkimuksen mukaan noin 13 

prosenttia yhdysvaltalaisista verkkokäyttäjistä tuottaa 80 prosenttia kaikista 

julkaisuista (1,64 mrd.), joissa suositellaan tai arvostellaan jotakin tuotetta tai 

palvelua. Sen sijaan 80 prosenttia kaikista näyttökerroista (256 mrd.) saivat julkaisut, 

joita tuotti vain kuusi prosenttia kaikista verkkokäyttäjistä. Siten vähemmistön 

mielipiteillä voi olla yllättävän suuri vaikutus (Matikainen 2012, 151). 

 

Keitä sitten ovat nämä “harvat”? Gladwell (2007, 18) nimittää heitä yhdistäjiksi, 

tietäjiksi ja myyntimiehiksi. Tietäjät ovat tietopankkeja, jotka tuottavat sanoman. He 
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ovat sosiaalisesti motivoituneempia kuin ihmiset tavallisesti, ja he toimivat 

mielellään auttajina. Olennaista ei niinkään ole se, kuinka paljon he tietävät, vaan 

miten he siirtävät tietoa eteenpäin. Tietäjä ei ole suostuttelija, vaan hänellä on puhdas 

halu auttaa ilman taka-ajatuksia. Juuri tämä voi olla äärimmäisen tehokas tapa 

vangita huomio. (emt. 65–76.) 

 

Yhdistäjät ovat sanomaa levittävä sosiaalinen liima. He ovat ihmisiä, joilla on 

poikkeuksellisen laaja ystävä- ja tuttavapiiri, ja joilla on kyky tuoda näitä ihmisiä 

yhteen. Olennaista on myös, minkälaisia ihmisiä he tuntevat; heillä on laajat 

verkostot erilaisissa maailmoissa, alakulttuureissa ja erityisalueilla. Heidän 

vaikutuksestaan kaikki nämä tulevat yhdeksi, jolloin uudet ideat ylittävät ihmisten 

välisen kuilun. (Gladwell 2007, 43–75, 210.) 

 

Jotta sosiaalinen epidemia käynnistyisi, joitakin ihmisiä voi joutua suostuttelemaan. 

Tässä kuvioon astuu kolmas ihmistyyppi, joka hallitsee viidakkorumpuepidemioita – 

myyntimiehet. Heille on ominaista voimakas, tarttuva ja vastustamaton piirre, joka 

saa ihmiset mielipiteissään puolelleen. (Gladwell 2007, 76–79.) 

Yritysmarkkinoinnissa kuulee usein puhuttavan mielipidejohtajista tai 

suunnannäyttäjistä, joilla on näkemystä, asiantuntijuutta ja strategista taitoa saada 

viestinsä läpi kohderyhmilleen (ks. esim. Aula & Heinonen 2011, 114–116). Ajatus 

on tuttu jo toisen maailmansodan ajoilta, kun sosiologi Paul Lazarsfeld 

kumppaneineen (1944) esitti kaksivaiheisen viestinnän mallin, jonka mukaan ideat 

kulkeutuvat massamedian kautta ensin mielipidejohtajille, jonka jälkeen ne leviävät 

laajemmalle yleisölle. 

 

Tämän päivän vastajulkisuudessa suunnannäyttäjien rooli korostuu entisestään. 

Sosiaalisessa mediassa on noussut nopeasti valtaan niin kutsutut somevaikuttajat. 

Heitä ovat julkisuudesta ennestään tuttujen henkilöiden lisäksi esimerkiksi suositut 

bloggaajat, tubettajat ja Instagram-julkkikset. Ihmiset hakevat yhä enemmän tietoa 

(ja viihdettä) näiltä joukkoviestinnän rinnalle muodostuneilta lähteiltä, mikä kuvastaa 

hyvin ajatusta harvojen laista ja luottamuksen kasvusta vaihtoehtoisia medialähteitä 

kohtaan (Mohr 2014, 43). Somevaikuttajilla on tänä päivänä keskeinen rooli 

yritysten niin kutsutussa word-of-mouth-markkinoinnissa (VOM), sillä helposti 
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lähestyttävät somevaikuttajat ovat uskottavia brändilähettiläitä (ks. esim. Buttle & 

Groeger 2017). 

 

Gladwell (2007, 80–89) toteaa, ettei ole olemassa yksiselitteistä vastausta, mikä 

tekee jostakin hyvän vaikuttajan. Puhutaan eräänlaisesta superrefleksistä, josta emme 

ole edes tietoisia. Somevaikuttajia on tutkittu esimerkiksi henkilöbrändäyksen (self-

branding) näkökulmasta: miten omaa julkista kuvaa kehittämällä voi saavuttaa 

kulttuuripääomaa tai kaupallista hyötyä (Khamis ym. 2017, 191). Susie Khamisin ja 

kumppaneiden (emt. 204) tekemän tutkimuksen mukaan somevaikuttajia yhdistävät 

sellaiset piirteet kuin motivaatio, suostuttelun taito ja avoimuus. Koska heillä on 

laajat seuraajaverkostot ja myös vilpitöntä halua “palvella” näitä seuraajia, ovat he 

samalla paitsi myyntimiehiä, myös yhdistäjiä ja tietäjiä. Ehkä juuri tässä piilee 

heidän vaikuttavuutensa salaisuus. 

 

3.2 Sisällöllä on väliä 

 

Harvojen laista puhuttaessa epidemioiden elintärkeäksi tekijäksi nousi viestinviejä. 

Jokin uusi asia tai mielipide voi siis muuttua hyvin tarttuvaksi ja leimahtaa, koska se 

yhdistyy tietyn tyyppiseen ihmiseen. Kuitenkin myös itse viestin sisällöllä on 

keskeinen merkitys ilmiöiden leimahtamisessa. Tuota tiettyä ominaisuutta, jonka 

viesti menestyäkseen tarvitsee, Gladwell (2007, 99–100) nimittää tarrautuvuudeksi. 

 

Ihmiset elävät arkea jatkuvan informaatiovyöryn keskellä, joka on luonut 

tarrautumisongelman: on yhä vaikeampaa saada tietty viesti tarttumaan. Esimerkiksi 

mainonnassa kuluttaja on vaikea saada edes pysähtymään ja lukemaan mainos, saati 

sitten muistamaan se ja toimimaan sen perusteella. Tarrautuvuudessa onkin kyse 

siitä, onko viesti niin mieleenpainuva ja vaikuttava, että se voi aikaansaada 

muutoksen ja kannustaa muita toimintaan. (Gladwell 2007, 100–107.) 

 

Sosiaalisessa mediassa puhutaan viraaleista, joilla viitataan Gladwellin kuvaileman 

leimahduksen tavoin ideoihin ja sisältöihin, jotka leviävät kuin virukset (Mohr, 2014, 

43). Jonah Berger ja Katherine Milkman (2011, 202) ovat tutkineet, mikä saa 

verkossa julkaistun sisällön nousemaan viraaliksi. Heidän mukaansa sisältöjen 

herättämät tunteet ovat keskeisessä roolissa ihmisten aktivoinnissa. Sisällöt, jotka 
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herättivät voimakkaita positiivisia tai vastaavasti negatiivisia tunteita, levisivät 

tehokkaammin. Viraali-ilmiöt painottuivat kuitenkin enemmän positiivisiin 

sisältöihin. Sen sijaan esimerkiksi surulliset sisällöt nousivat vähemmän 

todennäköisesti viraaleiksi. Myös sisältöjen yllättävyydellä oli tutkimuksen mukaan 

vaikutusta. Iris Mohrin (2014, 44) teki vastaavanlaisia havaintoja tarkastellessaan 

viraaleiksi nousseita YouTube -videoita. Niissä keskeistä oli epätavalliset, 

äärimmäisen mieleenpainuvat ja tunteita herättävät sisällöt. Silverman (2015, 17) 

puolestaan on alleviivannut valtamedian roolia osana viraali-ilmiöiden 

leimahtamista. Hänen mukaansa viraalit syntyvät vasta, kun verkkomediat päättävät 

nostaa ne esille. Silverman (emt. 145) on myös havainnut viihteellisten ja 

merkityksettömien viraalien rinnalle nousseen enemmän merkityksellisiä, tietoa ja 

arvoa tuottavia viraaleja, niin kutsuttuja vastaviraaleja (anti-viral viral content). 

 

3.3 Voimaa asiayhteydestä ja verkosta 

 

Yhteiskunnan tilalla on vaikutusta yksittäisten teemojen leimahdukseen (Aula & 

Åberg 2012, 218). Tutkijat ovat esimerkiksi puhuneet “yhteiskunnassa vallitsevasti 

rakenteellisesta aukosta tai tyhjiöstä, joka täytyy [...], sosiaalisesta tilauksesta, jonka 

joku älyää täyttää [...] tai asiasta, joka oikealla hetkellä kolahtaa.” (emt. 219). 

Gladwell (2007, 148) puhuu asiayhteyden voimasta, jonka mukaan tilanne vaikuttaa 

vahvasti epidemioihin, sillä ne ovat herkkiä ajan ja paikan ominaisuuksille ja 

olosuhteille, joissa tapahtuvat. Siten käyttäytyminen riippuu sosiaalisesta 

kontekstista. 

 

Asiayhteyden voima tuo esille ryhmien elintärkeän roolin sosiaalisissa epidemioissa. 

Gladwellin (2007, 181) mukaan ollessamme osa ryhmää, joudumme alttiiksi 

painostukselle, sosiaalisille normeille ja muille vaikuteille. Tällä on ratkaiseva 

merkitys siinä, että tulemme imaistuksi alkavaan epidemiaan. Esimerkiksi 

digitaalisten verkostojen sosiaalisella rakenteella on keskeinen rooli viraali-ilmiöiden 

leviämisen kannalta (Bampo ym. 2008, 273). 

  

Erityisesti pienellä tiiviillä ryhmällä on Gladwellin (2007, 84) mukaan voimaa 

suurentaa sanoman epidemistä potentiaalia. Leimahdus eteneekin yksilötasolta niin 

kutsuttuun alkujoukkoon, joka alkaa pohtia esiin noussutta teemaa. Alkujoukon 
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syntymistä voidaan pitää ratkaisevan tärkeänä ensinnäkin siksi, että vasta kun asiasta 

aletaan viestiä, prosessista tulee sosiaalinen ja itse teema syntyy. Alkujoukon 

koostumuksella on myös ratkaiseva vaikutus volyymiin, jolla asiaa aletaan ajaa. 

(Aula & Åberg 2012, 217.) Grunigin ja Huntin (1984, 149) mukaan alkujoukon 

toimintaan vaikuttaa se, a) nähdäänkö esiin noussut asia ongelmana, b) koetaanko, 

että asialle voidaan tehdä jotain ja c) miten voimakkaasti asia kytkeytyy 

alkujoukkoon ja heidän läheisiinsä.  

 

Hintikka (2010b, 134) puhuu verkkovoimasta, jossa joukko satunnaisia ihmisiä 

itseorganisoituu tietoverkkojen välityksellä ja alkaa toimia yhteisen konkreettisen 

päämäärän toteuttamiseksi. Verkkovoima syntyy, kun jatkuvalla syötöllä tuotetun 

nettikohinan joukosta alkaa nousta runsaasti samantyyppistä sisältöä. Alkaa 

nettikuhina, kun ihmiset alkavat kiinnittää ilmiöön huomiota ja viestimään siitä. 

Netissä vellonut keskustelu alkaa keskittyä yhdelle tai muutamalle alustalle, joista se 

leviää erityisesti mielipidevaikuttajin ja aktiivisten nettikäyttäjien vaikutuksesta 

muualle sosiaaliseen mediaan. (Hintikka 2010a, 105–106.) 

 

Aktiivisen alkujoukon kautta teema saavuttaa suuremman yleisön ja nousee 

esijulkisuudesta julkisuuteen (Aula & Åberg 2012, 217). Tämä tapahtuu yleensä 

mediahuomion avulla. Olennaista kuitenkin on, ettei media itsessään nosta teemoja 

julkisiksi, vaan ilmiön takana vaikuttaa aktiivisten toimijoiden joukko. (Crable & 

Vibbert 1985, 6.) Samalla kun mediat saavat yksityiskohtia verkkovoimalta, saa 

verkkovoima symbioosimaista kimmoketta uutisista (Hintikka 2010a, 106). 

3.4 Tyyntä myrskyn jälkeen 

 

Julkisuuden myötä alkaa leimahduksen seuraava vaihe – teemojen kamppailuun. 

Julkisuuskenttää uhkaa kaaos, jos esimerkiksi teemojen, keskinäisten kytkösten ja 

kamppailuareenoiden määrä kasvaa. Tällöin julkisuuskentän moninaisuus lisääntyy 

ja suhde muuttuu anarkistiseksi. (Aula & Åberg 2012, 217–220.) Sosiaalisessa 

mediassa huolta on herättänyt erityisesti kärjekäs, toisinaan jopa aggressiivinen 

keskustelun sävy, joiden olemassaolon puolesta puhuvat myös tutkimukset 

(Matikainen 2012, 145). Keskustelua on käyty viime aikoina ahkerasti myös 
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vihapuheesta, jolle erityisesti anonyymi verkko antaa erinomaisen kasvutilan. Onkin 

tutkittu, onko mahdollista, että leviävät viestit innostavat aktivismin sijaan 

huliganismiin (Aslama Horowitz 2012, 232). Matikainen (ems.) kuitenkin 

muistuttaa, että aggressiivinen sävy on vain yksi puhetyylin ilmentymä dialogisen ja 

rakentavan keskustelun joukossa. 

 

Kriittisiksikin kehittyneet teemat unohtuvat hiljalleen, kun uusia teemoja nousee 

julkisuuteen (Crable & Vibbert 1985, 7). Leimahduspistettä seuraa niin kutsuttu 

faasisiirtymä, kun joukko ihmisiä alkaa nähdä asiat toisin kuin ennen. Heidän 

vaikutuksestaan yhteiskunnan käytännöt alkavat näyttäytymään myös muille 

ihmisille uudessa valossa. (Aula & Åberg 2012, 218.) Esimerkiksi Rensselaerin 

polyteknisen instituutin (2011) toteuttaman tutkimuksen mukaan, jos yli 10 

prosenttia hyväksyy vähemmistön mielipiteen, siitä tulee vallitseva. Siten yleiseksi 

mielipiteeksi nousemiseen voi riittää, että vain pieni kannattajavähemmistö viestii 

näkemyksestään omissa verkostoissaan (Aula & Åberg 2012, 218). 

 

Julkisuuskentillä tapahtuneen faasisiirtymän jälkeen yhteiskunnan tai sen osa-alueen 

käytännöt muuttuvat, mikä pakottaa ihmiset toimimaan uudella tavalla. Tämä 

leimahduksen viimeinen vaihe on osoitus julkisuuksien voimasta. (Aula & Åberg 

2012, 219.) 
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4 Tapaustutkimus: Ilmiön rakentuminen 

digitaalisessa julkisuudessa 

 

Tapaustutkimus on erilaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä yhdistelevä 

tutkimustapa, jonka kohteena on usein jokin tapahtumakulku tai ilmiö (Laine ym. 

2007, 9). Ilmiöt ovat monimutkaisia prosesseja, jotka käsittävät erilaisia näkökulmia 

ja yhteiskunnallisia prosesseja (Häikiö & Niemenmaa 2007, 42). Toisin kuin 

perinteinen tutkimus, jonka tavoitteena on universaali tieto, tapaustutkimus pyrkii 

ilmiön perusteelliseen ja tarkkaan kuvailuun (Häikiö & Niemenmaa 2007, 45; Laine 

ym. 2007, 9). Näin ollen sen tavoitteena on ymmärtää ilmiötä eri näkökulmista ja 

siten “lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja olosuhteista, joiden 

lopputuloksena tapauksesta tuli sellainen kuin tuli” (Laine ym. 2007, 10).  

 

Kyseessä ei ole siten pelkkä kuvaus ilmiön sisällöstä tai tapahtumien kulusta, vaan 

siihen kytkeytyvät myös kysymykset miten ja miksi, eli mitä voimme oppia 

tapauksesta (Laine ym. 2007, 10; Stake 1995, 4). Yhteiskunnallinen konteksti on 

tässä osa tarkasteltavaa ilmiötä. Tapaustutkimuksen merkityksellisyys perustuu siis 

siihen, että sen avulla on mahdollista saada yksityiskohtaista tietämystä erilaisista 

tapahtumista, toimijoista ja prosesseista. (Häikiö & Niemenmaa 2007, 42–48.) 

 

Tässä kappaleessa esittelen tutkimukseni rakentumista aineiston hankinnasta ja 

rajaamisesta analyysimenetelmän valintaan ja itse analyysin toteutukseen. 

Tapaustutkimuksen sijoittuessa digitaaliseen ympäristöön ja erityisesti sosiaalisen 

median sovelluksen Twitterin kautta toteutettuun viestintään, aloitan esittelemällä 

sen keskeisiä ominaisuuksia, hyötyjä ja haasteita tutkimuksen kannalta. Lopuksi 

pohdin vielä tutkimuksen eettisyyttä. 

 

4.1 Twitter tutkimuskohteena 

 

Internet ja siihen liittyvät ilmiöt ovat nousseet 2000-luvulla suosituksi 

poikkitieteelliseksi tutkimuskohteeksi. Verkko voi olla esimerkiksi tutkimuksen 

lähde, paikka, väline tai kohde. (Laaksonen ym. 2013, 17–18.) Tässä tutkimuksessa 
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tarkastellaan verkon kautta välittyvää ilmiötä, jolloin verkko, tarkemmin sanottuna 

Twitter ja verkkomediat, nähdään tutkimuksen kohteena. Verkkokeskusteluja 

voidaan lähestyä esimerkiksi kysymällä, miten tieto leviää tai tutkimalla ihmisten 

käsityksiä tai puhetapoja jostakin asiasta (Laaksonen ym. 2013, 17–18). Tämä 

tutkimus keskittyy tarkastelemaan ilmiön rakentumista digitaalisessa julkisuudessa: 

sen leimahdusta ja siihen vaikuttanutta alkujoukkoa sekä ilmiötä koskevien sisältöjen 

teemoja ja niiden kierrätystä osana konvergenssikulttuuria. 

 

Vuonna 2006 julkaistusta Twitteristä on tullut lyhyessä ajassa merkittävä julkisuuden 

foorumi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla aina viihteestä politiikkaan. Kyseessä on 

avoin ja julkinen mikroblogipalvelu, joka tarjoaa foorumin nopeaan ja 

reaaliaikaiseen viestimiseen. (Isotalus ym. 2018, 9.) Viestejä, eli twiittejä voidaan 

tuottaa itse, eli twiitata (tweet) sekä jakaa tai siteerata, eli uudelleentwiitata (RT, eli 

retweet). Lisäksi twiiteistä voidaan tykätä (like) tai niihin voidaan vastata symbolilla 

@. (Koskela & Sihvonen 2018, 34.) Twiiteille ominaista on aihetunnisteiden eli 

hashtagien (#) käyttö, joilla korostetaan viestien keskeistä sisältöä tai otetaan osaa 

ajankohtaiseen keskusteluun tai tapahtumaan. Aihetunnisteiden voidaan nähdä 

muodostavan avoimia keskustelun tiloja, niin sanottuja hybridifoorumeja, joihin 

kansalaiset voivat kokoontua keskustelemaan yhteisistä asioista (Burgess ym. 2015, 

64). Hashtagit muodostavat hyperlinkin, jonka kautta on helppo löytää kaikki 

samalla aihetunnisteella merkityt twiitit (Isotalus ym. 2018, 11). Suosituimmat 

aihetunnisteet myös nousevat Twitterin etusivulle “trendaavien” aiheiden listalle, 

jolloin uutisvirrasta on helppoa seuloa kiinnostavia puheenaiheita (Koskela & 

Sihvonen 2018, 32). 

 

Isotaluksen ja kumppaneiden (2018, 26) mukaan Twitter voidaan mieltää omaksi 

tutkimuskohteeksi, vaikka se onkin eri tieteenalojen kiinnostuksen kohteena. 

Suomessa Twitteriin painottuvaa tutkimusta on ollut esimerkiksi politiikan ja 

vaikuttamisen, organisaatioiden, uutismedioiden sekä erilaisten kriisien ja 

katastrofien näkökulmasta (emt. 27–28). Twitterin tutkimusmenetelmät voidaan 

jaotella karkeasti määrällisiin ja laadullisiin. Määrällisistä menetelmistä yleisimpiä 

ovat erilaiset laskennalliset lähestymistavat, kuten datasta lasketut tilastot ja 

verkostoanalyysit. (Isotalus ym. 2018, 27.) Laadullisia menetelmiä puolestaan ovat 

esimerkiksi tviittien diskurssi- ja sisältöanalyysit. Tämä tutkimus on tapaustutkimus, 
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jossa yhdistyvät määrällinen ja laadullinen sisällön erittely sekä kevyt vertaileva 

analyysi. Näitä esittelen tarkemmin edempänä. 

 

Twitter on edelleen varsin nuori tutkimusalue – onhan kyseessä vain reilun 10 

vuoden ikäinen sovellus. Tämä näkyy Kimmo Elon (2018, 234) mukaan 

tutkimuskentän “temaattisena ja metodologisena epäyhtenäisyytenä ja 

hajanaisuutena, kun tutkijayhteisö etsii tutkimuskohteeseen parhaiten soveltuvia 

menetelmällisiä ja teoreettisia välineitä”. Vaikka Twitter-tutkimus hakee edelleen 

suuntaa, on sen suosio ollut viime vuosina nousussa (Matikainen & Villi 2018, 198). 

Epäyhtenäisyydestä huolimatta se on kansainvälisesti kenties tutkituin sosiaalisen 

median sovellus (Isotalus ym. 2018, 7). Suosio selittynee paitsi sen näkyvällä 

yhteiskunnallisella roolilla, myös avoimuudella: erilaisten ohjelmistojen avulla on 

mahdollista saada isoja määriä kansainvälistä dataa analysoitavaksi (Elo 2018, 233.) 

 

Samalla tässä piilee yksi sen heikkouksista. Kritiikin kohteena on Isotaluksen ja 

kumppaneiden (2018, 27) mukaan ollut, kuinka Twitterin rooli saattaa helpon 

aineiston saatavuuden johdosta painottua tutkimuskentällä liikaa suhteessa sen 

todelliseen suosioon. Tarkkaa tietoa Twitterin käyttäjämääristä on vaikea saada, sillä 

palvelu ei itse julkaise tietoja. Eri lähteiden tarjoamiin tilastoihin onkin syytä 

suhtautua varauksella. Suomalaisten Twitter-käyttöä tarkastelevan Pinnalla -palvelun 

(2018) mukaan Suomessa oli elokuussa 2018 noin 157 000 Twitter-käyttäjää, jotka 

julkaisivat yhteensä liki kaksi ja puoli miljoonaa twiittiä. Lokakuussa 2017, jonne 

Me Too -kampanja sijoittui, Twitteriä käytti tilaston mukaan hiukan useampi, noin 

166 000 suomalaista, eli kolme prosenttia väestöstä. Rekisteröityneitä käyttäjiä on 

sen sijaan huomattavasti isompi määrä, arviot vaihtelevat 18,6–36 prosentin välillä 

(Pönkä 2017; DNA 2017). 

Twitterin aktiivisen käytön rajautuessa kuitenkin vain pienelle ryhmälle, on 

tutkimuksen yleistettävyys kyseenalaistettava. 

 

Lisäksi luotettavuuden kannalta on huomioitava, ettei Twitter ole tutkimuslähteenä 

neutraali, sillä sen tuottama aineisto edustaa ainoastaan Twitterin käyttäjiä (Isotalus 

ym. 2018, 26). Esimerkiksi DNA:n (2017) teettämän Digitaalisen elämäntavan 

tutkimuksen mukaan Twitter on Suomen vasta seitsemänneksi suosituin sosiaalisen 

median sovellus, ja sen edelle menevät Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, 
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keskustelupalstat ja Snapchat. Varmaa onkin, että Me Too -aiheista sisältöä on 

julkaistu ja kierrätetty runsaasti myös muilla sosiaalisen median alustoilla Twitterin 

lisäksi. Samalla käyttäjäprofiilit voivat erota huomattavasti Twitter-käyttäjistä. 

Twitteriin on esimerkiksi kohdistettu syytöksiä sen elitistisestä luonteesta, jolla 

viitataan Twitterin käytön olevan suosituinta vaikutusvaltaa omaavien henkilöiden, 

kuten toimittajien, poliitikkojen, virkamiesten ja asiantuntijoiden keskuudessa 

(Isotalus ym. 2018, 25). Twitterin on nähty muodostavan etenkin journalismin ja 

politiikan toimijoiden välisiä virtuaalisia eliittiverkostoja, kuten Iiris Ruoho & Jaana 

Kuusipalo (2018, 52) ovat tutkimuksessaan osoittaneet. Aiheesta on myös 

kansainvälistä tutkimusnäyttöä (ks. esim. Engesser & Humprecht 2015). Vastaavasti 

Suomessa toteutetun sosiaalisen median katsauksen mukaan Twitterin käyttö on 

selvästi suosituinta suurituloisten keskuudessa (Pönkä 2017). Yleistyksissä Twitterin 

elitistisyydestä on kuitenkin otettava huomioon kulttuuriset erot. Suomeen verrattuna 

esimerkiksi Yhdysvalloissa Twitterillä on paljon isompi rooli “koko kansan 

mediana”. (Isotalus ym. 2018, 9.) 

 

Twitter-aineistolla on myös erilaisia teknisiä rajoitteita (Isotalus ym. 2018, 26). 

Twiittien on mahduttava 280 merkkiin, jolloin niiden on oltava ytimekkäitä ja 

otsikkomaisia. Rajattu merkkimäärä voi olla samalla etu ja haitta. Yhtäältä se 

pakottaa tiivistämään sanoman, toisaalta tiettyyn muottiin pakottaminen hankaloittaa 

syvällistä merkityssisällön tuotantoa. (Koskela & Sihvonen 2018, 34.) Vastaavasti 

aineiston keruu tuottaa omat haasteensa. Tässä tutkimuksessa Twitter-aineisto on 

kerätty hakusanalla “#metoo”, jolloin aineiston ulkopuolelle on saattanut jäädä 

aiheeseen liittyviä twiittejä, jotka on kirjoitettu esimerkiksi “me too”. Lisäksi 

twiittien mahdolliset kommentit eivät näy datassa, jollei niissä ole erikseen kirjoitettu 

kyseistä aihetunnistetta. Näin Twitterin vuorovaikutteinen ja keskusteleva luonne jää 

tutkimusaineiston ulottumattomiin. Sillä ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen 

kannalta vaikutusta, sillä tutkimuksessa ei keskitytä Twitterin käyttäjien keskinäisiin 

suhteisiin tai vuorovaikutukseen. Twitterin vuorovaikutteisuudesta on ylipäänsä 

esitetty kritiikkiä, sillä sen luomien sosiaalisten käytäntöjen on nähty olevan 

lähempänä perinteistä yhdeltä monelle suunnattua joukkoviestintää (Villi ym. 2016, 

303) – tai kuten Castells (2009, 85) osuvasti kuvailee, yksilöiden joukkoviestintää. 

Useimpien tulkintojen mukaan Twitter perustuukin nimenomaan tiedon jakamiselle, 
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ja sen keskiössä on ihmisten välisten suhteiden sijaan informaatio (Virolainen & 

Luoma-aho 2018, 154). 

 

Vielä yksi Twitterin tutkimuksellinen haaste on, että tarkkaa tietoa twiittien 

todellisesta tavoittavuudesta on mahdotonta saada muun, kuin kyseisen twiittaajan 

oman profiilin kautta. Saatavilla oleva data antaa ainoastaan luvun potentiaalisesta 

tavoittavuudesta. Tämä luku perustuu käyttäjän seuraajamäärään. Mikäli siis 

käyttäjällä on tuhat seuraajaa, on hänen twiitillään potentiaali saada omien seuraajien 

kautta tuhat katselukertaa. Todellisuudessa twiitin näkyvyys voi kuitenkin kasvaa 

huomattavasti suuremmaksi, mikäli sitä jaetaan, tykkäillään ja kommentoidaan. 

Tällöin twiitti ilmestyy myös reagoivan käyttäjän seuraajien uutisvirtaan. Vastaavasti 

näkyvyys kasvaa, jos twiitissä on ajankohtaisia ja suosittuja aihetunnisteita. Myös 

algoritmit tekevät suosituimmista julkaisuista muita näkyvämpiä (Ott & Thenuissen 

2015, 101). 

 

Tutkimuksessani olen ratkaissut ongelman niin, että olen laskenut yhteen 

alkuperäisen twiittaajan potentiaaliseen yleisöön myös kaikkien twiitin jakajien 

potentiaalisen yleisön. Sen sijaan tykkäyksiä ja kommentteja antaneiden käyttäjien 

kautta tavoitettavaa yleisöä ei tässä tutkimuksessa olla pystytty laskemaan. 

Twiittaajien ja uudelleentwiittaajien seuraajamääriin tukeutumalla pystytään 

kuitenkin tekemään riittäviä päätelmiä siitä, mitkä twiitit levisivät laajimmalle ja 

keiden vaikutuksesta. 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Jotta aineistosta nousevat havainnot voidaan erottaa tutkimustuloksista, tarvitaan 

selkeä tutkimusmetodi (Alasuutari 2011, 82). Tässä tutkimuksessa menetelmänä 

käytetään sisällön erittelyä, jonka tavoitteena on kuvailla aineiston ilmisisältöä sekä 

tuoda siitä olennainen esiin. Tämä tapahtuu aineiston järjestelmällisellä 

läpikäymisellä ja sisällön jäsentämisellä sellaisiin luokkiin, jotka ovat toistettavissa. 

(Hakala & Vesa 2013, 218.) Aineistoa eritellen ja tiivistäen, ja siitä yhtäläisyyksiä ja 

eroja etsien, pyritään saamaan tiivistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 103–105). Huomio kiinnittyy ennen kaikkea lähettäjään aktiivisena 
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toimijana (kuka) sekä lähetettävän sanoman sisältöön (mitä) (Hakala & Vesa, 2013, 

217). Olennaista on, että tutkija kuvailee tarkasti, miten asioita on luokiteltu ja 

vertailtu, jotta lukija voi ymmärtää tehdyt tulkinnat ja johtopäätökset. (Hakala & 

Vesa 2013, 218.) 

 

Sisällön erittelyn menetelmää voidaan käyttää sekä määrällisessä että laadullisessa 

tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Määrällinen erittely mahdollistaa 

yleiskuvan luomisen kohtalaisen laajasta aineistosta tai tarkan erittelyn tutkimuksen 

kohteena olevasta ilmiöstä. Erittelyssä luokitellaan ja lasketaan esimerkiksi toimijoita 

ja tekstin sisältämiä aiheita. Tulokset voidaan esittää numeroina tai graafisina 

kuvaajina. Määrällisen erittelyn ongelmana voi olla, että tutkittava ilmiö kuvataan 

liian tiivistäen ja yksinkertaistaen. Laadullinen sisällön erittely sen sijaan 

mahdollistaa ilmiön syvällisemmän ymmärtämisen liittämällä sen yhteiskunnalliseen 

ja historialliseen kontekstiin. Sen tavoitteena ei ole yleistettävyys, mutta tutkittavasta 

ilmiöstä saatujen havaintojen pohjalta voidaan mahdollisesti ymmärtää myös muita 

vastaavia tapauksia. (Hakala & Vesa 2013, 220–222.) 

 

Käytännössä laadullinen ja määrällinen menetelmä sekoittuvat mediatekstien 

analysoinnissa (Hakala & Vesa 2013, 219). Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että 

analyysiä jatketaan tuottamalla sanallisesti kuvatusta aineistosta määrällisiä tuloksia 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 107). Käyttämällä menetelmiä rinnakkain, ne tukevat 

toisiaan ja auttavat saamaan kokonaisvaltaisemman käsityksen joko aineiston 

sisällöstä itsessään tai sitä ilmiöstä, jota aineiston nähdään ilmaisevan (Hakala & 

Vesa 2013, 223; Pietilä 1976, 52–53). 

 

Myös tässä tutkimuksessa määrällinen ja laadullinen sisällön erittely yhdistyvät. 

Jottei analyysi jäisi pintapuoliseksi kuvailuksi, pyrin tekemään tuloksista mielekkäitä 

johtopäätöksiä ja yhdistämään ne aikaisempaan tietoon ja teoriaan. Siten 

tutkimukseni ei ole täysin aineistolähtöistä, vaan sovellan teoriasidonnaista 

analyysiä, jossa hyödynnetään teoreettisia kytkentöjä. Analyysissä on siten 

tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, joka luovasti yhdistettynä voi auttaa 

synnyttämään uusia ajatusuria. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97.) Hyödynnän 

tutkimuksessa sisällön erittelyn lisäksi kevyttä vertailevaa tutkimusta. Kyseessä ei 

kuitenkaan ole vertaileva tapaustutkimus, sillä tapauksia on vain yksi, vaan tapausta 
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heijastelevan aineiston, eli Twitter-keskustelun ja verkkouutisoinnin teemojen 

vertailu. Erityisen kiinnostuneita tässä ollaan siitä, nouseeko sosiaalisen median 

aineistossa esiin sellaisia näkökulmia, joita uutismediat eivät noteeraa, ja toisaalta 

miten samat sisällöt kiertävät sosiaalisen median ja verkkomedioiden välillä. 

 

4.2.1 Aineiston keruu 

 

Tapaustutkimuksen lähtökohtana on monipuolisen aineiston kerääminen ja 

tutkimuksen kohteen perusteellinen kuvailu (Laine ym. 2007, 10). Tämän 

tutkimuksen aineisto koostuu Twitteristä kerätystä datasta sekä verkkomedia-

aineistosta. Twitter valikoitui sosiaalisen median sovelluksista tutkimuskohteeksi 

paitsi avoimuutensa vuoksi, myös siksi, että Me Too -kampanja sai alkunsa juuri 

Twitteristä. Aineisto on kerätty toukokuussa 2018 ohjelmistoyritys Meltwaterin 

mediaseurantaa ja sosiaalisen median seurantaa hyödyntäen, ja sitä on täydennetty 

manuaalisesti käymällä osumia yksi kerrallaan läpi. 

 

Tämän tutkimuksen aineistosta mielenkiintoisen tekee sen monipuolisuus. Twitter-

aineiston avulla on mahdollista tutkia paitsi aktiivisia käyttäjiä, myös 

nettikansalaisten esiin nostamia teemoja ja mielipiteitä ilmiöön liittyen. 

Verkkomedia-aineisto puolestaan antaa vertailupintaa esiin nousseille teemoille, ja 

auttaa ymmärtämään konvergenssikulttuuria ja siihen liittyvää sisältöjen kierrätystä 

osana ilmiöiden elinkaarta. 

 

Me Too -kampanjan laajuuden ymmärtämiseksi aloitin hakemalla kaikki 

kansainväliset osumat hakusanalla “#metoo” puolen vuoden aikajaksolta kampanjan 

aloituspäivästä alkaen. Ajalta 15.10.2017–15.4.2018 löytyi aihetunnisteella yhteensä 

noin 9,2 miljoonaa Twitter-osumaa. Korkeimmillaan twiitit olivat 16.–19. lokakuuta, 

jolloin osumia löytyi yhteensä yli 1,1 miljoonaa, eli peräti 12 prosenttia 

kokonaismäärästä. Tämän jälkeen twiittien määrät laskivat muutamiin kymmeniin 

tuhansiin päivässä. 

 

Suomeen rajatusta ja suomenkielisestä Twitter-aineistosta puolestaan löytyi 

samaisella ajanjaksolla yhteensä noin 30 000 osumaa. Myös Suomessa twiittailu oli 

aktiivisimmillaan ensimmäisinä päivinä: 16–18. lokakuuta twiittejä kertyi yhteensä 
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noin 3 000, eli 10 prosenttia kokonaismäärästä. Tämän jälkeen päiväkohtaisten 

twiittien määrä laski ensin satoihin, sitten kymmeniin. 

 

Tarkastelin myös ensimmäisen puolen vuoden ajanjaksolta, kuinka monta Suomen 

verkkomedioissa julkaistua juttua aiheesta löytyy. Hakusanan “#metoo” lisäksi 

käytin tässä yhteydessä myös hakusanoja “metoo” ja “me too”, sillä uutismedioissa 

aihetunnisteen käyttö ei ole tyypillistä, ja haku olisi rajannut osan aihetta 

käsittelevästä sisällöstä pois. Haulla löytyi yhteensä 3 640 verkkomedia-osumaa. 

Eniten juttuja ilmestyi Twitterin tavoin 16–18. lokakuuta, yhteensä 129 kappaletta. 

 

4.2.2 Aineiston rajaus 

 

Aineiston suuresta koosta johtuen päädyin rajaamaan sen alueellisesti Suomeen ja 

ajallisesti kampanjan alkamisesta seuranneeseen kolmeen päivään, eli 16.10–

18.10.2017. Tämä oli järkevää ennen kaikkea siitä syystä, että olin kiinnostunut 

tarkastelemaan kampanjan leimahtamista, jolloin juuri ensimmäiset päivät ovat 

kriittisimpiä. Toiseksi rajaus oli järkevä siitäkin syystä, että kyseisenä ajanjaksona 

sekä twiittien että verkkouutisten määrä oli suurimmillaan, mikä vahvistaa 

tutkimustulosten reliabiliteettiä. Kyseessä oli kuitenkin laajuudeltaan hallittavissa 

oleva kokonaisuus tämän tutkimuksen toteuttamiseksi. 

 

Lähdin sisällön erittelyssä liikkeelle tutustumalla Twitter-aineistoon ja silmäilemällä 

kaikki verkkomedioiden sisällöt läpi. Uutisista sai nopeasti kokonaiskuvan, mistä 

aiheeseen liittyen oli kirjoiteltu. Twitter-aineistoa sen sijaan oli haastavampi tulkita 

sen suuren koon vuoksi. Tästä johtuen lähdin pilkkomaan aineistoa osiin. Puhutaan 

aineiston pelkistämisestä, jossa tarkastelun kohteena oleva data pelkistetään 

poistamalla kaikki tutkimukselle epäolennainen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) 

 

Aloitin jakamalla twiitit päiväkohtaisesti, jotta niiden määrällinen kehitys 

hahmottuisi. Twiittailu osoittautui kasvavan ensimmäisten päivien kuluessa: toisena 

päivänä määrä lähes tuplaantui ensimmäisestä päivästä, jonka jälkeen pysytteli 

kolmannen päivän samoissa lukemissa, kunnes laski roimasti. Vastaavasti 

verkkomedioissa uutisointi kasvoi päivä päivältä. Ensimmäiseltä päivältä osumia oli 

kymmenkunta, kun kolmantena päivänä luvut olivat jo sadan luokkaa. Tämän jälkeen 
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luvut laskivat takaisin pariinkymmeneen. Valtamedia siis heräsi aiheeseen 

huomattavasti hitaammin, kuin sosiaalinen media. Alla olevaan kaavioon on otettu 

myös lokakuun 19. päivän osumat leimahduksen elinkaaren hahmottamiseksi. 

 

 

Kaavio 1 Päiväkohtaiset osumat 

 

Seuraavaksi jaoin twiitit tyyppikohtaisesti itsenäisiin twiitteihin, 

uudelleentwiittauksiin sekä vastauksiin. Tässä vaiheessa hahmottui, että valtaosa (60 

%) päivittäisistä twiiteistä oli uudelleentwiittauksia, eli itsenäisten twiittien jakoja. 

Vastauksia sen sijaan oli vain 5 prosenttia. Kuten Twitter-aineiston haasteita 

aiemmin kuvaillessa totesin, luku ei ole täysin totuudenmukainen, sillä aineistossa 

näkyy ainoastaan sellaiset vastaukset, joihin on liitetty aihetunniste #metoo. 

Tarkastellessa twiittien saamia kommentteja manuaalisesti kävi kuitenkin ilmi, että 

peräti 99 prosenttia twiiteistä sai alle kymmenen vastausta, ja 89 prosenttia 

korkeintaan yhden kommentin. Twitterin keskusteleva luonne jäi siis Me Too -

kampanjan yhteydessä näkymättömiin, ja viestintä oli pääasiassa yksisuuntaista. 

Päädyinkin rajaamaan vastaukset kokonaan pois aineistosta. 

 

Tämän jälkeen lähdin tutkimaan twiittejä yksityiskohtaisemmin. Joukosta löytyi 

aineistoon kuulumatonta sisältöä, kuten vieraskielisiä tai ulkomailta lähetettyjä 

twiittejä sekä twiittejä, joissa aihetunniste oli “kaapattu” oman viestin näkyvyyden 

lisäämiseksi. Poistettuani nämä, lopullinen aineisto koostui 2 750 twiitistä, joista 990 

oli itsenäisiä ja 1760 uudelleentwiittauksia. Myös verkkomediosta kerätty aineisto 

tiivistyi, kun aineistosta löytyi tapaukseen liittymätöntä tai ei-toimituksellista 
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sisältöä, kuten yksityishenkilöiden tai kaupallisen yhteistyön blogeja. Lopullinen 

verkkomedia-aineisto koostui 113 verkkouutisesta. 

 

 Twitter Verkkomediat 

16.10.2017 615 kpl 6 kpl 

17.10.2017 1 046 kpl 25 kpl 

18.10.2017 1 089 kpl 82 kpl 

Yhteensä 2 750 kpl 113 kpl 

 

Taulukko 1 Rajatun aineiston koko 

 

4.2.3 Aineiston analyysi 
 

Kun lopullinen aineisto oli valikoitunut, alkoi itse analyysi, jossa aineistosta 

määriteltiin luokkia ja laskettiin, kuinka monta kertaa mikäkin luokka aineistossa 

esiintyy (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Jotta voitiin ymmärtää, ketkä osallistuivat 

Twitterissä Me Too -viestintään, lähdin tutustumaan käyttäjäprofiileihin ja 

luokittelemaan niitä eri kategorioihin. Ovatko twiittaajat esimerkiksi 

yksityishenkilöitä, vai onko kyseessä media- tai muu organisaatio tai taloudellista 

voittoa tavoittelematon järjestö? Kuinka aktiivinen Twitter-tili on? Entä esiintyvätkö 

henkilökohtaisten tilien käyttäjät omalla nimellään vai anonyymisti, ja käykö 

profiilista ilmi heidän sukupuoltaan? Ovatko he mahdollisesti julkisuuden henkilöitä, 

poliittisia toimijoita tai toimittajia? Entä mitä organisaatioita tai järjestöjä 

keskustelussa on läsnä? 

 

Tämän jälkeen siirsin huomion Twitter-tileistä varsinaisiin twiitteihin. Aluksi 

erittelin määrällisesti, kuinka paljon twiiteillä oli tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. 

Saadakseni tarkemman arvion siitä, mitkä julkaisut tavoittivat eniten näkyvyyttä, 

laskin yhteen alkuperäisen twiittaajan seuraajamäärän sekä kaikkien twiittiä 

jakaneiden seuraajamäärät. Tämän jälkeen huomio siirtyi twiittien sisältöön, ja 

samalla määrällinen sisällön erittely vaihtui laadullisempaan tarkasteluun. Tässä 

klustoroinniksi kutsutussa vaiheessa aineistoa käytiin tarkasti läpi etsien siitä 

samankaltaisuuksia kuvaavia käsitteitä, jotka ryhmiteltiin ja yhdisteltiin luokiksi. 

Näin aineisto tiivistyi, kun yksittäisiä tekijöitä sisällytetään yleisempiin käsitteisiin. 
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Tätä seurasi aineiston abstrahointi, jossa edellä muodostetuista alaluokista 

muodostettiin yläluokkia ja lopulta pääluokkia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–111).  

 

Kun kokonaiskuva Twitter-keskustelusta ja siihen osallistuneista tahoista oli 

muodostunut, oli vuorossa verkkomediasisältöjen luokittelu, joka tapahtui Twitter-

viestien analyysiä vastaavalla tavalla. Tämän jälkeen vertailin vielä Twitterin ja 

verkkomedioiden sisältöjä ja niiden keskeisiä teemoja etsien yhtäläisyyksiä, eroja ja 

kierrätyksen kautta syntyvää toistoa. 

 

4.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Aivan kuten toimittajat ovat joutuneet pohtimaan sosiaalisen median lähdekäytön 

etiikkaa, myös internetiin sijoittuvan tutkimuksen eettisyyttä on pohdittu 2000-luvun 

alusta alkaen aktiivisesti. Miten esimerkiksi yksityishenkilöiden julkaisuja voi tutkia 

ja saako julkisia verkkosisältöjä hyödyntää tutkimuksessa miten haluaa? Näkemykset 

muun muassa näihin kysymyksiin vaihtelevat tieteenaloittain ja tilanteittain. 

(Turtiainen & Östman 2013, 49–51.) 

 

Vapaasti saatavilla olevia verkkoaineistoja saa periaatteessa käyttää vapaasti, kuten 

mitä tahansa julkaistua materiaalia. Raja yksityisen ja julkisen välillä ei kuitenkaan 

ole aina yksinkertainen. Esimerkiksi osa verkkopalveluista edellyttää 

rekisteröitymistä viestien lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi. Tällaisissa 

tapauksissa tutkija ei voi olettaa, että palvelun käyttäjät antaisivat suostumuksen 

julkaisujensa tutkimukselliseen käyttöön. (Turtiainen & Östman 2013, 56.) Kuten 

Twitteriä esitellessä ilmeni, on se sosiaalisen median sovelluksena täysin avoin, eikä 

edellytä erillistä rekisteröintiä. Näin ollen sen julkista sisältöä voidaan käyttää 

vapaasti. Kuitenkin, vaikka käyttäjät tiedostaisivat toimivansa julkisella alustalla, 

sisältö saatetaan silti kokea henkilökohtaiseksi (Terkamo-Moisio ym. 2016, 142). 

 

Tutkittavalla on tutkimuseettisten käytäntöjen mukaan oikeus tietää olevansa 

tutkimuksen kohteena, ja mitä henkilökohtaisemmin tutkija yksittäisiin ihmisiin 

paneutuu, sitä kriittisemmin tämän tulisi ottaa huomioon tutkittavien 

itsemääräämisoikeus. Myös henkilötietosuojalaki asettaa lainsäädännöllisiä ehtoja. 
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(Turtiainen & Östman 2013, 56.) Lisäksi toukokuussa 2018 voimaan astunut EU:n 

tietosuoja-asetus luo yhä tarkemmat ohjeistukset henkilötietojen käyttöön myös 

tieteellisessä tutkimuksessa (ks. Hänninen 2017).  

 

Tässä tutkimuksessa anonyymiyden merkitys ja tarpeellisuus korostuu etenkin, kun 

ottaa huomioon käsiteltävän aiheen – seksuaalisen häirinnän – henkilökohtaisuuden 

ja arkaluontoisuuden. Tutkimuksen kohteena on runsaasti yksityishenkilöitä, mutta 

heidän henkilöllisyyttään ei paljasteta, vaikka twiitit olisikin julkaistu omalla 

nimellä. Ainoastaan profiileissa olevia julkisia tietoja koskien käyttäjän sukupuolta, 

ammattia ja Twitterin käytön aktiivisuutta on hyödynnetty. Täten yksityisyyden 

kunnioittaminen toteutuu, vaikkeivät tutkittavat tiedä olevansa tutkimuksen kohteena 

(Turtiainen & Östman 2013, 56). 

 

Poikkeuksena ovat poliitikot, julkisuuden henkilöt ja toimittajat, joita käsitellään 

tässä tutkimuksessa omalla nimellä. Tosin tässäkään tapauksessa en esittele mitään 

intiimiä sisältöä, joka voitaisiin yhdistää kyseiseen henkilöön tai tietoa, joka voisi 

asettaa kyseisen henkilön epäedulliseen valoon (Turtiainen & Östman 2013, 56). 

Nimiä käyttäessä perustelen noudattavani hyvää eettistä tutkimustapaa, sillä 

poliikoilla yksityisyyden suoja on lainsäädännöllisesti kapea, samoin julkisuuden 

henkilöillä, mikäli he itse avannut yksityisyyttään julkisuudessa (HE 19/2013 vp, 38–

39). Myös toimittajien rooli on sosiaalisessa mediassa lähtökohtaisesti julkinen. 

Mediatalojen ohjeistuksissa korostetaankin, kuinka sosiaalisen median sisällöt on 

syytä laatia silmällä pitäen ajatusta, että ne voisi julkaista myös toimituksellisessa 

julkaisussa. (Vainikka 2013a, 12.) Twitter näyttäisikin toimivan paitsi toimittajille, 

myös poliitikoille ja julkisuuden henkilöille julkisena ammatillisen profiloitumisen 

kanavana. Suurien seuraajamäärien ansiosta heidän Twitterin käyttöä voisi 

luonnehtia Castellsin (2009, 85) sanoin yksilöiden joukkoviestintänä, jonka 

pyrkimyksenä on tavoittaa laajoja yleisöjä. 
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5 Tulokset 

 

Analyysivaiheessa aineisto järjesteltiin, käsiteltiin ja tiivistettiin siten, että tutkittavaa 

ilmiötä voidaan nyt kuvailla lyhyesti ja yleistettävästi, jotta tutkittavan ilmiön väliset 

suhteet saadaan esille. Näitä tiivistettyjä tietoja kutsutaan tuloksiksi, joiden avulla 

pyritään antamaan vastaus ennalta asetettuihin tutkimuskysymyksiin. (Pietilä 1976, 

61.) Tässä kappaleessa esittelen näitä tuloksia. Pyrkimyksenäni on selittää Me Too -

kampanjan leimahtamista seuraavien kysymysten kautta: 

 

1. Mistä leimahduksen säännönmukaisuuksista kampanja koostui? 

2. Mistä kampanjan yhteydessä puhuttiin? 

3. Miten ja mitä sisältöjä kierrätettiin? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä pohdin 

teoriasidonnaisesti, miten Me Too -kampanja nousi vuoden 2017 ja peräti koko 

vuosikymmenen suurimmaksi sosiaalisen median ilmiöksi (kappale 5.1). Tässä 

keskeisenä tarkastelun kohteena ovat asiayhteyden voima sekä harvojen lain 

mukainen yksilötason leimahdus. Tämän jälkeen arvioin tarraustekijän ja alkujoukon 

osuutta ilmiön leviämiseen, ja syvennyn tutkimusaineistosta saatujen määrällisten 

tulosten avulla siihen, mistä tahoista koostui kampanjan kulkuun Suomessa 

vaikuttanut alkujoukko (kappale 5.2). 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä keskityn Twitterissä ja verkkomedioissa esiin 

nousseiden teemojen laadulliseen analyysiin ja määrälliseen erittelyyn (kappale 5.3). 

Lisäksi vertailen teemoja keskenään. Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla 

puolestaan otan määrälliseen ja laadulliseen tarkasteluun sisältöjen kierrättämisen 

(kappale 5.4). Tarkastelun kohteena on kierrätys paitsi sosiaalisessa mediassa ja 

verkkomedioissa, myös niiden välillä osana konvergenssikulttuuria. Näiden 

aineistosta saatavien tulosten lisäksi laajennan ymmärrystä ilmiön kierrättämisestä 

pohtimalla kampanjan uudelleenleimahtamista. 

5.1 Asiayhteydestä yksilötason leimahdukseen 
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Kuten leimahtavista julkisuuksista puhuttaessa todettiin, ilmiöiden menestys riippuu 

niissä mukana olevista ihmisistä: tarvitaan vähintään yksi ihminen nostamaan jokin 

teema esille sekä alkujoukko, joka alkaa puhua ja viestiä tästä teemasta. Kuka 

tahansa ei kuitenkaan pysty käynnistämään sosiaalista ilmiötä: jotta yksilötasolla 

tapahtuva leimahdus saisi bensaa liekkeihin, tarvitaan Gladwellin (2007, 38) mukaan 

viestinviejä, jolla on tietoa, laajat verkostot sekä taito vakuuttaa muut. Tällaisia 

ihmisiä ovat esimerkiksi julkisuuden henkilöt, kuten Me Too -kampanjan 

tapauksessa näyttelijä Alyssa Milano.  

 

Toisaalta on myös olemassa esimerkkejä, kuinka täysin tuntemattomat ihmiset ovat 

käynnistäneet isoja sosiaalisen median liikehdintöjä. Esimerkiksi Suomessa oli oma 

Me Too:ta muistuttava kampanjansa jo vuonna 2016, kun oululainen Satu 

Lapinlampi kehitti ystävänsä kanssa aihetunnisteen #lääppijä, joka keräsi yhden 

viikonlopun aikana 20 000 viestiä (Helsingin Sanomat 2016). Lääppijän kaltaiset 

kampanjat ovat siten osoitus siitä, että tärkeäksi ja henkilökohtaiseksi koettu viesti, 

tarraustekijä, voi riittää julkisuuden leimahtamiseen. 

 

Tässä päästään mielenkiintoiseen seikkaan: Me Too -kampanjan toiseen, 

alkuperäiseen versioon. Pian kampanjan leimahdettua kävi nimittäin ilmi, että 

kampanjan nimeltä Me Too oli ottanut omiin nimiinsä yhdysvaltalainen aktivisti 

Tarana Burke jo vuonna 2006 tämän kampanjoidessa mustien naisten kokemaa 

seksuaalista häirintää vastaan (The New York Times 2017). Kampanja jäi tuolloin 

kuitenkin marginaali-ilmiöksi, ja nousi julkisuuteen vasta Milanon ulostulon myötä. 

 

Miksi siis sanat Me Too nousivat kaikkien huulille vasta 2017? Milano on toki 

julkisuuden henkilö ja somevaikuttaja, jolla on Twitterissä yli kolme miljoonaa 

seuraajaa, mutta onnistuihan tuntematon Lapinniemikin käynnistämään 

aihetunnistellaan #lääppijä suositun, joskin paikallisen, viraalin. Perusteluja voisi 

hakea esimerkiksi siitä, kuinka Burken kampanjan kohderyhmänä oli rajattu 

vähemmistö, kun taas Milano puhutteli kaikkia maailman naisia. Toisaalta helppoa 

olisi todeta Morozovia (2011, 180) mukaillen, että sosiaalisessa mediassa ilmiöiden 

leimahtaminen on aina sattumanvaraista ja ennustamatonta. Burke sitä paitsi perusti 

kampanjansa jo ennen kuin sosiaalinen media ehti lyödä kunnolla läpi, ja saattoi siten 

jäädä näkymättömiin. 
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Näissä perusteluissa saattaa olla perää, mutta sekä Burken että Lapinniemen 

kampanjoista puuttui kuitenkin yksi Gladwellin leimahduspisteen keskeinen sääntö: 

asiayhteyden voima. Vaikka seksuaalista häirintää on aina ollut ja siitä on puhuttu 

ainakin jossain määrin, vasta tuottaja Weinsteiniin kohdistuneet ahdistelusyytökset 

saivat syksyllä 2017 koko maailman huomion seksuaaliseen häirintään ja sen 

taustalla olevaan vallan ja hiljaisuuden kulttuuriin. 

 

5.2 Tarraustekijästä alkujoukon syntyyn 

 

Idean tai ajatuksen voi saada leimahtamaan vaikutusvaltaisen viestinviejän ohella 

mieleenpainuvalla viestillä, joka “tarttuu ihmisten mieliin ja pakottaa heidät 

toimimaan” (Gladwell 2007, 175). Tehokas tapa tarraustekijän luomiseksi on 

esimerkiksi yleisön osallistaminen (emt. 131). Milanon twiitti sai mahdollisesti tehoa 

juuri osallistamisesta tämän rohkaistessa kaikkia häirintää kokeneita naisia jakamaan 

tarinansa ja tekemään häirintää näkyväksi. Tarraustekijää voisi nähdä lujittaneen 

myös kannanoton yllätyksellisyys sekä aiheen koskettavuus ja omakohtaisuus, kun 

ihmiset ympäri maailmaa pystyivät samaistumaan toistensa kertomuksiin. 

 

Viestinviejän ja tarraustekijän lisäksi ilmiöön osallistuvalla alkujoukolla oli 

keskeinen rooli kampanjan leimahtamiseen (Aula & Åberg 2012, 217). Me Too -

kampanjaa voisi nähdä vauhdittaneen erityisesti muiden julkisuuden henkilöiden 

esiin nostamat häirintäkokemukset, jotka sosiaalisessa mediassa julkaistuina lähtivät 

leviämään vauhdilla, ja joita uutis- ja viihdemediat ahkerasti siteerasivat. Näin ollen 

myös valtamedialla oli keskeinen rooli ilmiön evoluutiossa. Niin myös Suomessa, 

jossa kampanjasta kuultiin ensimmäisen kerran nimenomaan uutisotsikoiden kautta. 

 

5.2.1 Mediajulkisuus ja kampanjan rantautuminen Suomeen 

 

Milano kirjoitti twiittinsä Suomen aikaa myöhään illalla (klo 23:21). Suomen 

nukkuessa twiitti ja aihetunniste #metoo lähtivät leviämään maailmalla, ja vasta 

seuraavana aamuna kello 9:38 Helsingin Sanomien Nyt-liite uutisoi asiasta otsikolla: 

“Amerikkalaisnäyttelijä kehotti kaikkia seksuaalista häirintää kokeneita jakamaan 
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kokemuksensa – Some täyttyi sadoistatuhansista ”Minä myös” -viesteistä”. Vain 

muutama minuutti myöhemmin uutislinkki julkaistiin Helsingin Sanomien ja Nyt-

liitteen Twitter-tileillä. Nämä olivat samalla ensimmäiset Suomessa aiheesta 

kirjoitetut twiitit. 

 

 

Kuvakaappaus 2 Helsingin Sanomien twiitti 

 

Uutinen lähti leviämään nopeasti, ja pelkästään Helsingin Sanomien ja Nyt-liitteen 

twiitit saavuttivat kolmen päivän aikana yhteensä noin 621 000 potentiaalista 

näyttökertaa. Jos mukaan vielä laskettaisiin verkkolehden kokonaisuudessaan 

tavoittamat klikkaukset ja printtilehden lukijat, voisi Helsingin Sanomien nähdä 

olleen avainroolissa Me Too -kampanjan leviämisessä Suomeen. 

 

Suomen suurimman sanomalehden rinnalla myös muut mediat tarttuivat 

ensimmäisten päivien aikana aiheeseen. Mediaosumia löytyi yhteensä 113 

kappaletta, joista 98 oli uutisia ja 15 toimittajien mielipidetekstejä ja kolumneja. Me 

Too -kampanjasta uutisoi yhteensä 39 eri lähdettä, jotka olivat pääasiassa 

uutismedioita. Myös joitakin viihdemedioita tarttui aiheeseen. Eniten verkkouutisia 

aiheesta julkaisivat Helsingin Sanomat (15 kpl), Iltalehti (11 kpl) ja Ilta-Sanomat (9 

kpl). 
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5.2.2 Twitterissä aktivoitunut alkujoukko 

 

Entä mistä koostui Twitterin alkujoukko, joka julkaisi Suomessa ensimmäisten 

päivien aikana Me Too -aiheista sisältöä? Lähdin selvittämään tätä rajaten aineiston 

tarkastelun itsenäisiin twiitteihin, joita julkaistiin kolmen päivän tarkastelujakson 

aikana yhteensä 990 kappaletta. Aineiston erittelystä ilmeni, että 91 prosenttia 

twiiteistä tuli henkilökohtaisilta käyttäjätileiltä. Erilaisten virallisten tahojen, kuten 

organisaatioiden ja järjestöjen osuus sen sijaan oli loput yhdeksän prosenttia. Vaikka 

siis Twitter on tänä päivänä enenevissä määrin monen organisaation ja järjestön 

viestintä- ja vaikuttamiskanava (Isotalus ym. 2018, 20–23), tämän tapauksen valossa 

valtaosa siellä tapahtuvasta viestinnästä käydään edelleen yksityisten käyttäjien 

toimesta. 

 

Seuraavaksi olin kiinnostunut tietämään, kuinka paljon varsinaisia twiittaajia 

keskusteluun osallistui. Twitter-tilejä löytyi yhteensä 808 kappaletta. Pääasiassa 

twiittejä kirjoitettiin siis vain yksi käyttäjätiliä kohden (87 %). Kahdesta viiteen 

twittiä kirjoitti reilu kymmenes (12%) käyttäjistä ja yli viisi twiittiä vain yksi 

prosentti käyttäjistä. Jakauma henkilökohtaisiin ja virallisiin käyttäjätileihin oli 

kutakuinkin sama kuin twiittien kohdalla: valtaosa (93 %) käyttäjätileistä oli 

henkilökohtaisia ja alle kymmenes (7 %) organisaatioiden, järjestöjen ja muiden 

virallisten tahojen hallussa. 

 

 

Kaavio 2 Twitter-tilit (808 kpl) 

 

Henkilökohtaiset käyttäjätilit jaoin neljään alaryhmään: 1) yksityishenkilöihin, 2) 

toimittajiin ja muihin mediapersooniin, 3) poliitikkoihin sekä 4) julkisuuden 

henkilöihin ja somevaikuttajiin. Somevaikuttajille asetin kriteeriksi yli 10 000 

Henkilökohtaiset tilit (752 kpl, 93 %)

Viralliset tilit (56 kpl, 7 %)
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seuraajaa. Yksityishenkilöitä olisi voinut jaotella myös lähemmin erillisiin 

ammattiryhmiin, mutten kokenut tätä tarpeellisena tutkimuksen kannalta. Sen sijaan 

paljon seuraajia ja siten vaikutusvaltaa omaavien toimittajien, poliitikkojen ja 

julkisuuden henkilöiden läsnäolon tarkastelu tuntui kampanjan leimahtamisen 

yhteydessä olennaisemmalta. 

 

Tekemäni jaottelun pohjalta voidaan todeta, että selvä enemmistö (91 %) Me Too -

kampanjasta twiitannut oli yksityishenkilö. Toimittajia ja mediapersoonia aineistosta 

löytyi 46 kappaletta (6 %) ja poliitikkoja 13 kappaletta (2 %). Julkisuuden henkilöitä 

sekä somevaikuttajia löytyi vain kuusi kappaletta (1 %). 

 

 

Kaavio 3 Henkilökohtaiset Twitter-tilit (752 kpl) 

 

Koska Milano puhutteli Me Too -kampanjassa nimenomaan naisia, olin kiinnostunut 

selvittämään ensimmäisten joukossa aiheesta twiitanneiden sukupuolijakauman. 

Tulos on selvä: yli kaksi kolmesta (73 %) twiitistä tuli nimenomaan naisilta. Miehiä 

aiheesta twiittasi huomattavasti vähemmän, alle viidesosa (18 %). Lisäksi vajaa 

kymmenes (9 %) käyttäjätileistä oli anonyymejä, eikä niistä siten ilmennyt 

sukupuolta. 

 

Viralliset Twitter-tilit puolestani jaoin viiteen alaryhmään, joita olivat: 1) 

mediaorganisaatiot, 2) voittoa tavoittelemattomat tahot, 3) organisaatiot (muut kuin 

media), 4) valtion alaiset toimijat ja 5) muut tahot. Lähes puolet (48 %) Me Too -

aiheiseen viestintään osallistuneista virallisista tahoista oli mediaorganisaatioita, 

pääasiassa uutismedioita. Toiseksi eniten (37 %) oli erilaisia voittoa 

tavoittelemattomia tahoja, kuten järjestöjä, yhdistyksiä ja verkostoja. Loput tahot 

jakautuivat kutakuinkin tasan (6–7 %). 

 

Yksityishenkilöt (687 kpl, 91 %)

Toimittajat ja mediapersoonat (46 kpl, 6 %)

Poliitikot (13 kpl, 1,50 %)

Julkisuuden henkilöt ja somevaikuttajat (6 kpl, 0,50 %)
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Kaavio 4 Viralliset Twitter-tilit (56 kpl) 

 

Kun kaikki käyttäjätilit otetaan yhteiseen tarkasteluun, voidaan edelleen todeta, että 

yksityishenkilöiden voimakas läsnäolo Me Too -kampanjaa koskevassa Twitter-

viestinnässä on ollut ilmeinen. Kaikista Twitter-tileistä heitä on yhteensä 85 

prosenttia. Toiseksi eniten aineistossa esiintyi toimittajia ja mediapersoonia (6 %). 

Mediaorganisaatiot (3 %) yhteen laskettuna Twitter-viestinnästä lähes kymmenesosa 

tuli mediatoimijoilta. Muut henkilöt ja toimijat muodostavat loput kuusi prosenttia. 

 

Tili Lukumäärä Prosentuaalinen osuus 

Yksityishenkilöt 687 kpl 85 % 

Toimittajat ja mediapersoonat 46 kpl 6 % 

Mediat  27 kpl 3 % 

Järjestöt, yhdistykset ym. 19 kpl 2 % 

Poliitikot  13 kpl 1,5 % 

Julkisuuden henkilöt ja somevaikuttajat 6 kpl 1 % 

Organisaatiot  4 kpl 0,50 % 

Valtion alaiset toimijat 3 kpl 0,50 % 

Muut tahot 3 kpl 0,50 % 

 

Taulukko 2 Kaikki Twitterin käyttäjätilit 

 

Twiittaajien profiilin tarkentamiseksi jaoin käyttäjätilit niiden aktiivisuuden mukaan. 

Luokittelun kriteerit määrittelin seuraavasti: 1) aktiivinen käyttäjä, jonka twiittailu on 

jokapäiväistä tai -viikkoista, 2) satunnainen käyttäjä, joka twiittaa pari kertaa kuussa 

tai harvemmin, 3) passiivinen käyttäjä, jolta löytyy vain muutamia twiittejä 

vuodessa. 

Mediat (27 kpl, 48 %)

Järjestöt, yhdistykset ym. (19 kpl, 34 %)

Organisaatiot (4 kpl, 7 %)

Valtion alaiset toimijat (3 kpl, 6 %)

Muut (3 kpl, 6 %)
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Virallisista Twitter-tileistä kaikki osoittautuivat aktiivisiksi. Vastaavasti 

henkilökohtaisista tileistä toimittajien ja mediapersoonien, poliitikkojen sekä 

julkisuuden henkilöiden ja somevaikuttajien profiilit olivat kaikki aktiivisia. 

Yksityishenkilöiden Twitterin-käytön aktiivisuudessa sen sijaan oli vaihtelevuutta. 

Pääasiassa Me Too -kampanjan yhteydessä twiitanneet olivat aktiivisia Twitterin 

käyttäjiä (71 %). Satunnaisia keskusteluun osallistujia oli vajaa viidesosa ja 

passiivisia noin kymmenesosa. Osa Twitter-tileistä oli poistettu tai estetty, jonka 

vuoksi niistä ei voitu saada tietoja aktiivisuudesta. 

 

 

Kaavio 5 Yksityishenkilöiden Twitterin käytön aktiivisuus 

 

Twitter-tilien seuraajamäärissä oli huomattavaa vaihtelua. Yksityishenkilöillä oli 

selvästi vähiten seuraajia, keskimäärin 600 kappaletta. Tässä ryhmässä tosin oli 

kokonsa vuoksi paljon vaihtelua; seuraajia löytyi nollasta liki yhdeksään tuhanteen. 

Muissa ryhmissä keskimääräiset seuraajamäärät nousivat yli kymmeneen tuhanten. 

Eniten seuraajia löytyi poliitikoilta. Virallisten Twitter-tilien ryhmistä ei ollut järkeä 

muodostaa keskiarvoa aineiston pienen koon ja yksittäisten tilien seuraajamäärien 

suuren vaihtelun vuoksi. Tästä syystä näiden tilien seuraajamäärien keskisarvot 

jäävät alla olevan taulukon ulkopuolelle. Lyhyesti kuitenkin mainittakoon, medioilla 

seuraajamäärät vaihtelivat alle kolmensadan ja yli 250 000 välillä, voittoa 

tavoittelemattomilla tahoilla alle kahdensadan ja yli 11 000 välillä, organisaatioilla 

kuudenkymmenen ja yli 11 000 välillä, valtion alaisilla tahoilla reilun kahden 

tuhannen ja yli 22 000 välillä sekä muilla tahoilla alle kahden tuhannen ja liki 18 000 

välillä. 

 

Aktiivinen (488, 71 %)

Satunnainen (118 kpl, 17 %)

Passiivinen (60 kpl, 9 %)

Ei tiedossa (21 kpl, 3 %)
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Kaavio 6 Twitter-seuraajia keskimäärin 

 

Seuratuimpien henkilökohtaisten tilien joukosta löytyi niin toimittajia, poliitikkoja 

kuin julkisuuden henkilöitäkin. Ylivoimaisesti suosituin Twitter-tili oli juontaja ja 

toimittaja Tuomas Enbuskella, jolta löytyi yli 230 000 seuraajaa. Muiden 

suosituimpien – kansanedustaja Ville Niinistön ja Li Andersonin, laulaja, näyttelijä 

Paula Vesalan sekä toimittaja Kaj Kunnaksen – seuraajamäärät olivat Enbuskeen 

verrattuna monin kerroin pienempiä. 

 

Tili Ammatti Seuraajat 

Tuomas Enbuske Juontaja, toimittaja 230 977 

Ville Niinistö Kansanedustaja, Vihreät 73 817 

Li Anderson Puheenjohtaja, Vasemmistoliitto 56 632 

Paula Vesala Laulaja, näyttelijä 43 634 

Kaj Kunnas Toimittaja 44 353 

 

Taulukko 3 Twitterin seuratuimmat henkilöt 

 

Virallisissa Twitter-tileissä puolestaan kärki oli melko yksipuolinen: kaikki viisi 

seuratuinta tiliä olivat mediaorganisaatioiden ylläpitämiä. Yleltä listalle pääsi kahden 

erillisen toimituksen Twitter-tilit. 

 

Tili Taho Seuraajat 

Helsingin Sanomat Media 250 909 

Ilta-Sanomat Media 229 326 

Yle Uutiset Media 192 073 

0 4000 8000 12000 16000 20000

Yksityishenkilöt (600 kpl)

Toimittajat ja mediapersoonat (10 850 kpl)

Julkisuuden henkilöt ja somevaikuttajat (17 200

kpl)

Poliitikot (18 100 kpl)
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Talouselämä Media 154 112 

Yle Urheilu Media 145 714 

 

Taulukko 4 Twitterin seuratuimmat viralliset tilit  

 

Uutismedioiden dominoivasta volyymistä johtuen esittelen vielä erikseen neljä 

suurinta virallista Twitter-tiliä, kun uutismediat jätetään tarkastelun ulkopuolelle. 

Eniten seuraajia on tässä ryhmässä valtion alla toimivalla Helsingin Poliisilaitoksella. 

Lisäksi seuratuimpien joukossa ovat Vasemmistoliitto -puolue, Work goes happy -

organisaatio ja Amnesty International -järjestö. Näiden neljän suurimman jälkeen 

virallisten Twitter-tilien seuraajamäärät laskevat selvästi, muutamiin tuhansiin ja 

satoihin. 

 

Tili Taho Seuraajat 

Helsingin Poliisilaitos Valtion alaiset toimijat 22 535 

Vasemmistoliitto Muut tahot 17 942 

Work goes happy Organisaatiot 11 349 

Amnesty International Järjestöt, yhdistykset ym. 11 254 

 

Taulukko 5 Twitterin seuratuimmat viralliset tilit mediat poissulkien 

 

Mielenkiintoista, ja samalla hieman yllättävää oli, että suurista seuraajamääristään 

huolimatta läheskään kaikkien yllä esiteltyjen Twitter-käyttäjien Me Too -aiheiset 

twiitit eivät olleet kovinkaan suosittuja – yli puolet ei saanut juuri lainkaan 

tykkäyksiä, jakoja tai kommentteja. Esimerkiksi sadoista tuhansista seuraajista 

huolimatta mediaorganisaatioiden twiittien saamat jaot olivat Helsingin Sanomia 

lukuun ottamatta vähäisiä: Talouselämän ja Yle Uutisten twiitit saivat alle viisi 

jakoa, Yle Urheilun ja Ilta-Sanomien ei lainkaan. Myöskään Tuomas Enbusken, jolla 

oli enemmän seuraajia kuin yhdelläkään uutismedialla Helsingin Sanomien jälkeen, 

twiitti ei saanut yhtäkään jakoa. Siten pelkkä seuraajien määrä ei näyttäisi 

määrittävän automaattisesti, kenen viestit kiinnostavat ja leviävät. Tämä toimi myös 

toisinpäin, kun vastaavasti joidenkin tuntemattomien, vain muutamia satoja seuraajia 

omaavien yksityishenkilöiden viestit nousivat todella suosituiksi. S itä, kenen ja 



 

53 

 

mitkä twiitit levisivät parhaiten, esittelen lisää kampanjan kierrätyksen yhteydessä 

(kappale 5.4). 

 

5.3 Teemojen kamppailu: mistä kampanjan yhteydessä 

puhuttiin? 

 

Julkisuuden leimahtaessa ilmiötä käsittävien teemojen välille syntyy kamppailusuhde 

(Aula & Åberg 2012, 217, 220). Tässä kappaleessa käyn läpi niitä keskeisiä teemoja, 

joista Me Too -kampanjan yhteydessä puhuttiin kolmen ensimmäisen päivän aikana. 

Tarkastelun kohteena ovat sekä Twitter-viestit että verkkouutiset. Lopuksi vertailen 

näitä keskenään etsien teemoista yhtäläisyyksiä ja eroja. 

 

5.3.1 Tunteita herättäviä kokemuksia ja kantaaottavaa kommentointia 

Twitterissä 

 

Ennen teemojen esittelyä, käyn lyhyesti lävitse, mihin sävyyn Me Too -kampanjasta 

Twitterissä viestiteltiin. Luokittelin Twitter-viestit neljään sävyyn: neutraaliin, 

kantaaottavaan, tunteikkaaseen ja sarkastiseen. Neutraalit twiitit olivat pääasiassa 

uutislinkkien siteeraamista ja jakamista, tai twiittejä pelkällä aihetunnisteella #metoo. 

Niistä koostui noin viidesosa aineistosta. Kantaaottavia viestejä, joissa ilmaistiin 

jokin selkeä mielipide, oli reilu puolet viesteistä. Tunteikkaita twiittejä aineistosta 

löytyi reilu neljäsosa. Ne erosivat kantaaottavista siinä, että niissä puhuttiin 

henkilökohtaisen kokemuksen kautta ja käytettiin runsaasti tunnetiloja ilmaisevia 

sanoja, kuten ahdistus ja suru. Kantaaottavat sen sijaan ottivat aiheeseen etäisyyttä ja 

lähestyivät sitä enemmän yleisellä tasolla. Kampanja kosketti erityisesti naisia – 

heiltä tuli yhteensä 83 prosenttia tunteikkaista twiiteistä. 

 

Aineistosta löytyi myös pieni määrä sarkastisia, kampanjalle ja häirinnälle ivailevia 

kommentteja. Ne tulivat kaikki anonyymeiltä käyttäjätileiltä, joista osa oli selkeästi 

niin kutsuttuja trolleja, jotka pyrkivät provosoimaan ja lietsomaan erimielistä 

keskustelua. Juuri tässä ilmenee piilee yksi anonyymin verkkokeskustelun keskeinen 

varjopuoli. Varsinaista aggressiivista sävyä tai vihapuhetta, joista puhutaan paljon 

sosiaalisen median yhteydessä, ei Twitterin Me Too -viesteistä kuitenkaan löytynyt 

satunnaisia trollausviestejä lukuunottamatta. 
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Kaavio 7 Twiittien sävy 

 

Twitter-viestinnän sävyistä siis ilmenee, että Me Too -kampanja ja seksuaalinen 

häirintä herättivät paljon mielipiteitä ja tunteita. Entä itse twiitit? Otin tarkasteluun 

kaikki itsenäiset twiitit (990 kappaletta), jotka jaottelin sisällön mukaisesti 

yhteentoista yläryhmään, jotka nimesin seuraavasti: 1) kokemusten jakaminen, 2) 

häirinnän yleisyys, 3) toiminta 4) miehet osana kampanjaa, 5) häirinnän määrittely, 

6) puhetapaa koskeva kritiikki, 7) ilmiön kuvailu, 8) tuki ja avunsaanti, 9) 

kieltäminen ja vähättely, 10) median rooli ja 11) muut. Alla olevasta kaaviosta näkee, 

kuinka mikäkin teema suhteutuu koko aineistoon. Käyn seuraavaksi läpi tarkemmin 

teemoja ja niiden alla olevaa keskustelua esimerkkien kautta. 

 

 

Kaavio 8 Teemat (Twitter) 

 

 

Kantaaottava (511 kpl, 51 %)

Tunteikas (254 kpl, 26 %)

Neutraali (214 kpl, 22 %)

Sarkastinen (11 kpl, 1 %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Muu (52 kpl, 5 %)

Median rooli (20 kpl, 2 %)

Kieltäminen ja vähättely (20 kpl, 2 %)

Tuki ja avunsaanti (31 kpl, 3 %)

Ilmiön kuvailu (43 kpl, 4 %)

Puhetapaa koskeva kritiikki (48 kpl, 5 %)

Häirinnän määrittely (68 kpl, 7 %)

Miehet osana kampanjaa (71 kpl, 7 %)

Toiminta (117 kpl, 12 %)

Häirinnän yleisyys (168 kpl, 17 %)

Kokemusten jakaminen (352 kpl, 36 %)
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Kokemusten jakaminen 

 

Ylivoimaisesti eniten, yli kolmasosa, Twitterin Me Too -aiheisista viesteistä liittyi 

omien kokemusten jakamiseen koskien seksuaalista häirintää. Suurin osa 

kokemuksista tuli naisilta, ja ne olivat sävyltään pääasiassa tunteikkaita. Myös pieni 

määrä miehiä jakoi joko omia tai lähipiirissään tapahtuneita häirintäkokemuksia. Ne 

olivat sävyltään enemmän neutraaleja kuvauksia. Lisäksi kokemusten jakamiseen 

osallistui mediaorganisaatioita, jotka linkittivät uutisiaan pääasiassa julkisuuden 

henkilöiden kohtaamasta häirinnästä. 

 

Naisten julkaisemissa twiiteissä kuvailtiin hyvinkin avoimesti henkilökohtaisia 

kokemuksia. Monella on kipeitä muistoja etenkin lapsuudessa tapahtuneesta 

häirinnästä: 

 

Pahinta oli, kun äidin silloinen miesystävä lääppi. Olin 10-11v. Onko 

rintsikat jo. Kutituksen lomassa kokeili onkos tissit kasvanu #metoo 

 

Olin koulun kanssa retkellä linnanmäellä, olin ehkä 12-13v. Vekkulassa 

aikuiset pojat hyökkäs pimeästä kiinni tisseihin ja alapäähän.  #metoo 

 

Myös työelämässä koetut häirintätilanteet nousivat esille: 

 

#metoo koska viimeks tänään työkaveri tuli koskettelemaan mun persettä ja 

kertomaan että mulla on oikein kiva pehmeä peppu 

 

#metoo : pahin oli, kun vuosia sitten tapahtui työpaikalla. Päädyin silloin 

irtisanoutumaan itse. 

 

Jotkut kuvailivat häirinnän aiheuttamaa pelkoa ja kertoivat välttelevänsä tietyissä 

paikoissa tai tiettyyn aikaan liikkumista: 

 

Mua ei ehkä henkilökohtaisesti ahdistella seksuaalisesti joka päivä, mutta se 

jatkuva seksuaalisen väkivallan pelko on se pahin. Se on mukanani joka 

päivä, joka paikassa. Näin se on osa mun elämää. #MeToo 

 

Pelkään kuollakseni kävellä illalla yksin bussilta. Jos joku mies tulee vastaan, 

olen täysin valmis tappelemaan. En luota miehiin.  #metoo 

 

Toisissa twiiteissä korostettiin kokemusten arkaluontoisuutta ja muistojen herättämää 

ahdistusta: 
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Jotkut tarinat on helpompi kertoa kuin toiset. Se ei tarkoita, että niitä 

raastavia, kipeistä kipeimpiä ei ole.... #metoo 

 

En haluaisi osallistua tähän mutta #metoo Sen enempää avaamatta; 

sanoja,tekoja toiset niistä ikuisesti anteeksi antamattomia. 

 

Osa suhtautui hyvin turtuneesti ja lannistuneesti häirintään: 

 

#metoo lähes joka päivä lapsesta asti kunnes sain lapsen, sen jälkeen 

harvemmin, enimmäkseen työssä. Olen niin väsynyt tähän & mitätöintiin. 

 

Tyhjä hymy. Muuri. Siitä kimpoaa kaikki eikä mikään kosketa. Voisi luulla, 

ettei tunnu missään. Kyllä tuntuu.  #metoo 

 

Moni myös mietti häirintätilanteeseen puuttumisen vaikeutta ja tilanteen aiheuttamaa 

häpeää: 

 

Pahinta ahdistelutapauksissa on ollut, että tilanteita ei ole tunnistanut ajoissa 

eikä niissä ole osannut toimia. Siitä seuraa häpeä.  #metoo 

 

On helpompi vaihtaa kadunpuolta, ystäviä baaria jne. kuin sanoa: tätä en 

hyväksy #metoo 

 

Osa myös tunnisti itsessään vaikenemisen ja vähättelyn kulttuuria ylläpitäviä 

ajatusmalleja: 

 

#metoo ja liian moni muu on myös. Surullista häirinnän lisäksi on se, että 

mietin hetken kannattaako asia julkaista. Ja juuri siksi pitää! 

 

Mietin pitkään postatako. Mutta on aina helpompi vaieta, kun ei halua 

leimautua tosikoksi. Joten #metoo 

 

Toiset taas kertoivat oppineensa puolustamaan seksuaalista koskemattomuuttaan: 

 

Kerran lomamatkalla, useasti duunin bileissä. Aluksi liian nuori & arka 

sanomaan ei, vikalla kerralla pistin jauhot äijän suuhun.  #metoo  

 

Voisipa sanoa nuoremmalle minälle, ettei kaikkea tarvitse sietää. Vasta nyt 

oon tarpeeksi vahva siihen.  #metoo  

 

Miesten jakamissa kokemuksissa toistuu tilanne, jossa ahdistelija on ollut iäkkäämpi 

naishenkilö: 
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Me too! Ajoin nuorena miehenä taksia ja aika ajoin oli kiusallista, kun tädit 

kävivät kiinni. Vakava asia molemmin puolin #metoo  

 

Mummotunnelin yli 40-vuotiaat kourivat naiset ja heidän naurunsa, kun 

kieltäytyy jatkoista. Vitsinä usein kuitattu, #metoo -matskua silti. 

 

Häirinnän yleisyys 

 

Milano halusi kannustaa naisia jakamaan kokemuksensa seksuaalisesta häirinnästä, 

jotta sen yleisyys nousisi paremmin ihmisten tietoisuuteen. Suomessa twiittailu 

keskittyikin pääosin kokemusten jakamiseen ja reaktiona tähän, keskustelu häirinnän 

yleisyydestä nousi Me Too -kampanjan toiseksi twiitatuimmaksi aiheeksi. Yleisyyttä 

puitiin etenkin omien sosiaalisen median verkostojen kautta syntyneiden havaintojen 

kautta: 

 

#metoo  - vuorokaudessa yli 600 twiittaajaa. Facebookissa feedi täynnä. 

Houston we have a problem. 

 

Ystäväpiirissäni on satoja eri-ikäisiä naisia. Ylivoimainen enemmistö toteaa 

#metoo. Se kertoo osaltaan seksuaalisen häirinnän yleisyydestä. 

 

Useissa twiiteissä pohdittiin, kuinka seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuminen 

tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus: 

 

On oudompaa kuulla, että joku ei ole kokenut seksuaalista häirintää, kuin 

että joku on.  #metoo  

 

Tää #metoo juttu on hyvä ja tärkeä, mutta löytyykö jostain joku, jota ei ole 

ahdisteltu ikinä? Edes kännissä ja läpällä? 

 

Monissa viesteissä puhuttiin siitä, kuinka häirintä on niin yleistä, että se koetaan 

suorastaan normaalina: 

 

Huomaan pitäväni #metoo :ta niin itsestäänselvänä, että tuntuu turhalta 

listata kaikkia sikamaisuuksia, joita on vastaan tullut. 

 

Jouduin ihan miettimään tätä hetken – hyvin pienen tosin. Se ehkä kertoo 

huolestuttavasti asian arkipäiväisyydestä, ”normaaliudesta”.  #metoo 

 

Osa miehistä puolestaan kuvaili häirinnän laajuutta herättävänä ja silmiä avaavana: 
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Naiset kokevat häirintää näemmä niin paljon, että harva jaksaa kertoa siitä 

edes ystävilleen. Siksi tämä #metoo on aika silmiäavaava. 

 

Some täyttynyt ystävien, tuttujen ja tuntemattomien #metoo -päivityksistä. 

Todella tehokas kampanja, itsellekin herätys todellisuuteen. 

 

Reaktiona tähän jotkut naiset puolestaan ihmettelivät, kuinka häirintä voi tulla 

joillekin yllätyksenä: 

 

Hämmästyin kuinka moni on täysin yllättynyt ongelman laajudesta. Itse 

lopetin pienempien tapausten laskemisen ennen täysi-ikäisyyttä.  #metoo  

 

#metoo kamppiksessa järkyttävintä on se kuinka suuri osa miehistä on 

yllättynyt tästä. Ja siis en syyllistä! Mutta ettekö oikeesti tienneet? 

 

Moni myös harmitteli, eikö mikään muutu: 

 

Luulin, että omista teinipäivistä maailma olisi parantunut. Sitten luin #metoo  

-tarinoita ja totesin, että se mihinkään ole muuttunut. Prkl. 

 

Jotkin kokemukset ovat ylisukupolvisia. Äitini ja minun maailmat kasvaa ovat 

olleet hyvin erilaiset, mutta kummankin FB:stä löytyy #metoo 

 

Toiminta 

 

Siinä, missä häirinnän yleisyyttä pohtiessa moni tyytyi päivittelemään, miksei 

edistystä häirinnän kitkemiseksi tapahdu, kolmanneksi twiitatuin aihe koski juuri 

sanoista tekoihin siirtymistä: 

 

#metoo Huominen voi olla jo parempi, mutta pelkkä asian huomaaminen ei 

riitä. Vaaditaan myös vastarintaa ja vakavaa puuttumista. 

 

Moni lähestyi muutosta kasvatuksen näkökulmasta: 

 

Olisiko jo aika sen sijaan että opetetaan mitä ei pidä laittaa päälle ettei tule 

ahdistelluksi, opettaa että se ei ole koskaan ok.  #metoo 

 

Kukaan meistä ei halua, että lapsemme on se työpaikan tupakkanurkan 

kähmijä. Joten ollaan itse se muutos. #metoo  

 

Toiset halusivat löytää välittömiä ratkaisuja ongelmalle esimerkiksi arjen tilanteisiin 

puuttumalla: 
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Siirretään vastuu pois uhreilta. Avaa suusi, mene väliin, ole vihainen. Vaikka 

se tekisikin susta vähän vähemmän rennon tyypin #metoo  

 

#metoo Sivullisilla vastuu reagoida epäasial. käyttäytymiseen.Yhteisön 

vastuu on tuomita. Reagoimattomuus on mahdollistamista. 

 

Toiminta etenkin työpaikoilla herätti keskustelua. Esimerkiksi Helsingin Sanomien 

uutinen rakennusyhtiö YIT:n konkreettisista toimista naistyöntekijöihin kohdistuvan 

häirinnän estämiseksi miesvaltaisella alalla sai paljon kiitosta: 

 

Pienetkin teot välittävät ison viestin - työmaakoppien tyttökalenterit vaihtuvat 

luontokalentereihin. @hsfi #metoo 

 

Lisäksi yritysjohdon tulisi viestiä näistä selkeästi henkilöstölleen, ei haudata 

vaivihkaa intran syövereihin. #MeToo 

 

Myös seksuaalisen häirinnän kriminalisointi nousi puheenaiheeksi. Monelle 

innoitteena oli Helsingin Sanomien julkaisema uutinen, jonka mukaan Ranska aikoo 

säätää lain, joka tekee kaduilla tapahtuvan naisten seksuaalisen häirinnän 

rangaistavaksi: 

 

Ranska edellä, toivottavasti me muut perässä #metoo 

 

#metoo on hyvä kampanja, mutta vielä parempi tapa tuomita seksuaalinen 

ahdistelu ja turvata ihmisten fyysinen koskemattomuus on Suomen rikoslaki. 

Nostetaan tuomioiden asteikkoa ja tehdään selväksi, miten vakava rikos on 

kajota toiseen luvatta.  

 

Toiset näkivät muutoksen tapahtuvan nostamalla uhrien sijaan esille tekijät: 

 

Ei kyl pitäis olla selviytyjien tehtävä elää uudelleen ja pitää ääntä 

ahdistelustaan, jotta häirintä saadaan yhteiskunnasta kitkettyä #metoo  

 

Kun ongelmaan voidaan puuttua vain muuttamalla ahdistelijoiden asenteita 

ja toimintaa. Fokus tekijään, ei uhriin. #metoo 

 

Osa myös peräänkuulutteli julkisia tunnustuksia häirintään syyllistyneiltä, joita pian 

lähtikin leviämään erityisesti aihetunnisteella #ItWasMe: 

 

Jokaisen #metoo -ahdistelukertomuksen takana seisoo ahdistelija, hiljaa ja 

piilossa. Se ehkä olin minä. #itwasme 

 

Olen häirinnyt seksuaalisesti. Ja häpeän sitä syvästi.  #metoo 
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Miehet osana kampanjaa 

 

Me Too -kampanja synnytti nopeasti eräänlaisen naiset vastaan miehet asetelman. 

Twitterissä ihmeteltiin, eikö seksuaalinen häirintä kosketa miehiä muuten kuin 

syyllisen roolissa. Moni huomauttikin, että myös miehet kokevat häirintää: 

 

Miksi #metoo -homma keskittyy vain naisiin? Miehiäkin ahdistellaan, ja olisi 

kaikkien etu, että siitä puhuttaisiin enemmän. 

 

#metoo mutta omimalla tämän ainoastaan naisten jutuksi jätämme yksin ne 

miehet jotka kokevat seksuaalista häirintää päivittäin 

 

Jotkut miehet myös ilmaisivat harmistuksensa, etteivät voi osallistua kampanjaan: 

 

Tämä!! Ihana ja tärkeä ajatus, mutta en uskalla laittaa #metoo, koska en ole 

nainen ja pelkään vähättelyreaktioita. 

 

 #metoo on hyvä kamppis ja harmittaa ku en voi osallistua ku on vaa naisille. 

:c 

 

Osa miehistä taas koki kampanjan suoranaisena miesten kollektiivisesta 

syyllistämisestä: 

 

Miehiin kohdistuvasta ahdistelusta vaikeneminen ja miesten kollektiivinen 

syyllistäminen eivät ongelmia korjaa. #MeToo #tasaarvo #miesasia 

 

Miesten kollektiivinen syyllistäminen on näköjään ihan ok. Muiden 

ihmisryhmien syyllistäminen olisikin sitten rasismia.  #metoo 

 

Naisten reaktiot miesnäkökulmaan olivat pääasiassa vihastuneita: 

 

Ei kauaa kestänyt kun #metoo -häsäristä tuli #mentoo -versio. 

#notalwaysaboutyou 

 

Raivostuttaa miehet jotka hokee tähän #metoo kampanjaan että KYLLÄ 

MINÄKIN AIVAN VARMASTI OLEN TÄMMÖSTÄ KOKENUT 

 

Myös monet miehet puolustelivat, kuinka Me Too:n tarkoitus on tuoda nimenomaan 

naisten ääni esille – miesten yhtä lailla kokemasta häirinnästä huolimatta: 

 

#metoo on naisten kampanja, eikä meidän pidä yrittää omia sitä. Ahdistelua 

vähättelevän kulttuurin muuttaminen silti myös miesten tehtävä. 
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Mies, #metoo ei ole sinun. Jos et ymmärrä, olet osa ongelmaa. 

 

Seksuaalisen häirinnän määrittely 

 

Seuraavaksi eniten twiiteissä keskusteltiin siitä, mitä seksuaalinen häirintä on. 

Twiitteihin linkitettiin runsaasti erilaisia lähteitä, kuten uutisia, haastatteluita, 

virallisia ohjeistuksia ja blogitekstejä: 

 

Tässä hyvää perustietoa seksuaalisesta häirinnästä. 'Ei-toivottu' on 

avainsana ja vastuu on häiritsijällä.  #metoo (linkki uutiseen) 

 

Muistutuksena kaikille kunnanvaltuustoille. Kunnanvaltuutettujen kultaiset 

käytöstavat #metoo (linkki ohjeistukseen) 

 

Monessa twiitissä korostettiin oman kokemuksen merkitystä: 

 

#kokemus on sun oma tunne eikä kukaan voi sanoa että tunnet väärin, jos se 

tuntuu häirinnältä se on sitä, niin yksinkertaista se on #metoo 

 

Kyllä se on häirintää, jos sen sellaiseksi kokee #metoo 

 

Myös itsemääräämisoikeus nousi vahvasti esille: 

 

#metoo Tästä pitää puhua, jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja 

ihmisenä kohteluun. Emme ole esineitä, joille voi tehdä mitä vain 

 

Rajanveto on hyvin yksinkertaista - täysi koskemattomuus kuuluu kaikille.  

#metoo  

 

Joukossa oli myös twiittejä, joissa ilmaistiin tiukasti, jopa voimaantuneesti, omat 

rajat: 

 

En ole tiukkapipoinen nainen, kun sanon lopeta. En ole huumorintajuton 

ämmä, kun sanon lopeta. Päätän kuka koskee minuun ja miten #metoo 

 

se, että joku ihminen pitää mua viehättävänä, ei oikeuta sitä ihmistä 

koskemaan mua ilman mun lupaa. ikinä. #metoo 

 

Puhetapaa koskeva kritiikki 

 

Kritiikkiä seksuaalisesta häirinnästä käytävää puhetapaa kohtaan nousi ennen 

kaikkea naisilta: 
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Miten kukaan voi suhtautua toisen kokemukseen näin ylimielisesti? 

Kommenteista tulee oikeasti paha olo. #metoo 

 

Mitä kertoo #metoo -kampanjan tarpeesta, kun somessa näkee useita miesten 

tekemiä postauksia, jossa kampanjaa vähätellään? 

 

Aineistosta löytyi myös arjessa koettua vähättelyä kuvaavia twiittejä: 

 

Hymyile vähän. Ota kohteliaisuutena. Minihame. Ei kaikki miehet. Tykkäät 

kuitenkin. Kuvittelet vaan. Ei millään pahalla. #seksismi #metoo  

 

Miespuoliset ystävät: Ootko varma että et antanut signaaleita? Oot aika 

puhelias ja siitä voi saada väärän käsityksen #metoo 

 

Ilmiön kuvailu 

 

Twitter-viesteistä nousi myös Me Too -kampanjan synnyttäneen ilmiön kuvailua. 

Ensinnäkin keskustelu liittyy itse kampanjan määrittelyyn: 

 

Seksuaalisesta häirinnästä kertova #metoo  -tunnus leviää vauhdilla somessa 

– tästä kampanjassa on kyse (linkki uutiseen) 

 

#metoo -kampanjan tarkoituksena on tuoda jatkuva seksuaalinen häirintä 

esille ja tehdä siitä loppu. Hyvä tavoite! 

 

Toiseksi kampanjan saavuttama poikkeuksellisen suuri volyymi puhututti, ja sai 

erityisesti viestinnän asiantuntijat pohtimaan aihetta: 

 

Someguru @petteripuu: Kipeä aihe, joka nyt helppo ilmaista. Miksi #metoo  

nousi vuoden suosituimmaksi kiertoviestiksi? (linkki kolumniin) 

 

#metoo kamppiksen suosion taustalla on ajankohtaisuus, koskettavuus ja 

helppous. Hyvin toteutettu siis. #some (linkki kolumniin) 

 

Myös kampanjan jo aikaansaamia vaikutuksia kommentoitiin: 

 

#metoo kampanja vaikuttaa toimivan: ei-poliittiset ystäväni keskustelevat 

avoimesti ahdistelusta 

 

Erittäin konkreettinen hyöty #metoo kampanjasta, lähipiiristäkin selvinnyt 

väärinkäytöksiä, joilla on ollut iso vaikutus ihmisten elämään. 

 

Tuki ja avunsaanti 
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Tuen ja avunsaannin merkitys sekä tarjolla olevat palvelut nousivat Twitterissä 

vahvasti esille ennen kaikkea sisältöjen kierrätyksen kautta. Aihe puhututti kuitenkin 

myös yksittäisiä Twitter-käyttäjiä, pääasiassa naisia, jotka suhtautuivat häirintää 

kohdanneisiin myötätuntoisesti: 

 

Olet tuen arvoinen. Olet kunnioituksen arvoinen. Kokemasi häirintä ei ollut 

sinun vikasi, se ei kerro sinusta mitään.  #metoo  

 

Vastuu on aina yksinomaan tekijällä. Sinä et ole tehnyt mitään väärää, ja 

sinulla on oikeus tukeen. Olet arvokas ja ihana #metoo 

 

Myös avun hakemisen kynnyksen madaltuminen ja kriisikeskusten ruuhkautuminen 

kampanjan vaikutuksesta puhututtivat: 

 

#metoo -kampanja on saanut ihmisiä myös hakemaan apua. Puhuminen 

auttaa ja vähentää häpeää. #puhelinauttaminen (linkki uutiseen) 

 

#metoo -kampanja nosti piilotetut muistot pintaan – Puhelin soi useammin 

raiskauskriisikeskuksessa (linkki uutiseen) 

 

Kieltäminen ja vähättely 

 

Vaikka Twitter-keskustelu oli pääasiassa jyrkästi seksuaalista häirintää tuomitsevaa, 

oli joukossa myös viestejä, joissa häirintää vähäteltiin tai sen olemassaolo suorastaan 

kiellettiin: 

 

#metoo  pähkinänkuoressa: Kun muut kuin naista tasokkaammat miehet 

antavat kohteliaisuuksia, tai jopa yrittävät iskeä heitä. #hypergamia 

 

Ennen sai suomessa sentään katsoa ja kehua naista mutta nykyään se onkin 

ahdistelua!  #metoo  #herkkähipiä Saa sitä noinkin itseään esille? 

 

Twiittaajat olivat lähes kaikki anonyymejä, millä voi olla vaikutusta siihen, että osa 

twiiteistä oli tyyliltään hyvinkin provosoivia: 

 

Hirveennäköisille ämmille tiedoksi, että teinä kirjaisin ansioluetteloon kaikki 

lähentelyt. Nim. kokemus puhuu  #metoo 

 

#metoo  pitää muistaa sekin fakta että raiskaus voi olla uhrinkin vika. 

esimerkkinä huoraus, se on syntiä. 
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Median rooli 

 

Medioiden julkaisemat uutiset levisivät Twitterissä tehokkaasti paitsi omien 

virallisten Twitter-tilien kautta, myös aktiivisten käyttäjien jakamina. Uutisten lisäksi 

itse mediat nousivat kommentoinnin kohteeksi. Pääasiassa medioille osoitetut viestit 

olivat positiivisia: 

 

Pysäyttävä #MeToo osoittaa häirinnän järkyttävää yleisyyttä. Hyvä että 

media mukana. Tuhoisaa äijäkulttuuria tuhottava alalla kuin alalla. 

 

Kiitos @hsfi kun annoitte tärkeälle aiheelle sen ansaitseman palstatilan 

päivän lehdessä! Ja sanomattakin selvää, että  #metoo . 

 

Myös kritiikkiä ja ehdotuksia annettiin: 

 

Kiitos @iltasanomat #metoo-jutuista. Vielä kun opitte skippaamaan nämä 

yhä päivittäin toistuvat ulkonäkö-otsikoinnit niin papukaijamerkki! 

 

Erinomainen juttusarja @hsfi kiitos! Joka alalta voisi tehdä omansa, myös 

yliopistoista, tiede & vallankäyttö oma erityinen konteksti #MeToo 

 

Muu 

 

Lisäksi Twitteristä löytyi reilu 50 satunnaista twiittiä, jotka eivät sopineet mihinkään 

yllä mainituista luokista. Joukossa oli esimerkiksi trolleiksi tunnistettavien käyttäjien 

twiittejä ja yksittäisille ihmisille osoitettuja twiittejä. 

 

5.3.2 Klikkiotsikoituja kohupaljastuksia verkkomedioissa 

 

Mielipidetekstejä ja kolumneja lukuunottamatta verkkomediasisällöt olivat sävyltään 

neutraaleja. Ainoastaan Helsingin Sanomat ilmaisi kantansa Me Too -juttusarjassaan 

ingressiin liitetyllä sloganilla “Häirinnästä ei pidä vaieta”, mutta itse jutuissa ei 

otettu kantaa aiheeseen. 

 

Toimituksellisesta sisällöstä selvä enemmistö (70 %) käsitteli tunnettujen uhreja ja 

heidän kokemuksiaan. Toiseksi eniten verkkomedioissa kirjoittelua keräsivät 

näkökulmat konkreettisista toimista seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. 

Uutisjutuissa käsiteltiin esimerkiksi sitä, miten työympäristön ja lainsäädännön 

muutoksilla voidaan edistää häirinnästä vapaata yhteiskuntaa. Lisäksi jutuissa tuotiin 
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esille kampanjan jo aikaansaamia muutoksia, kun häirintään syyllistyneitä osapuolia 

astui esiin ja myönsi tekojensa vääryyden. Tarinoita häirinnän toiselta puolelta 

jakoivat niin tunnetut kuin tuntemattomat miehet. Kuudessa verkkomediasisällössä 

pyrittiin antamaan ohjeita siihen, miten tunnistaa häirintä. Yleisöä joukkoistavia 

online-kyselyitä, joissa pyydettiin lukijoita jakamaan kokemuksiaan ahdistelusta joko 

uhrin tai tekijän näkökulmasta, löytyi aineistosta myös kuusi kappaletta. Kampanjan 

synnyttänyttä ilmiötä kuvailevia sisältöjä löytyi viisi kappaletta. Neljässä viimeisessä 

mediasisällössä uutisoitiin kampanjaa sekalaisista näkökulmista, esimerkiksi 

kertomalla tavallisten naisten kokemuksia häirinnästä ja esittelemällä 

miesnäkökulman siihen, miltä tuntuu, kun nainen pelkää. Tunnettuja uhreja 

käsittelevien uutisten määrän ollessa selvästi suurin, keskityn käsittelemään 

lähemmin vain niitä. 

 

 

Kaavio 9 Teemat (Media) 

 

Tunnetut henkilöt uhreina 

 

Kuten Twitterissä ylivoimaisesti suosituin twiittailun aihe oli omien seksuaaliseen 

häirintään liittyvien kokemusten jakaminen, myös mediat tarttuivat eniten 

häirintäkertomuksiin – tosin tunnettujen henkilöiden näkökulmasta. Tunnettujen 

uhrien kokemuksia oli noin 70 prosenttia kaikista mediasisällöistä. Aluksi huomio oli 

pääasiassa viihde- ja kulttuurialalla työskentelevien naisten, kuten laulajien ja 

näyttelijöiden, kohtaamassa häirinnässä, mutta toisena ja kolmantena päivänä 

uutisointi levisi myös urheiluun ja politiikkaan. Vaikka kampanja sai alkunsa 

Hollywoodin viihdeteollisuudessa rehottavasta ongelmasta, viihdealan 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Muu (4 kpl, 3,50 %)

Ilmiön kuvailu (5 kpl, 4,50 %)

Lukijakyselyt (6 kpl, 5,50 %)

Häirinnän määrittely (6 kpl, 5,50 %)

Toiminta (7 kpl, 6 %)

Tunnustukset (7 kpl, 6 %)

Tunnetut henkilöt uhreina (78 kpl, 69 %)
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häirintäkertomukset (23 %) jäivät Suomessa itse asiassa urheilijoiden (28 %) ja 

erityisesti poliitikkojen (49 %) paljastusten varjoon. 

 

Politiikan toimijoiden kokemat häirintätapaukset muodostivat lähes puolet kaikista 

tunnetuista uhreista kertovista uutisista. Niissä nousi esille erityisesti kaksi tapausta. 

Ensimmäinen koski perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk) 

kohtaamaa häirintää, josta tämä kirjoitti Facebookissa. Asiasta uutisoi päivän aikana 

18 mediaa. 

 

 

Kuvakaappaus 3 Ilta-Sanomien uutisotsikko 

 

Toinen politiikassa esiin noussut häirintätapaus tuli naapurimaasta Ruotsista, jossa 

ulkoministeri kertoi uutistoimistolle Me Too -kampanjan koskettavan häntä 

henkilökohtaisesti. Tapaus päätyi yhteensä kuuteentoista uutisotsikkoon. 

 

 

Kuvakaappaus 4 MTV:n uutisotsikko 

 

Urheilumaailmaa kohautti erityisesti amerikkalaisen telinevoimistelun 

olympiavoittaja McKayla Maroneyn Twitterissä julkaisema tiedote, jossa hän syytti 

Yhdysvaltain olympiajoukkueen entistä lääkäriä Larry Nassaria seksuaalisesta 

ahdistelusta. Tapauksesta uutisoitiin yhteensä neljässätoista suomalaisessa 

verkkomediassa. 

 

 

Kuvakaappaus 5 Keskisuomalaisen uutisotsikko 
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Viihde- ja kulttuurialalla puolestaan eniten suomalaismedioita kiinnosti ohjaaja ja 

näyttelijä Heidi Lindénin tutkimus elokuva-alalla tapahtuvasta häirinnästä. Helsingin 

Sanomien laajan artikkelin lisäksi kolme muuta mediaa uutisoi asiasta. 

 

 

Kuvakaappaus 6 Helsingin Sanomein uutisotsikko 

 

Media-aineistossa huomattavaa oli, että suurin osa tunnettuja uhreja käsittelevistä 

verkkouutisista (90 %) oli otsikoitu raflaavasti ja jopa sensaatiohakuisesti. Puhutaan 

klikkausjournalismista, “jossa otsikot laaditaan verkossa niin uteliaisuutta 

herättäviksi, että ne saavat lukijat klikkaamaan otsikkoa ja katsomaan juttua” 

(Kotimaisten kielten keskus 2018): 

 

 

Kuvakaappaus 7 Iltalehden uutisotsikko 

 

5.3.3 Teemat vertailussa 

 

Olen yllä esitellyt Me Too -kampanjaan liittyvän Twitter-viestinnän ja 

verkkouutisoinnin keskeisiä teemoja. Aineistoissa oli tunnistettavissa monia 

yhteneväisiä piirteitä. Esimerkiksi molemmissa yksi pääteema oli antaa 

seksuaaliselle häirinnälle selkeä määritelmä ja pohtia ratkaisuja häirinnän 

ehkäisemiseksi. Myös kampanjan aikaansaama ilmiö puhututti niin Twitterissä kuin 

verkkomedioissa. Valtamedia jätti kuitenkin huomiotta kaksi Twitterissä hyvin 

keskeiseksi noussutta teemaa. 

 

Kuten Twitterissä ylivoimaisesti suosituin twiittailun aihe oli seksuaaliseen 

häirintään liittyvät kokemukset, myös mediat tarttuivat eniten häirintäkertomuksiin. 

Näkökulma tosin oli ennen kaikkea tunnetuissa julkisuuden henkilöissä viihteen, 

urheilun ja politiikan saralla. Twitterissä esiin nousseiden häirintäkertomusten 

valtavan volyymin rinnalla oli yllättävää, että ainoastaan kahdessa verkkouutisessa 
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käsiteltiin tavallisten, ei-tunnettujen, suomalaisten kokemuksia. Lisää juttuja on toki 

saattanut ilmaantua myöhemmin, kuten useamman median keräämät lukijakyselyt 

antavat olettaa. 

 

Toinen tuntemattomia uhreja esiin tuova juttu oli Ilta-Sanomissa, jossa siteerattiin 

lukijakyselyn kautta kerättyjä kertomuksia. Toinen puolestaan oli Helsingin 

Sanomien juttu, joka koostui katugallupin kautta kerätyistä kertomuksista. Näitä 

kahta julkaisua lukuunottamatta tavalliset seksuaalisen häirinnän uhrit olivat 

valtajulkisuudessa täysin näkymättömissä. Vastaavasti verkkolehtien julkaisemat 

uutiset tunnetuista uhreista eivät juurikaan tuntuneet kiinnostavan ihmisiä Twitterin 

puolella. Kaiken kaikkiaan vain 19 itsenäistä twiittiä sisälsi linkin tunnettujen uhrien 

kokemuksista kertovaan uutiseen, ja näistäkin kolmasosa oli mediaorganisaatioiden 

omilta Twitter-tileiltä. 

 

Toinen kiinnostava ero oli, kuinka verkkomediat sivuuttivat uutisoinnissaan 

lähestulkoon täysin tuen ja avunsaannin näkökulman, vaikka se osoittautui 

Twitterissä keskeiseksi kantavaksi voimaksi. Ainoastaan kolmessa verkkomediassa 

annettiin ohjeita siihen, miten toimia, jos joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi. 

Ensimmäinen näistä oli Yle, joka uutisoi kampanjan nostaneen piilotettuja muistoja 

pintaan ja toisaalta rohkaisseen hakemaan apua. Jutun yhteydessä esiteltiin useita eri 

tukipalveluita. Avunsaanti-näkökulma oli myös otettu jokseenkin huomioon 

Iltalehden kampanjaa kuvailevassa artikkelissa, jossa yhteystiedot tukipuhelimeen 

löytyi tekstin lopusta. Myös Helsingin Sanomien Nyt-liite sivusi aihetta lyhyesti 

seksuaalista häirintää taustoittavassa jutussaan, mutta ei nimennyt varsinaisia 

tukitahoja. 

 

5.4 Sisältöjen kierrättäminen 

 

Me Too -aiheisia sisältöjä kierrätettiin Twitterissä ahkerasti. Muita twiittejä 

lainattiin, eli uudelleentwiitattiin oman twiitin yhteydessä yhteensä 135 kertaa. 

Yhteensä 215 twiisissä oli linkki toiseen sosiaaliseen mediaan tai blogiin. Yli 550 

twiittiä, eli joka viides ohjasi uutisivuston toimituksellisen sisällön pariin. Lisäksi 17 

twiittiä ohjasi jollekin muulle verkkosivustolle. Yhteensä uudelleentwiittauksia 
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kertyi 1 760 kappaletta, eli 64 prosenttia kaikkien twiittien kokonaismäärästä. 

Itsenäiset twiitit ja uudelleentwiittaukset yhteen laskien, toiseen sisältöön ohjaavia 

twiittejä oli 2 086 kappaletta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteensä 76 prosenttia 

kaikista Me Too -aiheisista twiiteistä oli yhteydessä johonkin toiseen 

verkkosisältöön, ja siis vain neljäsosa twiiteistä oli täysin vailla mitään sidoksia 

muihin sisältöihin. 

 

 Itsenäinen twiitti Uudelleentwiittaus Yhteensä 

Twiitin lainaus 93 kpl 42 kpl 135 kpl 

Toinen some/blogi 54 kpl 161 kpl 215 kpl 

Toimituksellinen 

sisältö 

173 kpl 380 kpl 553 kpl 

Verkkosivu 6 kpl 11 kpl 17 kpl 

Loput 

uudelleentwiittaukset 

 1 166 kpl 1 166 kpl 

Yhteensä 326 kpl 1 760 kpl 2 086 kpl 

 

Taulukko 6 Sisältöjen kierrättäminen Twitteissä 

 

Uudelleentwiittauksissa esiin nousseet teemat painottuivat hieman eri tavalla, kuin 

itsenäisten twiittien kohdalla. Vaikka kokemukset olivat yleisin twiittailun aihe, ei 

niitä jaettu käyttäjien keskuudessa läheskään yhtä paljon. Sen sijaan listan ykköseksi 

nousi seksuaalista häirintää koskevan puhetavan kritiikki. Teemoista myös tuki ja 

avunsaanti nousivat uudelleentwiittausten myötä huomattavasti. 

 

 

Kaavio 10 Teemat (uudelleentwiittaukset) 

0 5 10 15 20 25 30

Muu (14 kpl, 1 %)

Kieltäminen ja vähättely (7 kpl, 0,50 %)

Median rooli (33 kpl, 2 %)

Ilmiön kuvailu (65 kpl, 3,50 %)

Miehet osana kampanjaa (66 kpl, 4 %)

Kokemusten jakaminen (123 kpl, 7 %)

Häirinnän määrittely (186 kpl, 10,50 %

Toiminta (203 kpl, 11,50 %)

Tuki ja avunsaanti (280 kpl, 16 %)

Häirinnän yleisyys (288 kpl, 16 %)

Puhetapaa koskeva kritiikki (495 kpl, 28 %)
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Mitkä twiitit sitten levisivät parhaiten? Vaikuttavuuden mittariksi on valittu twiittien 

jaot ja niiden aikaansaama potentiaalinen kokonaisnäkyvyys, kun mukaan lasketaan 

sekä twiittaajan että uudelleentwiittaajien seuraajamäärät. Muita kautta mahdollisesti 

saatujen näyttökertojen lukumäärät jäävät aineiston saatavuuden puitteissa tämän 

tarkastelun ulkopuolelle. Kuten Twitterin alkujoukkoa esitellessä ilmeni, on 

käyttäjätilien seuraajamäärissä paljonkin eroa. Esimerkiksi mediat, poliitikot ja 

julkisuuden henkilöt ovat huomattavasti vaikutusvaltaisempia, mitä tulee 

tuntemattomiin yksityishenkilöihin ja pieniin järjestöihin. Tästä syystä tarkastelin 

yksityishenkilöitä erillään muista henkilökohtaisista käyttäjätileistä ja 

mediaorganisaatioita erillään muista virallisista käyttäjätileistä. 

 

Yksityishenkilöiden jakamista twiiteistä selvästi laajimmin levisi tukijärjestö Naisten 

Linjan auttavaa puhelinta mainostava twiitti, joka sai ensimmäisten päivien aikana 

lähes 130 000 potentiaalista näyttökertaa, eli tuplasti enemmän kuin yksikään muu. 

Sitä seuraa niin ikään toinen Naisten Linjan tuen pariin rohkaiseva twiitti. 

Seuraajamääräänsä (306 kpl) suhteutettuna se on levinnyt varsin tehokkaasti (yli 56 

000 jakoa). Kolmanneksi levinnein twiitti on ainoa mieskäyttäjän julkaisema viiden 

kärjessä. Siinä pohditaan häirinnän yleisyyttä oman kokemusympäristön kautta. 

Vastaavanlaisia havaintoja tehdään tavoittavuudeltaan neljänneksi suurimmassa 

twiitissä. Viidenneksi levinneimmässä twiitissä puolestaan viitataan Helsingin 

Sanomien Nyt-liitteen julkaisemaan juttuun naisten kohtaamaa vihapuhetta 

käsittelevästä sarjakuva-albumista. 

 

Käyttäjä Twiitti Tavoittavuus 

Nainen, 

8 427 seuraajaa 

Ihana @naistenlinja auttaa, jos #MeToo ahdistaa. Älä jää 

yksin tai häpeä. (sis. kuvan Naisten Linjan yhteystiedoista) 

128 867, 

111 jakoa 

Nainen, 

306 seuraajaa 

#MeToo on herättäny monella muistoja pintaan. 

@naistenlinja puhelinpalvelu on auki päivittäin, joten 

rohkeesti sinne soitto jos siltä tuntuu (sis. kuvan Naisten 

Linjan yhteystiedoista) 

56 307, 

38 jakoa 

Mies, 

5 042 seuraajaa 

Tämä #MeToo-tempaus on aika hurja. Lähes jokainen 

naispuolinen ystäväni ja tuttuni on joutunut häirinnän 

kohteeksi. Pysäyttävää. 

49 649, 

29 jakoa 

Nainen, 

450 seuraajaa 

En taida tuntea ketään oman sukupuoleni edustajaa, joka ei 

voisi laittaa statukseensa #metoo. Mutta sehän se pointti 

39 471, 

25 jakoa 
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onkin. Niin surullista. 

Nainen, 

2 974 seuraajaa 

Olen ihan superkiitollinen Johannalle ja Emmille. Kuvitus 

sai viimeistään tajuamaan, että tämä ei ole ok. #MeToo (sis. 

linkin uutiseen) 

34 337, 

27 jakoa 

 

Taulukko 7 Yksityishenkilöiden tavoitetuimmat twiitit 

 

Toisessa tarkasteltavassa ryhmässä on siis yhdistetty aineistossa esiintyneet 

toimittajat ja mediapersoonat, poliitikot sekä julkisuuden henkilöt ja somevaikuttajat, 

eli tunnetut tai paljon seuratut suomalaiset. Listan kärkeä pitää laulaja, näyttelijä 

Paula Vesalan twiitti, jossa tuomitaan häirintää kohdanneiden vähättely. Sen saamat 

jaot tavoittavuuksineen ovat muuhun aineistoon verrattuna poikkeuksellisen korkeat 

siihenkin nähden, että taiteilijalla on yli 43 000 seuraajaa. Toisena on Helsingin 

Sanomien päätoimittaja Antero Mukka, joka toistaa lehden kampanja-slogania: 

“Häirinnästä ei pidä vaieta”. Mukkalla on tässä listassa huomattavasti vähiten 

seuraajia, vain reilu 5000 ja twiitin jakojakin vain 13. Korkeaa tavoittavuuslukemaa 

selittääkin se, että yksi twiitin jakajista on ollut Helsingin Sanomien virallinen 

Twitter-tili, jolla seuraajia on yli 250 000. Siten oman viestin näkyvyyden 

lisäämiseksi voi riittää, että yksi suosittu Twitter-käyttäjä tarttuu siihen. Listan 

kolmea viimeistä sijaa pitävät suomalaiset kansanedustajat Ville Niinistö (vihr), 

Petteri Orpo (kok) ja Li Anderson (vas). Niinistä ja Orpo tuomitsevat twiiteissään 

kaikenlaisen häirinnän 

ja päivittelevät häirinnän yleisyyttä. Anderson puolestaan jakoi Helsingin Sanomien 

uutisen, jossa käsitellään häirinnän esiintymistä eduskunnassa. Twiitti on saanut vain 

kolme jakoa, joten tavoittavuutta selittää Andersonin omien seuraajien korkea 

lukumäärä. 

 

Käyttäjä Twiitti Tavoittavuus 

Paula Vesala, 

laulaja, näyttelijä, 

43 634 seuraajaa 

#metoo Siitä alhaalta näette millä tasolla kommentit ovat 

naisille jotka kertovat elämässään kokeneensa seksuaalista 

häirintää/ahdistelua/joutuneet hyökkäyksen kohteeksi. (sis. 

kuvakaappauksen kommenteista) 

419 131, 

480 jakoa 

Antero Mukka, 

päätoimittaja,  

5 042 seuraajaa 

Häirinnästä ei pidä enää vaieta. HS on mukana #metoo-

kampanjassa. (sis. linkki uutiseen) 

288 300, 

13 jakoa 

 

Ville Niinistö, #Metoo-kampanja hyvä ja tärkeä. Häirintä yhä yleistä. 99 723, 
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kansanedustaja 

(vihr), 73 817 

seuraajaa 

Tässäkin yhteydessä turhauttavaa lukea miesten 

kommentteja "katseen hallinnan vaikeudesta" hississä. 

 

Vinkki: naistakin voi katsoa silmiin rintojen sijaan. Ei sitä 

kaverin muniakaan tuijoteta keskustellessa. #kunnioitus 

45 jakoa 

Petteri Orpo, 

valtiovarainminist

eri, puheenjohtaja 

(kok), 34 108 

seuraajaa 

#metoo on ollut laajuudessaan pysäyttävä. Minkäänlainen 

seksuaalinen häirintä ei ole ok - nollalinja häirinnälle. (sis. 

linkin kolumniin) 

78 772, 

30 jakoa 

 

Li Anderson, 

puheenjohtaja 

(vas), 56 632 

seuraajaa 

#MeToo ja eduskunta. Selvää, että häirintää ilmenee myös 

politiikassa. Hierarkiat vaikuttavat, keihin kohdistuu. (sis. 

linkki uutiseen) 

59 369, 

3 jakoa 

 

Taulukko 8 Tunnettujan ja/tai seurattujen suomalaisten tavoitetuimmat twiitit 

 

Mediaorganisaatioiden viiden tavoitetuimman twiitin kärkeä hallitsee ylivoimaisesti 

Helsingin Sanomat ja siihen kuuluva Nyt-liite. Kuten Mukkan twiitin kohdalla, myös 

Nyt-liite on jaettu Helsingin Sanomien tilin toimesta, joka nostaa tavoittavuutta 

huomattavasti. Vastaavasti muiden listattujen twiittien korkea näkyvyys on 

saavutettu pääasiassa Helsingin Sanomien omien seuraajien kautta, vaikkakin osaa 

twiiteistä on myös jaettu kohtalaisen paljon. Kaikissa twiiteissä, kuten arvata saattaa, 

nostetaan esille uutisorganisaation omia juttuja sivustolle ohjautuvine linkkeineen. 

Kolme viidestä on neutraaleja uutisnostoja, kun taas kahdessa otetaan kantaa 

sloganilla “Häirinnästä ei pidä vaieta”. Toisessa näistä kehoitetaan jakamaan 

twiittiä, mikäli on samaa mieltä. Kyseinen twiitti onkin saanut selvästi eniten jakoja, 

eli vastaanottajalle suunnatulla suoralla kehoituksella voisi nähdä olleen vaikutusta 

toimintaan. 

 

Käyttäjä Twiitti Tavoittavuus 

Nyt-liite 

(Helsingin 

Sanomat), 87 467 

seuraajaa 

Amerikkalaisnäyttelijä kehotti kaikkia seksuaalista häirintää 

kokeneita jakamaan kokemuksensa #metoo (sis. linkin 

uutiseen) 

356 023, 

7 jakoa 

 

Helsingin 

Sanomat, 250 909 

seuraajaa 

Häirinnästä ei pidä vaieta! Jaa tämä video, jos olet samaa 

mieltä. Kaikki #Metoo-juttumme: (sis. linkin uutiseen ja 

gallup-videon) 

341 900, 

51 jakoa 

 

Helsingin 

Sanomat, 250 909 

seuraajaa 

Suomen elokuva-alalta kerätyssä kymmenien 

ahdistelukertomusten aineistossa muutama nimi toistuu 

#MeToo (sis. linkin uutiseen) 

283 946, 

25 jakoa 

Helsingin 

Sanomat, 250 909 

Häirinnästä ei pidä vaieta! #MeToo-kampanja puhuttaa 

ympäri maailmaa – lue kaikki juttumme aiheesta: (sis. linkin 

280 432, 

8 jakoa 
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seuraajaa uutiseen ja kommenttinoston)  

Helsingin 

Sanomat, 250 909 

seuraajaa 

#MeToo-kampanja herätti miehet kertomaan, miltä tuntuu, 

kun nainen pelkää – yksi heistä on Aleksis Salusjärvi (sis. 

linkin uutiseen) 

273 181, 

25 jakoa 

 

 

Taulukko 9 Mediaorganisaatioiden tavoitetuimmat twiitit 

 

Muiden virallisten käyttäjätilien levinnein twiitti on väkivaltaa kokeneille naisille 

suunnatulta Naisten Linja -järjestöltä. Myötätuntoinen twiitti puolustaa seksuaalista 

häirintää kohdanneita, ja se on seuraajamäärän huomioiden onnistunut leviämään 

laajalle. Myös neljänneksi tavoitetuin twiitti on Naisten Linjalta. Ihmisoikeusjärjestö 

Amnesty sai toiseksi eniten näkyvyyttä twiitillään, jossa määriteltiin seksuaalisen 

itsemääräämisoikeuden olevan ihmisoikeus. Se oli kaiken kaikkiaan kolmanneksi 

jaetuin Me Too -aiheinen twiitti. Kolmantena on viestintätoimisto Kaikun linkki 

Markkinointi & Mainonta -lehden juttuun, jossa kyseisen yrityksen asiantuntijaa on 

haastateltu. Twiitti on saanut vain neljä jakoa, mutta tässäkin yhteydessä korkeaa 

tavoittuutta selittää yksi paljon seuraajia omaava jakaja – Markkinointi & Mainonta -

lehden virallinen Twitter-tili. Viidentenä on valtion alainen taho, Helsingin Poliisi, 

joka muistuttaa twiitissään seksuaalisen häirinnän olevan kriminalisoitavaa. 

 

Käyttäjä Twiitti Tavoittavuus 

Naisten Linja 

(järjestö), 1 031 

seuraajaa 

Kaikille teille, joiden #MeToo -kokemuksia vähäteltiin. Me 

uskomme sinua. Me tuemme sinua. Olet arvokas. 

Häirinnästä vastuu on tekijällä. 

135 268, 

47 jakoa 

Amnesty 

International 

(järjestö), 11 250 

seuraajaa 

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus. #MeToo 

(sis. linkin Facebookin pidempään tekstiin) 

95 844, 

66 jakoa  

Kaiku Helsinki 

(viestintätoimisto)

, 1 550 seuraajaa 

Kampanja voimaannuttaa uhreja ja nostaa ongelman 

jalustalle. Valmentajamme @petteripuu kommentoi #metoo-

tapausta @marmai:lle. #somefi (sis. linkin uutiseen) 

77 803, 

4 jakoa 

Naisten Linja 

(järjestö), 1 031 

seuraajaa 

Oletko kokenut seksuaalista häirintää? #MeToo (sis. 

kyselyn) 

47 731, 

46 jakoa 

Helsingin poliisi 

(valtion alainen), 

22 535 seuraajaa 

Flirtti on flirttiä, mutta seksuaalinen häirintä on rikos! 

#metoo #poliisi (sis. linkin Facebookin pidempään tekstiin) 

40 127, 

23 jakoa 

 

Taulukko 10 Muiden virallisten käyttäjätilien tavoitetuimmat twiitit 
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Yllä on esitelty alaryhmissä, keiden ja mitkä twiitit ovat nousseet potentiaaliselta 

tavoittavuudeltaan korkeimpiin lukuihin. Monen twiitin kohdalla ilmeistä on ollut, 

että näkyvyyttä on saatu eniten omien seuraajien kautta. Näin on ollut erityisesti 

paljon seurattujen mediaorganisaatioiden ja poliitikkojen kohdalla. Toisaalta vähän 

seuraajia omaavien käyttäjien twiittien näkyvyys on saattanut nousta merkittävästi 

vain yhden vaikutusvaltaisen käyttäjän jakaessa twiitti omille verkostoilleen. Osa 

twiiteistä taas on noussut esille puhtaasti siitä syystä, että niitä on jaettu paljon 

useiden eri käyttäjien toimesta. Jos siis jättää laskuista kaksi edellä mainittua ja 

keskittyy ainoastaan jälkimmäiseen, jakojen kautta saatuun näkyvyyten, on kaikkia 

twiittejä yhdessä tarkasteltuna kymmenen kärki melko monipuolinen: 

 

Käyttäjä Twiitti Tavoittavuus 

Paula Vesala, 

laulaja, näyttelijä, 

43 634 seuraajaa 

#metoo Siitä alhaalta näette millä tasolla kommentit ovat 

naisille jotka kertovat elämässään kokeneensa seksuaalista 

häirintää/ahdistelua/joutuneet hyökkäyksen kohteeksi. (sis. 

kuvakaappauksen kommenteista) 

375 497, 

480 jakoa 

Naisten Linja 

(järjestö), 1 031 

seuraajaa 

Kaikille teille, joiden #MeToo -kokemuksia vähäteltiin. Me 

uskomme sinua. Me tuemme sinua. Olet arvokas. 

Häirinnästä vastuu on tekijällä. 

134 237, 

47 jakoa 

Nainen, 

8 427 seuraajaa 

Ihana @naistenlinja auttaa, jos #MeToo ahdistaa. Älä jää 

yksin tai häpeä. (sis. kuvan Naisten Linjan yhteystiedoista) 

120 440, 

111 jakoa 

Helsingin 

Sanomat, 250 909 

seuraajaa 

Häirinnästä ei pidä vaieta! Jaa tämä video, jos olet samaa 

mieltä. Kaikki #Metoo-juttumme: (sis. linkin uutiseen ja 

gallup-videon) 

91 009, 

51 jakoa 

 

Amnesty 

International 

(järjestö), 11 250 

seuraajaa 

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus. #MeToo 

(sis. linkin Facebookin pidempään tekstiin) 

84 594, 

66 jakoa 

 

Taulukko 11 Tavoitetuimmat twiitit pelkkiin jakoihin perustuen 

 

 

5.4.1 Twitterin kolme suurta 

 

Twitterin kärkisijaa pitävät Paula Vesala, Naisten Linja ja siihen liittyvät twiitit sekä 

Helsingin Sanomat toistuvat ja korostuvat aineistossa siinä määrin, että näen niillä 

olevan poikkeuksellisen vaikutusvaltaisen roolin Me Too -kampanjan synnyttämässä 

Twitter-julkisuudessa. Siksi avaankin niitä vielä lyhyesti yhdistäen ne samalla 

harvojen lakiin. 
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Helsingin Sanomat kampanjan levittäjänä 

 

Suomen suurin sanomalehti Helsingin Sanomat paitsi tarttui aiheeseen 

ensimmäisenä, myös ylläpiti ja ohjasi julkista keskustelua kirjoittamalla aiheesta 

kolmen ensimmäisen päivänä yhteensä 15 juttuja useista eri näkökulmista ja 

ottamalla aiheeseen kantaa sloganilla “Häirinnästä ei pidä vaieta”. Myös Helsingin 

Sanomien päätoimittaja Antero Mukka otti aiheeseen vahvasti kantaa kirjoittamalla 

kommentin, jonka mukaan sukupuolisen häirintää koskeva hiljaisuus ja tabut on 

murrettava, ja kuinka Helsingin Sanomat haluaa omassa roolissaan kannustaa 

yhteiskuntaa tähän muutokseen. Tällainen voimakas kantaaottavuus on 

uutismedioille, jotka perinteisesti nähdään neutraaleina tiedon välittäjinä, 

vähintäänkin poikkeuksellista. 

 

Gladwellin (2007, 76) käsitteistöä lainaten Helsingin Sanomien voisi nähdä 

toimineen Me Too -kampanjassa yhdistäjän roolissa; sosiaalisena liimana, joka 

keräsi ihmisiä yhteen ja levitti sanomaa. Se toimi aktiivisena myös Twitterissä jakaen 

kolmen ensimmäisen päivän aikana yhteensä 15 twiittiä - enemmän kuin mikään 

muu tili. Itsenäiset twiitit saavuttivat seuraajamääriin perustuen yli 250 000 

potentiaalista näyttökertaa twiittiä kohden, eli yhteensä lähemmäs 4 miljoonaa 

potentiaalista näyttökertaa. Jakoja twiitit saivat kolmen päivän aikana yli 150 

kappaletta, joiden tuoma potentiaalinen lisänäkyvyys oli noin 250 000 näyttöä. 

Aktiivisen yleisön rooli Helsingin Sanoman twiittien levittämisessä ei siis ollut kovin 

merkityksellinen suhteessa median omaan seuraajamäärään.  

 

Naisten Linja tietäjien suosittelun kohteena 

 

Toinen Twitterin Me Too -keskustelussa ensimmäisinä päivinä aktiivisesti näkynyt 

taho Helsingin Sanomien ohella oli voittoa tavoittelematon yhdistys Naisten Linja, 

joka tarjoaa neuvonta- ja tukipuhelinpalveluita väkivaltaa ja sen uhkaa kokeneille 

naisille. Yhdistys reagoi Me Too -kampanjaan nopeasti julkaisten Twitterissä 

kyselyn: “Oletko kokenut seksuaalista häirintää?” Kyselyä jaettiin yhteensä 47 kertaa 

ja se sai 750 vastausta. 
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Kuvakaappaus 8 Naisten linjan twiitti 

 

Yhteensä Naisten Linja julkaisi kolmen päivän aikana viisi twiittiä, jotka saavuttivat 

kaikki paljon tykkäyksiä ja jakoja. Twiiteissä korostui myötätuntoinen sävy, joissa 

naisia muistutettiin tuen tärkeydestä. Yhteensä twiitit keräsivät lähes 213 000 

potentiaalista näyttökertaa. Tästä vain pieni osuus (2,5 %) tuli Naisten Linjan omien 

Twitter-seuraajien kautta. Toisin kuin Helsingin Sanomien kohdalla, jonka isot 

seuraajamäärät jo itsessään edesauttoivat näkyvyyttä, Naisten Linjan näkyvyyden 

aikaansaamisessa isossa roolissa olivat ennen kaikkea muut aktiiviset käyttäjät. 

Naisten Linjan twiittejä jaettiin yhteensä yli sata kertaa, ja jakajien joukossa oli 

muutama suosittu somevaikuttaja, joiden suuret seuraajamäärät nostivat twiittien 

näkyvyyttä merkittävästi. 

 

Mielenkiintoisen Naisten Linjan roolista osana Twitter-keskustelua teki se, että 

järjestöä ja sen tukipalveluita nosti oma-aloitteisesti esille myös useampi 

yksityishenkilö. Yksityishenkilöiden jakamista twiiteistä kaksi suosituinta käsitteli 

juurikin Naisten linjaa. Eniten näkyvyyttä saanut yksityishenkilön twiitti sai yli 100 

jakoa ja lähes 130 000 potentiaalista näyttökertaa yltäen siten myös kaikkein eniten 

näkyvyyttä pelkillä jaoilla saaneiden twiittien listan sijalle kolme. Toiseksi 

suosituinta yksityishenkilön twiittiä puolestaan jaettiin 38 kertaa ja se sai yli 56 000 

potentiaalista näyttökertaa. 

 

Yhteensä Naisten Linjan omat twiitit sekä muiden Twitter-käyttäjien Naisten Linjaa 

koskevat twiitit jakoineen päivineen saavuttivat yli 403 000 potentiaalista 

näyttökertaa. Aktiivisten Twitter-käyttäjien aikaansaamana tukipalveluiden näkyvyys 
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siis nousi Naisten Linjan omasta, reilun tuhannen seuraajan, joukosta yli 400-

kertaiseksi, osoittaen verkostojen verkoston voiman. 

 

Siinä missä Helsingin Sanomia voisi kuvailla Me Too -kampanjan leimahtamisessa 

sanomaa levittävänä ja ihmisiä yhteenkokoavana voimana eli yhdistäjänä, Naisten 

Linjan tukipalveluita levittäneitä aktiivisia Twitter-käyttäjiä voitaisiin nimittää 

Gladwellin sanoin tietäjiksi. Heillä on tietämystä ja puhdasta halua auttaa muita. 

Koska Naisten Linja on taloudellista voittoa tavoittelematon järjestö, eivätkä 

tukipalveluita mainostaneet Twitter-käyttäjät profiilinsa perusteella työskentele 

mainostamansa järjestön parissa, on oletettavaa, että aktiiviset käyttäjät puhuivat 

järjestöstä vailla taka-ajatuksia. Tämä lisää sanoman uskottavuutta ja tekee 

viidakkorummusta tehokkaamman. 

 

Paula Vesala vaikuttajana 

 

Oman mielipiteen kuuluvuuden kannalta verkossa saattaa olla iso merkitys, kuka 

olet. Laulaja, näyttelijä Paula Vesalan twiitti, jossa tämä ottaa kantaa seksuaalisen 

häirinnän vähättelyyn, nousi koko aineiston suosituimmaksi twiitiksi kaikilla 

mahdollisilla mittareilla. Se sai puhtaasti eniten tykkäyksiä: 1 650 kappaletta, kun 

seuraavaksi eniten saaneella niitä oli lähes neljä kertaa vähemmän, 449 kappaletta. 

Se oli ainoa twiitti, joka herätti Twitter-käyttäjien keskuudessa runsaasti keskustelua: 

twiitin alle kertyi yli sata kommenttia yhteensä 80:ltä keskustelijalta. Vertailuna 

toiseksi eniten kommentteja saaneella twiitillä niitä oli 45 kappaletta 33:lta 

keskustelijalta. Tämän jälkeen luvut laskivat alle kahteenkymmeneen. Tykkäyksien 

ja kommenttien ohella Vesalan twiitti sai myös monin kerroin enemmän jakoja kuin 

yksikään muu, yhteensä 600 kappaletta. Aineiston sisältämien ensimmäisten päivien 

aikana jakoja ehti tulla 480, joiden aikaansaama kokonaistavoittavuus oli lähes 420 

000. 

 

Vesalan twiitissä on kuva Facebookissa julkaistusta Iltalehden uutisesta, jossa 

suomalaiset julkkisnaiset avautuvat kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä. Juttuun 

on nostettu myös Vesalan twiitti. Uutisen alla näkyy miespuolisten henkilöiden 

kommentteja, joissa häirinnän todetaan olevan vaatetuksella tai käytöksellä itse 

aiheutettua ja usein korvien välissä. Twiitti keräsi valtavasti suosiota sen 
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onnistuneesta tavasta kiteyttää sen, minkä voidaan nähdä ylläpitävän seksuaalisen 

häirinnän normia; kokemusten vähättelyn ja häirinnän määrittelyerojen. 

 

 

Kuvakaappaus 9 Paula Vesalan twiitti 

 

Vesalan voisi nähdä toimineen Twitterin Me Too -keskustelussa 

viidakkorumpuepidemioita hallitsevista Gladwellin termistön ihmistyypeistä 

lähimpänä myyntimiestä, tai tässä yhteydessä ehkä paremmin ilmaistuna 

suunnannäyttäjää tai somevaikuttajaa, joka saa ihmiset mielipiteissään puolelleen 

(Gladwell 2007, 76–79).  

 

5.4.2 Sosiaalisesta mediasta valtamediaan ja takaisin 

 

Ottaessa tarkasteluun verkkomedioiden uutissisällöt (99 kpl), eli poissulkemalla 

kolumnit ja yleisön joukkoistamiseen pyrkivät lukijakyselyt, voidaan todeta, että 

myös verkkomedioissa sisältöjen kierrättäminen oli enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Alle kymmenesosa uutisista oli toteutettu journalistisin tiedonkeruumenetelmien, 

kuten haastatteluiden, kyseluiden ja erilaisten asiantuntijalähteiden avulla. Sen sijaan 

yli 90 prosenttia uutisista sai alkunsa kierrätyksen kautta, joista suurin osa muista 

uutislähteistä (69 %). Uutisten sirkulaatio paljastaa, miten yhteneväisiksi sisällöt 
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muodostuvat, kun samaa lähdettä kierrätetään useassa eri mediassa: vajaan sadan 

uutisen joukossa oli itse asiassa vain 38 eri uutisaihetta. Siten yli 60 prosentissa 

uutisista toistuvat samat sisällöt.  

 

Sosiaalista mediaa hyödynnettiin joka viiden uutisen ensisijaisena lähteenä (22 %). 

Näistä vain kolmea täydennettiin haastattelemalla sisällön julkaissutta tahoa. 

Pääasiassa juttuja siis julkaistiin poimimalla kommentteja ja paljastuksia suoraa 

sosiaalisesta mediasta vailla sen suurempaa taustaselvittelyä. Räikeimmillään 

sosiaalisen median sisältöjen kierrättäminen realisoituu, kun mukaan laskee ne 

uutiset, jotka käyttivät ensisijaisena lähteenään toisia uutislähteitä, jotka puolestaan 

pohjautuivat sosiaalisen median julkaisuihin. Tällöin sosiaalisen median julkaisut 

olivat ensi- tai toissijaisena lähteenä lähes 70 prosentissa uutisista. 

 

 Ensisijainen lähde Toissijainen lähde Yhteensä 

Muu media 68 kpl  68 kpl 

Sosiaalinen media 22 kpl 45 kpl 67 kpl 

Haastattelut ja muut 

tiedonkeruumenetelmät 

9 kpl 3 kpl 11 kpl 

 

Taulukko 12 Verkkomedioiden uutislähteet 

 

Uutisaiheita sosiaalisesta mediasta haaliva valtavirtamedia ei kuitenkaan ole ainoa, 

joka konvergenssikulttuurista hyötyy, vaan aktiiviset sosiaalisen median toimijat 

voivat yhtä lailla pyrkiä saamaan viestinsä vastajulkisuudesta valtajulkisuuteen. Kyse 

on siten mesotasolla tapahtuvasta epävirallisesta vallankäytöstä, jolla pyritään 

avaamaan ovia perinteisen median instituutioihin (Aslama Horowitz 2012, 231–236). 

Tästä erinomaisen esimerkin tarjoaa SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marinin 

17.10.2017 myöhäisiltana aluille panema twiitti, jossa hän toivoi medioilta fokuksen 

siirtämistä uhreista tekijöihin. Twiitti sai yhteensä 129 tykkäystä ja 

uudelleentwiitattuna se saavutti 22 500 potentiaalista näyttökertaa. Marin julkaisi 

samasta aiheesta myös Facebook-julkaisun ja medialle osoitetun blogitekstin: “Hyvä 

media, kuka kysyy, miksi ahdistelet?”, jonka hän myös linkitti Twitteriin. 
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Kuvakaappaus 10 Sanna Marinin twiitti 

 

Seuraavana aamuna Demokraatti -lehti uutisoi Marinin avauksesta, ja jakoi kyseisen 

uutisen myös Twitteriin. 

 

 

Kuvakaappaus 11 Demokraatin uutisotsikko 

 

Tunnin sisällä Demokraatin julkaisemasta jutusta, oli jo kahdessa verkkomediassa 

julkaistu lukijakyselyt, joissa kerättiin kommentteja uhrin sijaan seksuaalisen 

häirinnän toiselta osapuolelta. Ensimmäisten joukossa olivat Helsingin Sanomat ja 

Iltalehti. Samana päivänä vielä kaksi muuta uutismediaa, Ilkka ja Pohjalainen, 

julkaisivat vastaavan kyselyn. 

 

 

Kuvakaappaus 12 Ilkan uutisotsikko 

 

5.4.3 Kampanjan uudelleenleimahtaminen 

 

Otan lopuksi vielä toisenlaisen näkökulman kampanjan kierrättämiseen. Tässä 

huomio kiinnittyy aineistoon lukeutuvia kampanjan ensimmäisiä päiviä laajempaan 

kokonaisuuteen. Mielenkiintoinen havainto kerättyä alkuperäis-aineistoa 

tarkastellessa nimittäin oli, etteivät Twitter (kansainvälisesti ja paikallisesti 
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tarkasteltuna) tai verkkomediat hiljentyneet aiheesta puolen vuoden ajanjaksolla 

yhtenäkään päivänä. Esimerkiksi kansainvälisiä osumia löytyi alimmillaankin yli 15 

000 päivässä. Havainto vahvistaa, että Me Too oli ilmiönä hyvin poikkeuksellinen. 

Miten kampanja onnistui pysymään pinnalla kuukaudesta toiseen? 

 

Kuten alla oleva kaavio paljastaa, ilmiön leimahtamisen jälkeen kansainvälisessä 

Twitter-aineistossa on ollut muutama piikki: joulukuun 2017 sekä tammi-, maalis- ja 

huhtikuun 2018 aluissa. Miksi? 

 

 

Kaavio 11 Kansainväliset Twitter-osumat 

 

Vastausta voi hakea kyseisen ajankohdan uutisotsikoista. Joulukuun 6. päivä Time-

lehti (2017) valitsi vuoden henkilöksi hiljaisuuden rikkojat (The Silence Breakers), 

eli kaikki ne naiset, jotka käynnistivät Me Too -kampanjan innoittamana keskustelun 

seksuaalisesta häirinnästä. Asiasta uutisoitiin myös muissa medioissa, ja tapaus 

synnytti runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. 

 

Tammikuun 7. päivä puolestaan vietettiin Los Angelesissa elokuva-alan Golden 

Globe -palkintogaalaa, jossa kansainvälistä mediaa ja Twitter-kansaa kiinnosti 

erityisesti vieraiden musta pukukoodi, joka toimi vastalauseena seksuaaliselle 

häirinnälle. Lisäksi mediapersoona Oprah Winfrey piti tilaisuudessa paljon huomiota 

saaneen ja siteeratun puheen Me Too -kampanjan hengessä (NY Times 2018a, 

Vanity Fair 2018). 

 

Maaliskuun 8. päivä sen sijaan uutisoitiin eteläkorealaisen näyttelijän ja professorin 

Jo Min-Ki’n itsemurhasta. Miestä oltiin syytetty oppilaidensa seksuaalisesta 
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hyväksikäytöstä (The Korea Times 2018). Tapaus herätti paljon kiinnostusta etenkin 

Aasiassa, mutta myös sen ulkopuolella. 

 

Huhtikuun 7. päivä taas tunnettu puhuja ja valmentaja Tony Robbins joutui 

somekohun keskelle tämän kommentoidessa seminaarissaan, kuinka Me Too -

kampanjaan osallistuvat naiset haluavat vain tehdä numeron itsestään (Newsweek 

2018). Robbinsista kieroon lähtenyt video synnytti someraivon, joka levisi myös 

joukkomedioihin. Julkisuuden paine pakotti miehen lopulta julkiseen 

anteeksipyyntöön (NY Times 2018b). 

 

Kansainväliseen aineistoon verrattuna Suomen sisällä oli nähtävissä enemmän 

uudelleenleimahtamisia, tosin tämä selittyy ainakin osittain pienemmällä aineiston 

koolla. Korkeimmillaan piikit olivat joulukuun 2017 puolen välin paikkeilla, tammi-

helmikuun 2018 vaihteessa sekä maaliskuun lopulla. 

 

 

Kaavio 12 Twitter-osumat Suomessa 

 

Kuten kansainvälisten twiittien kohdalla, teeman ajoittaista nousua voidaan 

ymmärtää tarkastelemalla asiayhteyttä. Joulukuun 12. päivä Helsingin Sanomissa 

julkaistiin mielipidekirjoitukset “Me Too on saanut riittävästi huomiota” ja “#Metoo-

kampanja voi lannistaa ujot ja kokemattomat pojat”, jotka herättivät suoranaisen 

someraivon (Helsingin Sanomat 2017a & 2017b). Lisäksi samana päivänä 

eduskunnassa käytiin keskustelua seksuaalisesta häirinnästä, josta monet poliitikot 

livetwittasivat, ja joka herätti paljon kiinnostusta myös muiden Twitter-käyttäjien 

keskuudessa. 
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Viikkoa myöhemmin MTV (2017) uutisoi tapauksesta, jossa perussuomalaisten 

kansanedustaja Teuvo Hakkarainen oli käynyt käsiksi kokoomuksen kansanedustaja 

Veera Ruohoon ja suudellut tätä väkisin. Tapaus herätti paljon huomiota paitsi 

uutismedioissa, myös sosiaalisessa mediassa. 

 

Tammi-helmikuun 2018 vaihteessa puolestaan Yle (2018e) kohautti somekansaa 

uutisoidessaan, kuinka noin 20 naista syyttää elokuvaohjaaja, professori Lauri 

Törhöstä vuosia jatkuneesta seksuaalisesta ahdistelusta. Lisäksi opiskelukaverinsa 

raiskaamaksi joutunut näyttelijä-tuottaja Heli Sirviö antoi kasvonsa teatterin 

kulisseissa tapahtuvalle häirinnälle, josta hän sai sosiaalisessa mediassa paljon 

sympatiaa (Yle 2018f). Samana iltana Ylen A-studiossa (2018) käytiin myös 

keskustelu seksuaalisesta häirinnästä elokuva-alalla, joka keräsi runsaasti – yhteensä 

373 – twiittiä katsojilta. 

 

Maaliskuun 19. päivä Yle (2018g) julkaisi toisen uutisartikkelin, joka aktivoi jälleen 

Me Too -keskustelun. Tällä kertaa suomalaiset naisnäyttelijät avautuivat 

elokuvaohjaaja Aku Louhimiehen alistavina ja nöyryyttävinä koetuista 

ohjausmetodeista. Naiset saivat rohkeasta ulostulostaan kiitosta ja Louhimies 

puolestaan tuomittiin vallankäytöstään sosiaalisessa mediassa. Myös muut 

joukkomediat osallistuivat aktiivisesti kohun ylläpitämiseen. 

 

Edellä esittelemäni uudelleenleimahdukset ovat havainnollistava osoitus sosiaalisen 

median ja joukkomedian tiiviistä keskinäissuhteesta, konvergenssikulttuurista. 

Etenkin valtavirtamedioilla näytti olevan iso merkitys siihen, mistä sosiaalisessa 

mediassa puhuttiin, mutta myös vastamediasta nousi aiheita valtavirtajulkisuuteen, 

kuten Robbinsin tapauksessa. 

 

Aina leimahtanut teema ei siis hiivu, vaan se saattaa jäädä kytemään. Näin käy 

etenkin silloin, jos koettuun ongelmaan ei löydetä ratkaisua. (Aula & Åberg 2012, 

208.) Me Too -kampanjaa koskevan seksuaalisen häirinnän laajuuden huomioiden, 

on yhdessä yössä tapahtuva muutos mahdottomuus. Siksi ajankohtaiseksi 

noustessaan teema uudelleenleimahtaa kerta toisensa jälkeen. Tämä on osoitus 

asiayhteyden voimasta: tilanne vaikuttaa vahvasti viraali-ilmiöihin, ja ne ovat 

herkkiä olosuhteiden muutoksille (Gladwell 2007, 30–31). 
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6 Johtopäätökset 

 

Tässä tutkimuksessa olen perehtynyt seksuaalista häirintää koskevaan Me Too -

kampanjaan. Tutkimuksen pääpaino on ollut erityisesti sosiaalisesta mediasta 

nousevassa vastajulkisuudessa ja siinä toimivissa nettikansalaisissa ja muissa 

tahoissa. Koska aktiivisten verkkotoimijoiden ohella myös valtamedialla on 

keskeinen rooli sosiaalisen median ilmiöiden leviämiseen ja vaikuttavuuteen, myös 

mediajulkisuuden tapa käsitellä kampanjaa on otettu tarkasteluun ja vertailuun. 

Lisäksi, koska digitaalinen julkisuus ja mediajulkisuus eivät elä omissa siiloissaan, 

vaan symbioosissa keskenään, on lisäksi tarkasteluun otettu teemojen kiertäminen 

sosiaalisen median ja verkkomedioiden välillä. Aineistoni koostui Suomessa 

kampanjan käynnistämistä seuranneiden kolmen päivän (16.–18.10.2017) aikana 

julkaistuista twiiteistä aihetunnisteella #metoo sekä aihetta käsittelevällä 

verkkomedia-aineistolla. Lisäksi hyödynsin monipuolista taustamateriaalia, jotta 

tapaustutkimuksen kohdetta pystyttiin kuvailemaan mahdollisimman tarkasti 

unohtamatta yhteiskunnallista kontekstia. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koskien ilmiön leimahtamista jakautui kahteen 

osaan, joihin hain vastauksia yhdistelemällä erilaisia menetelmiä. Teoriasidonnaisella 

analyysillä pyrin ymmärtämään, mistä leimahduksen säännönmukaisuuksista Me 

Too -kampanja sai alkunsa. Määrällisellä sisällön erittelyllä pystyin puolestaan 

kartoittamaan mediajulkisuuden roolia ilmiön leviämiseen, sekä saamaan 

muodostettua yksityiskohtaisen yleiskuvan Suomessa Twitteriin muodostuneesta 

alkujoukosta, joka edesauttoi kampanjan nousemista julkisuuteen. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä, jossa käsittelin kampanjaa koskevien sisältöjen 

teemoja, otin tarkasteluun Twitter-viestien lisäksi verkkomedia-osumat. Molempien 

aineistojen analyysi toteutettiin laadullista ja määrällistä sisällön erittelyä 

yhdistelemällä. Näin saatiin selville paitsi itse teemat, myös niiden suhteutuminen 

toisiinsa. Lopuksi tein vielä aineistojen välille kevyen vertailun, jotta voitiin nähdä 

Twitterissä ja verkkomedioissa esiin nousseiden teemojen yhtäläisyyksiä ja eroja. 
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Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla huomio kiinnittyi konvergenssikulttuuriin 

ja sisältöjen kierrätykseen. Twitter- ja verkkomediasisältöjen laadullisella 

tarkastelulla ja määrällisellä erittelyllä pystyttiin selvittämään tarkat lukemat siitä, 

kuinka paljon Twitterissä kierrätettiin sosiaalisen median sisältöjä ja 

verkkomediasisältöjä, ja vastaavasti kuinka paljon verkkomedioissa kierrätettiin 

muiden verkkomedioiden sisältöjä ja sosiaalisen median sisältöjä. Lisäksi Twitterin 

kohdalla voitiin tehdä määrällinen kartoitus siitä, kenen ja mitkä twiitit tavoittivat 

eniten näkyvyyttä. Yhdistämällä määrälliseen erittelyyn vielä laadullista analyysiä, 

pystyttiin aineistosta nostamaan harvojen lain mukaisia toimijoita, joilla oli Suomen 

Twitterissä poikkeuksellisen näkyvä rooli. Lopuksi, tarkastelemalla kampanjaa 

pidemmällä aikavälillä, voitiin vielä pohtia isommassa mittakaavassa sisältöjen 

kiertoa ja sen vaikutusta leimahduksiin. 

 

6.1 Keskeiset löydökset ja pohdinta 

 

Gladwellin (2007) teorian mukaan ilmiöiden leimahtaminen edellyttää vaikutusvaltaa 

omaavan viestinviejän, tarttuvan viestin sekä oikeanlaisen asiayhteyden. Ajatusta 

mukaillen, syksyn 2017 voisi nähdä olleen otollista aikaa kampanjan leimahtamiselle 

Weinstein-skandaalista nousseen asiayhteyden voiman vuoksi. Keskeistä myös oli, 

että keskustelun aloittajana oli viestinviejä, joka täytti harvojen lain kriteerit – eikä 

vain yhtä, vaan kaikki kolme. Milano nimittäin oli paitsi Hollywoodin sisäpiiristä 

tietoa omaava tietäjä ja laajat verkostot omaava yhdistäjä, myös somevaikuttaja, jolla 

oli uskottavuutta ja kykyä suostutella ihmisiä ympäri maailmaa toimintaan vain 

yhden twiitin avulla. Hän onnistui paketoimaan tuohon twiittiin tarrautuvan viestin, 

joka nousi esiin kaiken nettikohinan keskeltä herättäen tunteita ja mielipiteitä. Syntyi 

nettikuhina, joka johti verkkovoimaa omaavan alkujoukon, ja sitten laajemman 

julkisuuden syntyyn. 

 

Leimahduksen elinkaarta voisi havainnollistaa kuvittelemalla spiraalia, jossa 

keskipakoisvoima vetää elementtejä pyörteeseen. Tässä kiertokulussa liike on 

epälineaarista ja tietyt ideat, asiat ja toimijat tulevat yhä voimakkaammiksi, kun taas 

toiset hälvenevät tai muuttavat muotoaan. (Valaskivi & Sumiala 2014, 231-232.) 

Kyse on jatkuvasta prosessista, kierrätyksestä, jossa sisältö jatkaa matkaa aina uusiin 
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yhteyksiin. Milanon twiitti siis levisi ensin sosiaalisen median vastajulkisuudessa, 

josta se puolestaan kulkeutui valtamediaan. Noustessaan valtajulkisuuteen, jatkoi 

kampanja leviämistään sosiaalisessa mediassa. Käyty sosiaalisen median keskustelu 

ja uudet esiin nousseet ahdistelukertomukset palauttivat aiheen takaisin 

valtavirtamediaan, josta uutisointi heijastui jälleen sosiaaliseen mediaan. Kehä on 

loputon. 

 

Seuraavaksi nostan esille aineistosta nousseita keskeisiä havaintoja ja pohdin niitä 

suhteessa aikaisempaan tutkimukseen ja laajempaan kokonaisuuteen. Sen jälkeen 

arvioin vielä tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä, sekä esitän mahdollisia 

jatkokysymyksiä. 

 

6.1.1 Median, eliitin vai koko kansan kampanja? 

 

Suomeen Me Too -kampanja rantautui Helsingin Sanomien Nyt-liitteen julkaiseman 

verkkouutisen ja twiitin myötä. Toimittajat, mediapersoonat ja mediaorganisaatiot 

olivat kaiken kaikkiaan hyvin näkyvä osa ensimmäisten päivien Me Too -viestintää. 

Ne muodostivat yhteen laskettuna lähes kymmenesosan kaikista twiiteistä. Lisäksi 

aiheesta kirjoitettiin verkkomedioissa yhteensä 113 kertaa ensimmäisten päivien 

aikana. 

 

Mediatoimijoiden suhteellisen runsas läsnäolo Twitterissä näyttäisi antavan tukea 

väitteelle Twitterin elitistisestä luonteesta. Lisäksi, vaikkei tutkimuksessa eritelty 

yksityishenkilöiden ammattiryhmiä sen tarkemmin, oli käyttäjätilejä tarkasteltaessa 

silmiinpistävää, kuinka moni käyttäjä ilmoitti työskentelevänsä johtamis- ja 

asiantuntijatehtävissä. Toisaalta taas poliitikkojen ja somevaikuttajien määrä oli 

hyvin vähäinen. Sen sijaan aineistosta ilmeni, että valtaosa alkujoukon twiiteistä tuli 

henkilökohtaisilta käyttäjätileiltä (93 %) ja pääasiassa tuntemattomilta 

yksityishenkilöiltä (85 %). Twiittejä julkaisseista suurin osa oli naisia (73 %). Tulos 

vahvistaa käsitystä siitä, että Me Too oli nimenomaan naisten kampanja, ja kertoo, 

että alkujoukon Twitter-viestintää käytiin pääasiassa tavallisten nettikansalaisten 

toimesta. Julkisuuden henkilöt ja poliitikot olivat kuitenkin selvästi suosituimpia 

henkilöitä, joita muut käyttäjät seurasivat. Tästä syystä myös heidän twiittinsä 
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tavoittivat suuria yleisöjä. Sisältöjen leviämiseen seuraajilta seuraajille näytti 

kuitenkin vaikuttaneen itse viestin tarrautuvuus. 

 

6.1.2 Sittenkin somekupla? 

 

Me Too:sta ei missään nimessä ei voida kuitenkaan puhua koko kansan kampanjana 

ainakaan Twitterin osalta. Kampanjaan osallistui Suomessa ensimmäisen kolmen 

päivän aikana vain noin 800 Twitter-käyttäjää, eli keskimäärin 270 käyttäjää per 

päivä. Luku on varsin pieni suhteutettuna kokonaiskäyttäjämäärään, joka oli Pinnalla 

-palvelun (2018) tilastojen mukaan noina päivinä arviolta 23 000 per päivä. Näin 

ollen vain yksi prosentti käyttäjistä tarttui Me Too -aiheeseen. Vastaavasti kyseisenä 

ajankohtana Suomessa julkaistiin yhteensä noin 237 000 itsenäistä twiittiä, joista 

vain 990 sisälsi aihetunnisteen #metoo, muodostaen vain puoli prosenttia kaikesta 

Twitterissä tuolloin käydystä keskustelusta. Vaikka siis kansainvälisesti #metoo 

keikkuikin Twitter-tilastojen kärjessä, ei se yltänyt Suomessa samalle tasolle. Siten 

Me Too -kampanjan voisi nähdä olleen – sen aikaansaamia vaikutuksia 

kyseenalaistamatta – kuitenkin vain yksi puheenaihe muiden joukossa. Kiinnostavaa 

olisikin selvittää, onko esimerkiksi somekuplalla ollut vaikutusta kampanjan 

leviämiseen ja missä määrin. 

 

Kampanjasta marginaaliryhmän, ja kenties somekuplan ilmiönä kertoo myös, että 

noin 70 prosenttia kaikista henkilökohtaisista twiiteistä tuli aktiivisilta käyttäjiltä, 

joiden twiittailu oli päivittäistä tai viikottaista. Tämä näyttäisi tukevan käsitystä siitä, 

että sosiaalinen media vahvistaa jo valmiiksi aktiivisten kansalaisten osallistumista 

ajankohtaiseen keskusteluun (Davis 2010, 756–757). Vaikka digitaalinen julkisuus 

siis lähtökohtaisesti tarjoaa tasavertaista vaikutusmahdollisuutta ja määrittelyvaltaa 

keskusteluaiheille, suurin osa kansalaisista ei tätä mahdollisuutta hyödynnä 

(Matikainen 2012, 151–152). Näin ollen vain pienen aktiivisen vähemmistön 

mielipide nousi esiin. 

 

On kuitenkin huomioitava, että jako passiiviseen ja aktiiviseen yleisöön on 

jokseenkin yksinkertaistava, sillä iso osa ihmisistä jakaa sisältöjä, muttei itse tuota 

niitä (Matikainen 2012, 142). Niin myös Me Too -kampanjassa, jossa 60 prosenttia 

sisällöstä oli uudelleentwiittauksia. Lisäksi, vaikka Me Too -kampanjassa korostui 
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selvästi aktiivisen Twitter-käyttäjien määrä, yksityishenkilöistä kuitenkin lähes 

kymmenen prosenttia oli hyvinkin passiivisia käyttäjiä, joilta löytyi vain satunnaisia 

twiittejä vuosien varrelta. Näyttäisikin siltä, että kampanja sai aikaan digitaalista 

voimistumista myös sellaisten käyttäjien keskuudessa, jotka eivät tavallisesti ota osaa 

keskusteluun. Heidän aktivoitumisensa syitä olisi mielenkiintoista selvittää. 

Todellisen syyn ymmärrys edellyttäisi toki haastattelututkimusta, mutta myös 

aineistosta voi vetää joitakin päätelmiä. Näyttäisi nimittäin siltä, että passiivisten 

käyttäjien twiiteistä lähes kaikki olivat henkilökohtaisia kertomuksia häirinnästä tai 

kannanottoja itsemääräämisoikeuteen ja häirintään puuttumiseen. Aineiston 

perusteella voisi siis päätellä, että aiheen omakohtaisuus, ilmiön yleisyys ja 

kertomuksiin samaistuminen mobilisoivat myös passiivisempia käyttäjiä 

osallistumaan. 

 

Internetin hajauttavasta luonteesta huolimatta Me Too -keskustelun kohdalla 

näyttäisi myös siltä, ettei moniääninen julkisuus kadonnut, vaan saman 

aihetunnisteen alla pystyttiin käydä keskustelua eriävistä näkökulmista. Osittain 

ajatuksia on jaettu hyvinkin rakentavasti, mutta myös kärjekästä vastakkainasettelua 

löytyi etenkin koskien miesten roolia osana kampanjaa. Varsinaista vihapuhetta ei 

kuitenkaan noussut esille satunnaisia trolleja lukuunottamatta. 

 

6.1.3 Suuri, yksisuuntainen ja yhdenmukainen media 

 

Joidenkin väitteiden mukaan sisällön paljoudesta huolimatta suurin osa suositusta 

verkkosisällöstä tulee edelleen samoilta vakiintuneilta sisällöntuottajilta, jotka 

hallitsevat myös perinteisessä mediassa (Karppinen 2010, 86). Etenkin Helsingin 

Sanomat näytti hallitsevan Me Too -aiheisia sisältöjä sekä Twitterissä että 

verkkomedioissa. Havainto antaa tukea aikaisemmalle tutkimukselle, jonka mukaan 

suuret uutismediat ovat suuria myös sosiaalisessa mediassa. Niillä on resursseja 

tuottaa ja jakaa eniten sisältöä, ja vastaavasti Twitter-käyttäjät viittaavat twiiteissään 

usein juuri suuriin mediaorganisaatioihin ja jakavat niiden sisältöä. (Matikainen & 

Villi 2018, 203; ks. myös Malik & Pfeffer 2016.) Yleisön huomion keskittyessä 

harvoille, voi ongelmalliseksi muodostua, etteivät uudet näkökulmat nouse esiin. 

Esimerkiksi Matthew Hindmanin (2008, 18) mukaan keskittynyt internet ei tuo 
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monipuolisuutta lisääntyneestä tarjonnasta huolimatta. Tästä kertoi myös sisältöjen 

kierrättäminen: vajaan sadan uutisen joukossa oli vain 38 eri uutisaihetta. 

 

Mediatoimijat eivät suuresta näkyvyydestään huolimatta osallistuneet Twitterissä 

keskusteluun, vaan toimivat kaksisuuntaisen viestinnän sijaan yksisuuntaisena 

tiedonvälittäjänä. Siten ne käyttivät Twitteriä lähinnä markkinointivälineenä 

ohjaamalla käyttäjiä omille verkkosivuilleen twiittien uutislinkkien kautta 

(Matikainen & Villi 2018, 203). Vastaavanlaisia havaintoja on myös muista 

mediaorganisaatioiden Twitterin käyttöä koskevista tutkimuksista (ks. esim. Meyer 

& Tang 2015). Toisaalta yksisuuntaisuus ei ollut ainoastaan medioille ominaista: 89 

prosenttia kaikista aineiston twiiteistä sai korkeintaan yhden kommentin. Twitterin 

keskusteleva luonne jäi siis Me Too -kampanjan yhteydessä kaiken kaikkiaan 

näkymättömiin, ja viestintä oli pääasiassa yksisuuntaista. Mediat kuitenkin pyrkivät 

verkkosivujen puolella joukkoistamaan yleisöä pyytäessään lukijoita jakamaan omia 

kokemuksiaan ja tarinoitaan, mutta tällöinkin puhuttelu oli yhdeltä monelle. 

 

6.1.4 Sosiaalinen media: runsautta tuottava uutis-sampo? 

 

Sosiaalisen median käyttö journalistisiin tarkoituksiin on herättänyt huolenaiheita 

niin yleisöjen kuin toimittajien itsensä keskuudessa. Myös Me Too -kampanjaa 

koskeva uutisointi osoittaa, ettei huoli ole tuulesta temmattua. Verkkolähteet ja 

sosiaalinen media näyttivät ensinäkin korvaneen perinteisiä journalistisia 

tiedonhankintatapoja, sillä ainoastaan yhdeksän prosenttia uutisista oli toteutettu 

haastatteluja ja asiantuntijalähteitä hyödyntämällä. Loput oli sen sijaan kierrätetty 

muista verkkomedioista ja sosiaalisesta mediasta. Kierrätyksen seurauksina samat 

uutiset toistuivat eri kanavissa yhdenmukaistaen tarjontaa ja näkökulmia. Yllättävää 

myös oli, että vaikka valtaosa uutisista nojasi sosiaalisen median lähteisiin, 

ainoastaan kolmessa oli taustoitettu asiaa haastattelemalla julkaisijaa. Tämä siitäkin 

huolimatta, että suomalaiset toimittajat ovat itse korostaneet, ettei luotettavuuden 

takaamiseksi sosiaalista mediaa tulisi koskaan käyttää yksinomaisena uutislähteenä 

(Juntunen 2017, 32–34). Sisältöjen kierrätys paljasti myös eettisiä ongelmia, kun 

esimerkiksi häirintään syyllistyneiden tavallisten ihmisten Twitteriin julkaisemia 

tunnustuksia nostettiin näiden omilla nimillä verkkomedioihin. 
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Ehkä kuitenkin kaikkein silmiinpistävintä oli sensaatiohakuisten uutisten määrä. 

Peräti 70 prosenttia verkkouutisista käsitteli tunnettuja seksuaalisen häirinnän uhreja 

ja lähes jokainen (90 %) oli otsikoitu näyttävästi. Vaikka sosiaalisesta mediasta 

nostettiin Me Too -uutisia jatkuvalla syötöllä, eivät toimitukset kuitenkaan tarttuneet 

sellaisiin teemoihin, jotka vallitsivat nettikansalaisten keskuudessa. Esimerkiksi 

tavalliset seksuaalisen häirinnän uhrit sekä tuen- ja avunsaannin näkökulmat jäivät 

lähestulkoon valtajulkisuuden ulkopuolelle median keskittyessä raflaavaan 

klikkijournalismiin. Tässä Twitter nousi keskeiseen rooliin. 

 

6.1.5 Vastajulkisuus itseilmaisun, tiedon jakamisen ja vaikuttamisen 

välineenä 

 

Me Too -kampanjassa sosiaalinen media mahdollisti vastajulkisuuden foorumin 

erityisesti niille, joiden ääni ei kantautunut valtajulkisuuteen. Osallistumisen 

yksilöllisinä motiiveina voisi pitää erityisesti itseilmaisua ja vertaistuen saamista. 

Seksuaalisen häirinnän kokemuksista kertominen nousikin Me Too -kampanjan 

kantavaksi teemaksi. Vastajulkisuuden voima kumpusi ihmisten henkilökohtaisesta 

kokemuspiiristä, johon kytkeytyi paljon tunteita ja omasta elämästä jaettiin 

yksilöllistyvän mediakulttuurin mukaisesti hyvinkin henkilökohtaisia tunnustuksia 

(Herkman 2011, 87; Sirkkunen 2008, 147–148). Kiinnostava havainto oli, että lähes 

90 prosenttia Twitterin häirintäkertomuksista ei kuitenkaan saanut lainkaan jakoja ja 

siten mahdollista lisänäkyvyyttä. Tämä tukee Jonah Bergerin ja Katherine 

Milkmanin (2011, 202) tutkimustulosta, jonka mukaan surulliset sisällöt nousevat 

vähemmän todennäköisesti viraaleiksi. Tästäkin huolimatta pelkästään mahdollisuus 

osallistua saattoi tuoda tunteen näkyväksi tulemisesta ja siten digitaalisen 

voimistumisen kokemuksia. Moni esimerkiksi ilmaisi kertovansa häirinnästä 

ensimmäistä kertaa, joten kampanjaan osallistuminen on täytynyt olla heille 

vapauttava kokemus. 

 

Yhteisöllisenä motiivina voitaisiin puolestaan nähdä olleen tiedon ja tuen jakaminen. 

Parhaiten tämä korostui uudelleentwiittauksissa, joissa etenkin tieto Naisten linjan 

tukipalveluista nousi isolla volyymillä esille aktiivisten yksilöiden vaikutuksesta: 

twiittejä jaettiin yhteensä lähes 300 kappaletta, eli niistä koostui 16 prosenttia 

kaikista uudelleentwiittauksista. Itsenäisten twiittien tavoittavuus mukaan laskettuna 
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niiden potentiaalinen kokonaisnäkyvyys oli reilusti yli puoli miljoonaa (653 000). 

Näin ollen aktiivisten Twitter-käyttäjien aikaansaaman vastajulkisuuden avulla 

onnistuttiin mahdollisesti tavoittamaan hyvinkin monta avun tarpeessa olevaa 

ihmistä, jotka mediajulkisuudessa jäivät huomiotta. 

 

Seksuaalisen häirinnän määrittely ja yleisyys, sekä toimintamahdollisuudet häirinnän 

kitkemiseksi nousivat myös vahvasti esille niin twiiteissä kuin 

uudelleentwiittauksissa. Pyrkimyksenä tässä voisi nähdä yhteisölliseen oppimiseen, 

jolla voidaan saavuttaa muutoksia ihmisten asenteissa ja toiminnassa (Sirkkunen 

2008, 147–148). Vaikka siis Me Too -kampanjaa koskeva twiittailu nousi pääosin 

henkilökohtaisista intresseistä, täytti se myös kansalaisvaikuttamisen piirteitä. Harva 

nettikansalainen kuitenkaan välttämättä ajatteli “tekevänsä politiikkaa”. Sen sijaan 

vaikutusvaltaisten Twitter-käyttäjien keskuudessa etenkin mediajulkisuuteen 

kurottavaa tietoista mesotason vallankäyttöä oli nähtävillä. 

 

Esimerkiksi poliitikko Sanna Marin onnistui nostamaan valtamedioihin tärkeänä 

pitämänsä aiheen puhuttelemalla toimittajia suoraan Twitterissä. Myös Paula Vesalan 

tapa ottaa twiitissään kantaa häirintää koskevaan vähättelyyn saattoi olla tietoinen 

teko nostaa näkökulma tapetille valtamediassa, ja hän pääsikin puhumaan aiheesta 

kaksi päivää myöhemmin television keskusteluohjelmaan, jota myös muut mediat 

siteerasivat ja kierrättivät (ks. esim. Ilta-Sanomat 2017). Vastaavasti Antti Rinteen, 

Ville Niinistön ja Li Andersonin sosiaalisen median julkaisut koskien Me Too -

kampanjaa nousivat otsikoihin. Media-arvoa omaavilla julkisuuden henkilöillä ja 

poliitikoilla voisikin nähdä olleen merkittävää määrittelyvaltaa sen suhteen, mihin 

suuntaan Me Too -keskustelua lähdettiin viemään, vaikka heitä ei lukumäärällisesti 

ollutkaan paljoa. Herääkin kysymys, miksei useampi somevaikuttaja tai poliitikko 

tarttunut polttavaan aiheeseen, kun medianäkyvyys olisi ollut suorastaan 

tarjottimella. 

 

6.1.6 Kumpi vie: valtamedia vai sosiaalinen media? 

 

Uutismedian ja sosiaalisen median suhdetta pohtiessa voidaan vielä kysyä, kummalla 

on määräävämpi rooli puheenaiheiden tuottamisen kannalta (Matikainen & Villi 

2018, 204). Herkmanin mukaan virta käy enemmän valtamediasta vastamediaan, kun 
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mediainstituutiot tuottavat aiheita sosiaalisen median foorumeille ja blogeihin 

(Herkman 2011, 160). Matikaisen puolestaan arvioi, että digitaalinen julkisuus 

haastaa jossain määrin mediajulkisuutta, muttei kuitenkaan ole syrjäyttämässä sitä 

(Matikainen 2012, 141). 

 

Norjalaisen Ingrid Rogstadin (2016, 152) Twitter-tutkimuksen tutkimuksen mukaan 

peräti 37 prosenttia Twitterin sisällöstä oli yhteydessä uutismediaan. Me Too -

kampanjan luvut tukevat Rogstadin tulosta mediasisältöjen kierrätyksestä: linkkejä 

verkkolehtiin twiitattiin ja uudelleentwiitattiin yhteensä yli 550 kertaa. Siten joka 

viides twiitti sisälsi linkin, joka ohjasi verkkolehden uutisiin. Rogstadin mukaan 

uutismedia puolestaan olivat vähemmän kiinnostuneita Twitteriin tuotetusta 

sisällöstä. Tämän tutkimuksen tulos on täysin päinvastainen: lähes 70 prosenttia 

uutisista nojasi nimenomaan sosiaalisen median lähteisiin. Sosiaalisen median 

käyttäjien merkitystä sisällön jakajina ei voida myöskään vähätellä, sillä 

kommentoidessa ja jakaessa sisältöjä, heillä on aktiivinen rooli uutisten 

viraalimarkkinointiin. Tämän on nähty alkavan peräti määrittelemään sen, mitä 

ylipäänsä pidetään uutisarvoisena. Siten nettikansalaiset voisivat kenties ajan mittaan 

nousta internetissä joukkoviestimien itsensä portinvartioiksi. (Hintikka 2012, 27). 

 

6.2 Tutkimuksen arviointi 

 

Tutkimustyöhön kuuluu jatkuva oman toiminnan kriittinen analysointi, reflektointi 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Olen jo menetelmäkappaleen yhteydessä 

perustellut käyttämiäni tutkimusmenetelmiä ja tutkimusetiikkaa. Tässä kappaleessa 

pohdin lyhyesti tutkimukseni toteutustapaa sen luotettavuuden ja yleistettävyyden 

kannalta. 

 

6.2.1 Luotettavuus 

 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on antaa perusteellinen ja tarkka kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä sekä lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta. Tutkimukseen kytkeytyvät 

myös kysymykset miten ja miksi. Siten vallitsevat olosuhteet ovat osa tarkasteltavaa 

ilmiötä. (Laine ym. 2007, 9–10). Tässä tutkimuksessa on voitu vastata kysymyksiin, 
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miten kampanja levisi, ketkä sitä levittivät, keiden ääni kuului, mistä puhuttiin ja 

miten sisällöt kiersivät. Yhdistämällä erilaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä, 

kuvailemalla tapausta perusteellisesti ja linkittämällä se yhteiskunnalliseen 

kontekstiin, päästään kuvailun tasolta syvempään ymmärrykseen siitä, miksi Me Too 

-kampanja ylipäänsä syntyi ja mikä siitä teki niin vaikuttavan. 

 

Oli tutkimuksen aihe mikä tahansa, ei tutkija koskaan pysty olemaan täysin 

objektiivinen. Tästä syystä tämän on tärkeä tunnistaa ja tunnustaa omat 

kokemuksensa, näkemyksensä ja ennakko-oletuksensa tutkittavasta aiheesta. Tätä 

nimitetään tutkijan positioinniksi. (Turtiainen & Östman 2013, 61.) Tämän 

tutkimuksen käsitellessä erityisen arkaa ja leimahdusherkkää aihetta, koen 

avoimuuden ja luotettavuuden kannalta tarpeelliseksi taustoittaa lyhyesti omaa 

suhdettani Me Too -kampanjaan ja sen taustalla olevaan seksuaaliseen häirintään. 

 

Olen ollut ennen tätä tutkimusta tietoinen seksuaalisen häirinnän yleisyydestä, ja 

pitänyt sitä tuomittavana. En ole kuitenkaan ollut aktiivinen aiheen puolestapuhuja 

tai perehtynyt tarkemmin sitä koskevaan tematiikkaan. En myöskään itse osallistunut 

Me Too -kampanjaan. Moni sosiaalisen median verkostoissani oleva nainen 

kuitenkin osallistui, ja kampanja tulikin minulle tutuksi alun perin juuri oman 

lähipiirini jakamien sisältöjen kautta. Kampanjan aikaan saama huomio herätti 

minussa suurta kiinnostuksen, ja päädyin seuraamaan uutisointia suhteellisen 

aktiivisesti seuraaviksi kuukausiksi. Juuri kampanjan ympärille syntynyt ilmiö olikin 

se, mikä herätti kiinnostukseni tarttumaan aiheeseen myös tässä työssä. 

 

Vaikka omasin tietoa ja ennakko-asenteita koskien tutkittavaa tapausta, keräämäni 

tutkimusaineisto on ollut itsestäni riippumatonta, enkä siten ole päässyt 

vahingossakaan johdattelemaan saadun aineiston sisältöä. Näin ollen en usko 

aineistossa olevan vääristymiä. Myös käyttämäni tutkimusmenetelmä, sisällön 

erittely, pyrkii antamaan mahdollisimman tarkkoja ja toistettavissa olevia tuloksia. 

Ainoastaan sisällön laadullinen erittely antaa mahdollisuuden tulkinnanvaraisuuteen. 

 

6.2.2 Yleistettävyys 
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Tapaustutkimuksen tuloksia voidaan yleistää joko tapauksen sisään tai tapausta 

laajempaan kokonaisuuteen. Yleistäminen tapauksen sisällä on yleensä 

välttämätöntä, sillä tutkittavissa tapauksissa on usein laajuutensa vuoksi mahdotonta 

tarkastella kaikkia piirteitä. Myös tässä tutkimuksessa on täytynyt tehdä valintoja, 

joiden avulla voidaan saada riittävä kuva tapauksesta ja päätellä luotettavasti, mitä 

tapahtui. (Laine ym. 2007, 27.) On kuitenkin syytä korostaa, että koska tutkimus on 

rajattu leimahdushetkeen, jolloin aihe alkoi levitä nopeasti ja yllättäen, voidaan 

tulokset yleistää koskemaan ainoastaan kyseistä ajankohtaa. Kaksi tai kymmenen 

kuukautta myöhemmin keskustelu ja uutisointi on voinut saada täysin uudenlaisen 

suunnan. Aineiston rajautuessa sosiaalisen median alustoista pelkästään Twitteriin, 

jolla on omat käytäntönsä ja rajoitteensa, ei tuloksia voida myöskään yleistää 

koskemaan kaikkea sosiaalista mediaa, vaikka tulokset saattavatkin antaa 

suuntaviivoja käytyyn keskusteluun myös muissa kanavissa. Tehtyjen rajausten 

puitteissa tutkimus kuitenkin antaa luotettavan ja yksityiskohtaisen kuvan 

tapauksesta. 

 

Yleistäminen tapauksen sisälläkään ei siis ole aivan yksiselitteistä, mutta mitä tulee 

yleistämiseen tapausta laajempaan kokonaisuuteen, on se joidenkin tutkijoiden 

mielestä jopa mahdotonta (ks. esim. Lincoln & Guba 2000). Kriitikoiden mukaan 

tapaustutkimuksen tutkimustulokset koskevat vain tutkittua tapausta, eikä niillä siten 

ole laajempaa tieteellistä arvoa. Taustalla on ajatus siitä, että tieteellisen tutkimuksen 

tulee aina tavoitella tilastollista yleistettävyyttä. (Peuhkuri 2013, 130.) 

Puolustukseksi on puolestaan esitetty, kuinka tapaustutkimuksen yleistäminen vain 

eroaa tilastollisesta yleistämisestä, tai ettei yleistämisen pidä aina olla tutkimuksen 

tavoitteena, vaan tavoitteena voi yhtä hyvin olla yksittäisen ilmiön kuvailu. Jos 

tapaustutkimukselle hyväksytään useita tutkimuksellisia tavoitteita, ei voida esittää 

yhtä yleistämistä koskevaa ehdotonta ohjetta. (Peuhkuri 2013, 130–147). 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltava tapaus ei itsessään ole yleistettävissä, mutta voi 

antaa tukea aiemmalle tutkimukselle ja auttaa ymmärtämään paremmin erilaisia 

ilmiöitä, kuten leimahtavia julkisuuksia, osallistumista sosiaalisessa mediassa tai 

konvergenssikulttuuria. Peuhkuri (2013, 147) puolustaakin, kuinka tapahtumien ja 

niiden kontekstin tarkka kuvailu voi ilmiön selittäjänä ja tulkitsijana olla 
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vakuuttavampi, kuin yleisistä teorioista johdettujen hypoteesien varaan tehty 

yleistävä tutkimus. 

 

6.3 Lopuksi 

 

Tässä tutkimuksessa on pystytty vastaamaan ennalta asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin ja siten rakentamaan Me Too -kampanjan ympärille 

syntyneestä ilmiöstä kokonaiskuva. Ilmiön laajuudesta johtuen on tarkastelun 

ulkopuolelle kuitenkin jäänyt paljon mielenkiintoisia seikkoja. Pohdinnassa nostin jo 

esiin joitakin niistä. Ensimmäinen oli kiinnostus somekupliin ja niiden vaikutukseen 

ilmiöiden leviämiseen sosiaalisen median verkostoissa. Vastauksia tähän voisi lähteä 

etsimään verkostoanalyysin kautta. Toisena mieleeni heräsi kysymys koskien 

motivaatiota osallistua sisällön julkaisemiseen ja jakamiseen sosiaalisessa mediassa. 

Paras tapa olisi lähteä selvittämään asiaa haastattelututkimuksella. Me Too -

kampanjaa voisi myös tarkastella feministisen teorian, henkilökohtaisen politiikan ja 

digitaalisen voimistumisen näkökulmasta. Lisäksi mielenkiintoista olisi ottaa 

lähempään tarkasteluun eliitin ja median rooli osana sosiaalisen median ilmiöitä. 

Myös Duttonin (2009) kuvailema viides valtiomahti antaa kiinnostavia eväitä 

sosiaalisen median tutkimukselle. Voitaisiin kysyä, missä määrin osallistumisella voi 

saavuttaa aitoa vaikutusvaltaa vai pelkistyykö osallistuminen vain verkon kautta 

tapahtuvaksi mielipiteenilmaisuksi, klikkausaktivismiksi, jolla on vain vähäisiä 

todellisia vaikutuksia (Herkman 2011, 157). 

 

Me Too -kampanjan kohdalla lienee oikeutettua sanoa, että sillä on ollut todellisia 

yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kampanja antoi käsitteen, jolla puhua seksuaalisesta 

häirinnästä. Samalla se antoi kasvot seksuaaliselle häirinnälle – ja ne kasvot kuuluvat 

kaikille niille miljoonille ihmisille, jotka yhtyivät kampanjan sanomaan. Kampanjan 

vaikutuksesta seksuaalista häirintää ylläpitäneet yhteiskunnan piiloiset rakenteet 

alkoivat paljastua ja näyttäytymään ihmisille uudessa valossa. Vaikka siis 

esimerkiksi Morozov (2011, 180) kritisoi, ettei yksittäinen sosiaalisen median 

päivitys pysty saamaan aikaan konkreettista muutosta, Me Too osoitti muutoksen 

mahdolliseksi. Duttonin (2009, 8) kuvailema yksilöiden viestinnällinen valta näkyi 

ennen kaikkea siinä, miten kampanja onnistui sosiaalisen median aktiivisten 
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toimijoiden ansiosta nousemaan heikosta vastajulkisuudesta valtajulkisuuteen. 

Kuitenkin vasta valtamedian tartuttua aiheeseen, oli sen mahdollista politisoitua. 

Tämä osoittaa, että medialla on edelleen järkkymätön asema kolmantena 

valtiomahtina. Vastaavasti päätöksenteko tapahtuu edelleen politiikan sisäpiireissä ja 

instituutioissa (Herkman 2011, 160–173). 

 

Konkreettisia edistysaskelia seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi on jo tehty, mutta 

nähtäväksi jää, miten yhteiskunnan käytännöt tulevat kampanjan vaikutuksesta vielä 

muuttumaan. Tätä kirjoittaessa syyskuussa 2018 esimerkiksi suosittu suomalainen 

dokumentti- ja keskusteluohjelma Docventures teki ison Me Too -teemaisen 

ulostulon käynnistämällä #Stopnyt -kampanjan, jonka tavoitteena on siirtää Me Too 

keskustelutasolta käytäntöön ja lopettaa seksuaalinen häirintä jokaisessa 

suomalaisessa työpaikassa, oppilaitoksessa ja julkisessa instituutiossa (Yle 2018h). 

Muutos tapahtuu hitaasti, mistä kertoo myös se, että keskustelu jatkuu: Weinstein-

efekti ota vielä vuodenkaan kuluttua alkamisesta laantuakseen. Aihe kytee edelleen 

ja uudelleenleimahtelee aika ajoin erityisesti mediajulkisuuden vaikutuksesta. 

Uutisotsikkoihin nousee tasaiseen tahtiin uusia seksuaalisen häirinnän tapauksia ja 

siitä seuranneita virasta erottamisia ja oikeudenkäyntejä. Tilanne voi näyttäytyä 

monen silmiin lohduttomalta, kuten eräs Twitter-käyttäjä kuvailee: 

 

Montako #metoo -, #lääppijä- ym kampanjaa tarvitaan, että jengi herää, 

uskoo ja lakkaa vähättelemästä? 

 

Gladwell (2007, 272) kuitenkin korostaa, että leimahduspisteet tuovat mukanaan 

toiveikkuutta: 

 

“Loppujen lopuksi leimahduspisteet vahvistavat muutoksen mahdollisuuden 

ja älykkään toiminnan voiman. Katso maailmaa ympärilläsi. Se saattaa 

vaikuttaa järkkymättömältä, leppymättömältä paikalta. Se ei ole sitä. Aivan 

pienelläkin tönäisyllä – juuri oikeaan paikkaan – sen voi saada 

leimahtamaan.” 
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