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1 JOHDANTO 

 

Mietin joka päivä aamulla herätessä, miten jaksan selviytyä tulevasta päivästä. He-

rättyäni ajatus lähtee pois hetkeksi ja koen, että selviydyn poikkeusoloista ja yksi-

näisyydestä. Sitten taas epäilen jaksamistani. 

 

Näin kommentoi yksi tähän tutkimukseen osallistunut nuori poikkeusolojen aikana. Keväällä 

2020 elettiin historiallista aikaa, kun Covid-19 pandemian aiheuttamat poikkeusolot eristivät 

suomalaiset koteihinsa ensimmäisen kerran. Maaliskuun 12. päivänä Suomen hallitus ilmoitti 

ensimmäisen kerran rajoitustoimenpiteistä, jotka vaikuttivat jokaisen suomalaisen elämään. 

Hallitus antoi suositukset muun muassa harrastustoiminnan rajoittamiseksi, lomamatkojen 

siirtämiseksi ja siirtymisestä etätyöskentelyyn. Poikkeusolot tulivat virallisesti voimaan 

16.3.2020, minkä yhteydessä otettiin käyttöön osia valmiuslaista - ensimmäistä kertaa Suo-

men historian rauhan aikana. Poikkeusolojen seurauksena opetus niin peruskouluissa kuin 

korkeakouluissa siirtyi etäopetukseen ja opetus- sekä ruokailutilat suljettiin. Myös yli kym-

menen hengen julkiset kokoontumiset kiellettiin. Ravintolat, kahvilat, kirjastot ja monet 

muut palvelut suljettiin. (Helsingin Sanomat, 2020.) Maaliskuun loppuun mennessä yhteis-

kunta oli miltei pysähtynyt. Tästä alkoi kevät, jonka moni vietti pääosin neljän seinän sisällä. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on valottaa sitä, mitä nuorten arjessa tänä aikana tapahtui, millai-

nen kokemus poikkeuksellinen kevät oli, ja millainen rooli sosiaalisella medialla oli heidän 

selviytymisessään koronakeväästä 2020. Ensimmäisten poikkeusolojen vallitessa lapsilta ja 

nuorilta kerättiin kyselyaineistoa, jossa kuvataan heidän kokemuksia, mutta nämä selvitykset 

eivät ole niin syvääluotaavia, kuin mitä laadullisella tutkimuksella on mahdollisuus saavut-

taa. Niissä ei myöskään tarkasteltu tarkemmin somen käyttöä eikä sen roolia nuorten arjessa 

poikkeusolojen aikana. Pyrinkin tämän tutkielman avulla luomaan syvällisen, laadullisin me-

netelmin toteutetun analyysin siitä, millainen rooli sosiaalisella medialla oli nuorten selviy-

tymisessä poikkeusoloista.  
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Tämän tutkielman suunnittelu on aloitettu viikko sen jälkeen, kun Suomessa siirryttiin en-

simmäisen kerran poikkeusoloihin koronakriisin takia. Poikkeusolojen alettua ihmisten käy-

töksessä oli huomattavissa muutoksia ja erityisesti sosiaalisessa mediassa muutos näkyi siinä 

missä määrin ihmiset viettivät aikaansa somen parissa ja mitä he siellä julkaisivat. Sosiaali-

sen median käyttötavoista ja sen merkityksistä nuorten elämään kiinnostuneena en voinut 

olla tarttumatta aiheeseen sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Tästä käynnistyi tutkimus-

prosessi, jonka teema on vielä vuodenkin jälkeen ajankohtainen.  

 

Päätin kerätä nuorten kokemuksia poikkeusoloista suoraan heiltä itseltään sähköisten kyse-

lyjen avulla poikkeusolojen aikana. Poikkeusolot olivat Suomessa voimassa kolme kuukautta 

16.3.-15.6.2020 ja tänä aikana oli käytössä valmiuslaki (sosiaali- ja terveysministeriö, 2021). 

Analysoin nuorten avoimia vastauksia sisältävää aineistoa tarkastelemalla heidän kokemuk-

siaan ja tunteitaan korona-aikana sekä millainen rooli sosiaalisella medialla on mahdollisesti 

ollut poikkeusoloista selviytymisessä. Nuoria on pyydetty kyselyissä kuvailemaan kokemuk-

siaan sekä tilannettaan yleisesti, että erityisesti omaa ja muiden sosiaalisen median käyttöä. 

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii resilienssiä ja coping- eli selviytymisproses-

seja tarkasteleva tutkimus ja aineisto on analysoitu laadullisen teoriaohjaavan sisällönana-

lyysin menetelmin. 

  

Tutkielmani koostuu seitsemästä osasta. Johdannon jälkeen esittelen suomalaisten tahojen 

tekemien selvitysten tuloksia ja arvioita koronakriisin vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Näiden 

selvitysten esittelyn tavoitteena on luoda selkeä tilannekuva tämän tutkielman aikana eletystä 

tilanteesta ja kriisitilanteen vakavuudesta. Luvussa perustelen myös nuorten kokemusten laa-

dullisen tutkimuksen tarpeen. Kolmannessa ja neljännessä luvussa esittelen tutkielmani teo-

reettiset lähtökohdat aikaisemman kriisikirjallisuuden avulla. Neljännen luvun lopussa esi-

tellään myös kirjallisuuden pohjalta luodut tämän tutkielman tutkimuskysymykset. Tutkiel-

man teoreettisena viitekehyksenä toimii resilienssiä ja coping- eli selviytymisprosesseja tar-

kasteleva kriisitutkimus ja aineisto on analysoitu laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyy-

sin menetelmin. Laadullisen tutkimuksen perusteita, teoriaohjaavaaa sisällönanalyysiä ja ke-

räämääni aineistoa esitellään luvussa viisi. Kuudennessa luvussa esitellään teoriaohjaavan 



3 

 

sisällönanalyysin tulokset: ensin tarkastelemalla syntyneitä luokkia, minkä jälkeen luokista 

muodostetaan poikkeusolojen aikaisen somen käytön malli, joka kuvaa aineistosta rakentu-

neita somen rooleja, käytön kolmea vaihetta ja kolmea käyttäjäprofiilia. Viimeistelen tutkiel-

mani pohdintaan, jossa tarkastelen tuloksiani aikaisempaan tutkimukseen verraten ja tutkiel-

mani luotettavuutta sekä rajoituksia. Lopuksi pohdin vielä tutkielman tulosten merkitystä ja 

jatkotutkimusmahdollisuuksia koronakriisin jatkuessa jo yli vuoden ajan. 

 

Käytän tutkielmassa Covid-19-koronaviruspandemian johdosta asetettua poikkeusolojen ai-

kaa keväällä 2020 nimellä koronakevät, koronakriisi tai yleisesti poikkeusolot. Viittaan sosi-

aaliseen mediaan tekstissä lyhenteellä some.  

 

2 KORONAKRIISIN VAIKUTUKSET SUOMALAISIIN LAPSIIN JA NUORIIN 

Valtioneuvoston tiedepaneelin (Laatikainen ym., 2020) mukaan koronaepidemialla tulee ole-

maan monia kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten terveydelle, hyvinvoinnille ja oppimi-

selle. Alustavan arvion mukaan rajoitustoimien kielteiset vaikutukset toisen ja kolmannen 

asteen opiskelijoille sekä vastavalmistuneille tulevat näkymään oppimisen hidastumisena, 

sosiaalisina ja terveydellisinä ongelmina, eriarvoisuutena, työhön ja jatko-opiskeluun sijoit-

tumisessa ja mielenterveysongelmina. Asiantuntijat (opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020) 

ovat arvioineet, että epidemiasta voi muodostua lamauttava sukupolvikokemus. Sukupolven 

suhde yhteiskuntaan, sen arvoihin ja rakenteisiin rakentuu nimenomaan nuoruudessa. Suo-

malainen sukupolvia koskeva tutkimus on osoittanut, että syvän kriisin (lama, nälkä, sodat, 

terveys tai talous) ajoittuminen nuoruusvuosiin voi aiheuttaa sosialisaation suistumisen rai-

teiltaan, jolloin aikuisuudessa tarvittavia pääomia jää hankkimatta - ja sukupolvi ikään kuin 

“jähmettyy” paikalleen. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2020) raportin mukaan, jotta jo val-

miiksi tulevaisuutensa epävarmaksi kokeva nuori sukupolvi ei kriisin johdosta jähmety ja 

lamaannu, on jälkihoito erittäin tärkeää - erityisesti syrjässä ja reunalla olevien osalta.  
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Koronakeväänä eri tahot toteuttivat aktiivisesti kyselyitä nuorille. Nuortenmedia Demi, Suo-

men nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Väestöliitto, Pelastakaa lapset ja Nuorten mielenter-

veysseura Yeesi toteuttivat Laajan #MPKorona-kyselyn 27.3.-3.4.2020 välisenä aikana, jo-

hon osallistui yhteensä 2200 13–29-vuotiasta nuorta. Kyselyn mukaan selvä enemmistö nuo-

rista kärsi koronatilanteen vaikutuksista. Jopa 68 % 13–19-vuotiaista vastaajista kertoi, että 

koronavirus oli tuonut elämään huolia tai ongelmia tai pahentanut olemassa olevia. Ko-

ronaviruksen aiheuttamia tunteita ja ongelmia nousi kyselyssä esiin seuraavasti: 72 % vas-

taajista koki ahdistavaa oloa, 69 % kertoi ongelmaksi liiallisen netin, somen tai puhelimen 

käytön, 68 % vastasi kokevansa tylsyyttä ja 64 % yksinäisyyttä. Yli puolet vastaajista koki 

jaksamattomuutta, 56 % koulunkäynnin haasteita ja 56 % väsymystä. Lisäksi kyselyssä esille 

nousivat keskittymisvaikeudet, mielialan vaihtelut ja uniongelmat. Nuoret olivat kertoneet, 

että heille oli erityisen tärkeää ylläpitää sosiaalisia suhteita netin välityksellä, mikä myös 

helpotti omaa oloa. (#MPKorona, 2020.)  

 

Pelastakaa Lapset ry toteutti 6.4.-26.4.2020 välisenä aikana “Lapsen ääni 2020” -kyselytut-

kimuksen (N=3129), jossa selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia poik-

keusoloista arjen, koulunkäynnin, henkisen hyvinvoinnin, vapaa-ajan ja harrastusten näkö-

kulmasta. Vastaajista 55 % koki olevansa poikkeusolojen vuoksi aiempaa yksinäisempi ja 27 

% koki henkisen hyvinvointinsa erittäin huonoksi tai melko huonoksi. Keskeisenä ja hälyt-

tävänä tuloksena oli myös se, että matalatuloisten perheiden lapsilla vastaava luku oli 43 %. 

Myös näissä Lapsen ääni 2020-kyselytutkimuksen tuloksissa korostui nuorten yksinäisyys. 

83 % vastanneista lapsista kertoi kokeneensa ystävyyssuhteiden ylläpitämisen vähintään hie-

man haastavaksi poikkeusolojen aikana. Useampi kuin joka kolmas (36 %) koki ystävyys-

suhteiden ylläpitämisen erittäin tai melko haastavaksi. Sekä #MPKorona-kyselyn että Lapsen 

ääni 2020-kyselytutkimuksen tuloksissa korostuivat etäopiskelun vaikutukset lasten ja nuor-

ten elämään. 62 % lapsista kertoi Lapsen ääni 2020-kyselyssä koulunkäyntiin ja opiskeluun 

liittyvien asioiden stressanneen enemmän etäopetuksen aikana. Sekä Lapsen ääni 2020- että 

#MPKorona-kyselyssä nousi esille, että etäopiskelu koettiin rankaksi. Lisäksi Planin (2020) 

verkkoväkivaltaa koskevassa “Free to be online?” -tutkimuksessa suomalaisista tytöistä 22 

% kertoi verkkohäirinnän lisääntyneen koronapandemian aikana.  



5 

 

Esiteltyjen selvitysten ja raporttien valossa voidaan nähdä, että koronaepidemialla on ollut 

merkittäviä vaikutuksia nuorten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, opiskeluun, ar-

keen ja somen käyttöön. Lisäksi tutkimukset nostavat esille koronakriisin vaikutusten tutki-

muksen tärkeyden, sillä meneillä oleva pandemia on laajuudeltaan, kestoltaan ja rajoittamis-

toimenpiteiltään hyvin poikkeuksellinen ja siitä saadut kokemukset voivat auttaa selviyty-

mään jatkossa paremmin vastaavanlaisista uusista kriiseistä. Erityisesti nuorten kokemusten 

tutkiminen on tärkeää, sillä kuten opetus- ja kulttuuriministeriön (2020) raportissa tuotiin 

esille, tästä kriisistä voi muodostua kauaskantoinen lamauttava sukupolvikokemus. Vaikka 

suomalaisten lasten ja nuorten keskuudessa toteutettiin kyselyitä kevään 2020 aikana, eivät 

niissä laadullisesta näkökulmasta täysin välity heidän oma äänensä. Lapsen ääni 2020-kyse-

lyssä painotettiin tilastollisia lukuja eikä siinä tutkittu somen käyttöä poikkeusolojen aikana 

lainkaan. Avoimia vastauksia tuotiin esille pääosin perhetilanteeseen, koulunkäyntiin ja arjen 

muutoksiin liittyvissä vastauksissa. #MPKorona-kyselyssä tuotiin esille nuorten lisääntynyt 

somen tai puhelimen käyttö sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito netin välityksellä, kuten vi-

deopuheluin. Somen merkitystä tämän kaiken keskellä ei kuitenkaan oteta huomioon sen 

enempää eikä nuorten kokemuksia avata tiivistyksiä tarkemmin.  

 

Tässä tutkimuksessa haluankin syventää nuorten kokemuksia ja somen roolia heidän elämäs-

sään poikkeusolojen aikana. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty samoihin aikoihin kuin 

edellä mainittujen selvitysten aineistot, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 

tarkemmin somen roolia nuorten selviytymisessä koronakeväästä 2020 heidän omien kerto-

mustensa kautta. Tässä luvussa on myös pohjustettu nuorten tilannetta poikkeusolojen ai-

kana. Selvitysten valossa voidaan nähdä, että poikkeusolot vaikuttivat lapsiin ja nuoriin mo-

nin eri tavoin altistaen heidät erilaisille sosiaalisille ja hyvinvointiin liittyville riskeille. Sel-

vitysten valossa nuorten yksinäisyys, ahdistus, liiallinen netin ja puhelimen käyttö sekä ko-

ettu huonontunut henkinen hyvinvointi antaa aihetta syvällisemmälle tarkastelulle. Nämä sel-

vitykset eivät myöskään avanneet sitä, millainen rooli somella oli tämän kaiken keskellä, 

mikä luo tälle tutkielmalle oman paikkansa selvitysten joukossa.  
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3 KRIISIKIRJALLISUUDEN TARKASTELUA JA TEOREETTISTEN KÄSITTEI-

DEN VALITSEMINEN  

 

Tässä luvussa tarkastellaan kriiseihin liittyvää sosiaalipsykologisesti relevanttia tutkimuskir-

jallisuutta. Olen rajannut tutkimuskirjallisuuden koskemaan globaaleja kriisejä, luonnonka-

tastrofeja ja pandemioita. Tästä tutkielmasta on rajattu kokonaan pois ihmisen luonnolliseen 

kehitykseen ja kasvuun liittyvä kehitys- tai elämänkriisejä (Cullberg, 1991, s. 17) koskeva 

tutkimus ja esimerkiksi parisuhteisiin (Kaikkonen, 2015; Ranssi-Matikainen, 2012) sekä lä-

heisen itsemurhaan (Marjamäki, 2007) liittyvä kirjallisuus. Ymmärtääksemme koronakriisin 

vaikutukset yksilöön ja yhteisöihin, on tarkasteltava ensin, mitä pandemioiden edustama ter-

veysuhka merkitsee näillä tasoilla. Tässä luvussa tarkastellaan erityisesti pandemioihin ja 

terveyteen liittyvien kriisien sosiaalisia, taloudellisia ja psykologisia vaikutuksia.  

 

Cullbergin (1991, s. 12) mukaan kriisin käsite määritellään eri konteksteissa eri tavoin. Kie-

litoimiston sanakirja (2021) määrittelee “kriisin” sanoilla “vaarallinen tilanne, murros, kär-

jistys, käänne(kohta)”. Tässä tutkielmassa tullaan tarkastelemaan kriisiä erityisesti psyykki-

sen kriisin näkökulmasta, millä tarkoitetaan ennalta arvaamattoman tapahtuman tai äkillisen 

elämäntilanteen muutoksen edessä koettua tunnetta siitä, etteivät yksilön aikaisemmat koke-

mukset tai reagointitavat riitä kriisistä selviytymiseen. Tällaisessa tilanteessa yksilö pyrkii 

etsimään uusia selviytymiskeinoja. (Cullberg, 1991; Roberts, 2005.) Tässä tutkielmassa tar-

kastelun kohteena ovat yksilön löytämät uudet selviytymiskeinot sosiaalisessa mediassa ko-

ronakriisin iskettyä äkillisesti.  

 

Tämän tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii resilienssi ja coping- eli selviytymis-

prosesseja tarkasteleva tutkimus. Työhön on valittu nimenomaan kriisejä ja katastrofeja kä-

sittelevää selviytymistutkimusta. Koronapandemia määritellään aikamme merkittävimmäksi 

maailmanlaajuiseksi terveyskriisiksi ja suurimmaksi haasteeksi, jonka olemme kohdanneet 

toisen maailmansodan jälkeen (UNDP, 2020). Tässä tutkielmassa lähdetään siitä lähtökoh-

dasta, että yksilön coping- eli selviytymisprosessi tapahtuu sosiaalisessa ja kulttuurisessa 
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kontekstissa (Aldwin, 2007). Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten some toimi resiliens-

sin lähteenä ja auttoi nuoria selviytymään koronakeväästä. Ensin on ymmärrettävä millainen 

vaikutus kriiseillä on ihmisiin, sekä miten resilienssiä ja copingia käsittelevä tutkimus näyt-

täytyy kriisien kontekstissa. Myöhemmin luvuissa 4.3 ja 4.4 resilienssin ja copingin käsitteet 

tullaan liittämään somea käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. 

 

3.1 Kriisien vaikutukset yksilöihin ja ryhmiin  

Maailma, jossa elämme, on yhä alttiimpi mahdollisille katastrofeille ja kriiseille. Kyvyttö-

myys reagoida tehokkaasti ja nopeasti kriisiin voi pahimmassa tapauksessa tuhota koko yh-

teisön, yritykset ja teollisuuden koko maassa tai globaalisti. Erityisesti kriisit, joiden sisältö 

nähdään epävarmana ja epätodennäköisinä (tarttuvuuden tai altistumisen kannalta) asettavat 

haasteita viranomaisille niiden hallitsemiseksi. Tällaisia kriisejä, joihin liittyy paljon epävar-

muutta ja uhkia kansalaisia kohtaan ovat terrorismi, luonnonkatastrofit, taudit, elintarvikkei-

den saastuminen ja tuotteiden puutteet sekä pandemiat. (Pennings & Grossman, 2008.) 

OECD:n tutkijat (2011) tarkastelivat viittä potentiaalista kriisin riskiä: 1) kriittiseen infra-

struktuuriin kohdistuvaa nettihyökkäystä, 2) finanssikriisiä, 3) pandemiaa, 4) sosioekonomi-

sia levottomuuksia ja 5) magneettimyrskyä. Tutkijat arvioivat kriisien vaikutusten kasvavan 

erityisesti sen takia, koska maailma on entistä tiiviimmin verkottunut ja data, ihmiset sekä 

tavarat kulkevat entistä nopeammin. 

 

Pandemioilla on paljon yhteistä muihin katastrofeihin: ne ovat arvaamattomia, vaikuttavat 

yhteisöihin, niihin liittyy kuolemantapauksia ja pysyviä vaikutuksia. Pandemiat kuitenkin 

eroavat muista katastrofeista sen suhteen, että ne vaativat usein yksilöiltä eristäytymistä ja 

karanteeneja. (Sprang & Silman, 2013.) Keväällä 12.3.2020 Suomen hallitus suositteli en-

simmäistä kertaa kansalaisia rajoittamaan kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikon-

takteja vapaa-ajalla ja jäämään etätöihin mahdollisuuksien mukaan. Tämän jälkeen suoma-

laiset lapset ja nuoret siirtyivät myös etäopetukseen, eli eristäytymistä tapahtui laajasti koko 

väestön keskuudessa. 
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McKibbin ja Sidorenko (2006) ovat jo tämän vuosituhannen alussa ennakoineet, että in-

fluenssapandemia vaikuttaisi globaaliin talouteen eri tasoilla. Pandemian vaikutuksia voitai-

siin nähdä 1) työvoiman eriasteisena vähenemisenä kuolleisuuden ja sairastumisten johdosta, 

2) kustannusten nousuna liiketoiminnassa, 3) kuluttajien mieltymysten siirtymisenä pois kai-

kista alttiimmilta aloilta ja 4) sijoittajien uudelleenarviointeina hallitusten toimien tarkkailun 

seurauksena. Tutkijoiden (Qiu, Rutherfor, Mao & Chu, 2017) mukaan jopa lievällä pande-

mialla tulisi olemaan merkittäviä seurauksia globaalille taloudelle. Talouden heikkenemisen 

myötä vaikutukset näkyvät monilla ihmisten elämään vaikuttavilla osa-alueilla, kuten erilai-

sissa terveyspalveluissa. Esimerkiksi Kreikan talouskriisi vaikutti suuresti mielenterveyspal-

velujen mahdollisuuksiin vastata kansalaisten tarpeisiin. Kreikan julkinen sektori ja voittoa 

tavoittelemattomat mielenterveyden palveluja tarjoavat yritykset joutuivat supistamaan toi-

mintojaan, sulkemaan toimipisteensä tai vähentämään henkilökuntaa. Valtion mielenterveys-

palveluihin kohdistama rahoitus väheni 20 % vuosien 2010 ja 2011 välillä ja jopa 55 % 2011 

ja 2012 välillä. Lisäksi jouduttiin luopumaan esimerkiksi suunnitelmista kehittää lasten psy-

kiatrisia palveluita. (Kentikelenis, Karanikolos, Reeves, McKee & Stuckler, 2014.)  

 

3.2 Koronakriisin psykologiset ja sosiaalipsykologiset vaikutukset 

Tässä luvussa tarkastellaan ajankohtaista maailmanlaajuista Covid-19 pandemiaan liittyvää 

tutkimusta. Tähän on valittu erityisesti koronakriisin aikaista eristäytymistä ja karanteeneja 

koskevaa psykologisia ja sosiaalipsykologisia vaikutuksia selvittävää tutkimusta sekä re-

silienssiä ja coping-mekanismeja käsittelevää empiiristä tutkimusta. 

 

Cao ym. (2020) tutkivat kiinalaisten opiskelijoiden psykologista tilaa koronakriisin aikana ja 

erityisesti niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän ahdistukseensa. Tutkijat keräsivät 7143 

vastaajan anonyymin kyselyaineiston. Kyselylomake luotiin 7 kohdan Generalized Anxiety 

Disorder Scale (GAD-7) -mittarin pohjalta, joka on yksi yleisimmin käytetyistä välineistä 

ahdistuneisuushäiriöiden havaitsemiseen ja seulontaan. Tulokset osoittivat, että 24,9 % opis-

kelijoista koki ahdistusta koronakriisistä johtuen. Vanhempien luona asuminen ja perheen 

vakaat tulot olivat suojaavia tekijöitä ahdistusta vastaan. Koronaan liittyvät stressitekijät, joi-

hin sisältyivät taloudelliset stressitekijät, vaikutukset jokapäiväiseen elämään ja akateemiset 
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viivästykset, liittyivät positiivisesti kiinalaisten korkeakouluopiskelijoiden ahdistuneisuusoi-

reiden tasoon koronaepidemian aikana, kun taas sosiaalinen tuki korreloi negatiivisesti hei-

dän ahdistuksensa kanssa.  

 

Koronakevään 2020 poikkeusolojen aikana ihmiset noudattivat sosiaalista etäisyyttä ja py-

syttelivät kotonaan karanteeninomaisissa olosuhteissa. Hawryluck ym. (2004) tutkivat 

SARS-epidemian aikana Torontossa karanteenin psykologisia vaikutuksia. Tutkimuksen ta-

voitteena oli kerätä karanteenissa olevien henkilöiden kokemuksia, jotta paremmin ymmär-

rettäisiin heidän tarpeitaan ja huolenaiheitaan. Tutkijoiden mukaan tieto on kriittisen tärkeää, 

jos nykyaikainen karanteeni olisi tulevaisuudessa tehokkain tautien torjuntastrategia. Lisäksi 

karanteenin haitallisia vaikutuksia, kuten psykologisia vaikutuksia ei ollut aiemmin vielä tar-

kasteltu. Kaikki vastaajista kuvailivat eristäytymisen tunteita - erityisesti sosiaalisen ja fyy-

sisen kontaktin puute perheenjäsenten kanssa todettiin vaikeaksi. Tulokset osoittivat, että 

huomattava osa karanteeniin asetetuista henkilöistä koki ahdistusta ja PTSD:n sekä masen-

nuksen oireita. Karanteenin kesto oli merkittävällä tavalla yhteydessä lisääntyneisiin PTSD-

oireisiin. Vaikka karanteeniin asetetut henkilöt kokivat sekä PTSD:n että masennuksen oi-

reita, tutkijat tuovat esille, etteivät mittaamiseen käytetyt asteikot riitä vahvistamaan näitä 

diagnooseja. Diagnoosin vahvistamiseksi olisi tarvittu jäsenneltyjä (strukturoituja) diagnos-

tisia haastatteluja, mikä ei anonyymin kyselylomakkeen yhteydessä ollut mahdollista. Tutki-

jat tuovat esille sen, että tulevissa tutkimuksissa tulisi arvioida henkilöiden muita psykologi-

sia reaktioita, kuten pelkoa, vihaa, syyllisyyttä ja leimautumista. (Hawryluck ym., 2004)  

 

Koronakriisin iskettyä Brooks ym. (2020) koostivat katsauksen karanteenin psykologisista 

vaikutuksista. Suurimmassa osassa tarkasteltuja tutkimuksia karanteenin vaikutuksista seu-

rasi negatiivisia psykologisia vaikutuksia, joita olivat traumaperäiset stressioireet, sekavuus 

ja vihan tunne. Stressitekijöihin sisältyivät tartuntapelot, pidempi karanteenin kesto, riittä-

mätön tieto, taloudelliset menetykset, stigmat ja turhautuminen sekä ikävystyminen. Jotkut 

tutkijat ovat ehdottaneet karanteenien aiheuttavan hyvin pitkäaikaisiakin vaikutuksia. Tut-

kielman tekohetkellä osa suomalaisista on ollut etätöissä ja -opinnoissa jo vuoden ja elänyt 
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satunnaisesti karanteeninomaisissa oloissa. Brooksin ym. (2020) katsauksen perusteella ka-

ranteenin pitkäaikaiset psykologiset vaikutukset voivat tulla kyseeseen, kun karanteeni pit-

kittyy. 

 

Portugalissa tutkittiin yli kuudensadan 16–24-vuotiaan nuoren kokemuksia koronaeristyksen 

aikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella ja tulokset osoittivat 

psykologiseen hyvinvointiin liittyen sen, että eristyksen aikana nuorilla oli aikaa tehdä itselle 

mieluisia ja kehittäviä asioita, mutta toisaalta heillä esiintyi enemmän masennuksen, ahdis-

tuksen ja yksinäisyyden oireita sekä enemmän päivittäistä ruutuaikaa ja päihteiden käyttöä. 

Sosiaalisista tekijöistä tuloksissa korostuivat perheen konfliktien ja erimielisyyksien kasvu, 

tärkeiden elämänhetkien, kontaktien ja sosiaalisten taitojen puuttuminen. Tutkijoiden mu-

kaan nuorten selviytymiskeinoina (coping strategies) toimivat tilanteen kohtaaminen positii-

visella asenteella, mieluisten aktiviteettien ylläpitäminen, yhteydenpito läheisiin ja ystäviin 

sekä rutiinien ylläpito. (Branquinho, Kelly, Arevalo, Santos & Gaspar de Matos, 2020.)  

Asmundson ym. (2020) halusivat selvittää ovatko olemassa olevista mielenterveysongel-

mista (mental health conditions), kuten ahdistuksesta ja mielialahäiriöstä kärsivät alttiimpia 

koronaviruksesta aiheutuvalle stressille ja miten olemassa olevat mielenterveyden häiriöt 

vaikuttavat selviytymiskeinoihin (coping). Tutkijat arvioivat Covid-19:een liittyvää stressiä, 

itsensä eristämisestä aiheutuvia stressitekijöitä ja selviytymistä niillä, joilla on ensisijainen 

ahdistukseen liittyvä diagnoosi, ensisijainen mielialahäiriön diagnoosi ja niitä, joilla ei ole 

todettu mielenterveyshäiriötä. Tulokset osoittivat, että ne, joilla oli ennestään ahdistukseen 

tai mielialahäiriöön liittyviä mielenterveyshäiriöitä, ilmeni korkeampaa Covid-19:sta liitty-

vää stressiä kuin niillä, joilla ei ennestään ollut mielenterveydenhäiriöitä. Lisäksi ne, joilla 

oli ennestään ahdistukseen liittyvä diagnoosi tai mielialahäiriö eristäytyivät (self-isolate) to-

dennäköisemmin kuin ne, joilla ei ollut aiemmin todettuja mielenterveyshäiriöitä. 

 

3.3 Resilienssi ja coping tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä 

Tämän tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii kriisikirjallisuudesta haetut resiliens-

sin ja copingin käsitteet. Resilienssin käsite kuvaa joustavuutta, jolla yksilö palautuu tietyn 
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stressaavan tapahtuman jälkeen. Yksinkertaistaen, lisääntynyt resilienssi tarkoittaa suurem-

man stressin määrän sietämistä ja nopeampaa palautumista stressaavan tilanteen jälkeen il-

man suurempia muutoksia, hajoamista tai pysyvää vahingoittumista – toisin sanoen palaa-

mista mahdollisimman normaaliksi. Kriisitilanteissa erityisesti uudelleen organisoituminen 

liittyy resilienssin vahvuuteen. Stressillä tarkoitetaan tässä yhteydessä niin kroonista vai-

keutta kuin akuuttia kriisiä ihmisen elämässä. Resilienssin käsitettä havainnollistetaan usein 

tekniikassa käytetyn joustavuuden kautta; siinä tarkastellaan, kuinka nopeasti kohde palaa 

alkutilaan sen jälkeen, kun on käsitellyt suurimman mahdollisen häiriötilan. (Martin-Breen 

& Anderies, 2011, s. 6.)  

  

Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa on yleisesti tunnustettu, että yksilöiden resilienssi on hy-

vin korkea kriisien aikana ja niiden jälkeen (Helsloot & Ruitenberg, 2004; Scanlon, Helsloot 

& Groenendaal, 2014). Manyena (2006) on tutkinut erityisesti yhteisöjen, systeemien ja yh-

teiskuntien resilienssiä kriisitilanteissa. Hänen tutkimuksestaan käy kuitenkin ilmi, ettei re-

silienssi ole hyödyllinen ainoastaan suuriin yhteisöihin viitatessa, vaan sitä voidaan soveltaa 

myös yksilötasolla. Valtioneuvoston tiedepaneelin raportissakin (Laatikainen ym., 2020) tar-

kastellaan resilienssiä yhteiskunnan tasolla. Raportissa huomioidaan, että yhteiskunnan re-

silienssi rakentuu siinä toimivien organisaatioiden, yhteisöjen ja yksilöiden resilienssin va-

raan. Sakurain ja Chughtain (2020) mukaan kriisit ovat resilienssin testi, koska ne vaikuttavat 

yhteiskuntaan odottamattomilla tavoilla ja koronakriisi onkin osoittanut, että resilienssiä on 

edistettävä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.  

  

Samuelssonin, Barthelin, Coldingin, Macassan ja Giustin (2020) mukaan koronapandemian 

suuret ja äkilliset häiriöt ihmisten jokapäiväisessä elämässä vaikuttavat erityisesti kaupun-

geissa asuvien hyvinvointiin. Tutkijat väittävätkin, että näiden poikkeusolojen ja eristäyty-

misen aikana urbaani luonto toimii resilienssin lähteenä kaupunkilaisten hyvinvoinnin säi-

lyttämisessä. Tutkijoiden väitteen taustalla on ajatus siitä, että vapaaehtoisen sosiaalisen etäi-

syyden (social distancing) olosuhteissa, joissa ihmisten sallitaan edelleen käydä ulkona, kau-

pungin luontoalueet voivat tarjota ihmisille mahdollisuuden paeta kotiaan, ylläpitää sosiaali-

sia suhteitaan etäisyyden päästä ja pysyä yhteydessä “ulkomaailmaan”.  
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Resilienssin käsitettä voidaan tarkastella sopeutumisen ja copingin käsitteiden yhteydessä. 

Sopeutumisella viitataan tässä yhteydessä sopeutumiseen jonkin muutoksen edessä. Se voi 

olla negatiivista, neutraalia tai positiivista ja muutos voi pohjautua välittömiin olosuhteisiin, 

aiempien olosuhteiden tuntemukseen tai uuden tiedon perusteella tehtyihin ennustettuihin 

olosuhteisiin. Sopeutumista voi tapahtua niin yksilön, yhteiskunnan kuin lajin tasolla. (Mar-

tin-Breen & Anderie, 2011.) Resilienssi on yhteydessä copingiin, joka voidaan nähdä tietyn-

laisena sopeutumisen prosessina. Coping, eli selviytyminen, on määritelty tutkimuskirjalli-

suudessa tilanteesta riippuen eri tavoin, mutta se viittaa yleensä tietoiseen, tarkoitukselliseen 

käyttäytymiseen tai kognitioihin, jotka on aloitettu vastauksena kroonisesti stressaavaan ti-

lanteeseen tai jonkin stressaavan elämäntapahtuman jälkeen. (Eckenrode, 2013.) Jatkuvan 

coping-strategian käyttäminen taas vaatii yksilön tai järjestelmän resilienssiä, minkä pohjalta 

resilienssi on tärkeässä osassa copingia tarkasteltaessa. Tietyn coping-strategian mukaisesti 

toimiminen kriisi- tai uhkatilanteessa taas voi muuttaa yksilön tai järjestelmän toimintaa 

eteenpäin. (Martin-Breen & Anderie, 2011.)  

  

Coping sisältää ajatukset ja käyttäytymisen, joiden kautta ihmiset reagoivat stressaaviin olo-

suhteisiin ja suojelevat omaa psyykkistä hyvinvointiaan (Pearlin & Schooler, 1978; Spence, 

Lachlan & Burke, 2007). Manyena (2006) lisää, että coping-keinot ovat vain tapa hallita 

psykologisesti stressaavaa tapahtumaa, kun taas resilienssi ulottuu kauemmaksi näistä mini-

maalisista reaktioista. Resilienssi kuvaa siis kykyä palata alkuperäiseen tilaan tai saavuttaa 

“psykologinen homeostaasi”, kun taas coping-keinot ovat vain vähimmäismäärä toimintoja, 

ettei yksilö huku tilanteessa. Onnistuneen copingin nähdään tapahtuvan, kun henkilö pystyy 

vähentämään emotionaalista, psykologista ja fyysistä taakkaa, joka liittyy stressaavaan elä-

mäntilanteeseen (Snyder & Dinoff, 1999, s. 5). 

  

Copingiin ja kriiseistä selviytymiseen vaikuttavat niin yksilölliset kuin kulttuurisetkin tekijät. 

Aldwin (2007, s. 242-248) painottaakin, ettei coping koskaan tapahdu tyhjiössä vaan kult-

tuurisesti muuttuvassa kontekstissa ja esittelee sosiokulttuurisen lähestymistavan stressin, 

copingin ja sopeutumisen tarkasteluun. Näkökulman mukaan yksilön copingiin vaikuttaa 
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neljä tekijää: 1) stressin arviointi, 2) yksilön resurssit, 3) kulttuuristen resurssien saatavuus 

ja 4) muiden ihmisten reaktiot. Mallissa selviytymisellä voi olla myös kulttuurisia ja sosiaa-

lisia tuloksia, kun ihmiset luovat tai muokkaavat ympärillään olevia kulttuurisia instituutioita 

tarjoamaan selviytymiskeinon myös suuremmalle ryhmälle. 

  

Jin (2010) tuo esille tunteiden merkityksen valittuihin coping-keinoihin. Tutkimuksessa sel-

vitettiin ihmisten kriisin hallittavuuteen liittyvien arvioiden vaikutusta heidän emotionaalisiin 

reaktioihinsa ja valittuihin coping-keinoihinsa. Kriisien monimutkaisuuden vuoksi kriisitilan-

teissa koetaan todennäköisesti erilaisia tunteita samanaikaisesti ja eri voimakkuuksina. Tut-

kimuksen mukaan ihmiset kokevat kriiseissä eniten vihaa, jos kriisin ajatellaan olleen helposti 

ennakoitavissa ja ehkäistävissä. Vihan rinnalla koetaan usein surua. Pelkoa tunnetaan eniten 

silloin, kun kriisi koetaan arvaamattomaksi ja hallitsemattomaksi. Ahdistuksen tunne taas 

nähtiin “oletuksena” kaikissa kriisitilanteissa, eikä sitä tässä tutkimuksessa mitattu erikseen. 

Jinin (2010) tutkimuksessa selvisi, etteivät ihmiset passiivisesti vastaanota tai reagoi median 

tai organisaatioiden kriisiviestintään tai informaatioon, vaan alkavat aktiivisesti toteuttamaan 

erilaisia coping-keinojaan. Coping-keinojen käytöllä pyritään saamaan tilanteeseen selvyyttä 

tai emotionaalista helpotusta, mukauttamaan ajattelutapaa stressin vähentämiseksi tai vain 

yksinkertaisesti irrottamaan itsensä stressaavasta tilanteesta. Tutkimuksessa esiintyi kahdek-

saa eri coping-keinoa, jotka ovat toiminta, rationaalinen ajattelu, emotionaalinen tuki, instru-

mentaalinen tuki, emotionaalinen tuuletus, välttely, positiivinen ajattelu ja kieltäminen. 

  

Selviytyminen on läheisesti sidoksissa viestintäkäytäntöihin. Pennebaker ja Harber (1993) 

jaottelivat San Fanciscon vuoden 1989 maanjäristyksen jälkeen kolme selviytymisen tasoa: 

hätävaiheen, estovaiheen ja sopeutumisvaiheen. Hätävaiheessa ihmiset ajattelevat ja puhuvat 

kokemuksistaan, kun taas estovaiheessa ihmiset jatkavat tapahtuman ajattelua, mutta eivät 

puhu siitä enää niin paljon. Sopeutumisvaiheessa taas ei enää ajatella tai puhuta traumaatti-

sesta kokemuksesta. Tutkimuksessa nähtiin, että viestinnällä on merkittävä rooli yhteisölli-

sen selviytymisen kaikilla eri tasoilla. Jos taas yksilöllä ei ole lainkaan mahdollisuutta puhua 

muiden kanssa kokemuksistaan, mutta hän jatkaa kokemusten ajattelua, on hänellä suurempi 

riski erilaisille psykologisille ja terveydellisille ongelmille. (Pennebaker & Harber, 1993.) 
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Selviytymiseen liittyviä viestintäkäytäntöjä tullaan tarkastelemaan sosiaalisen median kon-

tekstissa vielä tarkemmin luvussa 4.3. 

 

Tässä tutkielmassa tullaan käyttämään resilienssin ja copingin käsitteitä teoreettisena viite-

kehyksenä analyysivaiheessa. Tutkimuksen aineistoa tullaan tarkastelemaan edellä mainittu-

jen käsitteiden ja teemojen avulla sekä luomaan aineistosta selviytymiskirjallisuuden valossa 

laadullinen teoreettinen malli, joka kuvaa poikkeusolojen aikaista somen käyttöä. Kuten tässä 

luvussa on tuotu ilmi, resilienssin ja copingin käsitteet nivoutuvat vahvasti toisiinsa. Käsit-

teiden valossa on myös mahdollista tarkastella sekä yksilö- että yhteisötasolla joustavuutta 

kriisin aikana ja siitä selviytymistä. 

 

4 SOSIAALISEN MEDIAN ROOLI KORONAKRIISIN AIKANA 

Nuorten siirtyessä etäopetukseen tai -työhön ja suositus lähikontaktien välttämisestä johti 

siihen, että nuorilla oli enemmän aikaa olla kotona ja käyttää somea. Lisäksi lähes kaikki 

vuorovaikutus siirtyi someen. Tässä luvussa tarkastellaan ensin somea sosiaalipsykologisesta 

näkökulmasta ja nuorten somen käyttöä. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan, miltä so-

men käyttö näyttäytyy kriisikirjallisuudessa ja esitellään tuoretta korona-ajan somen käyt-

töön liittyvää tutkimusta. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta tehtyjen havaintojen pohjalta lu-

vun lopussa esitellään, miten tutkimuskysymykset on muotoiltu.  

Katastrofin tai kriisin iskettyä, ihmiset alkavat etsimään tietoa. Nykyään ihmiset eivät käytä 

enää vain perinteisiä tiedotusvälineitä, kuten radiota tai televisiota vaan etsivät aktiivisesti 

tietoa myös somesta. Some tarjoaakin alustan, jolla jakaa tietoa eri muodoissa; tekstiä, kuvia, 

ääntä tai videota. Vuorovaikutteista viestintää käydään somessa myös laajemmin, kun mu-

kaan pääsevät niin yksilöt, ryhmät kuin organisaatiotkin. (Alexander 2014; Palen, 2008.) 

Koska tässä tutkielmassa tarkastellaan nuorten somen käyttöä poikkeusolojen aikana, tullaan 

seuraavaksi esitelty tutkimuskirjallisuus rajaamaan käsitteen määrittelyn jälkeen somen käyt-

töön nimenomaan kriisitilanteissa. 
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4.1 Sosiaalisen median käsitteen sosiaalipsykologinen tarkastelu 

Tilastokeskuksen (2019) tekemän selvityksen mukaan, kaikki 16–44-vuotiaat suomalaiset 

käyttävät internetiä ja lähes kaikilla käyttö on päivittäistä. Nuoret muodostavat kaikkein in-

nokkaimman ja aktiivisimman uusien teknologioiden käyttäjien ryhmän ja he käyttävät in-

ternetiä myös monipuolisemmin kuin vanhemmat ihmiset (Willis & Tranter, 2006). Aulan 

(2008) mukaan internet on inhimillisen viestinnän mahdollistava kommunikaatioteknologia, 

jonka avulla ihmiset rakentavat ja välittävät erilaisia merkityksiä ja tulkintoja maailmasta. 

Internetin uutta vaihetta, jossa käyttäjän rooli on aktiivisempi kuin ennen, on alettu kuvaa-

maan somen käsitteellä (Suominen, Östman, Saarikoski, & Turtiainen, 2013).  

Some on käsitteenä hyvin laaja-alainen ja hajanainen varsinkin, kun sitä tutkitaan sosiaali-

suuden näkökulmasta (Matikainen, 2008). Suominen ym. (2013) kiteyttävät somen palvelui-

hin, joissa jaetaan sisältöä ja luodaan sekä ylläpidetään yhteisöjä ja verkostoja. Some on tällä 

hetkellä osa lähes jokaisen suomalaisen arkea, joten elämme somen aikakautta. Seppänen ja 

Väliverronen (2013, s. 36-40) näkevät somen käsitteen hyödyllisenä, sillä se kiinnittää huo-

miota uusiin vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden muotoihin. Honkasen, Kangaspunnan, 

Koposen, Tulkin ja Tuohisen (2013) mukaan ihmisten sosiaalinen maailma rakentuu ja jä-

sentyy myös jatkossa somen kautta.  

Käyttämässäni somea käsittelevässä kirjallisuudessa viitataan usein Social Networking Ser-

vice, SNS-palvelujen käsitteeseen, jonka määritelmään kuuluu, että ne ovat internet-pohjai-

sia palveluita, jotka mahdollistavat yksilöiden 1) perustaa julkinen tai osittain julkinen pro-

fiili rajattuun palveluun, 2) luoda lista käyttäjistä, joiden kanssa he voivat olla vuorovaiku-

tuksessa ja 3) tarkastella muiden yhteyslistoja ja näin saada yhteys taas uusiin käyttäjiin. 

Näiden yhteyksien luonne ja termistö saattavat kuitenkin vaihdella eri palveluissa. (Boyd & 

Ellison, 2007.) SNS-palvelujen käsite on luotu tarkastelemaan verkostoitumis- ja yhteisöpal-

veluita omana kokonaisuutenaan eikä käsitettä liitetä kirjallisuudessa suoraan sosiaalisen me-

dian käsitteeseen.  

Zhangin ja Leungin (2015) mukaan SNS-yhteisöpalveluista on tullut hyvin keskeinen ja jopa 

väistämätön sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto viime vuosina. Tutkijat korostavat SNS-
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palvelujen nopeasti muuttuvaa luonnetta, sekä teknologian kehityksen että käyttötapojen nä-

kökulmasta. Esimerkkinä tästä voidaan pitää Facebookin “seinän” muotoutumista “aikaja-

naksi” (Zhang & Leung, 2015). Lin ja Lu (2011) tutkivat, miksi ihmiset liittyvät ja käyttävät 

SNS-yhteisöpalveluja ja tulokset osoittivat, että nautinto oli suurin vaikuttava tekijä yhteisö-

palvelujen käytön taustalla. Lisäksi vertaisryhmät ja hyödyllisyys koettiin tärkeinä tekijöinä. 

Sen lisäksi että SNS-palvelut mahdollistavat tuntemattomien tapaamisen internetissä, palve-

lut sallivat yksilöiden luoda sosiaalisista verkostoista julkisia ja muille näkyviä. Tämä tekee 

palveluista erityislaatuisia. Boyd ja Ellison (2007) argumentoivatkin, ettei SNS-palveluja 

käytetä uusien ihmisten tapaamiseen, vaan jo olemassa olevien sosiaalisten verkostojen yllä-

pitämiseen. Tämän perusteella on luontevaa olettaa, että koronakriisin aiheuttamien poik-

keusolojen alettua nuorten välinen kanssakäyminen siirtyi some-alustoille.  

SNS-palvelujen käsitteen lisäksi tutkijat ovat myöhemmin täydentäneet ja laajentaneet so-

men määritelmää. Kaplan ja Haenlein (2010) jaottelivat somen kuuteen eri tyyppiin niiden 

ominaisuuksien perusteella: 1) yhteisöpalvelut (esim. Facebook), 2) blogit, 3) yhteistyöhank-

keet, kuten Wikipedia, 4) virtuaaliset pelimaailmat (esim. World of Warcraft), 5) virtuaaliset 

sosiaaliset maailmat (esim. Second Life) ja 6) sisältöyhteisöt, kuten Youtube. Howellin 

(2015, s. 9) somen määritelmää pidetään pragmaattisempana, sillä hän määrittelee somen 

käytön pohjautuvan verkkopohjaisten ja mobiiliteknologioiden käyttöön, jotka tekevät vies-

tinnästä vuorovaikutteista vuoropuhelua. Tähän määritelmään sisältyisivätkin kaikki tekno-

logiset sovellukset, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen - kuten korona-aikana käytetyt 

videopalvelut.  

Matikainen (2008) on tarkastellut somea sosiaalipsykologisesti, jolloin keskeisiä tarkastelun 

kohteita ovat tietokonevälitteinen viestintä (computer-mediated communication, CMC), osal-

listumismotiivit, erilaiset verkkoyhteisöt ja joukkojen toiminta somessa. Erilaisten sosiaali-

psykologian klassikkoteorioiden valossa some voidaan nähdä 1) sosiaalisen identiteetin nä-

kökulmasta tärkeänä, kun tarkastellaan ryhmiä, yhteisöjä ja joukkoihin samaistumista ja 2) 

yksilölähtöisenä, koska kyse on yksilöiden välisistä verkostoista.  

Tietokonevälitteinen viestintä (computer-mediated communication, CMC) nousee kes-

keiseksi käsitteeksi, kun tarkastellaan somessa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Matikaisen 
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(2008) mukaan tietokonevälitteisen viestinnän käsite on erityisen olennainen, kun tarkastel-

laan yksilöiden välisellä tasolla tapahtuvaa somessa käytyä vuorovaikutusta. Laadullisessa 

viestinnän tutkimuksessa tietokonevälitteinen viestintä on määritelty toiminnaksi, jossa ih-

miset teknologian välityksellä luovat, ylläpitävät ja muokkaavat merkityksiä (Lindlof & 

Taylor 2002, s. 249). Tutkijat (December, 1996; Herring, 1996; Thurlow, Lengel & Tomic, 

2004, s. 14-15) ovat määritelleet tietokonevälitteisen viestinnän omilla painotuksillaan al-

kaen tietokonelaitteiston välittämänä tapahtuvasta viestinnästä kaikkeen vuorovaikutukseen, 

joka tapahtuu tietokonetta käyttäen. Verkossa tapahtuvasta viestinnästä ollaan kuitenkin 

montaa mieltä sen suhteen, onko vuorovaikutus siellä vähemmän sosiaalista kuin kasvokkai-

nen vai mahdollistaako se demokraattisemman ja tasa-arvoisemman ympäristön vuorovaiku-

tukselle.  

Somen sosiaalisuus ja sosiaalinen luonne jää eri teorioista huolimatta epäselväksi, sillä pal-

veluilla on hyvin erilaiset käyttötarkoitukset esimerkiksi sen suhteen ovatko ne puhtaasti me-

diaa, ympäristöjä vai yksilöiden ja ryhmien verkostoitumiseen ja viestintään tarkoitettuja pal-

veluja. Matikaisen (2008) mukaan somen sosiaalisuutta tarkasteltaessa pitäisi ottaa huomi-

oon kunkin sovelluksen tai palvelun erityisluonne, sillä some yhtenä kategoriana on jossain 

määrin pulmallinen. Tässä tutkielmassa sosiaalista mediaa tarkastellaan tutkimuskohteena, 

eli se ei toimi teoreettisena käsitteenä vaan luo tarkastellun ilmiön kontekstin. Artikkelissaan 

Matikainen (2008) toi esille myös tarkastelleensa somea tutkimuskohteena, sillä sitä ei tulisi 

ymmärtää tutkimuksellisena käsitteenä ilman tarkempaa rajausta. 

 

4.2 Nuorten sosiaalisen median käyttö 

Olen valinnut tutkimukseni kohteeksi nuorten somen käytön koronakeväänä 2020. Kohde-

ryhmä rajautui nuoriin, koska koronakeväänä oli havaittavissa erityisesti nuorten keskuu-

dessa lisääntynyttä somen käyttöä. Koen nuoruuden kiinnostavana tutkimuskohteena, sillä 

nuoruudessa koetaan monia sosiaalisia, fyysisiä, kognitiivisia ja emotionaalisia muutoksia 

(Vermeulen, Vandebosch & Heirman, 2018), minkä lisäksi nuoruus koetaan yleensä stres-

saavampana ja vähemmän positiivisempana aikana kuin lapsuus (Larson, Moneta, Richards 

& Wilson, 2002).  
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Baumeisterin ja Bushmanin (2013) mukaan nuorilla on tarve olla osa yhteisöään, halu kuulua 

erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin ja tarve näyttäytyä näissä ryhmissä ryhmälle suotuisassa va-

lossa. Somessa yhteisöpalvelujen käyttäminen mahdollistaa helpon sosiaalisen kanssakäymi-

sen ja ryhmien luomisen, mikä taas voisi selittää sen, miksi lähes kaikki nuoret haluavat 

käyttää näitä yhteisöpalveluja. Nuorten motiiveita osallistua SNS-yhteisöpalveluihin on 

myös tutkittu. Parkin, Keen ja Valenzuelan (2009) mukaan nuorten neljä pääsyytä liittyä Fa-

cebookissa erilaisiin ryhmiin ovat sosiaalinen kanssakäyminen, viihde, oman statuksen löy-

täminen ja tiedonhaku. Facebookin ryhmiin liityttiin erityisesti sosiaalisen statuksen löytä-

misen ja ylläpitämisen takia, mikä taas perustui aktiiviseen osallistumiseen ryhmässä.  Tut-

kimukseen osallistuneet nuoret kertoivat, että ryhmään liittymisen taustalla oli usein ulkoa 

tuleva sosiaalinen paine, halu näyttäytyä ”coolina” sekä oman aseman kehittäminen. 

Ting, Ming, de Run ja Choo (2015) toteuttivat laadullisen tutkimuksen Instagramin käytöstä 

haastattelemalla 34 malesialaisnuorta. Tutkijoiden mukaan tutkimuskirjallisuudessa on vä-

hän kiinnitetty huomiota Instagramin perimmäisiin käyttösyihin, joten tutkijat selvittivät 

nuorten käyttösyitä tutkimuksessaan Theory of reasoned action (TRA) -teorian avulla. TRA-

teoriassa tarkastellaan asenteiden ja käyttäytymisen välistä yhteyttä. Ting ym. (2015) toteut-

tivat haastatteluaineistosta laadullisen sisällönanalyysin ja saivat viisi Instagramin käyttöön 

liittyvää uskomusta, jotka ovat: 1) henkilökohtainen tyydytys, 2) ominaisuuksien hyödylli-

syys, 3) vuorovaikutuksen rooli, 4) tuotetiedot ja 5) viihde. Tutkijoiden löytämistä viidestä 

käyttötarkoituksesta kolme näyttäisi liittyvän vuorovaikutuksellisiin tekijöihin. Henkilökoh-

taiseen tyydytykseen liittyi tarve kertoa omasta elämästä ja tekemisistä muille esimerkiksi 

jakamalla kuvia tapahtumista, joihin osallistuttiin tai tilaamastaan ruoasta. Kolmas luokka 

sisälsi Instagramin mahdollistavan yhteydenpidon ystäviin ja tutustumisen uusiin ihmisiin. 

Neljäs luokka sisälsi erilaisten tuotteiden jakamisen kuvina Instagramiin. Tässä luokassa so-

siaalisuus näkyi siinä, että näitä tuotteita sisältäviä kuvia jaettiin muiden nähtäviksi ja muut 

käyttäjät yleensä uudelleenjakoivat niitä. Tutkijat koostivat analyysissään lisäksi normatii-

visten uskomusten luokat, jotka selittävät pääosin, miksi nuoret olivat ottaneet Instagramin 

käyttöön. Syntyneet normatiiviset luokat olivat: 1) sisarukset, 2) sukulaiset, 3) läheiset ystä-
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vät tai vertaiset, 4) Facebook-kaverit ja 6) sovelluksen arviot (esim. Google Playssa). Tutki-

joiden (Ting ym., 2015) mukaan tulokset kuvaavat myös sitä, miten sovelluksen käyttötar-

koitukset ovat muovautuneet.  

 

Vermeulen, Vandebosch ja Heirman (2018) halusivat tutkia 14–18-vuotiaiden keskuudessa 

toteutetuilla haastatteluilla, miten nuoret jakoivat tunteitaan eri some-alustoilla (Instagram, 

Facebook, Snapchat, Twitter, Tumblr, YouTube, 9Gag ja blogit) ja millaisia päätöksiä jaka-

misen taustalla oli. Tulokset osoittivat, että nuoret jakavat ensisijaisesti mieluummin tuntei-

taan kasvokkain, mutta jakavat niitä myös somessa. Tutkimuksen mukaan Facebook-tilapäi-

vityksissä, Instagramissa ja Snapchatissa jaettiin eniten positiivisia tunteita, kun taas Twitte-

rissä ja Messengerissä jaettiin myös negatiivisia tunteita enenevissä määrin. Alustan ominai-

suudet, sosiaaliset normit ja yksilölliset mieltymykset vaikuttivat alustan valintaan.  

 

Suomalaiset 13–29-vuotiaat nuoret viettivät eniten aikaa vuonna 2019 toteutetun kyselyn 

mukaan Snapchatissa, YouTubessa, Instagramissa, WhatsAppissa, Facebookissa ja Reddi-

tissä. Kuvassa 1 näkyy suosituimmat palvelut nuorten keskuudessa vuonna 2019. Vastaajille 

tärkeimmiksi koetut somepalvelut ovat Snapchat, WhatsApp, Instagram ja YouTube. Kun 

nuorilta kysyttiin, missä palveluissa he arvioivat olevansa läsnä vielä vuoden päästä, nousivat 

Instagram, Snapchat, WhatsApp, Youtube ja Facebook kärkeen. (Some ja Nuoret, 2019.)  
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Kuvio 1. Suosituimmat palvelut suomalaisten nuorten keskuudessa (Some ja Nuoret, 2019).  

 

Vuoden 2019 selvityksissä ei näy vielä vuonna 2020 suosioon noussutta alun perin tanssivi-

deoiden jakoon tarkoitettua Tiktok-sovellusta. Vuonna 2020 nuorten keskuudessa suuren 

suosion saavutti kiinalainen yhteisöpalvelu TikTok, jonka moni latasi juuri koronakriisin ai-

heuttamien poikkeusolojen alettua. Ilmiö näkyi maailmanlaajuisesti maaliskuussa 2020, kun 

TikTokia ladattiin yli 112 miljoonaa kertaa. TikTokin vuoden 2020 ensimmäisen neljännek-

sen aikana, johon korona sijoittui, sovelluksella oli 315 miljoonaa latausta - tulos on paras 

neljännesvuositulos kuin millään muulla sovelluksella ikinä (Wallaroo, 2020). 
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Kuvio 2. Kuvaus siitä, mitä suomalaiset nuoret tekevät some-palveluissa (Some ja Nuoret, 

2019).  

 

Kuviossa 2 näkyy tarkemmin suomalaisten nuorten käyttötavat somessa. Some ja Nuoret 

2019 -kyselyn mukaan nuoret lukevat ja katselevan sisältöjä ja kuuntelevat musiikkia eniten 

some-palveluissa. Näiden lisäksi seuraavaksi eniten somessa tykätään muiden tuottamista 

sisällöistä ja luetaan, mitä tutut tekevät somessa. Kaikista vähiten nuoret tekevät tai editoivat 

itse videoita tai musiikkia ja kirjoittavat blogia. Sosiaalipsykologisesta vuorovaikutusnäkö-

kulmasta on mielenkiintoista nostaa tilastoista esille se, että uusien ihmisten tai samankaltai-

sen seuran etsiminen ei ole yleistä, eli somen pääasiallinen käyttö ei ole uusien ystävyyssuh-

teiden luomisessa. Vuorovaikutusta kuitenkin tapahtuu reaaliaikaisten keskusteluiden kautta 

ja kertomalla tutuille omista tekemisistä. Muiden sisältöjen tykkäämisellä voi myös olla vuo-

rovaikutuksellinen aspekti (Sumner, Ruge-Jones & Alcorn, 2018).  

 

Sekä tilastojen (Park, Kee & Valenzuela, 2009; Some ja Nuoret, 2019; Tilastokeskus, 2019) 

että laadullisten tutkimusten (Ting ym., 2015; Vermeulen, Vandebosch & Heirman, 2018) 
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valossa somella näyttäisi olevan hyvin suuri ja kokonaisvaltainen rooli nuorten elämässä. 

Tulen myöhemmin tarkastelemaan tämän tutkielman tuloksia aikaisempaan nuorten somen 

käyttöön liittyvän kirjallisuuden valossa ja pohtimaan, miltä nuorten korona-ajan somen 

käyttö näyttäytyy ja onko käyttötarkoituksiin mahdollisesti tullut muutoksia. 

 

4.3 Sosiaalisen median käyttö kriisitilanteissa 

Somen käyttöä kriisitilanteissa on tutkittu maailmanlaajuisesti. Tutkimuksia on tehty erityi-

sesti luonnonkatastrofien, terrori-iskujen ja ampumatapausten yhteydessä. Tutkijat (Alexan-

der, 2014; Houston ym., 2015; Palen, 2008; Tandoc & Yakashi, 2017) ovat huomanneet, että 

ihmiset päätyvät someen erilaisten kriisien ja katastrofien iskettyä. Someen mennään ilmoit-

tamaan omasta selviytymisestä, etsimään tietoa tilanteesta ja selvittämään, ketkä muut ovat 

selvinneet tilanteesta. Kuvien ottamisella ja jakamisella on myös iso osa näissä tilanteissa 

(Palen, 2008). Lisäksi on huomattu, että yksilöistä ja ryhmistä tulee yhtenäisempiä somessa 

katastrofien aikana näiden tehdessä yhteistyötä selvitäkseen katastrofien aiheuttamista haas-

teista (Whittaker, McLennan & Handmer, 2015). Jurgens ja Helsloot (2018) väittävät, että 

some voi toimia arvokkaana resurssina katastrofin aikana. Alexander (2014) on jaotellut so-

men seitsemän potentiaalista käyttöä katastrofiriskien vähentämisessä ja kriisitoimissa: 

kuuntelu, tilanteen seuranta, integrointi pelastussuunnitelmiin, suuressa määrin olevat han-

kinnat, yhteistyön kehittäminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden luominen ja tutkimus. Tek-

nologian kehitys ja erityisesti some on tarjonnut alustan, jolla yksilöt voivat kertoa huolistaan 

ja tuntea sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

 

Aikaisempi tutkimus jo ennen koronakriisiä on osoittanut myös sen, että some tarjoaa erilai-

sia coping-keinoja selvitä kriisitilanteesta. Tandoc ja Yakahashi (2017) tutkivat laadullisten 

haastattelujen avulla, millainen rooli somella oli filippiiniläisten selviytymisessä Haiyan tai-

fuunista vuonna 2013. Tutkijat löysivät somen, ja erityisesti Facebookin, tarjonneen kolme 

erilaista yhteisöllistä selviytymiskeinoa. Ensinnäkin some tarjosi alustan, jolla taifuunista 

selviytyneet pystyivät ilmoittamaan olevansa elossa. Toiseksi some tarjosi alustan, jolla pai-

kalliset asukkaat pystyivät osallistumaan yhteiseen keskusteluun. Kolmantena, some tarjosi 
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paikan, jossa selviytyjät pystyivät hallitsemaan tunteitaan ja muistojaan esimerkiksi doku-

mentoimalla tapahtumia ja kertomaan kokemuksistaan ja aikomuksistaan, miten jatkaa elä-

mää.  

 

Jurgens ja Helsloot (2018) tuovat esille somen roolin epävarmuuden vähentämisessä kriisiti-

lanteissa. Some tarjoaa työkaluja ihmisten tiedonhakuun ja tiedon tarjoamiseen. Edellä mai-

nittu pätee erityisesti silloin, kun ihmiset eivät ole tyytyväisiä valtavirran tiedotusvälineiden 

levittämään tietoon. Esimerkiksi Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen monet menivät so-

meen hakemaan enemmän tietoa tilanteesta. Twitterin avulla ihmiset voivat lukea uutisia 

useammasta eri paikasta, erilaisia asiantuntijalausuntoja ja keskustella niistä muiden kanssa. 

Toisaalta tutkijat (Mt.) tuovat esille myös sen, että katastrofin aikana leviää suuri määrä hu-

huja ja jaettu tieto saattaa olla epätarkkaa tai virheellistä, mikä johtaa epävarmuuteen kansa-

laisten ja viranomaisten keskuudessa. Myös koronakriisin aikana tutkijat (Gottlieb & Dyer, 

2020; Naeem, Bhatti & Khan, 2020) huomasivat, että koronaviruksesta levisi somessa paljon 

vahvistamatonta ja virheellistä tietoa. Alexander (2014) huomioi kuitenkin myös sen, että 

asiantuntijoiden on helppo korjata väärä tieto somessa.  

  

Jurgens ja Helsloot (2018) toivat kirjallisuuskatsauksessaan yhteen viimeisimmät havainnot 

siitä, miten some vaikuttaa kriisitilanteissa yksilön resilienssiin. Tutkijat tarkastelivat erityi-

sesti resilienssin (self-resilience) neljää elementtiä: tiedon kerääminen, tiedon levittäminen, 

yhteistyöhön liittyvä ongelmanratkaisu ja selviytyminen (coping). Some tukee kriisitilan-

teissa kansalaisia tarjoamalla heille paikan löytää tietoa, mikä vähentää epävarmuuden tun-

netta. Somella on myös kyky yhdistää ihmiset fyysisestä sijainnista riippumatta, mikä paran-

taa ongelmien ratkaisemista yhteistyössä ja ihmisten kykyä ymmärtää tilannetta sekä selviy-

tyä siitä. Jurgens ja Helsloot (2018) lisäävät, että kriisin toipumisvaiheessa, tai miksei akuut-

tivaiheessakin, some voi tarjota laajempia foorumeita emootioille. Some tarjoaa alustan, jolla 

ilmaista tunteita ja selviytyä niistä. Esimerkiksi vihan ja pelon tunteita voidaan ilmaista so-

men kautta ja muut somen käyttäjät voivat ilmaista emotionaalista tukeaan alustoilla. 
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4.4 Some resilienssin lähteenä ja sen tarjoamat coping-keinot poikkeusolojen aikana 

Aikaisemmin esitelty tutkimus osoittaa, että koronakriisi luo haasteita nuorten elämään, niin 

psyykkiseen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin. Poikkeusolojen aikana nuoret viettivät hyvin 

paljon aikaa kotona karanteeninomaisissa olosuhteissa ja heidän somen käyttönsä kasvoi. 

Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys tulee tarkastelemaan sitä, millaisia kokemuksia 

ja tunteita korona-aika ja sen vaatimat rajoitustoimet herättivät nuorissa valmiuslain ollessa 

voimassa.  

 

Seuraavaksi tässä tutkielmassa luodaan asetelma, jossa tutkitaan, millä tavoin some on voinut 

toimia resilienssin lähteenä ja millaisia coping-keinoja se on tarjonnut nuorille poikkeus-

oloista selviytymiseen. Kun Samuelsson ym. (2020) tarkastelivat urbaania luontoa resiliens-

sin lähteenä koronakriisin, erityisesti sosiaalisen etäisyyden aikana, tullaan tässä tutkielmassa 

luomaan asetelma, jossa tarkastellaan somea resilienssin lähteenä poikkeusolojen aikana. 

Tutkimuksessa urbaanin luonnon nähtiin toimivan resilienssin lähteenä tarjoamalla ihmisille 

mahdollisuuden paeta kodistaan, nauttia monista luonnon tarjoamista hyvinvointivaikutuk-

sista, ylläpitää sosiaalisia suhteita riittävän etäisyyden päästä ja tunteen yhteydestä ulkomaa-

ilmaan (mt.). Kuten kaupungissa olevat luontokohteetkin, tarjoavat somen yhteisöpalvelut 

mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäyntiin ja eräänlaisen pakokeinon kriisitilanteessa. Toi-

sen tutkimuskysymyksen avulla halutaan tarkastella, rakentuuko nuorten vastauksissa so-

mesta kuvaa resilienssin lähteenä.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla tarkastellaan myös sitä, rakentuuko avoimista vastauk-

sista somessa käytettyjä coping-keinoja. Vijayaraghavan ja Singhal (2020) toteuttivat 24.3.-

30.3.2020 Intiassa kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena oli tutkia reaktioita koronakriisiin 

mittaamalla psykologisia reaktioita suhteessa ahdistuneisuuteen ja heidän eristyksissä (lock-

down period) omaksumiaan selviytymismekanismeja. Tulokset osoittivat, että 18–24-vuoti-

ailla oli korkeammat arvot ahdistuksen (health anxiety) suhteen, kun heitä verrattiin yli 69-

vuotiaisiin. Tutkimuksessa somella oli iso rooli selviytymisessä. Yli 50 % vastaajista kertoi 

somen käytön kasvaneen, kuin myös elokuvien ja sarjojen katselun netissä. Yli 80 % myös 

kertoi, että teknologiavälitteinen vuorovaikutus ystävien ja sukulaisten kanssa kasvoi. Somen 
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rooli coping-mekanismina toimi ja näyttäytyi tutkimuksessa 1) pakokeinona, 2) sosiaalisena 

ja emotionaalisena tukena sekä 3) toiminnallisena selviytymisenä, jossa pyritään oppimaan 

uutta ja “kasvamaan ihmisenä” (selfgrowth). On huomioitava, että tutkijoiden (Mt.) löytämät 

coping-keinot saatiin tilastollisin menetelmin. Tulenkin tässä laadullisessa tutkimuksessa 

käyttämään copingin käsitettä teoreettisena viitekehyksenä aineiston analysointiin ja tarkas-

telemaan rakentuuko aineistossa erilaisia coping-keinoja. 

 

Lopuksi tulen tutkielmassani vielä tarkastelemaan kolmannen tutkimuskysymyksen avulla 

sitä, onko somen rooli nuorten elämässä muuttunut koronakriisin pitkittyessä ja miten se ko-

konaisuudessaan näyttäytyy poikkeusolojen aikana. Nuoret ovat vastanneet yhteensä kol-

meen kyselyyn, joten kolmannen tutkimuskysymyksen avulla vertaillaan näitä kolmea eri 

aikana kerätyn kyselyn avoimia vastauksia keskenään. Lisäksi somen roolista tullaan luo-

maan koottu teoreettinen malli havainnollistamaan ilmiötä. 

 

4.5 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa ovat seuraavat: 

1. Millaisia kokemuksia ja tunteita korona-aika ja sen vaatimat rajoitustoimet herättivät 

nuorissa?  

2. Miten some toimi resilienssin lähteenä eli miten nuoret ovat käyttäneet somea coping-

keinona?  

3. Onko somen rooli nuorten elämässä muuttunut koronakriisin pitkittyessä?  

 

5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Seuraavassa osiossa kuvaan tässä tutkielmassa käytettyjä laadullisen tutkimuksen paradig-

moja ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jota käytetään tässä tutkielmassa menetelmänä ai-

neiston analysoimiseen. Sen jälkeen esittelen tutkielmassa käytetyn aineiston ja sen keräys-

prosessin. Tutkielman aineistona käytettiin itse kerätyn kyselyaineiston avoimia vastauksia 

ja ne analysoitiin laadullisesti teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin. Tässä alaluvussa 
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tulen perustelemaan, miksi päätin kerätä aineistoni kyselylomakkeilla. Pohdin myös aineis-

toni sopivuutta laadulliseen tutkimukseen ja mahdollisia haasteita. Lopuksi kerron, miten 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä on käytetty tässä tutkielmassa käyttäen resilienssi- ja co-

ping-tutkimusta teoreettisena viitekehyksenä. 

 

5.1 Laadullinen tutkimus  

Laadullisen tutkimuksen käsitettä käytetään kuvaamaan joukkoa erilaisia lähestymistapoja, 

jotka tarkastelevat ja analysoivat tietoa luonnollisen kielen muodossa (esim. sanat) ja koke-

musten ilmaisuja (esim. sosiaaliset vuorovaikutukset tai taiteelliset esitykset). Laadullinen 

eli kvalitatiivinen aineisto on usein kerätty pienemmältä joukolta/määrältä kuin kvantitatii-

visessa, mutta aineisto sisältää yksityiskohtaisemmat ja voimakkaammat kuvaukset ilmi-

öistä. (Levitt ym., 2018.) Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisen tutkimuksen ta-

voitteena ei ole tehdä tilastollisia yleistyksiä, vaan jotakin tiettyä tapahtumaa pyritään ym-

märtämään, kuvaamaan ja antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta ilmiöstä.  

  

Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010, s. 18) mukaan kvalitatiiviseen tutkimukseen 

eivät sovi kysymykset haastateltavien enemmistön tai vähemmistön näkemyksistä, vaan pie-

nemmältä haastateltavien joukolta voidaan kysyä esimerkiksi, millaisia rooleja henkilöt an-

tavat itselleen tietyn tahon asiakkaina, miten he puhuvat itsestään tai kuvaavat omaa toimin-

taansa ja suhdettaan muihin toimijoihin sekä millainen suhde heillä on tutkittavaan ilmiöön. 

Toisin kuin tilastollista tietoa tuottavassa kyselytutkimuksessa havaintoyksikkönä ei ole yk-

silö tai yksilön mielipiteet eivätkä näiden tilastolliset vastaavuudet, vaan laadullisessa tutki-

muksessa tutkijaa kiinnostavat tutkimushenkilöiden tavat antaa merkityksiä asioille ja niissä 

havaittavat mahdolliset yhteneväisyydet sekä erot.  

 

Aineistoa tulee laadullisessa tutkimuksessa tarkastella ja ymmärtää kuvaukseksi jostain kon-

tekstista, minkä lisäksi kieli ja kielenkäyttö on olennainen kaikessa laadullisessa tutkimuk-

sessa. Kieli ei kuvaa maailmaa sellaisena kuin se on, vaan tämänkin tutkimuksen aineistossa 
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kieltä käyttämällä tuotetaan asiantiloja ja rakennetaan versioita maailmasta. Lisäksi on huo-

mioitava, että kielen ja kielenkäytön myötä maailmasta ja asioista voidaan tuottaa useanlaisia 

– myös kilpailevia versioita. (Vesala, 2020) Kyselytutkimuksen aineisto on kerätty sähköi-

sillä kyselylomakkeilla silloin kun suomalaiset nuoret olivat juuri eristäytyneet koteihinsa ja 

siirryttiin etäopiskeluun ja -työhön. Aineistossani nuoret siis kirjallisilla vastauksillaan ra-

kentavat versioita siitä, millaisia tunteita ja kokemuksia he ovat kokeneet eristyksissä sekä, 

millainen rooli somella oli heidän kertomansa mukaan koronakeväästä selviytymisessä. 

 

On huomioitava, että tähän mennessä esitetty tutkimuskirjallisuus sisältää myös kvantitatii-

visesti toteutettuja tutkimuksia, joissa teoreettis-metodologisena lähestymistapana on sub-

stantialistisesta näkökulmasta tarkastellut jo rakentuneet ja mitattavissa olevat muuttujat. 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena osoittaa tukea aikaisempiin tutkimus-

tuloksiin tai tehdä vertailuja substantialistisiin kausaaliyhteyksiin – eikä niitä tämän laadul-

lisen tutkimuksen tuloksilla voitaisikaan tehdä. Määrälliset tutkimukset luovat ilmiöille poh-

jaa ja antavat käsitteitä, joiden kautta voidaan tehdä analyysi (Vesala, 2020). Tässä tutkimuk-

sessa keskitytään tarkastelemaan relationistisella otteella tietystä ilmiöstä rakentuvia kuvauk-

sia tietyssä kontekstissa.  

 

Vesalan (2001) mukaan relationismi ei ole “valmis” tai tarkkarajainen käsite, vaan näkökul-

maa voidaan muotoilla erilaisilla painotuksilla. Relationistisen näkökulman mukaan maa-

ilma koostuu prosesseista ja suhteista, jotka rakentavat ja määrittelevät ilmiöt ja tapahtumat 

sellaisiksi kuin tutkija ne kohtaa. Näkökulman mukaan yksilöt ja yhteisöt ovat kontekstuaa-

lisesti ajassa ja paikassa määrittyviä ilmiöitä. (Vesala, 2020.) Lisäksi on huomioitava, että 

relationistisesta näkökulmasta käytettyjä sosiaalipsykologisia avainkäsitteitä käytetään tul-

kintakäsitteinä, jotka kuvaavat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa rakentuvia ja tunnis-

tettavia ilmiöitä. Substantialistisessa näkökulmassa taas niiden ymmärretään kuvaavan jo 

rakentuneita, erillisinä vaikuttavia ja mitattavissa olevia muuttujia. (Vesala & Niska, 2013.) 

Tässä tutkielmassa sosiaalipsykologian avainkäsitteitä ovat tunteet, kokemukset, resilienssi, 

selviytymiskeinot (coping), sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus. Näitä käsitteitä käytetään 
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analyysissä, joka toteutetaan laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Avainkä-

sitteiden avulla analyysissä pyritään kuvaamaan kyselylomakkeisiin kirjoitettujen vastaus-

ten pohjalta syntyviä ilmiöitä ja versioita. Tarkoituksena ei ole siis tehdä kausaalipäättelyitä 

muuttujien avulla substantialistisesti tai tehdä yleistettävissä olevia johtopäätöksiä.  

 

Tässä tutkielmassa käytetty teoriaohjaava sisällönanalyysi toimii aineiston systemaattiseen 

ja objektiiviseen analysointiin (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 117). Sisällönanalyysiin viitataan 

usein termillä “temaattinen analyysi” kansainvälisessä tutkimusmenetelmäkirjallisuudessa ja 

sillä tarkoitetaan lähinnä aineiston analyysin luokitteluvaihetta, joka soveltuu vaikkapa eri-

laisten selvitysten tekemiseen (Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen, 2010, s. 18). Braun ja 

Clarke (2006) väittävät, että temaattinen analyysi tarjoaa helpon ja teoreettisesti joustavan 

lähestymistavan analysoida kvalitatiivista tietoa. Tässä tutkielmassa toteutetaan laadullinen 

teoriaohjaava sisällönanalyysi relationistisen lähestymistavan mukaisesti konstruktionisti-

sella otteella. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulman mukaan tiedon nähdään rakentuvan 

ja muovautuvan vuorovaikutuksessa, minkä lisäksi merkitykset ja kokemukset ovat sosiaali-

sesti tuotettuja ja toistettuja, eivätkä niinkään yksilön sisäisiä. Konstruktionismi tarkoittaa 

myös kriittistä asennetta objektiivista tietoa ja itsestäänselvyyksiä kohtaan ymmärtäen tiedon 

syntymisen kulttuurisesta ja historiallisesta lähtökohdista. Toimintaa ja tässä tapauksessa ko-

kemuksia, tarkastellaan kielen käytön avulla. Kielen avulla rakennetaan ja uusinnetaan mer-

kityksiä, jotka taas omalta osaltaan luovat perustan ajattelulle. (Burr, 2015, s. 2-9.) Analyy-

sivaiheessa tulen tarkastelemaan aineistoa siitä lähtökohdasta, miten nuorten avoimissa vas-

tauksissa rakentuu versioita heidän kokemuksistaan ja sosiaalisen median käytöstään.  

 

5.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Tutkielman analyysimenetelmänä sovelletaan Tuomen ja Sarajärven (2018) esittelemää laa-

dullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysillä voidaan analysoida ja kuvata 

melkein mitä tahansa kirjallisessa muodossa olevaa materiaalia. Sisällönanalyysiä voidaan 

tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti ja teorialähtöisesti. Sisällönanalyysin tavoitteena 

on luoda empiirisestä aineistosta käsitteellistä näkemystä tutkittavasta ilmiöstä tulkintojen ja 
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päättelyjen avulla. Teoriaohjaava sisällönanalyysi lähtee liikkeelle aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin menetelmin. Ero tulee siinä vaiheessa, kun siirrytään aineiston abstrahointiin 

eli teoreettisten käsitteiden luontiin. Aineistolähtöisessä analyysissä teoreettiset käsitteet luo-

daan aineistosta esille nousevien ryhmittelyjen pohjalta, kun taas teoriaohjaavassa analyy-

sissä ne tuodaan valmiina suoraan ilmiön teoriasta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 133.) Teoria 

siis auttaa aineistosta esille nousevien ilmiöiden ymmärtämisessä ja niiden luokittelussa. Ko-

ronakevät on itsessään täysin uusi ja historiallinen ajanjakso, joten tutkielmassa pyritään liit-

tämään koronakevään aikana esiin nousevia ilmiöitä aikaisempaan psykologiseen ja sosiaa-

lipsykologiseen kriisien aikaiseen resilienssi- ja coping-tutkimukseen. 

 

Teoriaohjaavasta sisällönanalyysistä on tunnistettava aikaisemman tiedon vaikutus, mutta ai-

kaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaavaa, vaan ennemminkin uusia ajatuksia he-

rättävää. Teoriaohjaavan analyysin päättelyn logiikkaa kutsutaan usein abduktiiviseksi päät-

telyksi, sillä siinä vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit – näitä yhdistetään toisiinsa 

pakolla, puolipakolla ja välillä melko luovastikin. Esimerkiksi täysin aineistolähtöinen päät-

telyprosessi noudattaa pitkälti induktiivista päättelyn logiikkaa ja teorialähtöisessä analyy-

sissä päättelyn logiikka yhdistetään usein deduktiiviseen päättelyyn. Abduktiivinen päättely 

on syntynytkin vastauksena induktiivisen ja deduktiivisen kahtiajaon ongelmiin: tutkijat ky-

seenalaistavat “puhtaan” induktiivisen päättelyn onnistumista ainoastaan havaintojen perus-

teella ja toisaalta deduktiivinen päättely nojaa totuuden säilymiseen päättelyprosessin aikana. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 107-110.) Alasuutari (2011) korostaakin, että abduktiivisessa 

päättelyssä teorianmuodostus on mahdollista, kun havaintojen tekoon liittyy selkeä johto-

lanka tai johtoajatus. Tässä tutkielmassa pyritään tuomaan käytettyä abduktiivista päättelyä 

läpinäkyvästi esille näyttämällä, milloin päättely tuodaan aineistolähtöisesti ja milloin teori-

asta. Tämä tehdään kuvaamalla analyysiprosessia havainnollistavasti luvussa 5.4 taulukossa 

1.  

 

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, ettei aineiston uudelleen järjestäminen ja sen esittely 

riitä, eikä sitä voi sellaisenaan esittää tuloksena. Tämä koituu usein teoriaohjaavaa sisäl-

lönanalyysiä tekevien tutkimusten heikkoudeksi (Salo, 2015). Tässä tutkielmassa otetaan 
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huomioon sisällönanalyysin ongelmakohdat ja pyritään vastaamaan niihin mahdollisimman 

ansiokkaasti. Ensinnäkin tutkielmassa tullaan huomioimaan se, ettei pelkkä luokittelu tar-

koita samaa kuin analyysi. Tehdyn luokittelun ja näiden luokkien sekä aineistositaattien esit-

telyn jälkeen tullaan analyysivaiheessa sitomaan luokat teoreettisiin käsitteisiin sekä keskus-

teluttamaan tuloksia huolellisesti aikaisemman tutkimuksen valossa. Toiseksi tutkielman 

kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla, jossa tarkastellaan somen roolin muuttumista ko-

ronakriisin pitkittyessä, kolmena eri ajankohtana kerättyjen kyselyaineistojen ajallinen ver-

tailu antaa analyysiin lisää syvyyttä, eikä jää pelkälle luokittelutasolle. Lopuksi aineistosta 

luodaan laadullinen teoreettinen poikkeusolojen aikaisen somen käytön malli, jossa aineis-

tossa esiintyvät teemat kootaan yhteenvetona omaksi malliksi.  

 

Päätin käyttää laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, koska se mahdollistaa aineiston 

objektiivisen ja systemaattisen tarkastelun sekä esiintyvien luokkien vertailun toisiinsa. Li-

säksi aineistoni ollessa alkuun hyvin suuri ja sekava, oli sitä selkeintä lähestyä pelkistämällä 

se aineistolähtöisesti. Teoriaohjaavan menetelmän avulla esille nousseet teemat on kuitenkin 

mahdollista sitoa tarkempiin teoreettisiin käsitteisiin. Esimerkiksi Killian ja Johnson (2006) 

tutkivat Pohjois-Afrikasta Ranskaan maahan muuttaneiden naisten identiteettineuvottelupro-

sesseja temaattisen sisällönanalyysin avulla. Killian ja Johnson (2006) toivat esille, että ai-

healueen kirjallisuudessa käytettiin pääosin kvantitatiivisia menetelmiä, jotka eivät avaa sitä, 

miten osallistujat puhuvat omista identiteeteistään tai kuvailevat oman identiteetin neuvotte-

lun keinoja. Tutkijoiden aineistona oli 45 naisen haastattelut, jotka he koodasivat teemojen 

mukaan. Laadullinen aineisto järjestettiin Atlas.ti -ohjelmalla, joka mahdollisti aineiston jär-

jestämisen ja diagrammien mahdollistamisen syntyneistä koodeista. Tutkimuksessa synty-

neitä luokkia tulkittiin ja vertailtiin toisiinsa. Tutkittavien äänen heijastamiseksi naisten pu-

heen lainaukset esitettiin sanatarkasti. Myös tässä tutkielmassa tullaan tutkimaan nuorten ku-

vailuja poikkeusolojen ajalta, luokittelemaan vastauksia ja esittämään heidän sanatarkkoja 

sitaattejaan. Luvussa 4.2 esitelty Tingin ym. (2015) Instagramin käyttösyitä tarkastelevassa 

tutkimuksessa toteutettiin myös laadullinen sisällönanalyysi, jonka teoreettisena viitekehyk-

senä toimi Ajzenin ja Fishbeinin Theory of reasoned action (TRA) -teoria. Tingin ym. (2015) 
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tutkimuksessa selvitettiin nuorten Instagramin käyttötarkoituksia ja esitettyjen sitaattien pe-

rusteella näyttää siltä, että nuorten antamat perustelut olivat hyvin samantyyppisiä kuin tä-

mänkin tutkielman aineistossa annetut vastaukset somen käytöstä poikkeusolojen aikana. 

 

5.3 Aineiston kuvaus   

Tutkielman aineistonkeruun suunnittelu käynnistyi 20.3.2020, vain viikko sen jälkeen, kun 

poikkeusolot olivat alkaneet Suomessa. Laadullisessa tutkimuksessa yleisimpiä aineistonke-

ruumenetelmiä ovat havainnointi, haastattelut, kysely ja erilaisista dokumenteista koottu tieto 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Koska tutkimus käynnistyi hyvin nopeasti poikkeusolojen alettua 

ja voidakseni reagoida mahdollisimman nopeasti tuoreeseen ilmiöön, tuntui sähköinen kyse-

lylomake teknisesti ja taloudellisesti kaikista tehokkaammalta vaihtoehdolta. Tämän tutki-

muksen arvo onkin siinä, että aineisto on kerätty melkein heti poikkeusolojen alettua ensim-

mäisen kerran Suomessa. Aineistonkeruun nopea reagointi mahdollisti ajankohtaisen aineis-

ton saamisen, mutta tällä tavoin kerätyn aineiston heikkoudet tullaan myös nostamaan esille 

luvussa 7.2, jossa pohdin tutkielman luotettavuutta, eettisyyttä ja rajoituksia. 

 

Kokonaisuudessaan aineistoni koostuu kyselylomakkeiden avoimista vastauksista, jotka on 

kerätty kolmena eri ajankohtana koronakeväänä 2020. Kyselylomakkeissa oli sekä struktu-

roituja että avoimia kysymyksiä. Ensimmäisen kyselyn aineisto kerättiin 5.4.-27.4. välisenä 

aikana ja siihen vastasi 230 16–29-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista. Lomaketta jaettiin so-

messa. Ensimmäisen kyselylomakkeen pohjalta valitsin 40 vastaajaa “jatkotutkimukseen”, 

johon sisältyi kaksi jatkokyselyä. Lopulta kaikkiin kolmeen kyselyyn osallistui 37 vastaajaa. 

Jatkotutkimuksen tavoitteena oli saada syvempi ymmärrys näiden 37 nuoren somen käytöstä 

poikkeusolojen aikana. Jatkotutkimukseen valitsin ensimmäisen kyselyn vastausten perus-

teella mahdollisimman tasaisesti erilaisia vastaajia niin iän, somen käytön kuin rajoituksista 

kärsineitä. Toinen kyselylomake täytettiin 18.4.-21.4. ja viimeinen kyselylomake 2.5.-

5.5.2020. Toisella kyselylomakkeella pyrittiin kartoittamaan vastaajan sen hetkistä elämän-

tilannetta; miltä arki koronarajoitusten keskellä tuntuu, millaisia tunteita hän on kokenut ta-

vallisena päivänä ja millä tavoin hän on käyttänyt somea. Kyselyn alussa pyydettiin kuvaile-

maan päiväkirjamaisesti mahdollisimman tarkkaan yhden kokonaisen päivän somen käyttöä. 
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Kolmannessa, eli viimeisessä kyselylomakkeessa vastaajaa pyydettiin reflektoimaan laajem-

min kuluneen kuukauden koettuja tunteita, somen käyttöä ja mahdollisia somen käytön muu-

toksia sekä sitä, mitkä asiat ovat auttaneet jaksamaan koronakevään aikana. Jatkotutkimuk-

seen osallistumisesta useimmille osallistujille tarjottiin palkkioksi elokuvalippu tai lahja-

kortti. Palkkiolla haluttiin varmistaa, että vastaajat sitoutuvat vastaamaan kaikkiin kolmeen 

lomakkeeseen kevään aikana.  

 

Tähän tutkielmaan on otettu mukaan ainoastaan jatkotutkimukseen kuuluvien (N=37) avoi-

met vastaukset ajalta 5.4.-5.5.2020. Aineistoa on rajattu analyysiprosessin aikana ja lopulli-

nen rajaus kuvataan tarkemmin luvussa 5.4. Lopullinen aineisto sisältää 37 nuoren avoimet 

vastaukset, joista muodostui tekstiä yhteensä noin 179 Word-tiedoston sivua. Aineistona käy-

tettävät avoimet vastaukset osoittautuivat laajoiksi ja rikkaiksi, sillä nuoret olivat vastanneet 

niihin paikoitellen hyvinkin laajasti. Vain harva vastasi yhdellä tai kahdella lauseella esitet-

tyihin kysymyksiin. Suurin osa vastauksista sisälsi nuorten tarkkoja kuvauksia, kokemuksia 

ja havainnollistavia esimerkkejä. Avointen vastausten sanamäärät vaihtelivat pituudeltaan 

muutamasta sanasta noin 195 sanaan. Tulokset-osiossa esitetyt suorat lainaukset tulevat 

myös havainnollistamaan sen, että nuorten vastaukset olivat pitkiä ja pohdiskelevia, vaikka 

ne oli kerätty sähköisten kyselylomakkeiden avulla.  

 

Tutkielman kirjoitushetkellä on sekä koronakriisistä ja sen psykologisista, sosiaalisista ja ta-

loudellisista vaikutuksista että somen käytöstä koronapandemian aikana julkaistu jo jonkin 

verran tutkimuksia. Ellisin, Dumasin ja Forbesin (2020) keväällä 2020 Kanadassa toteutetun 

kyselytutkimuksen mukaan ei ole selvää, miten nuoret ovat käyttäneet teknologiaa ja somea 

pysyäkseen yhteydessä ystäviinsä, tai missä määrin he seurasivat uutisia ja käyttivät aikaa 

koulutehtäviinsä. Nämä ovat tutkijoiden mukaan tärkeitä tekijöitä ymmärtääksemme pande-

miaan liittyvän arjen rakentumista ja sosiaalisen eristäytymisen aiheuttaman stressin käsitte-

lyä. Kanadalaisessa kysetutkimuksessa tutkittiin nuoria kolmen viikon karanteeninomaisen 

tilanteen jälkeen. Ellis ja kumppanit (2020) tuovatkin esille pohdinnassaan, että ymmärtäk-

seemme paremmin nuorten kokemuksia, tulisi niitä tutkia päivittäisellä tasolla esimerkiksi 
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päiväkirjojen avulla. Tämän tutkielman aineiston vahvuus onkin siinä, että se on kerätty kol-

mena eri ajankohtana ja nuoria on pyydetty käyttämään kyselyiden vastaamiseen kullakin 

kerralla runsaasti aikaa. Kyselyiden avoimia vastauksia keräävissä kysymyksissä on pyydetty 

kuvailemaan tarkkaan omia somen käyttötarkoituksia ja pohtia myös muiden somen käyttöä. 

Käyttämiäni kyselylomakkeita ei voida verrata päiväkirjamaisesti kerättyyn aineistoon, 

mutta kyselyissä painotin, että nuori saa vastata avoimiin kysymyksiin niin laajasti kuin hän 

halusi. Toisella lomakkeella oli myös yksi kysymys, jossa pyydettiin kuvaamaan yhden päi-

vän somen käyttöä päiväkirjamaisesti ja tämä kysymys keräsikin hyvin pitkiä ja tarkasti ker-

rottuja vastauksia. 

 

5.4 Teoriaohjaavan sisällönanalyysin toteutus 

Ennen analyysin aloittamista tulee teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä määrittää analyy-

siyksikkö. Analyysiyksikön voi määritellä tutkimustehtävän ja aineiston laadun mukaan. 

Analyysiyksikkö voi olla yksittäinen sana, lause, lauselma tai ajatuskokonaisuus. (Tuomi ja 

Sarajärvi, 2018, s. 122.) Tässä tutkielmassa aineiston analyysiyksikkönä toimi yksittäiset lau-

seet, eikä koko vastaus itsessään, sillä vastaukset saattoivat olla hyvinkin pitkiä ja sisältää 

erilaisia teemoja.  

 

Aloitin teoriaohjaavan sisällönanalyysin järjestämällä kaikkien kysymysten vastaukset 

omille Excel-välilehdilleen. Tämän jälkeen aloitin aineiston redusoinnin, eli pelkistämään 

avoimia vastauksia “koodaamalla” niitä Excelissä eri teemoihin. Suurin osa avoimista vas-

tauksista oli melko pitkiä, sisältäen useamman lauseen, jolloin ne jakautuivat useampaan eri 

teemaan. Pelkistämisvaiheen toteutin kokonaan Excelissä, koska tässä vaiheessa minulla oli 

vielä kaikkien kolmen kyselylomakkeiden kaikki vastaukset mukana. Pelkistämisvaiheen jäl-

keen karsin aineistoon mukaan ainoastaan ne kyselylomakkeen kysymykset, jotka olivat 

oleellisia lopullisten tutkimuskysymysten valossa. Lopullisten mukaan valittujen kysymys-

ten avoimet vastaukset siirrettiin tekstimuotoisena Word-tiedostoon, joka ladattiin Atlas.ti-

ohjelmaan seuraavia aineiston käsittelyä vaativia vaiheita varten. Lopullinen aineisto oli noin 

179 sivua pitkä. 
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Laadullisen tutkimuksen analyysivaiheisiin kuuluvan aineiston rajauksen vaiheessa jätetään 

aineistosta pois kaikki sellainen, mikä ei sisälly tarkasteltavaan ilmiöön tai ole relevanttia 

tutkimuskysymysten näkökulmasta. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 105) tuovat esille, että laa-

dullisen tutkimuksen aineistossa yleensä esiintyy useita kiinnostavia asioita, joita ei ole etu-

käteen osannut ajatella. Tutkimuksessa on kuitenkin valittava tarkkaan rajattu ja tarpeeksi 

kapea ilmiö ja siitä on kerrottava kaikki, mitä irti saa. Poikkeusolojen aikana keräsin aluksi 

hyvin laajan aineiston, koska nopean aineistonkeruun johdosta tarkempi teoreettinen viiteke-

hys ei ollut aineistonkeruuhetkellä vielä tiedossa. Aineistoa oli lopulta pakko rajata tähän 

tutkielmaan sopivaksi, mutta kuitenkin niin, että kaikki tutkimuskysymysten näkökulmasta 

kiinnostavat avoimet vastaukset sisällytettiin aineistoon. 

 

Pelkistämisen jälkeen aloitin klusteroinnin Atlas.ti-ohjelmalla, eli yhdistin pelkistämisvai-

heessa esille nousseet samankaltaiset ilmiöt samoihin ryhmiin, jolloin syntyi alaluokkia. 

Klusterointivaiheessa tavoitteena on käydä aineistosta esiin nousseet pelkistämisvaiheessa 

syntyneet alkuperäisilmaukset tarkasti läpi ja etsiä niistä samankaltaisuuksia ja/tai eroavai-

suuksia kuvaavia käsitteitä (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 123-127). Koodattuja avoimia vas-

tauksia oli 652 kappaletta ja klusteroinnissa syntyneitä koodeja, eli alaluokkia syntyi 45 kap-

paletta. Tämän jälkeen otin taukoa aineiston käsittelystä, sillä aloin käymään läpi tutkimus-

kirjallisuutta ja valitsemaan sopivia teoreettisia käsitteitä seuraavaa, abstrahointi- eli käsit-

teellistämisvaihetta varten. Tässä kohdassa ilmenee selkeästi teoriaohjaavuus, kun aineisto-

lähtöisen vaiheen jälkeen aletaan tarkastelemaan esille nousevia ilmiöitä teoreettisten käsit-

teiden avulla. 

 

Selkein ero aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin välillä tulee siinä, miten 

abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. Aineistolähtöisessä 

analyysissä olisin luonut teoreettiset käsitteet aineistosta, kun taas tässä teoriaohjaavassa ana-

lyysissä ne tuodaan valmiina aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta. (Mt.) Tutkimuksen 

teoreettisena viitekehyksenä toimii kriisikirjallisuudesta valitut resilienssin ja coping-keino-

jen käsitteet, jotka toimivat yläluokkina. Tässä vaiheessa tarkastelin syntyneitä alaluokkia 

teoreettisten yläluokkien valossa, jolloin syntyivät luvuissa 6.1-6.2 syntyneet luokat. Jotta 
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analyysi ei jäisi pelkästään luokkien esittelyksi tullaan luvussa 6.3 aineistosta esiin nousevia 

luokkia ja teemoja yhdistämään laajemmin kokoavaksi malliksi.  

 

Taulukko 1. Toteutettu teoriaohjaava sisällönanalyysi tässä tutkielmassa Tuomen ja Sarajärven 

(2018, s. 121-135) mallin mukaisesti.  

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin vaiheet tässä tut-

kielmassa aineiston analysoinnissa 
Abduktiivisen päättelyprosessin ku-

vaus 

1. Aineiston redusointi eli pelkistäminen: numee-

rinen koodaus Excelissä, lopullisten mukaan otet-

tavien kysymysten valinta tutkimuskysymysten 

perusteella ja aineiston karsiminen.  

Aineistolähtöinen päättely: aineistoa tar-

kastellaan ilman teoreettista viitekehystä 

ja koodausta tehdään aineiston ehdoilla. 

2. Klusterointi eli ryhmittely: samaa ilmiötä ku-

vaavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään eri 

luokiksi → näin muodostuivat alaluokat, jotka on 

nimetty sisältöä kuvaavalla käsitteellä. 

Päättelyä ohjaa edelleen aineistosta esiin 

nousevat luokat. 

3. Tutkimuskirjallisuuden lukeminen ja teoreet-

tisten käsitteiden valinta. Kriisikirjallisuudesta 

valittu resilienssin ja copingin käsitteet. 

Päättelyssä aletaan siirtymään kohti teo-

riaa: syntyneiden alaluokkien perusteella 

yläluokiksi valitaan tutkimuskirjallisuu-

desta resilienssin ja copingin käsitteet. 

4. Abstrahointi: Alaluokkien yhdistäminen ylä-

luokkiin, jotka on muodostettu coping- ja re-

silienssi-tutkimuskirjallisuudesta.  

Alaluokkien tarkastelu teoriaohjaavasti: 

Alaluokkia yhdistetään resilienssin ja co-

pingin käsitteiden avulla.  

5. Kokoavien käsitteiden ja aineistosta syntyvän 

mallin luominen.  

Teoriaohjaava päättely: Syntyneiden 

luokkien teoreettinen tarkastelu ja kokoa-

minen sekä tutkimuskirjallisuuteen pei-

laaminen. 

 

 

 

6 TULOKSET 

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni tulokset. Laadullisessa tutkimuksessa tuloksen ja tulkin-

nan erotteleminen ei ole aina samalla tavalla mahdollista kuin kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa, joten tulososiossa tuloksen ja tulkinnan voi esittää rinnakkain (Sakki, Pirttilä-Backman 

& Hakoköngäs, 2020). Tulososioni tuleekin olemaan melko tulkinnallinen ja sisältämään 

viittauksia aikaisempiin tutkimuksiin. Tällä haluan tuoda esille analyysivaiheessa käytettyä 
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päättelyn logiikkaa läpinäkyvämmin esiin ja auttaa lukijaa ymmärtämään, miten aineistosta 

syntyneet alaluokat on liitetty teoriasta johdettuihin yläluokkiin. Seuraavaksi esitellään yleis-

katsaus tutkimuksen tuloksista, minkä jälkeen alaluvuissa tulokset avataan ja havainnolliste-

taan yksityiskohtaisemmin aineistosta poimittujen sitaattien avulla.  

 

Tutkimukseen osallistui 37 19–29-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista. Vastaajista 27 vastasi 

olevansa naisia, 9 miehiä ja yksi vastasi olevansa muunsukupuolinen. Lähes kaikki jatkotut-

kimukseen valikoituneista olivat opiskelijoita; 30 vastaajaa oli korkeakouluopiskelijoita, yksi 

lukiolainen ja yksi opiskeli kansanopistossa. Neljä vastaajaa olivat päätoimisesti työssäkäy-

viä ja yksi oli työtön. Kaikki paitsi yksi vastaajista siirtyivät poikkeusolojen alkaessa etätöi-

hin tai -opintoihin. Vain yksi vastaaja jatkoi työssäkäyntiä poikkeusolojen aikana, koska hän 

työskenteli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena. Kaikkien vastaajien vastauksissa rakentui 

kuitenkin merkittävä arjen muutos ja kriisi näyttäytyi aineistossa vahvasti.  

 

Luvussa 6.1 tullaan kuvaamaan somen roolia poikkeusolojen alussa. Poikkeusolojen alun 

aineistossa rakentui kuva siitä, että elettiin niin koko yhteiskunnan tasolla kuin nuorten yksi-

tyisissä elämissä Pennebakerin ja Harberin (1993) selviytymisen ensimmäistä vaihetta, eli 

hätävaihetta. Hätävaiheeseen kuuluu se, että ihmiset ajattelevat ja puhuvat kokemuksistaan 

paljon. Tämän luokan vastauksissa korostuivat koronan aiheuttaman kriisin kohtaaminen, 

jatkuva keskustelu muiden kanssa somessa ja tiedon etsiminen. Esimerkiksi jatkuva uutisten 

lukeminen, kommentointi ja keskustelu sekä omasta arjesta kertominen somessa toteuttivat 

selviytymiskeinoja, jotka tutkimusten (Jurgens & Helsloot, 2018) mukaan vähentävät ihmis-

ten epävarmuuden tunnetta kriisitilanteissa. Toisaalta, kuten Jurgens ja Helsloot (2018) toivat 

myös esille, että kriisien aikana sosiaalinen media edesauttaa myös valheellisen tiedon leviä-

mistä, mikä taas aiheuttaa ihmisille epävarmuutta. Tämän aineiston nuoret näyttivät olevan 

myös tietoisia somessa leviävästä valheellisesta tai epätarkasta tiedosta. Hätävaiheen omi-

naisuudet rakentuivat aineistossa selkeästi.  

 

Somen rooli koronakriisin hätävaiheessa rakentui eräänlaiseksi hätäkokoontumispaikaksi, 

jonne nuoret suuntasivat poikkeusolojen alettua. Somen tarjoama hätäkokoontumispaikka 
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tarjosi alustan toimia kriisitilanteissa ominaisella tavalla, kuten etsiä tietoa, kertoa omasta 

selviytymisestään, saada tilanteeseen selvyyttä ja olla yhteydessä muihin. Tandocin ja Yaka-

hashin (2017) somen kolme yhteisöllistä selviytymiskeinoa näkyvät myös tutkielman aineis-

tossa. Kriisin alettua nuorten siirtyminen someen ja omasta arjesta jakaminen näyttäytyi ta-

pana ilmaista muille omasta selviytymisestään - siitä, että heillä on kaikki hyvin. Lisäksi 

tapahtumien dokumentointi näyttäytyy juuri siinä, että omaa arkea, esimerkiksi kuvia omasta 

etätyöpisteestä, esiteltiin muille poikkeuksellisessa tilanteessa. Some näyttäytyi aineiston pe-

rusteella paikkana, jonne kaikki olivat kokoontuneet ilmoittamaan selviytymisestään ja sel-

vittämään, ketkä muut ovat selviytyneet tilanteesta. Kuten Samuelsson ym. (2020) näkivät 

urbaanin luonnon ja puistoalueen resilienssin lähteenä koronakriisin aikana, näyttää aineis-

toni tukevan kuvaa siitä, että some voi toimia eräänlaisena paikkana, josta haetaan apua ja 

tukea kriisin aikana. Somen voidaan siis tällä tavoin tulkita olleen resilienssin lähde kriisin 

aikana. Esimerkkejä tästä esitetään läpi tulososion.  

 

Luvussa 6.2 tarkastellaan, millaisia coping-keinoja rakentuu nuorten avoimissa vastauksissa. 

Aineistosta oli mahdollista tulkita monenlaisia tapoja hyödyntää somea kriisin aikana, joten 

tässä luvussa somen rooli rakentuu ikään kuin työkalupakiksi, josta nuoret valitsivat erilaisia 

työkaluja, joiden avulla selviytyä arjesta. Viimeisessä luvussa 6.3 tarkastellaan poikkeusolo-

jen aikana näyttäytyvää somen käytön muutosta kriisin jatkuessa. Luvussa tarkastellaan 

myös somen mahdollisuuksia ja rajoituksia toimia resilienssin lähteenä. Lopuksi analyysin 

tulosten pohjalta luodaan laadullinen teoreettinen malli, joka kuvaa poikkeusolojen aikaista 

somen käyttöä. Malli koostuu kolmesta kriisin vaiheesta ja kolmesta käyttäjäprofiilista. 

Näissä kolmessa vaiheessa kuvataan, miltä somen käyttö näyttäytyy ja miten nuoret ovat 

kuvanneet sitä käyttävänsä sekä millaisiin tarkoituksiin. Aineistossa oli erotettavissa kolme 

erilaista käyttäjäprofiilia, jotka kuvastivat sitä, miten eri tavoin nuoret selviytyivät somen 

avulla poikkeusolojen hätävaiheesta kohti sopeutumisvaihetta. 
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6.1 Sosiaalinen media hätäkokoontumispaikkana koronakriisin iskettyä  

Ensimmäinen kyselylomake jaettiin somessa 5.4.2020, jolloin Suomessa poikkeusolot olivat 

olleet voimassa kolme viikkoa. Ensimmäisellä lomakkeella vastaajia pyydettiin kuvaile-

maan, miten koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot olivat vaikuttaneet heidän somen 

käyttöönsä: ovatko he ottaneet käyttöön uusia sovelluksia tai huomanneet muutosta omassa 

sisällön jakamisessaan. Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan somessa näkyvää muiden 

julkaisemaa sisältöä. Vastauksien pohjalta rakentui selkeä kuva siitä, että ensimmäisen kyse-

lylomakkeen aikana elettiin kriisin alkua. Somen käyttö oli äkillisesti noussut suurimmalla 

osalla, kun nuoret siirtyivät etätyöhön ja -opintojen pariin eristäytyen koteihinsa. Tässä lu-

vussa kuvataan nuorten tunteita ja kokemuksia poikkeusolojen alussa sekä äkillisesti lisään-

tynyttä somen käyttöä. Poikkeusolojen alussa kerätyssä aineistossa ilmenee kriisien ensim-

mäiselle, hätävaiheelle, tyypillisiä piirteitä kuten tiedon etsimiseen ja jakamiseen liittyvää 

käyttäytymistä. Luvussa tarkastellaan lisäksi, miten somen rooli rakentuu hätäkokoontumis-

paikaksi ja millaisia piirteitä tällainen rooli sisältää. 

 

6.1.1 Yksinäisyys ja ahdistus pakottivat sosiaaliseen mediaan  

Nuoret kertoivat, että heidän oma somen käyttönsä kasvoi merkittävästi. Somen käyttö kas-

voi niin siihen käytetyn ajan kuin käyttötapojen lisääntymisen suhteen. Nuorten vastauksissa 

toistui somen käytön lisääntyneen fyysisten tapahtumien, opiskelun ja töiden siirryttyä etä-

toteutukseen. Nuorten vastauksissa näyttäytyi eristäytymisen myötä somen käytön muuttu-

neen isoksi osaksi arkea ja siellä vietettyä aikaa perusteltiin lisääntyneellä ajalla. Sen lisäksi, 

että nuoret perustelivat oma-aloitteisesti lisääntynyttä somen käyttöään koettujen tunteiden 

kautta, heiltä kysyttiin myös suoraan, miltä koronan aiheuttamat poikkeusolot olivat heistä 

tuntuneet. Nuorten vastauksissa heidän kokemansa tunteet rakentuivat ahdistukseksi ja yksi-

näisyydeksi. He kuvailivat kriisitilanteen ahdistavaksi ja eristyksissä olon yksinäiseksi. Mo-

nissa vastauksissa koronakriisin lisäksi negatiiviset tunteet olivat seurausta siitä, ettei omia 

läheisiä pystynyt tapaamaan. Nämä tunteet näyttäytyivät hyvin kokonaisvaltaisina nuorten 

arjessa.  
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Koen ahdistusta, koska en voi nähdä ystäviäni ja kumppaniani. Viimeisen -

kuukauden aikana olen kokenut joka päivä päivät raskaiksi. Syöminen, fyysi-

nen ja henkinen hyvinvointi on kärsinyt. En ole syönyt säännöllisesti ja uni-

rytmini on ollut sekaisin. Olen herännyt karanteenin aikana keskimäärin klo 

12 aikaan ja nukahtanut klo 3-5 aikaan. Viime viikonloppuna aloin vähitellen 

päästä takaisin arjen rytmiin. (V23) 

Toisaalta koetut ahdistuksen ja yksinäisyyden tunteet rakentuivat myös eri sävyisinä. Vas-

tauksissa ahdistukseen ja yksinäisyyteen liitetyt asiat esitettiin sekä positiivis- että negatii-

vissävytteisinä. Mielenkiintoinen huomio on se, että yksinäisyydelle annettiin välillä jopa 

hyvinkin positiivisia merkityksiä. Osa nuorista esimerkiksi kommentoi, että poikkeusolot ja 

yksinäisyys mahdollistavat enemmän omaa aikaa olla rauhassa ja tehdä asioita, joita ei ole 

ehtinyt tehdä. 

Tuntuu toisaalta siltä, että on enemmän vapaa-aikaa ja sen myötä jonkinlaista 

rauhaa ja aikaa tehdä asioita; toisaalta kaipaan sosiaalista elämääni valta-

vasti. Irrallinen, pysähtynyt, rauhallinen, outo, toisaalta nyt jo ihan normaa-

lilta tuntuva tila. (V32) 

 

Ihan hyvältä. On aikaa vihdoin tehdä asioita, joita on aikaisemmin halunnut, 

mutta ei ole mukamas ehtinyt tai jaksanut aloittaa. Tuntuu, että päiviä on hel-

pompi jaksottaa, sillä elämässä ja päivissä ei ole tällä hetkellä paljoa yllätyk-

siä. (V37) 

Ahdistuksen ja yksinäisyyden lisäksi nuoret kuvailivat kokeneensa “tunteiden vuoristorataa”. 

Tämä tunteiden vuoristorata rakentui aineistossa kuvauksina niin pelon, surun, rauhan, tyl-

syyden kuin onnellisuuden ja ilon tunteista jopa saman päivän aikana tai hyvin tiheän vaih-

telun kautta. Jin (2010) toi kriisejä ja copingia käsittelevässä tutkimuksessaan esille, että krii-

seissä koetaan erilaisia tunteita samanaikaisesti eri voimakkuuksina. Tutkimuksessa ahdistus 

määriteltiin kuitenkin “oletustunteeksi” kriiseissä, mikä näkyy myös tutkielmani aineistossa. 

Tämä luokka kuvaa hyvin sitä, miten kriisitilanteissa koetaan erilaisia tunteita samanaikai-

sesti ja vaihtelevasti. Tästä luokasta on myös tulkittavissa, että koetut yksinäisyyden ja ah-

distuksen tunteet pakottivat nuoret someen, jossa nähtiin “kaikkien” muidenkin olevan. 
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6.1.2 Tiedon etsimisen ja jakamisen merkitys kriisin alussa 

Nuorten vastauksissa näyttäytyi selkeästi se, että he huomasivat myös muiden käyttävän so-

mea enemmän. Nuoret kertoivat, että muiden lisääntynyt somen käyttö näkyi lisääntyneinä 

päivityksinä ja uusina käyttöönotettuina sovelluksina. Yleisesti nuoret kertoivat, että 

“kaikki” ovat nyt somessa ja tekevät siellä paljon erilaisia asioita.  

Muut ovat aktiivisempia somessa, erityisesti Discordissa ja Instagramissa. 

Discordissa lähetellään (osakunnan kanavalla) meemejä, kutsutaan ihmisiä 

pelaamaan, pelataan ja keskustellaan keskustelukanavilla. Instagramissa ih-

miset tekevät enemmän haasteita, esim. 30 day song challenge. Ihmiset päi-

vittelevät enemmän tekemisiään Insta storyyn. Habbo Hotel on noussut pelot-

tavan suosituksi, ihmiset pyörii nykyään siellä. (V14) 

Sisällöllisesti somessa korostui nuorten mukaan koronaan liittyvä tieto. Nuorten vastauksissa 

rakentuu kuva siitä, että poikkeusolojen alussa kaikki ovat siirtyneet someen ja tarve etsiä 

sekä jakaa tietoa nousi äkillisesti. Koronaan liittyviä uutisia jaettiin edelleen some-kanavissa, 

mutta myös käyttäjien omat tavallisemmat julkaisut liittyivät jollain tavalla koronaan. Näyt-

tää siltä, että koronakriisin kolmen ensimmäisen viikon aikana koronaan liittyvä tieto oli si-

sällöllisesti suuressa roolissa.  

KAIKKI liittyy koronaan, tavalla tai toisella. Monet jakavat tekemisvinkkejä 

(esim. treenaamista tai vaikka leffavinkkejä), meemejä, erilaisia haasteita... 

lisäksi monet ovat tuoneet esiin ”stay home” ja ”wash your hands” ohjeita. 

Ehkä eniten kuitenkin erilaiset meemit ovat lisääntyneet, ja ne liittyvät lähes 

poikkeuksetta koronaan. (V30) 

Nuoret etsivät myös aktiivisesti itse koronaan liittyvää tietoa, koska he halusivat pysyä tilan-

teen tasalla. Uutisten ja virallisten tiedotusvälineiden kanavien lisäksi useampi kertoi seuraa-

vansa koronaan liittyviä keskusteluja esimerkiksi Twitterissä.  

Twitterissä tulee tosi paljon seurattua ajankohtaisia juttuja. Instagramissa ja 

facebookissa ajan tappamista ja muiden kuulumisten seurailua. Etenkin twit-

teriä tekee mieli seurata todella paljon, sillä siellä puhutaan koronaan liitty-

vistä asioista tosi monipuolisesti, ja tuntuu pysyvän paremmin asioista perillä 

kuin vaikkapa vain hs tai yle-uutisia seuraamalla. Whatsappin ja slackin 

käyttö ei lisääntynyt yhtä paljon. Tietenkin videopuhelut tulleet uutena mu-

kaan, mutten tiedä liittyvätkö ne someen. (V40) 
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Toisaalta parissa vastauksessa kerrottiin, että juuri tämä koronapainotteinen sisältö saa myös 

pysymään poissa somesta ja vähentämään sen käyttöä. Näitä nuoria ärsytti some-sisältöjen 

muuttuminen hyvin koronapainotteiseksi ja osa kertoi kaiken tämän sisällön ahdistavan tai 

vaikuttavan jaksamiseen.  

Omalla kohdalla sosiaalisen median käyttö on vähentynyt (näen tämän selke-

ästi, koska puhelimeni laskee näyttöajan automaattisesti). Eniten näyttöaikaa 

vie mahdolliset videokeskustelut, mutta muuten puhelin on jäänyt aika taka-

alalle, sillä tuntuu, että kaikki keskustelut toistavat itseään, sillä keskustelu 

pyörii 90% koronan ympärillä. (V37) 

 

Poistin hesarin sovelluksen enkä klikkaa uutisotsikoita joita jaetaan faceboo-

kissa... Olen ehkä vähän herkkä, mutta oma jaksamiseni kärsii siitä jos ajat-

telen liian isossa mittakaavassa ja liikaa tulevaisuuteen. Olen tarpeeksi ajan 

tasalla, kun pidän yhteyttä fiksuihin ihmisiin ympärilläni, jos lukisin liikaa 

uutisia ja tekstejä aiheesta, saattaisi tulla tunne että on yhdentekevää vaih-

danko päivävaatteet tai petaanko sängyn koska kaikki menee päin helvettiä 

muutenkin. Kaipa minunlaiseni täytyy pysyä ruohonjuuritasolla näissä asi-

oissa. (V20) 

Tiedon etsimisen lisäksi tiedon jakaminen näyttäytyi aineistossa erityisen aktiivisena poik-

keusolojen alussa. Nuoret kertoivat osallistuvansa tiedon jakamiseen ja osallistuivat yhteis-

kunnalliseen keskusteluun ja jakoivat uutislinkkejä omissa somekanavissaan. Toisaalta nuo-

ret olivat myös panneet merkille, että somessa jaettiin myös jonkin verran valheellista tai 

epätarkkaa tietoa. Nuoret kertoivat pyrkivänsä myös korjaamaan valheellista tietoa somessa. 

Jakamani sisältö on poliittisempaa ja kantaaottavampaa. Esim. aiemmin en 

olisi ajatellut jakavani mitään Ylen artikkeliotsikoita, mutta lähiviikkoina olen 

jakanut 2 artikkelia, jotka liittyvät koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin ja 

sen vaikutuksista omaan opiskelualaani. (V23) 

 

Monet levittävät kauheata hysteriaa ja saavat muut panikoimaan. Monet us-

kovat valheellisia tietoja ja levittävät niitä eteenpäin pahentaen tilannetta. 

Jotkut kirjoittavat kuinka vakava tilanne on ja toiset kirjoittavat kuinka heitä 

ei kiinnosta tilanne. Olen myös huomannut paljon rasistisia postauksia kii-

nalaisia kohtaan ja myös maahanmuuttajia. (V16) 

Nuoret kertoivat, että koronaan liittyvän tiedon lisäksi somessa jaettiin ylipäänsä todella pal-

jon omaa arkea poikkeusolojen alkuvaiheessa. He kertoivat, että arkea jaettiin koska ei ollut 
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muutakaan jaettavaa someen ja toisaalta osa kuvaili, että poikkeusolojen alussa oli erityinen 

tarve jakaa arkea ja tulla sillä tavalla kuulluksi. Aineistossa nuorten jakamien sisältöjen ai-

heista korostuivat haasteet. Erityisen paljon nuorten mukaan somessa jaettiin erilaisia haas-

teita poikkeusolojen alettua. Haasteiden sisältö vaihteli, mutta yhteiseksi niille näyttäytyi ar-

jen jakaminen ja osallisuus. Haasteet liittyivät vallitseviin poikkeusoloihin ja nuorten mai-

nitsemia haasteita olivat esimerkiksi vessapaperi-haaste ja oman etätyöpisteen esitteleminen. 

Nämä nuorten esille nostamat haasteet rakentuvat sosiaaliseksi ilmiöksi, sillä niihin haaste-

taan ystäviä (esimerkiksi Instagramissa merkitsemällä toisen nimimerkki) ja näin ollen ne 

luovat somessa yhteisöllisyyttä. Toisaalta osa nimitti haasteita “ajantapposisällöksi”, jota ja-

ettiin koska oli niin tylsää. Haasteet ja lisääntynyt korona-aiheinen sisältö ei myöskään ollut 

kaikkien mieleen ja osa kommentoikin, että nämä sisällöt olivat alkaneet ärsyttämään. 

Ihan hulluna kaikkia somehaasteita. Enemmän kaikkea tylsää sisältöä (juuri-

kin nää haasteet), jotka ei kiinnosta itseäni yhtään mutta ihmiset varmaan 

tekee niitä koska on tylsää. Olen itsekin tehnyt joitain. (V40) 

Somessa tiedon etsimisen ja jakamisen merkitys kriisien aikana on nähty aikaisemmassa tut-

kimuskirjallisuudessa (Alexander, 2014; Jurgens & Helsloot, 2018; Tandoc & Yakashi, 

2017) ja se näyttäytyy vahvasti tässä luokassa. Tämä luokka mukailee aikaisempia tutkimus-

tuloksia, sillä tässä rakentuu selkeä kuva siitä, että nuoret ovat menneet kriisin aikana someen 

etsimään tietoa kriisistä, ilmoittamaan omasta tilanteestaan ja selvittämään, mitä muille kuu-

luu. Tällaisella toiminnalla pyritään somen avulla vähentämään epävarmuuden tunnetta krii-

sitilanteessa, mikä taas kasvattaa yksilöiden resilienssiä (Jurgens & Helsloot, 2018). 

 

6.1.3 Poikkeusolojen väliaikaisuus sosiaalisen median lisääntyneen käytön oikeuttajana 

Ensimmäisellä kyselylomakkeella nuorilta kysyttiin kokivatko he, että heidän somekäyttäy-

tymisensä muuttuisi jollain tavalla koronan jälkeen. Nuoret vastasivat kysymykseen arvele-

vansa vähentävänsä somen käyttöä heti kun poikkeusolot loppuvat. Nuoret perustelivat vas-

tauksiaan sillä, että koronan päätyttyä he voivat taas elää normaalia elämää, tavata ystäviään 

fyysisesti ja käydä erilaisissa paikoissa, jolloin heillä ei tulisi olemaan enää yhtä paljon aikaa 

käyttää somea. Äkillisesti lisääntynyt somen käyttö ja siihen liittyvät perustelut rakentavat 

kuvaa siitä, että nuoret elivät kriisiaikaa, jolloin jouduttiin tekemään muutoksia ja lisäämään 
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somen käyttöä reaktiona kriisitilanteeseen. Somen käytön lisääntyminen nähtiin väliaikai-

sena ja sen uskottiin vähenevän kun palataan taas “normaaliin”.  

Vähennän koronan jälkeen somen käyttöäni mittavasti, sillä en pidä ollenkaan 

nykyisestä tilanteesta. Tarraudun kuin takiainen kaikkiin ystäviini ja kolle-

goihini kun tämä helvetti päättyy. (V11) 

 

Varmaan palaa entiselleen ellei jopa vähene. Haluan keskittyä elämään pu-

helimen ulkopuolella tämän jälkeen. (V13) 

Toisaalta nuoret kertoivat myös, että poikkeusolojen aikaisesta somen käytöstä voisi jäädä 

uusia opittuja tapoja käyttöön myös poikkeusolojen jälkeen. Nuoret arvelivat, että käyttöön-

otetut videopuhelut voisivat jäädä osaksi sosiaalista kanssakäymistä ja esimerkiksi uusia etä-

työtapoja toivottiin jatkettavan poikkeusolojenkin jälkeen. Aineiston perusteella näyttää siltä, 

että lisääntynyt somen käyttö ja uudet tavat opettivat nuorille uusia asioita, joista osa koettiin 

hyviksi.  

Toivon, että se vähenee. Uskon kuitenkin, että esim. videopuhelut ovat tulleet 

jäädäkseen! Lisäksi toivon, että osaan kysyä ihmisiltä tämän jälkeen useam-

min, että mitä kuuluu ja miltä on tuntunut. (V42) 

 

6.2 Millaisia coping-keinoja sosiaalisen median käyttötavoista rakentuu?  

Tässä luvussa tarkastellaan, millaisia somessa käytettyjä coping- eli selviytymiskeinoja ra-

kentuu aineistosta. Aineistosta nousi esille useita coping-keinoja, joita on mahdollista tarkas-

tella ja soveltaa laajemmin coping-kirjallisuuteen. Nämä aineistosta rakentuneet coping-kei-

not edustavat tulkintani mukaan somen roolin näyttäytyvän eräänlaisena työkalupakkina, 

josta on mahdollista hyödyntää itselle sopivia selviytymiskeinoja. Kuten Jin (2010) toi esille, 

erilaisilla coping-keinoilla pyritään saamaan tilanteeseen selvyyttä tai emotionaalista helpo-

tusta, mukauttamaan ajattelutapaa stressin vähentämiseksi tai vain yksinkertaisesti irrotta-

maan itsensä stressaavasta tilanteesta. Aineistossa rakentuvat kuusi coping-keinoa näyttäisi-

vät vastaavan nuoren elämässä johonkin näistä edellä mainituista tavoitteista. 

 

6.2.1 Uudelleenorganisoituminen somepalvelujen avulla 

Nuoret kertoivat, että poikkeusolojen alussa heidän oli otettava uusia sovelluksia ja tapoja 

käyttöön jo vain etäopintojenkin takia. Nuoret kuvailivat ladanneensa uusia sovelluksia ja 



44 

 

keksineensä uusia tapoja niin yhteydenpitoon kuin harrastusten toteuttamiseen. Vuorovaiku-

tus ja ns. hengaaminen siirtyivät erityisesti videopalvelimiin. Vastaajat kertoivat poikkeus-

olojen alussa joutuvansa tekemään muutoksia somen käyttöön liittyen ja omaksumaan uusia 

tapoja. Tämä sopeutumiseen liittyvä toiminta näyttäytyy aineistossa uudelleenorganisoitumi-

sena, joka on tyypillistä kriisien alussa ja on tärkeää resilienssin näkökulmasta. 

Erityisen positiivista on se, että somen kautta on keksitty uusia ja normaa-

lioloissakin mukavia tapoja viettää vapaa-aikaa, kuten nettipelit ja sen mu-

assa somen kautta chättäily/soittelu. (V41) 

 

Katson youtubesta joogaharjoituksia ja instagramista sekä facebookista koti-

treenejä, jotka korvaavat kuntosaliharjoittelun. Zoom ja muut sosiaaliset me-

diat korvaavat f2f kontaktit ystävien kanssa. (V22) 

Nuoret kertoivat tilanteeseen sopeutumisessa auttavan se, että on osannut käyttää teknologiaa 

hyvin jo ennen poikkeusoloja. He kuvailivat, että muillakin nuorilla someen siirtyminen 

näytti onnistuneen vaivattomasti, sillä suurin osa oli ottanut paljon uusia sovelluksia käyttöön 

poikkeusolojen alettua. Nuoret kertoivat myös liittävänsä onnistuneen sopeutumisen omaan 

personallisuuteensa, esimerkiksi introverttiin luonteeseen, jolla on haluttu mahdollisesti ku-

vata sitä, ettei heillä ole yhtä suurta tarvetta olla sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden 

kanssa poikkeusolojen aikana.  

Hyvä teknologian tuntemus ja useampi somekanava, joka oli jo käytössä en-

nen poikkeustilannetta. Myös oma sosiaalisuus ja vahva yhteydenpito lähei-

siin ja ystäviin on ollut avuksi. (V16) 

 

Introvertti luonne sekä yhteydenpito läheisiin somen välityksellä. (V18) 

Uudelleenorganisoituminen on tärkeää kriisiin sopeutumisen kannalta. Kun tätä uudelleen-

organisoitumisen ja sopeutumisen luokkaa tarkastellaan resilienssitutkimuksen kautta, näyt-

täytyvät nuorten ottamat uudet sovellukset ja tavat pitää yhteyttä keinoina kasvattaa resiliens-

siä kriisitilanteessa. Lisäksi tässä luokassa näyttäytyy Jinin (2010) tutkimuksen mukaisesti 

konkreettinen toiminta selviytymiskeinona ja tarve saada tilanteeseen selvyyttä ja järjestystä. 

 

6.2.2 Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen 

Kaikista vahvimmin aineistossa näyttäytyi somen tarjoama keino ylläpitää sosiaalisia suh-

teita ja saada emotionaalista tukea. Nuoret perustelivat vastauksissaan omaa ja muiden somen 
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käyttöä sillä, että somesta etsittiin kriisin aikana seuraa ja tukea muilta ihmisiltä. Nuoret oli-

vat huomanneet, että muut tsemppaavat ja hakevat seuraa somen kautta. Osa kommentoi 

myös, että oli huomannut ihmisten olevan avoimempia ja kertovan tuntemuksistaan.  

Pidän positiivisen sitä, että ihmiset tsemppaavat ja näyttävät niitä huonom-

piakim puolia elämästä. Ehkä kaikki ovat myös avoimempia omien tun-

teidensa suhteen. (V13) 

Nuoret kertoivat saavansa itse tukea läheisiltään somen kautta. Läheisiltä saatu tuki somessa 

tuntui tärkeältä ja helpottavalta, minkä lisäksi sen koettiin edistäneen hyvinvointia sekä jak-

samista. Osa myös kommentoi suoraan, että yhteydenpito muihin somen kautta tuntui vält-

tämättömältä, koska omista läheisistä kannettiin myös huolta. Aineiston pohjalta näyttää 

siltä, että some on tarjonnut alustan, jolla jakaa tunteita ja kokemuksia muiden kanssa. Jur-

gens ja Helsloot (2018) toivat tutkimuksessaan esille, että some tarjoaa foorumin, jolla il-

maista tunteita ja selviytyä niistä. Poikkeusolojen aikana some on toiminut melkein ainoana 

keinona jakaa ja purkaa tunteita, erityisesti kun näyttää siltä, että nuoret noudattivat melko 

tarkkaan suositusta välttää fyysisiä kontakteja.  

Olen saanut tukea esimerkiksi ryhmäkeskustelujen ja -puheluiden avulla, 

tsemppiviestein ja "mitä kuuluu?"-kysymysten muodossa. On ollut myös haus-

kaa keskustella arkisista asioista somessa esimerkiksi Instagram Storyjen 

kautta ja seurata toisten arkea koronan aikana. Näistä pienistä jutuista saa 

yllättävän paljon voimaa ja tukea omaan arkeen. (V24) 

Nuorten vastauksissa näyttäytyy myös se, että somen ollessa lähes ainoa keino tarjota sosi-

aalista ja emotionaalista tukea, tuntui se myös raskaalta. Vastauksissa rakentuikin se, että 

jatkuvasti saatavilla oleminen somessa tuntui kuormittavalta, koska nuorella itselläänkin oli 

vaikeuksia jaksaa. Kuten sosiaalisen tuen tarjoaminen ja jatkuvasti tavoitettavissa oleminen, 

myös yleisesti sosiaalinen vuorovaikutus somessa tuntui osasta raskaalta.  

Välillä tulee sosiaalinen ähky. Tuntuu, että tällä hetkellä monessa kanavassa 

on keskustelua, kysellään kuulumisia ja osallistutaan. Välillä ei vaan jaksaisi 

jutella, mutta toisaalta ei halua olla myöskään töykeä. (V29) 

 

Olen harventanut vastausvälejä pitkiin viesteihin, sillä tuntuu, etten jaksa 

enää entiseen tapaan ajatella (:D). Kyse ei välttämättä ole ollut mistään dra-

maattisesta, mutta viime aikoina on vain tuntunut siltä, että on mukavampi 

vetäytyä omiin oloihin ja viettää aikaa ihan itsekseen. Joidenkin ihmisten koh-

dalla tosin olen myös pyrkinyt vähentämään ajoittain kontaktia, jos ainut 
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aihe, mistä he kykenevät keskustelemaan ovat opintopaineet, työtuskat ja 

omat henkilökohtaiset huolenaiheet. Tuntuu, että nyt henkilökohtainen kanto-

kyky muiden murheille on vähentynyt, ja pyrin ehkä jopa tiedostamatta karsi-

maan mieltä alentavia kohtaamisia. Tavallaan tämä on ikävää, jos en anna 

ihmisille tilaisuutta parantaa käytöstään, mutta toisaalta kontaktien harven-

taminen on suhteessa niin vähäistä, etten ole kokenut sitä ongelmalliseksi ke-

nenkään kannalta. Uskon, että tämän arjen normalisoituessa vuorovaikutus 

taas tiivistyy. (V24) 

Nuoret kuvailivat myös konkreettisesti toimintaansa somessa. Jo käytössä olleet somen pal-

velut mahdollistivat yhteydenpidon, mutta myös uusia sovelluksia otettiin käyttöön tai kek-

sittiin uusia tapoja pitää yhteyttä. Sen lisäksi, että some näyttäisi mahdollistavan nuorten uu-

delleenorganisoitumisen kriisin edessä, näyttää myös siltä, että sovellukset mahdollistivat 

sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen. Se, että some antoi työkaluja jatkaa sosiaalista vuoro-

vaikutusta ja yhdessä tekemistä poikkeusoloissa, voidaan tulkita taas merkkinä resilienssin 

lähteestä.  

Poikkeusolojen somekäyttö opettaa kollektiivisesti taitoja, joilla yhteyttä voi 

pitää aiempaa monipuolisemmin ja eri tilanteisiin soveltuvilla tavoilla.           

[– –]Vietin syntymäpäiväjuhliani etänä Zoomin kautta. Tapahtumasta oli il-

moitettu FB-eventillä. Pelasimme Skribbl-piirustuspeliä verkossa ja jutte-

limme ensin Zoomissa porukalla ja sen jälkeen vielä Messenger-videopuhe-

lulla kaverini kanssa. (V15) 

Yhteydenpito ystäviin ja läheisiin sekä omasta lähipiiristä saadun tuen lisäksi nuorten vas-

tauksissa korostui somessa laajemmin esiintyvä yhteisöllisyys. Nuoret kuvailivat somen tar-

joavan alustan yhteisöllisyyden luomiselle kriisin aikana. Somen kautta näkee mitä muut te-

kevät ja saa vertaistukea. Yhteisöllisyys muodostui nuorten vastauksissa aikaisemmin mai-

nittujen arjen jakamisen ja haasteiden pohjalta sekä konkreettisina viittauksina yhteisöllisyy-

teen tai “samassa veneessä” olemiseen. Lisäksi se, että nuoret näkivät muidenkin olevan sa-

manlaisessa tilanteessa, eristyksissä, loi mielikuvaa yhteisöllisyydestä ja vertaistuesta.  

Moni jakaa enemmän tavallisia asioita omasta arjesta! Myös koska korona 

pandemia on kaikkien yhteinen ongelma, voi se antaa normaalisti epäaktiivi-

selle somekäyttäjälle aiheen päivittää. Kaikille yhteiset ongelmat ja aiheet 

luovat tiettyä koheesiota. On myös ollut mukavaa huomata yhteneväisyyden 

lisääntyminen somessa. Tästä esimerkkinä esim. Somehaasteet, toisten tsemp-

paaminen ja muutenkin yhteishengen kasvaminen! (V22)  
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Yhteisöllisyys näyttäytyi vastauksissa myös konkreettisina tarjouksina auttaa muita tai tuen 

tarjoamisena. Kriisitutkimuksessa on huomattu, että yksilöistä ja ryhmistä tulee yhtenäisem-

piä katastrofien aikana muun muassa tekemällä yhteistyötä ja auttamalla toisia, mikä taas 

liittyy resilienssin kasvuun (Whittaker, McLennan & Handmer, 2015). Jurgens ja Hesloot 

(2018) näkevät somen myös arvokkaana resurssina tälle toiminnalle katastrofin aikana. Tul-

kitsen siis, että poikkeusolojen alussa somessa on esiintynyt kriiseille tyypillistä yhteisölli-

syyttä ja some on tarjonnut alustan luoda yhteisöllisyyttä ja tarjota apua. Tarjottu apu on 

voinut kohdistua esimerkiksi riskiryhmiin kuuluville ihmisille, joiden suositeltiin välttämään 

tarkemmin kaikkia fyysisiä kontakteja.  

Somessa on ollut ihanasti yhteisöllisyyttä siinä mielessä, että ollaan pyritty 

auttamaan muita esim. kaupassakäynnillä, koirien ulkoilullamisella, tsemppi-

toivotuksilla jne. Myös paljon positiivisia postauksia on useissa ryhmissä ja 

alustoilla. Lisäksi yhteisöllisyys ja apu on ylettynyt myös yrityksiin, sillä ih-

miset tukee paikallisia yrityksiä niin somessa (esim. julkaisuilla) kuin osta-

mallakin. (V31) 

Toisaalta nuoret toivat esille myös somen varjopuolen yhteisöllisyyden korostamisessa. So-

messa rakennettu yhteisöllisyyden kuva ei välttämättä tavoittanut kaikkia ja saattoi omalta 

osaltaan lisätä joidenkin yksinäisyyttä. Lisääntyneet sisällöt ja aktivoivat haasteet saattoivat 

korostaa sitä, ettei itsellä ole ystäviä joille jakaa sisältöä tai joita merkitä haasteisiin.  

Erilaiset haasteet tai ”gif-kuvat”, joita somessa liikkuu varmasti lisäävät yh-

teisöllisyyttä ja kuuluvuuden tunnetta. Tämä saattaa kuitenkin lisätä ennes-

tään yksinäisten ihmisten yksinäisyyttä ja mahdollistaa  huonompaa oloa, 

mikä huolettaa itseäni suuresti. (V35) 

Yhteisöllisyyden ja somen positiivisen roolin lisäksi nuorten vastauksissa muodostui selkeä 

negatiivinen somen rooli poikkeusolojen keskellä. Somessa esiintyi nuorten mukaan paljon 

syyllistämistä, muiden “kyttäämistä” ja joidenkin someyhteisöjen tai kommenttiketjujen il-

mapiiriä kuvailtiin jakautuneeksi ja eriytyneeksi. Somessa näkyviä mielipiteitä kuvailtiin 

myös “jyrkiksi ja keskustelun tasoa heikoksi” (V31). Sosiaalipsykologisesti tulkittuna so-

messa näytti olevan jaottelua “meihin” ja “heihin”, mikä korostui erityisesti Uudenmaan su-

lun aikana. 

Mutta myös vastakkaista puolta löytyy. Etenkin uutiskanavien (Yle, HS, ilta-

lehdet) kommenttiketjut ovat usein täynnä ikävää kommentointia ja jopa vi-

hapuhetta. Tämä on toki lisääntynyt paljon muutenkin viime vuosina, mutta 
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näkyy räikeänä vastakkainasetteluna myös tämän koronakriisin yhteydessä. 

Esimerkiksi uusmaalaisia, ulkomaanmatkaajia, ruokakauppahamstraajia jne. 

on leimattu isolla kädellä ja puhe on ollut ajoittain hyvin hyökkäävää. Har-

millista, että edes näin iso kriisi ei saa koko Suomea puhaltamaan yhteen hii-

leen vaan vihapuhe jatkuu tilanteesta huolimatta. (V30)  

Tässä luokassa näyttäytyi sosiaalinen ja emotionaalinen tuki, tunteiden jakaminen sekä yh-

teisöllisyys somessa. Tutkimuskirjallisuudenkin mukaan sosiaalisessa mediassa luodaan krii-

sitilanteissa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta (Alexander, 2014; Jurgens & 

Helsloot, 2018). Lisäksi Whittaker, McLennan ja Handmer (2015) tuovat esille, että yksi-

löistä ja ryhmistä tulee yhtenäisempiä katastrofien aikana, mikä näyttäytyy myös tässä luo-

kassa. Tämän luokan vastaukset olivat hyvin monipuolisia ja niissä esiintyi myös paljon vas-

takkaisia perusteluja. 

 

6.2.3 Optimismi ja huumori psykologisina selviytymiskeinoina 

Niin yksilö- kuin yhteisötasolla aineistossa näyttäytyi se, että positiivisella sisällöllä ja huu-

morilla oli iso rooli poikkeusolojen aikana. Nuoret kertoivat, että sen lisäksi, että osa somen 

käyttäjistä pyrki pitämään sisältönsä poissa ikävistä aiheista, näkyi somessa myös suoraan 

huumorimielessä tehtyä sisältöä. Huumoria käytettiin tilanteen keventämiseksi esimerkiksi 

muuttamalla koronaan liittyvä tieto humoristiseksi erilaisten meemien avulla. Yleisestikin 

humoristinen sisältö näyttäytyi nuorten vastausten perusteella kiinnostavampana kriisitilan-

teessa ja sen vuoksi somessa myös oltiin pidempään. 

Huomaan, että ihmiset viettävät enemmän aikaa somessa ja pyrkivät samalla 

tavalla pitämään ikävät asiat poissa erityisesti Instagramista. Ymmärrän tä-

män käyttäytymisen hyvin, sillä useimpien elämässä on kuitenkin vielä jäljellä 

kirkkaita sävyjä enemmän kuin niitä koronan tummentamia alueita. (V24) 

 

Monet jakoivat aluksi turhautumista tilanteeseen ja omia mielipiteitään (esim. 

Salaliittoteorioita :D) mutta nyt kaikki lähinnä vitsailevat asiasta tai ei huo-

mioi asiaa yhtään. (V19) 

Nuorten kertomusten ja tutkimuskirjallisuuden perusteella huumori näyttäisi olevan erään-

lainen selviytymiskeino. Kuten positiivinen ajattelukin, huumori on tuonut helpotusta nuor-

ten arkeen. Nuoret olivat pistäneet merkille myös sen, että poikkeusolojen edetessä koronaan 
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liittyvä tieto muutettiin huumoriksi. Tämä voi kuvastaa sopeutumista tilanteeseen tai selviy-

tymiskeinoa käsitellä tilannetta huumorin avulla. Kuten Vijayaraghavan ja Singhal (2020) 

toivat esille, huumori toimii yhtenä selviytymiskeinona kriisejä kohdatessa. Jinin (2010) tut-

kimuksessa positiivinen ajattelu toimi myös coping-keinona, jolla pyrittiin saamaan tilantee-

seen emotionaalista helpotusta tai irrottamaan itsensä stressaavasta tilanteesta. Tulkitsen tä-

män luokan coping-keinon liittyvän nuorten tarpeeseen saada tilanteeseen helpotusta opti-

mismin tai huumorin keinoin.  

 

6.2.4 Uuden oppiminen ja itsereflektointi  

Nuorilta kysyttiin toisella kyselylomakkeella, olivatko he oppineet jotain uutta omasta tai 

muiden somekäyttäytymisestä poikkeusolojen aikana. Kriisin alussa uudelleenorganisoitu-

minen itsessään pakotti nuoret oppimaan uusia tapoja hoitaa opinnot tai työ sekä olemaan 

yhteydessä läheisiin ihmisiin. Nuorten vastauksissa muodostui kuva siitä, että nuoret pysäh-

tyivät tarkastelemaan tilannetta ja reflektoimaan asioita poikkeusolojen keskellä. Nämä vas-

taukset näyttävät liittyvän myös vahvasti siihen, miten nuoret kuvailivat kokemiaan tunteita. 

Kuten luvussa 6.1.1 toin esille, osa nuorista näki poikkeusolojen tuoman yksinäisyyden tun-

teen positiivisen kautta, sillä se tarjosi omaa aikaa tehdä eri asioita tai itsereflektoida. 

Olen yrittänyt ottaa karanteenin lähinnä sellaisen henkisen kasvun ja oppimi-

sen aikana, joka on suuresti varmasti vaikuttanut siihen, että oma some-käyttö 

on vähentynyt. Uskon kuitenkin, että somesta on myös omat hyötynsä - sieltä 

voi esim löytää tekemistä tai inspiraatiota muuhun tekemiseen, mutta samalla 

taas ahdistua paljon muiden energiasta ja siitä tunteesta, että kaikki muut te-

kevät kaikkea hienoa ja hyödyllistä karanteenin aikana, kun taas itse on he-

rännyt kello 14 ja syönyt aamupalaksi litran jäätelöä. Kaikille tekis varmasti 

ihan hyvää miettiä omaa somen käyttöä tämän aikana. (V37) 

Toisaalta osa tuo myös esille sen, ettei kriisin aikana ole tarkoitus oppia uutta ja käyttää voi-

mavaroja mihinkään ylimääräiseen. Tällainen poikkeusolojen hyötyajattelu näyttäisi välitty-

neen myös niille vastaajille, jotka eivät itse nähneet poikkeusoloja positiivisen kautta. Nämä 

kertoivat nähneensä sisältöä, joissa viitattiin tai kehotettiin tekemään “itseään kehittäviä asi-

oita” poikkeusolojen aikana, mutta eivät yhtyneet tällaiseen ajatteluun. Nämä nuoret toivoi-

vat “korona-ajalta opetukseksi armollisuutta itseä ja muita kohtaan” (V24). 
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En kuitenkaan seuraa mitään tilejä, jotka jatkuvasti kehottavat olla "parem-

pia versioita itsestäni", sillä mielestäni se on turhauttavaa. Kaikilla ei ole 

mahdollisuuksia tehdä "itseään kehittäviä asioita" poikkeusolojen aikana mo-

nista syistä, oli se sitten mielenterveys- tai fyysisistä syistä (hoitoalan ammat-

tilaiset, kaupan myyjät jne). Somessa näkee paljon ihmisiä, jotka jatkuvasti 

tavalla tai toisella painostavat julkaisun lukijoita olemaan tuottavaisempia, 

parempia, tehokkaampia, koska "olot sallivat sen". Sen on haitallista, koska 

sellaisessa ajattelussa ei oteta huomioon ihmisten yksilökohtaista reagointia 

poikkeusoloihin. Se luo sellaisen kuvan, että jos ei pysty tekemään töitä/kou-

luhommia normaalisti kuin ennen poikkeusoloja, niin on jotenkin poikkeava 

ja vähempiarvoinen. (V23) 

Vijayaraghavan ja Singhalin (2020) tutkimuksessa kävi ilmi, että korona-aikana lisääntynyt 

somen käyttö pisti nuoret pohtimaan omia somen käytön syitään ja sen kautta omaa käyttäy-

tymistään. Tämä ilmiö voidaan liittää itsekasvun kautta toiminnalliseen selviytymisstrategi-

aan. Tulkitsen myös omassa aineistossani ilmenevän tällaista selviytymistä somen avulla, 

mikä näyttäytyy tässä luokassa. 

 

6.2.5 Passiivinen selaaminen todellisuuden pakokeinona  

Kun nuoria pyydettiin kuvailemaan heidän somen käyttöään poikkeusolojen aikana, rakentui 

vastausten pohjalta kuva siitä, että somea käytettiin myös passiivisesti esimerkiksi pelkästään 

selaamalla yhtämittaan muiden päivityksiä tai katselemalla pitkiä aikoja videosisältöä, kuten 

Youtube-videoita. Lisäksi nuoret kertoivat katsovansa paljon elokuvia tai sarjoja suoratois-

topalveluista. Tällainen passiivinen käyttö näyttäisi olevan seurausta erityisesti tylsyyden 

tunteesta ja siitä ettei ole muutakaan tekemistä. Jotkut kertoivat myös “jääneensä koukkuun” 

sisältöjen selaamiseen. Somen parissa myös kerrottiin “levättävän”. 

Käytän enemmän somea, esim. Instagramia ja tiktokia. Jään niihin jumiin, 

kun olen vain sisällä ja makoilen. (V28) 

 

Somekäyttäytymiseni on tänään selkeästi tylsyyden aiheuttamaa. Olen enem-

minkin selaillut somea kuin jutellut ystävieni kanssa tai tehnyt kouluhommia. 

(V22) 

Sen lisäksi, että aineistosta rakentui passiivisen somen käyttöä tylsyyden vastineeksi, nuoret 

kuvasivat omaa somen käyttöään myös keinoksi paeta todellisuutta. Osa kertoi, että somen 

käyttö tuntuu helpottavalta ja se saa kriisitilanteessa ikävät ajatukset muualle. Vastauksissa 
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esiintyi muutamia suoria viitteitä siitä, että some toimii heille “pakokeinona.” Nuorten mu-

kaan somen avulla haluttiin paeta niin epämiellyttäviä tunteita kuin koronan aiheuttamaa 

kriisitilannetta. 

Somen käyttö on lisääntynyt jonkin verran, kun tulee paljon vietettyä aikaa 

kotona 4 seinän sisällä. Olen esimerkiksi ladannut uuden sovelluksen Tiktokin 

ja niiden videoiden katsominen on toiminut osittain myös pakona ja keven-

nyskeinona koronauutisille, vaikkakin myös siellä käsitellään monissa vide-

oissa aihetta, mutta näkökulma on humoristisempi. (V31) 

Kuten Vijayaraghavan ja Singhalin (2020) tutkimuksessa todettiin, kasvanut somen käyttö, 

elokuvien ja sarjojen katselu ja lepääminen näyttäytyy koronakriisin aikana selviytymiskei-

nona erityisesti pakokeinona tai todellisuuden välttelynä. Nuorten vastauksissa somen rooli 

korostui ja näyttäytyi juurikin pakokeinona ja tapana vältellä esimerkiksi koulutehtäviä tai 

poikkeusolojen luomaa ahdistavaa todellisuutta. Jinin (2010) tutkimuksessa tuotiin esille so-

men ulkopuolisenakin coping-keinona tilanteen kieltäminen tai itsensä irrottaminen tilan-

teesta. Some näyttäisi toimivan tässä luokassa helppona keinona irrottautua ahdistavasta ti-

lanteesta. Toisaalta koronakriisin luomasta todellisuudesta pakeneminen someen auttoi nuo-

ria myös jaksamaan ja siirtämään ajatukset muualle. Aineiston perusteella some näyttäytyy 

eräänlaisena henkireikänä kriisin keskellä loputtomine sisältöineen. Pidemmällä aikavälillä 

tämä selviytymiskeino ei kuitenkaan Vijayaraghavan ja Singhalin (2020) mukaan ole nuoren 

mielenterveyden kannalta suotavaa. 

 

6.2.6 Aktiivinen toiminta ja kontrollin tunteen hakeminen 

Itsereflektointi ja poikkeusolojen näkeminen mahdollisuutena tehdä muita asioita näytti saa-

van osan nuorista aktiivisesti myös toimimaan somen käytön vähentämiseksi. Nuoret kertoi-

vat, että pyrkivät aktiivisesti seuraamaan tai vähentämään omaa somen käyttöään. Tällaista 

aktiivista toimintaa näyttäytyi erityisesti toisen kyselyn aineistossa, jolloin poikkeusoloja oli 

kulunut noin kuukausi. Aktiivinen toiminta rakentui esimerkiksi siitä, että nuoret kertoivat 

poistaneensa sovelluksia tai olivat päättäneet tarkkailla omaa somen käytön määräänsä tar-

kemmin. Nuoret myös kuvailivat suoraan uskovansa, että somen käytön vähentäminen vai-

kuttaa hyvinvointiin positiivisesti. Somen käytön vähentämisen taustalla näytti olevan tietoi-

sia päätöksiä ja valintoja, joiden nähtiin edistävän hyvinvointia poikkeusolojen aikana.  
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Olen nyt jo pitänyt somevapaita päivitä koska sisältö on yksitoikkoista ja är-

syttävää. Itse en ole miettinyt, että whatsapp sun muut videopalvelut ovat so-

mea. Niitä käytän mielelläni ja niitä olen käyttänyt ns. somevapaina päivinä. 

Saatan käyttää somea vähemmän koronan jälkeen. Turha hengailu on nyt li-

sääntynyt kun on aikaa mutta myös ähky sisältöä kohtaan. (V21) 

 

Olen tietoisesti pyrkinyt pitää somen käytön samanlaisena tai vähäisempänä. 

Koen, että hyvinvointini on parempaa muutenkin ahdistavana aikana kun kes-

kittyy mielen hyvinvointiin, johon some ei itselläni lukeudu. (V35) 

Nuorten aktiivinen toiminta ja päätökset vähentää somea näyttäisivät heijastavan Eckenroden 

(2013) käsitystä siitä, että coping on nimenomaan tietoista ja tarkoituksellista käyttäytymistä, 

joka on aloitettu vastauksena stressaavaan tilanteeseen. Toisaalta osa nuorista kertoi, että he 

haluaisivat vähentää somen käyttöä, mutta he tarvitsevat joitakin sovelluksia päivittäiseen 

toimintaan, kuten yhteydenpitoon tai esimerkiksi kirpputoriryhmissä pysymiseen. Lisäksi 

yksi kommentoi, että oli päättänyt olla stressaamatta ruutuajasta ja on tietoisesti antanut it-

selleen luvan käyttää somea enemmän. Vaikka nämä nuoret eivät toteuttaneet konkreettisia 

toimenpiteitä, kuten poistaneet sovelluksia tai pitäneet somevapaita päiviä, tulkitsen vastaus-

ten perusteella, että he ovat aktiivisesti kognitiivisella tasolla prosessoineet selviytymistään 

poikkeusoloissa. 

Olen antanut itselleni aikaa olla enemmän somessa enkä stressannut ruutu-

ajasta. (V40) 

 

Myyn myös alueeni kirppisryhmässä kevätsiivouksessa löytyneitä asioita, 

mikä tällä hetkellä estää poistamasta sovellusta vaikka tunnen että se koukut-

taa liikaa. (V20) 

 

6.3 Sosiaalisen median roolin kehitys koronakevään aikana 

Tämän tutkielman kolmannen kyselylomakkeen avoimet vastaukset on kerätty vapun jälkeen 

2.5.-5.5.2020. Näitä vastauksia käytettiin kolmannen tutkimuskysymyksen tarkasteluun. Tar-

koituksena oli selvittää, näyttäytyikö aineistossa somen roolin muuttumista poikkeusolojen 

aikana. Seuraavaksi kuvataan ensin nuorten kokemuksia ja somen roolia toukokuun alussa 

sekä kuvaillaan poikkeusolojen aikana rakentuvaa muutosta. Tämän jälkeen tarkastellaan 
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vielä somen mahdollisuuksia ja rajoituksia tarjota resilienssiä kriisiaikana. Lopuksi syntynei-

den analyysiluokkien pohjalta luodaan yhteenvetona malli, joka kuvaa poikkeusolojen ai-

kaista somen käyttöä laajemmin. Jotta teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä voidaan edetä 

luokkien esittelyn vaiheesta seuraavaan vaiheeseen, on tuloksista muodostettava kokoava kä-

site tai malli (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 117-133). Pyrin luodun mallin avulla tulkitsemaan 

nuorten somen käyttöä kokonaisvaltaisemmin analysoimalla aineistosta näyttäytyvää muu-

tosta ja rakentuneita käyttäjäprofiileja. 

 

6.3.1 Muutoksen näyttäytyminen 

Tutkimukseni kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli tarkastella, onko somen rooli 

nuorten elämässä muuttunut koronakriisin pitkittyessä ja aineistosta oli tulkittavissa muutok-

sen tapahtumista poikkeusolojen edetessä. Muutos rakentui nuorten kuvauksista koetuista 

tunteista, somen käytöstä sekä sisältöjen muuttumisesta niin omalla kuin muiden somekäyt-

täjien kohdalla. Muutos näyttäytyi kuitenkin erilaisena nuorilla ja hätävaiheen lisääntyneen 

somen käytön jälkeen somen roolille rakentui erilaisia muutospolkuja. Nuorten vastauksissa 

rakentui ilman vertailua aiempien kyselyjen vastauksiin jo kuva siitä, että poikkeusolojen 

alku nähtiin pahimpana ja vaikeimpana aikana, josta sitten tilanteeseen on pikkuhiljaa sopeu-

duttu eri keinoin, osa helpommin ja osa huonommin.  

Aluksi koronatilanne tuntui todella raskaalta ja uuden arjen rakentaminen 

hankalalta. En ole aikoihin tuntenut oloani niin tehottomaksi kuin koronati-

lanteen ensimmäisinä viikkoina. Pikku hiljaa olo on alkanut kuitenkin paran-

tua, liekö kyseessä sopeutuminen, lähestyvä kesä vai se, että kevään mittaan 

tehty itsetutkiskelu alkaa kantaa hedelmää. [– –]. (V15) 

Kolmannen kyselyn alussa nuorille kerrottiin, että on kulunut noin kuukausi ensimmäisen 

kyselyn täyttämisestä ja heitä pyydettiin kuvailemaan, miltä kulunut kuukausi on tuntunut. 

Osa koki poikkeusolojen menneen nopeasti ja sopeutuneensa niihin hyvin. Toisaalta nuoret 

kertoivat ajan kuluneen hyvin hitaasti ja päivä päivältä tilanteen ahdistavan yhä enemmän. 

Vastauksissa kokemukset rakentuivat kyllästymisen ja tylsyyden ympärille. Aineistossa 

näyttäytyi siis hyvin polarisoitunut kuva kokemuksista, sillä tässä vaiheessa kokemukset oli-

vat hyvin vaihtelevia.  
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Huhtikuu meni paljon nopeammin kuin maaliskuu. Olen tottunut poikkeusti-

laan, mutta samaan aikaan huomaan, että tapaamisrajoituksia on entistä vai-

keampi noudattaa. (V26) 

 

Kuukausi on tuntunut kuluvan todella hitaasti. Tietämättömyys on aiheuttanut 

stressiä. (V19) 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten eri tavoin somen roolin muuttuminen rakentui aineistossa. 

Osa nuorista kertoi toukokuussa, että heidän somen käyttönsä oli vähentynyt. Oman käytön 

lisäksi nuoret olivat huomanneet, että myös muut olivat vähentäneet somen käyttöä, mikä 

näkyi erityisesti julkaisujen vähenemisenä. Somen rooli viimeisen kyselyn avoimissa vas-

tauksissa näyttäytyy kuitenkin yhä tärkeänä ja nuorten arkea tukevana. Vuorovaikutus mui-

hin tapahtui myös edelleen pääosin teknologiavälitteisesti.  

Somen käyttö kasvoi aluksi, mutta nyt tuntuu että tilanne on vakiintunut tai 

ehkä jopa somen käyttö vähentynyt. Tämä on näkynyt aika tasaisesti kaikissa 

sovelluksissa. (V16) 

Aineistosta näyttäytyi someen jaettavien sisältöjen muuttuminen myös laajemmin poikkeus-

olojen alusta. Poikkeusolojen alussa sisällöissä korostuivat korona-aiheiset päivitykset ja tie-

don etsiminen sekä jakaminen. Toukokuussa kerätyssä aineistossa nuoret kertoivat, etteivät 

seuraa enää yhtä paljon uutisia ja somesta näyttäisi puuttuvan korona-aiheiset julkaisut, kuten 

alun haasteet. Kolmannen kyselyn avoimissa vastauksissa rakentuu kuva tilanteen “normali-

soitumisesta”. Nuoret kuvailivat somen käytön ja siellä jaetun sisällön “normalisoituneen”, 

millä nuoret näyttäisivät viittaavan ennen poikkeusolojen alkua esiintyneisiin sisältöihin ja 

somen käyttömääriin. Muutosta perusteltiin siis sisältöjen muuttumisella verrattuna poik-

keusolojen alun sisältöihin. Somen käytöstä rakentuu kuva, jossa siihen aletaan kyllästyä eikä 

sitä käytetä enää niin pakonomaisesti kuin poikkeusolojen alussa. Nuoret kuvailivat, ettei 

omasta arjesta jaksa enää kertoa samalla tavalla ja alussa suositut haasteet olivat lähes ka-

donneet. Osaa sisällöistä perusteltiin myös sillä, että koronaan liittyvä sisältö ei enää ollut 

ajankohtaista ja ihmiset olivat kyllästyneet jakamaan koronaan liittyvää tietoa. Tätä kuvail-

tiin esimerkiksi “someähkyllä”. 

Tuntuu, että somessa, etenkin Suomessa, on enemmän normalisoiduttu pos-

tauksien suhteen. Koronasta ei sinänsä puhuta niin paljoa, eikä kaikki posta-
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tut kuvat ole throwbackeja ""hyviin aikoihin"", kuvia itsestään kotoa tai ko-

ronahaasteita yms. Nyt postataan ihan normaalejakin asioita ilman mainintaa 

poikkeusoloista. (V37) 

Se, ettei somen sisällöissä enää tässä vaiheessa korostunut koronaan liittyvä tieto eikä omasta 

arjesta jaettu yhtä tiheästi, näyttäisi mukailevan Pennebakerin ja Harberin (1993) selviyty-

misen tasoista sopeutumisvaihetta. Sopeutumisvaiheessa ei enää ajatella tai puhuta kriisiko-

kemuksista yhtä paljon kuin ensimmäisessä hätävaiheessa. Nuoret kuvasivat vastauksissaan 

myös havaitsevansa siirtymistä sopeutumisvaiheeseen. 

Kulunut kuukausi on mennyt nopeasti, vaikka tuntuu, että en ole tehnyt samaa 

määrää asioita kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta. Myös somen käyttö 

on muuttunut rennommaksi ja huomaan, että samanlaista muutosta on tapah-

tunut myös seuraamieni käyttäjien postaamissa sisällöissä. Vaikuttaisi siltä, 

että olemme kaikki edenneet sopeutumisessamme koronan aikaiseen poik-

keustilaan. (V24) 

Vaikka edellä kuvattiin somen roolin muutosta laajemmin, on huomioitava kuitenkin, että 

muutos näyttäytyi erilaisena nuorten keskuudessa. Osa kertoi, ettei somen käyttö ollut erityi-

semmin muuttunut kevään aikana tai ettei somen käytöstä ollut saatu kontrollia. Somelle an-

nettiin erilaisia merkityksiä kriisin edetessä. Osalla somen käyttö näyttäytyi selkeämmin siir-

tyvän hätävaiheesta sopeutumisvaiheen viestintäkeinoihin, mutta osalla ei näyttäytynyt yhtä 

vahvasti siirtymistä. Aineistossa somen roolille syntyy siis erilaisia muutospolkuja, joita ku-

vaillaan tarkemmin luvun 6.3.3 käyttäjäprofiilien yhteydessä. 

 

6.3.2 Somen rooli resilienssin lähteenä 

Kun aiemmassa luvussa esiteltiin aineistosta rakentuvia erilaisia somen käytön muutoksia, 

tässä luvussa tarkastellaan somen mahdollisuuksia ja rajoituksia tarjota resilienssiä kriisiai-

kana. Aineistossa resilienssi näyttäytyy siinä, miten nuoret kokoontuivat someen tekemään 

itselle merkityksellisiä asioita helpottaakseen omaa oloaan. Somea käytettiin uudenlaisessa 

tilanteessa, jossa nuoret tarkastelivat somea uudella tavalla ja siitä löydettiin kriisitilanteessa 

uusia mahdollisuuksia ja heikkouksia. Aineistossa näyttäytyi nuorten suhtautumisen muuttu-

minen somea kohtaan. Poikkeusolot olivat tuoneet somesta täysin uuden kuvan esiin, mikä 

yllätti osan positiivisesti, sillä nuoret kertoivat somen käyttöön liitettävän yleensä negatiivi-



56 

 

sia vaikutuksia. Nuoret kuvasivat esimerkiksi somen hyödyllisyyden ja yhteisöllisyyden yl-

lättäneen positiivisesti. Näiden vastausten perusteella tulkitsin nuorten oppineen somesta uu-

den puolen kriisin aikana ja antaneen somelle positiivisemman roolin poikkeusolojen ede-

tessä. Näyttäisi siltä, että nuoret ovat nähneet somen potentiaalin ja mahdollisuudet uudessa 

valossa. 

Olen huomannut suhtautuvani päivä päivältä positiivisemmin someen, kun al-

kuaikojen paniikki ja sheimaaminen ovat poistuneet pääosin kokonaan. Tällä 

hetkellä tuntuu, että some on mainio yhteydenpidon väline ja on hauskaa ilah-

duttaa toisissa maissa asuvia kavereita esimerkiksi postaamalla hauskoja 

meemejä tai vanhoja yhteiskuvia. Solidaarisuus ja ystävällisyys ovat mieles-

täni hyviä sanoja kuvaamaan tämän päivän koronasomea. (V20) 

Somen potentiaali kriisissä rakentui suureksi, mutta näytti jättäneen kuitenkin tiettyjä auk-

koja, joita nuoret huomasivat poikkeusolojen somen käytön myötä. Vaikka some mahdollisti 

nuorille useamman coping-keinon hyödyntämisen kriisitilanteessa, esiintyi aineistossani 

myös somen ulkopuolisia coping-keinoja, joita nuoret kuvasivat helpottaviksi asioiksi. Seu-

raavaksi tarkastellaan somen rajoituksia ja sitä, miten se ei ole onnistunut tarjoamaan keinoja 

selviytyä kriisitilanteesta. On huomioitava, että kyselylomakkeessa on painotettu somea ja 

ohjattu vastaaja miettimään omaa somen käyttöä poikkeusolojen aikana. Aineistonkeruuvai-

heessa on siis oletettu, että somella on jonkinlainen rooli koronakeväästä selviytymisessä. 

Vaikka kyselyissä kysyttiin pääosin somen käytöstä, näyttäytyi vastauksissa myös muita, so-

men ulkopuolisia, käytettyjä selviytymiskeinoja. Ensinnäkin nuoret toivat esille sen, ettei so-

men välityksellä käyty vuorovaikutus korvaa fyysistä kanssakäymistä. Nuorten vastauksissa 

välittyi ikävä ja kaipuu päästä tapaamaan läheisiä fyysisesti.  

Edes nyt, sosiaalinen media ei riitä korvaamaan ihmisten välistä f2f suhdetta. 

En halua vieläkään olla somessa näin paljoa, haluan olla ihmisten ilmoilla, 

kirjaimellisesti. Olen jo nyt luistanut sosiaalisesta etäännyttämisestä ja tätä 

rataa se tulee kohdallani yleistymään, ellei tilanne muutu massiivisesti. (V11) 

Somen välityksellä käyty vuorovaikutus jäi nuorten mukaan hyvin puutteelliseksi sen suh-

teen, missä määrin sanattomat eleet tulevat ilmi ja luonnolliset puheenvuorojen vaihtamiset 

onnistuvat. Esimerkiksi ryhmädynamiikkaan liittyviä vuorovaikutustekijöitä nousi esiin 

nuorten kommenteissa. Vaikka somen välityksellä käyty vuorovaikutus näytti antaneen hel-

potusta nuorten oloon ja tarjosi paikan ylläpitää sosiaalisia suhteita, tuodaan aineistossa esiin 
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myös sen merkittävät puutteet. Aineistossa näyttäytyi myös turhautumista sen suhteen, ettei 

some vastannut sosiaalisen vuorovaikutuksen tarpeisiin. 

Keskustelut ovat olleet pidempiä ja merkityksellisempiä kuin aiemmin. Olen 

myös käyttänyt paljon videopuheluja, joita en ennen ole juurikaan käyttänyt. 

Vuorovaikutuksesta tuntuu kuitenkin puuttuvan jokin osa, kun kommunikaatio 

ei tapahdu kasvokkain. Lisäksi esimerkiksi juhliminen Zoomissa on dynamii-

kaltaan hyvin erilaista kuin livenä, sillä kaikki ovat koko ajan samassa kes-

kustelussa. Yksityisviesteillä tosin saa jonkin verran simuloitua kahdenkeski-

siä vessa- tai röökikeskusteluja. (V47) 

Kun nuorilta kysyttiin yleisesti, mikä on auttanut heitä sopeutumaan poikkeustilanteeseen, 

toivat he esiin myös somen ulkopuolella tapahtuvia asioita. Näitä olivat esimerkiksi ulkoilu, 

liikunta, leipominen ja perheenjäsenten kanssa oleminen. Moni nosti esille myös rutiinien 

tärkeyden – jo ennen poikkeusoloja opittujen rutiinien ylläpitäminen helpotti arjesta selviy-

tymisessä. Ellisin, Dumasin ja Forbesin (2020) mukaan mielenterveyden asiantuntijat ovat 

suositelleet pysymään koronakriisin aikana aktiivisena, erityisesti sinä aikana, kun on eris-

tyksissä sisätiloissa. Aineiston perusteella onkin tulkittavissa, että somen ulkopuolisia ru-

tiineja koitettiin ylläpitää ja harrastaa liikuntaa, mikä on osaltaan varmasti myös tukenut 

nuorten jaksamista. Rutiinien puute poikkeusolojen aikana asetti haasteita, kun opinnot ja 

työt tehtiin etänä eikä harrastusmahdollisuuksia ollut yhtä paljon. Rutiineista puhuttaessa 

nuoret liittivät rutiinien puutteen haasteeksi ja toisaalta rutiinien ylläpidon osaksi selviyty-

miskeinoja. Aineiston perusteella näytti siltä, ettei rutiineihin sisällytetty somen suurta käyt-

töä, eli somea ei yhdistetty tässä kohtaa selviytymiskeinoksi.  

Itselleni suunnittelema aikataulu, johon on ajoitettu työnteko, kouluhommat, 

ruokailut, urheilut ja (riittävä) vapaa-aika, sekä kavereiden "näkeminen" eli 

jotkin skype-treffit. Se helpottaa itselläni tosi paljon vapaa-ajan erottamisen 

muista jutuista joka on ollut itselle tosi tärkeää, kun opiskelu, koulu ja vapaa-

aika tapahtuu yhtäkkiä samassa pienessä kodissa. (V37) 

Tulkitsin poikkeusolojen aikaista somen käyttöä eräänlaisena oppimisprosessina, joka on 

kasvattanut nuorten resilienssiä kriisitilanteessa. Nuoret kokeilivat uudella tavalla somea ja 

omaa suhdetta someen. Tänä aikana nuorten oli mahdollista oppia itsestään somen käyttäjinä 

ja paikantaa somen roolia omassa elämässään. Koronakeväänä nuoret myös oppivat somessa 

erilaisia keinoja käyttäen, miten some voi edistää hyvinvointia ja mitkä asiat taas eivät sovi 
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itselle. Kuten tämän luvun sitaateissakin näyttäytyy, some tarjosi tietynlaisia keinoja helpot-

taa oloa kriisitilanteessa, mutta sillä oli myös rajoituksensa – ja nämä huomattiin tietynlaisen 

oppimisprosessin kautta. 

 

6.3.3 Poikkeusolojen aikainen sosiaalisen median käytön malli  

Kun tarkastellaan somen roolin kehittymistä poikkeusolojen aikana kolmen eri aikana kerä-

tyn kyselyn avointen vastausten pohjalta, näyttäytyy somen rooli erilaisena eri ajankohtina. 

Toteutetun analyysin pohjalta tutkimuksessani muodostui malli siitä, miten nuoret käyttivät 

somea poikkeusolojen ajan. Syntyneiden luokkien pohjalta luotu poikkeusolojen aikaisen so-

men käytön malli sisälsi kriisin hätävaiheessa ominaisen käyttäytymisen ja sopeutumisvai-

heen saavuttamiseksi käytettyjä somessa hyödynnettyjä coping-keinoja. Syntyneessä mal-

lissa löytyi myös kolme erilaista käyttäytymisprofiilia, joissa kuvattiin, miten eri tavoin so-

mea on käytetty poikkeusolojen aikana.  

 

Poikkeusolojen aikainen somen käytön malli koostui kolmesta vaiheesta, jotka olivat 1) hä-

tävaihe, 2) aktiivisen selviytymisen vaihe ja 3) sopeutumisen esivaihe. Hätävaiheen somen 

käyttäytymistä kuvailtiin luvussa 6.1 ja siinä korostui lisääntynyt somen käyttö äkillisen 

muutoksen edessä, tiedon etsiminen ja omasta elämästä jakaminen muille. Mallin toiseen 

vaiheeseen sisältyi erilaisten coping-keinojen käyttö somessa. Näitä coping-keinoja käytet-

tiin hätävaiheesta selviytymiseen: erilaisten somea hyödyntävien keinojen avulla nuoret on-

nistuivat ylläpitämään arjen rutiineja, sosiaalisia suhteitaan ja saamaan järjestystä elämäänsä 

kriisitilanteessa. Näitä käytettyjä coping-keinoja kuvattiin luvussa 6.2. Mallin kolmas vaihe, 

jossa näyttäytyi sopeutumisen esivaiheen piirteitä, sisälsi somen käytön muutoksen näyttäy-

tymisen, minkä jälkeen esitellään malliin sisällytetyt kolme erilaista käyttäjäprofiilia. Aineis-

tossa oli erotettavissa kolme erilaista käyttäjäprofiilia, jotka kuvastivat sitä, miten eri tavoin 

nuoret selviytyivät somen avulla poikkeusolojen hätävaiheesta kohti sopeutumisen esivai-

hetta ja millaiseksi somen rooli sekä sen muutos rakentui. 

 

Käyttäjäprofiilien muodostuksessa on otettu huomioon, miten nuori on 1) reagoinut hätävai-

heessa, 2) käyttänyt somea hätävaiheessa, 3) käyttänyt erilaisia coping-keinoja somessa, 4) 
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muuttanut somen käyttöä kriisin jatkuessa ja 5) millaisena nuoren kontrolli ja ote tilanteesta 

näyttäytyy. Käyttäjäprofiilit pohjautuvat tehdyn teoriaohjaavan sisällönanalyysin luokkiin ja 

niissä huomioidaan nuorten antamat perustelut. Näitä profiileja syntyi aineistosta kolme. 

Kaikki käyttäjäprofiilit kuvailivat käyttävänsä somea hätävaiheessa melko samalla tavalla. 

Somen käyttö lisääntyi, siellä vietettiin enemmän aikaa ja etsittiin tietoa. Käyttäjäprofiilien 

suurimmat erot rakentuivat sen suhteen, millaisia coping-keinoja he rupesivat käyttämään. 

Lisäksi somen käytön muutokset kriisin edetessä vaihtelivat eri profiilien välillä. Mallin vai-

heet ja käyttäjäprofiilit on kuvattu taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Poikkeusolojen aikaisen somen käytön malli, joka on luotu aineiston analyysin pohjalta. 

Malli sisältää aineistossa rakentuvat kriisin eri vaiheet, somen avulla hyödynnetyt coping-keinot ja 

kolme muodostunutta käyttäjäprofiilia, jotka kuvaavat nuorten erilaisia tapoja käyttää somea poik-

keusolojen aikana. 

Mallin vaiheiden 

ominaispiirteet 

Käyttäjäprofiili 1 Käyttäjäprofiili 2 Käyttäjäprofiili 3 

1. 1. Hätävaihe  

Lisääntynyt somen 

käyttö. 

 

Kriisin ajattelu ja 

siitä puhuminen. 

  

• Koronaan liittyvän 

tiedon etsiminen.  

•  

• Oman arjen  

• jakaminen.  

Somen käyttö lisään-

tyy ja on pakon-

omaista.  

 

Selaataan paljon koro-

naan liittyvää tietoa ja 

julkaistaan.  

 

Yksinäisyys negatii-

vissävytteistä, mutta 

pyritään olemaan vuo-

rovaikutuksessa.  

Somen käyttö lisääntyy ja 

liittyy hyötykäyttöön.  

 

Tiedon etsiminen ja vuoro-

vaikutuksen lisääminen 

sekä uudelleenorganisoitu-

minen somen avulla. 

 

Yksinäisyys positiivissävyt-

teistä, liitetään rauhaan ja 

omaan aikaan. 

Somen käyttö lisääntyy 

ja koetaan liialliseksi. 

 

Passiivinen somen 

käyttö ja somen parissa 

lepääminen. 

 

Ahdistus ja yksinäisyys 

negatiivissävytteistä. 

Turhautumisen tunteita. 

2. Aktiivisen selviy-

tymisen vaihe 

  

• Erilaisten coping-

keinojen käyttö so-

mea hyödyntäen. 

Coping-keinoina uu-

sien sovellusten lataa-

minen, pakonomainen 

oleskelu somessa ja 

sosiaalisten suhteiden 

ylläpitäminen. Huu-

morin käyttäminen. 

Coping-keinoina järjestyk-

sen luominen, uusien rutii-

nien luominen ja arjen tasa-

painoiseksi saaminen. Uu-

den oppiminen ja itsereflek-

tointi.  

Coping-keinot passiivi-

sia ja somen liikakäyttö 

korostuu. Todellisuu-

desta pakeneminen so-

men avulla. 

3. Sopeutumisen 

esivaihe 

Muutoksen näyttäy-

tyminen. Sopeutumi-

nen eri tasoista eri 

käyttäjäprofiileilla. 

Joko ei yritä vähentää 

somen käyttöä tai jos 

yrittää vähentää, ei saa 

somen käytöstä kont-

rollia. 

  

Onnistuu vähentämään so-

men käyttöä, kun on pääs-

syt hätävaiheesta yli. 

Ei kontrollia somen 

käytössä. Ei ole luonut 

uusia rutiineja vaan jää 

sivustaseuraajaksi ja 

passiiviseksi selaajaksi. 



60 

 

 

Seuraavaksi esitellään syntyneen mallin käyttäjäprofiilit ja käyttäjäprofiileille tyypilliset 

ominaisuudet sekä näille rakentuneet käyttäytymismallit poikkeusolojen aikana. Jokaisesta 

käyttäjäprofiilista esitellään myös yhden profiilia edustavan vastaajan avoimet vastaukset.  

 

Käyttäjäprofiili 1 

Käyttäjäprofiili 1 rakentui eräänlaiseksi aallokossa seilaajaksi, jolla oli poikkeusolojen ai-

kana vaikeuksia saada tilanteesta otetta. Somen käyttö lisääntyi ja näyttäytyi pakonomaisena: 

somea selailtiin paljon, otettiin uusia sovelluksia käyttöön ja erilaisissa sovelluksissa oleil-

tiin, jotta päästiin yksinäisyyden tunnetta pakoon. Tämä profiili näyttäytyi kuitenkin vuoro-

vaikutuksellisena ja aktiivisena, toisin kuin esimerkiksi käyttäjäprofiili 3. 

 

Esimerkki käyttäjäprofiili 1 edustajasta:  

Vastaaja 14 edustaa tässä esimerkissä tyypillistä käyttäjäprofiili 1:en edustajaa. Hän kuvailee 

poikkeusolojen alussa somen käytön “uutisten seuraamiseksi, seuran kaipuuksi, vitsien/mee-

mien lukeminen aiheesta” -tyyppiseksi. Hän jakaa myös itse omasta “karanteeniarjestaan” 

sisältöä someen.  Vastauksena tavallisena päivänä koettuihin tunteisiin listattiin “ahdistusta, 

masennusta, paniikinomaisia tunteita, silloin tällöin iloa (jos keskityn vain harrastuksiini)”, 

mikä näkyi myös muissa vastauksissa, kun kuvailtiin poikkeusolojen aikaisia kokemuksia.  

 

Vastaaja 14 kertoi somen käytöstään seuraavaa: “Käytän myös paljon somea silloin, kun olen 

tylsistynyt tai en haluaisi millään aloittaa jotain työtä/tehtävää. Some tuntuu eräänlaiselta 

pakokeinolta todellisuudesta.” Tulkintani mukaan tämän käyttäjäprofiilin somen käyttö on 

kuitenkin vuorovaikutuksellista ja aktiivista sen suhteen, missä määrin pyritään tutustumaan 

uusiin ihmisiin, kuten seuraavassa lainauksessa tuodaan esille:“Keskustelen enemmän ihmis-

ten kanssa melkein kaikilla kanavilla. Olen myös tutustunut uusiin ihmisiin herkemmin tai 

jutellut vanhojen tuttujen kanssa.”. Näin ollen tälle käyttäjäprofiilille somen käyttö rakentuu 

vuorovaikutuksellisten selviytymiskeinojen ympärille.  

 



61 

 

Tulkintani mukaan tältä käyttäjäprofiililta puuttuu kuitenkin kontrollin tunne ja ote omasta 

somen käytöstä, eikä käyttäjä vähennä somen käyttöä poikkeusolojen edetessä. Tässä käyt-

täjäprofiilissa vastaajat eivät joko edes maininneet haluavansa vähentää somen käyttöä tai 

kertoivat, ettei somen käytön vähentäminen ole onnistunut pyrkimyksistä huolimatta. Tässä 

käyttäjäprofiilissa korostuu tarve olla yhteyksissä muihin ja somea käytetään pakonomaisesti 

yksinäisyyden tunnetta paeten.  

Huomasin, että olen yllättävän seuranhakuinen ja yksinäinen ihminen. Olen introvertti, 

mutta ihmisten kaipuu poikkeusaikana säikäytti minut. Saatoin myös hakea ihmisten 

huomiota mm. postaamalla aktiivisesti Insta storyyn tai kommentoimalla/reagoimalla 

toisten postauksiin. [– –] 

 

Ilman somea olisin varmaan tuntenut itseni yksinäisemmäksi kuin somen kanssa, ehkä 

jopa epätoivoiseksi. Kun oma todellisuus tuntuu rankalta ja masentavalta, tuntuu some 

mukavalta pakokeinolta.  

 

Käyttäjäprofiili 2  

Käyttäjäprofiili 2 näyttäytyy aktiivisempana toimijana kuin muut aineistosta rakentuvat käyt-

täjäprofiilit. Käyttäjäprofiili 2:n somen käyttö lisääntyy myös poikkeusolojen alussa, mutta 

hän käyttää somea pääosin hyötykäyttöön arjesta selviytymiseen, minkä jälkeen onnistuu vä-

hentämään somen käyttöä hätävaiheen jälkeen. Tämän käyttäjäprofiilin tunteet rakentuvat 

positiivissävytteisiksi, sillä yksinäisyys liitetään poikkeusolojen aikaiseen rauhoittumiseen ja 

omaan aikaan. Tällä käyttäjäprofiililla näyttää tapahtuvan eniten muutosta somen käytössä, 

sillä se vähenee selkeästi poikkeusolojen loppua kohden. Lisäksi tulkintani mukaan tällä 

käyttäjäprofiililla tapahtuu eniten sopeutumista ja hätävaiheesta yli pääsyä.  

 

Esimerkki käyttäjäprofiili 2 edustajasta:  

Vastaaja 15 edustaa käyttäjäprofiili 2:n tyypillistä edustajaa. Tällä profiililla somen käyttö 

lisääntyi alussa, kuten muillakin profiileilla. Erona muihin käyttäjäprofiileihin näyttäytyy tä-

män profiilin oma aktiivisuus ja kontrolli somen hyödyntämisessä arjen uudelleenrakentami-

sessa.  

Aluksi koronatilanne tuntui todella raskaalta ja uuden arjen rakentaminen hankalalta. 

En ole aikoihin tuntenut oloani niin tehottomaksi kuin koronatilanteen ensimmäisinä 
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viikkoina. Pikku hiljaa olo on alkanut kuitenkin parantua, liekö kyseessä sopeutuminen, 

lähestyvä kesä vai se, että kevään mittaan tehty itsetutkiskelu alkaa kantaa hedelmää.  

 

Somen käyttöni eikä varsinkaan julkaisemani sisältö ole juurikaan muuttunut. Isoin 

muutos on ollut se, että bussi- tai ratikkamatkoilla tai esimerkiksi liukuportaissa ta-

pahtuva somen selailu on vähentynyt. Tässä on kuitenkin huomattava, että olen yrittä-

nyt itse osittain tietoisesti rajata somen käyttöä, ja poistin muun muassa Facebook-

sovelluksen puhelimelta. Somen käytön sijaan esimerkiksi perinteinen soittelu on lis-

säntynyt. Osa ajanvietosta on löytänyt uudet alustat somesta: esinerkiksi pubivisoja ja 

juhlia on järjestetty Zoomissa, Hangoutsissa ja jopa Habbo Hotelissa. Ehkä hienoista 

muutosta on tapahtunut somen käytön sisältöjen suuntaamisessa: tällä hetkellä se pai-

nottuu ehkä hieman aiempaa enemmän harrasteasioihin, kuten ruuanlaittoon liittyvien 

insta storyjen seuraamiseen 

Vastaaja 15 kuvasi käyttäjäprofiili 2:lle tyypillisiä muutoksen piirteitä: somen käyttö näyt-

täytyy muuttuvan kontrolloiduksi ja tietoiseksi sekä turhaa selailua pyritään välttämään. So-

men käyttöä on onnistuttu vähentämään poikkeusolojen jatkuessa ja tähän näyttää liittyvän 

eräänlainen itsereflektointi sekä tilanteen järkeily.  

Luppoaikana" tapahtuva somen selailu on vähentynyt ja oma somen käyttöni on siirty-

nyt astetta tavoitteellisemmaksi. Tällä tarkoitan aktiivista yhteydenpitoa tai tiedon et-

sintää minulle tärkeistä asioista ja harrasteista. Toki selailevaa ja satunnaista somen 

käyttöä on edelleen, mutta se rajautuu tiukemmin "aktiiviseksi vapaa-ajaksi" kuin vain 

selailuksi. Yhteyttä pidän ihmisiin somekanavien (jos myös WhatsApp ja Telegram las-

ketaan) avulla suunnilleen yhtä paljon kuin korona-ajan alussa. 

 

Olen reflektoinut paljon sitä, miten selaileva somen käyttö on ollut reagointia työstres-

siin ja uupumukseen sekä niiden jättämiin jälkiin mielessä. Nyt kun pää on ehtinyt pa-

lautua ja on ollut aikaa (etuoikeutetusti!) miettiä omaa elämää ja aktiviisesti kehittää 

omaa ajattelua, tarve somen selailun tuomille dopamiinipiikeille on laskenut jonkin 

verran. Olen myös tiedostanut uudelleen, miten paljon "positiivinen" eli tietoinen ja 

aktiivinen somen käyttö mahdollistaa sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. Aiemmin vaiku-

tus on korostunut erityisesti ulkomailla asuessa sekä ulkomailla asuvien ystävien 

kanssa yhteyttä pitäessä, mutta poikkeusoloissa toki laajemmin. 

Aineistossa näyttäytyy käyttäjäprofiili 2:sen korostuminen yleisimpänä käyttäytymismallina 

poikkeusolojen aikana, eli somen käyttö lisääntyi hätävaiheessa, mutta sitä alettiin alkupa-

niikin jälkeen käyttämään tavoitteellisemmin ja kontrolloidummin hyötykäyttöön ja arjen 

uudelleenrakentamiseen.  
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Käyttäjäprofiili 3 

Käyttäjäprofiili 3:en edustajia esiintyi aineistossa vähiten, mutta tämä profiili rakentui hyvin 

vahvaksi ja selväpiirteiseksi. Käytäjäprofiili 3:lle oli ominaista somen käytön lisääntymisen 

myötä passiivinen somen kuluttaminen. Somea kuvailtiin hallitsevaksi ja nuoret kertoivat 

viettävänsä aikaa ja lepäävänsä sen seurassa paetakseen ahdistavaa tilannetta. Tämän käyttä-

jäprofiilin somen käyttö ei rakentunut vuorovaikutteiseksi vaan käyttäjä näyttäytyi sivusta-

seuraajana.  

 

Esimerkki käyttäjäprofiili 3 edustajasta: 

Vastaaja 21 edustaa tässä esimerkissä tyypillistä käyttäjäprofiili 3:een kuuluvaa nuorta. Tä-

män käyttäjäprofiilin kohdalla näyttäytyy tunteiden merkitys korostuvan. Somen käyttö li-

sääntyy ja some näyttäytyy hallitsevana tekijänä pitkin poikkeusoloja. Somen käyttö raken-

tuu passiiviseksi ja käyttäjä näyttäytyy sivustaseuraajana, joka ei jaksa osallistua somessa 

vuorovaikutukseen yhtä lailla kuin muut muodostuneet käyttäjäprofiilit.  

 

Vastaaja 21 kuvaili, ettei itse osallistu sisällön jakamiseen somessa ja korona-aiheinen sisältö 

ärsyttää: “Ei. En aktiivisesti muutenkaan päivitä mitään enkä nytkään poikkeusolojen aikana. 

Massapäivitykset kotona olemisesta, etätöistä, leipomisesta sun muuta ärsyttää enkä halua 

lisätä tähän massaan mitään turhaa”. Lisäksi tunteet näyttäytyivät hyvin hallitsevina tämän 

profiilin arjessa: “Kaikki hyvin” muuttuu minuuteissa paskaan päivään. Loppuuko tämä 

ikinä? Koska saa taas matkustaa? Kiva etäillä! Huhhu ei jaksa enää istua kotona. Nyt on 

enemmän aikaa liikkua, jee! Tunteiden vuoristorataa. Ikävä, pelko, stressi, rentoutuneisuus. 

Kaikki kerralla”. Lisäksi vastaajan kuvailun perusteella arjessa korostuu kontrollin puute, 

kuten hän kertoo seuraavassa lainauksessa: “Päiväni murmelina kuvailee tämänhetkistä ko-

rona-sumua parhaiten. Ei oikein ota selvää mikä viikonpäivä on meneillään ja työ ja vapaa-

aika sekoittuu toisiinsa. Etäsuhde on suurin harmituksen aihe tällä hetkellä rajojen ollessa 

kiinni.” 
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Somen käyttö näyttäytyy passiivisena ja toiminta sivustaseuraajan roolille ominaiselta. Tätä 

vastaaja kuvasi seuraavalla tavalla “Julkaisemani sisältö ei ole muuttunut koska olen passii-

vinen tarkkailija. Käytän kuitenkin selkeästi enemmän aikaa somessa hengailuun, erityisesti 

keskellä päivää.”  Vuorovaikutusta vastaaja kuvaili aaltoilevaksi, eikä sitä koettu kaikista 

tärkeimmäksi asiaksi, kuten seuraavassa lainauksessa ilmenee: “Yhteydenpito on aaltoilevaa, 

joskus on päiviä kun ei juurikaan ole yhteyttä ja joskus on pari videotreffiä sovittuna sekä 

aktiivista viestittelyä ryhmächateissa. Olemme pitäneet yhteyttä eri kanavia käyttäen, What-

sapp suosituin.” 

 

Tulkintani mukaan tämä käyttäjäprofiili ei saanut poikkeusolojen aikana kontrollia omasta 

somen käytöstään, vaan somen rooli oli hyvin hallitseva ja kokonaisvaltainen. Tämä näyt-

täytyy esimerkiksi kyselyssä, kun kysyttiin onko vastaaja oppinut jotain uutta somekäytös-

tään poikkeusolojen aikana, johon hän vastasi: “Sen, että voisin lopettaa monen somekana-

van käyttämisen. Käytän aivan liikaa aikaa tyhjänpäivisten asioiden selailemiseen.” Poik-

keusolojen lopussa viimeiseksi hän myös kommentoi seuraavasti: “Kuukausi on sujunut no-

peasti. Päivät näyttävät vieläkin samalta, aika sujuu etätöissä ja paljon tulee vietettyä tunteja 

Netflixin ja somen parissa.” 

 

Luotu malli kuvastaa myös sitä, millaisen roolin nämä käyttäjäprofiilit ovat somelle antaneet 

poikkeusolojen aikana. Mallissa korostuu nuoren oma kontrolli ja ote kriisitilanteessa; esi-

merkiksi käyttäjäprofiilin 2 ja 3 erot ovat hyvin suuret sen suhteen, miten he kykenevät itse 

ottamaan somen käytöstään kontrollin. Sopeutumisen taso näyttäisi olevan myös hyvin eri-

lainen näillä käyttäjäprofiileilla. Kaiken kaikkiaan mallissa rakentuu myös kuva somen roo-

lista resilienssin lähteenä, kun somea käytettiin kriisiaikana oppimiseen ja kokeiluun.  

 

7 POHDINTA  

7.1 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli valaista sitä, millainen kokemus koronakevät 2020 oli 

nuorille ja millainen rooli somella oli poikkeusoloista selviytymisessä. Tavoitteena oli saada 

syvempi ymmärrys nuorten kokemuksista ja somen käytöstä kuin mitä muut samana keväänä 
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toteutetut kyselyt onnistuivat kertomaan. Tässä tutkielmassa tämä ymmärrys poikkeusoloista 

pyrittiin saavuttamaan tarkastelemalla nuorten avoimista vastauksista koostuvaa aineistoa 

kriisikirjallisuuden resilienssi- ja coping-käsitteiden valossa. Tulosten perusteella näyttää 

siltä, että nuoret siirtyivät poikkeusolojen alettua someen, osittain pakosta ja uudelleenor-

ganisoituivat ottamalla käyttöön erilaisia somen tapoja olla yhteydessä läheisiinsä sekä käyt-

tämällä somea hyödyksi selviytymiskeinona. Poikkeusolojen alun aineiston pohjalta raken-

tuu kuva hätävaiheesta, jolloin koronakriisiä ajatellaan paljon ja siitä halutaan puhua. Kol-

mannen kyselyn aineiston perusteella taas näytti jo siltä, että poikkeusolojen aikana olisi ta-

pahtunut muutosta somen käytön suhteen ja selviytymisessä siirryttiin pikkuhiljaa kohti so-

peutumisvaihetta. Tulokset mukailivat aiempaa tutkimuskirjallisuutta somen käytöstä kriisi-

tilanteissa. Aineistossa näyttäytyi vahvasti Pennebakerin ja Harberin (1993) selviytymisen 

vaiheet, aikaisemmissa tutkimuksissa löydetyt somen avulla hyödynnettävät coping-keinot 

(Alexander, 2014; Tandoc & Yakashi, 2017; Vijayaraghavan & Singhal, 2020) sekä somen 

lisäämä yksilön ja yhteisön resilienssi kriisissä, minkä Jurgens ja Helsloot (2018) toivat esille 

katsauksessaan.  

 

Tämän tutkielman ensimmäiselle tutkimuskysymykselle siitä, millaisia kokemuksia ja tun-

teita korona-aika ja sen vaatimat rajoitustoimet herättivät nuorissa, löytyi aineistossa run-

saasti tulkinnan kohteeksi sopivia avoimia vastauksia, joista rakentui moninainen tunteiden 

kirjo. Tunteet rakentuivat erityisesti poikkeusolojen alussa ahdistukseksi ja yksinäisyydeksi, 

kuitenkin eri sävyisinä ja niille annettiin niin negatiivisia kuin positiivisiakin perusteluja. 

Toisena tutkimuskysymyksenä tutkielmassa oli tarkastella, miten some toimi resilienssin läh-

teenä, eli miten nuoret käyttivät somea coping-keinona. Luvussa 6.2. esiteltiin yhteensä kuusi 

aineistosta rakentuvaa coping-keinoa, jotka oli mahdollista liittää aikaisempaan tutkimuskir-

jallisuuteen. Viimeiseen tutkimuskysymykseen siitä, onko somen rooli nuorten elämässä 

muuttunut koronakriisin pitkittyessä, löytyi aineistosta rakentuvan muutoksen kuvailua, josta 

lopuksi luotiin vielä laajempi poikkeusolojen aikaista somen käyttöä kuvaava malli.  
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Tutkielmassa käytettiin teoreettisena viitekehyksenä kriisikirjallisuuteen liittyviä resilienssin 

ja copingin käsitteitä. Resilienssillä kuvataan joustavuutta kriisitilanteessa ja copingilla so-

peutumisen prosessia, jonka aikana hyödynnetään erilaisia käyttäytymismalleja tai kogni-

tioita, jotka vähentävät emotionaalista, psykologista tai fyysistä taakkaa, joka liittyy stressaa-

vaan tilanteeseen. Käsitteet liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä coping-keinojen käyttäminen ja 

niiden ylläpitäminen vaatii yksilön tai järjestelmän resilienssiä (Martin-Breen & Anderie, 

2011). Valitut teoreettiset käsitteet sopivat aineistoni tulkitsemiseen, sillä käsitteitä on aikai-

semminkin hyödynnetty someen liittyvän kirjallisuuden yhteydessä ja empiirisessä tutki-

muksessa. Resilienssi näyttäytyi laajalti pitkin analyysiä nuorten oppimis- ja kasvuprosessina 

somessa poikkeusolojen aikana. Some näyttäytyi resilienssin lähteenä tarjoten alustan, jonne 

nuoret kokoontuivat hätävaiheessa etsimään ja jakamaan tietoa sekä purkamaan omia tuntei-

taan. Somen tarjoama resilienssi rakentui myös uudelleenorganisoitumisena somessa, mikä 

auttoi nuoria järjestämään arkensa uudelleen. Aineistosta rakentui kuusi erilaista coping-

luokkaa, jotka kuvastavat sosiaalisen median roolia työkalupakkina, jota hyödynnetään krii-

sistä selviytymiseen. Erilaiset coping-keinot oli suhteellisen selkeää luokitella ja löytää ai-

neistosta, sillä tutkimuskirjallisuuden pohjalta syntyi hyvä ymmärrys siitä, millaisena ne 

yleensä näyttäytyvät. 

 

Kun tarkastellaan tämän tutkielman tuloksia aikaisemman tutkimuksen valossa, eivät ne it-

sessään tuo uutta tietoa ihmisten somen käytöstä tai kriisiajan somekäyttäytymisestä, vaan 

tuovat lisäymmärrystä nimenomaan koronakriisin alun aikaisesta somen käytöstä. Sen li-

säksi, että tämän tutkielman tulokset mukailevat aiempaa kriisitilanteiden somen käytön tut-

kimusta, tutkijat (Kim, Wang & Oh, 2016; Seo, Houston, Knight, Kennedy, & Inglish, 2014) 

ovat ilman kriisejäkin todenneet, että erityisesti nuorilla halu kuulua yhteen on syy käyttää 

somea, mikä on myös yhteydessä korkeampaan sosiaaliseen sitoutumiseen. Myös stressin ja 

somen käytön yhteyttä on tutkittu ja huomattu, että somea käytetään lievittämään stressiä 

(Wang, Niiya, Mark, Reich & Warschauer, 2015). Ei siis ole yllättävää, että nuoret ovat men-

neet someen koronakriisin alettua. 
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Tässä tutkielmassa luodut käyttäjäprofiilit ovat laadullisen analyysin tulkinnan tulosta, eikä 

niitä voida tämän tutkielman perusteella yleistää. Tutkimuskirjallisuudesta ei löydy yhtä kai-

ken kattavaa jaottelua erilaisiin somen käyttäjäprofiileihin, vaan niitä on yleensä tarkasteltu 

eri tekijöiden kautta hieman eri konteksteissa. Esimerkiksi Brandtzæg (2010) muodosti kah-

deksan medioiden käyttäjätyyppiä (Media-User Typology) kirjallisuuskatsauksen pohjalta. 

Kahdeksan käyttäjätyyppiä ovat 1) ei-käyttäjät, 2) satunnaiset käyttäjät, 3) väittelijät, 4) viih-

teen käyttäjät, 5) seurustelijat, 6) väijyjät, 7) instrumentaaliset käyttäjät ja 8) kokeneet käyt-

täjät. Al-Menayes (2014) tarkasteli vielä myöhemmin näiden käyttäjätyyppien eroja somen 

kontekstissa. Brandtzægin (2010) käyttäjätyyppien kautta tarkasteltuna, tulkitsen tämän tut-

kimuksen käyttäjäprofiili 2:n mukailevan 7) instrumentaalisia käyttäjiä, koska he käyttävät 

somea hyödyllisyyteen ja eräänlaisena “työvälineenä”. Käyttäjäprofiili 3 taas näyttäisi mu-

kailevan 6) väijyjiä, koska heille on ominaista käyttää somea ajan tappamista varten ja muu-

hun “hölynpölyyn” sekä sivustaseuraamiseen. Lisäksi erilaisia somen käytön malleja ja pro-

fiileja on aikaisemmassa tutkimuksessa luotu esimerkiksi persoonallisuuden piirteiden mu-

kaan (Blackwell, Leaman, Tramposch, Osborne & Liss, 2017; Kim, Sin & Tsai, 2014).  Us-

kon, että tämän tutkielman käyttäjäprofiilit tuovat näin ollen lisää ymmärrystä siihen, millai-

sia käyttötapoja ja profiileja somessa näyttäytyy eri tilanteissa.  

 

Yleisesti nuorten somen käytön muutoksista voisi aineiston perusteella tulkita, että eniten 

käytettyihin palveluihin ja somen käyttötarkoituksiin tuli poikkeusolojen aikana muutoksia. 

Kun verrataan suomalaisten nuorten suosituimpia palveluita vuonna 2019 (luku 4.2, kuvio 1) 

näyttää aineiston perusteella siltä, että koronakriisin aikana videopalvelut tulivat uusina pal-

veluina laajempaan käyttöön. Vuonna 2019 suomalaisten nuorten keskuudessa ainoat videon 

välityksellä vuorovaikutuksen mahdollistavat palvelut olivat Steam ja Discord, joita käyte-

tään pelaamisen yhteydessä. Palveluiden suosio oli kuitenkin melko alhainen ennen ko-

ronakriisiä, Steamilla 24 % ja Discordilla 23 %. Tämän tutkimuksen aineistossa nuoret ker-

toivat ottaneensa uusia videopalveluita käyttöön mahdollistaakseen korona-aikaisen vuoro-

vaikutuksen.  
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Somen käyttötarkoituksissa saattaa olla tapahtunut myös muutosta nuorten vastausten perus-

teella. Kuviossa 2 (luku 4.2) esitettiin, mitä nuoret tekevät somessa (Some ja Nuoret, 2019). 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voisi tulkita, että käyttötarkoituksiin on voinut syn-

tyä muutoksia. Vuonna 2019 nuoret kertoivat käyvänsä reaaliaikaisia keskusteluja 55 % ja 

jakavansa erilaisia sisältöjä eteenpäin vain 34 %. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu somen käyt-

tötarkoituksia määrällisesti, joten ei voida ottaa kantaa siihen, tapahtuiko somen käyttötar-

koituksissa määrällisesti merkittävää muutosta. Nuorten kertomusten mukaan on kuitenkin 

huomioitava, että uudelleenorganisoitumisen myötä somessa on tapahtunut muutoksia sen 

suhteen, miten somea on käytetty. Nuoret kertoivat ottaneensa uusia sovelluksia käyttöön ja 

käyttäneensä somea eri tavoin kuin ennen. Esimerkiksi reaaliaikaisia videokeskusteluja käy-

tiin enemmän kuin ennen poikkeusoloja ja somepalveluja käytettiin korvaamaan harrastuk-

sia. Kuten tämän tutkimuksen tuloksistakin ilmeni, poikkeusolojen alun hätävaiheessa eri-

laista sisältöä jaettiin hyvin paljon eteenpäin, mikä ei ollut tavallista ennen poikkeusoloja. 

Koronakriisi on näin ollen voinut luoda täysin odottamattomia muutoksia nuorten somen 

käyttöön.  

 

Vaikka koronakriisi ei ole ohi, onnistuu tutkimukseni valottamaan nuorten kokemuksia ja 

somen käyttöä kriisin alkuvaiheesta. Tässä tutkielmassa somen rooli rakentui hyvin tärkeäksi 

ja kokonaisvaltaiseksi nuorten arjessa mahdollistaen uudenlaisen oppimisprosessin ja työka-

luja poikkeusoloista selviytymiseen. Tämä ymmärrys on erityisen tärkeää nyt, kun huo-

maamme kriisin jatkuvan. Kuten Laatikainen ym. (2020) toivat esille, koronakriisillä tulee 

olemaan pitkäaikaiset vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Jotta voimme käsitellä ensimmäisiä vai-

kutuksia, tulee tarkastella nuorten ensimmäisiä kokemuksia kriisin alettua ja peilata niitä seu-

raaviin ajanjaksoihin. On huomioitava, että tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten koke-

muksia ja somen käyttöä ainoastaan noin kahden kuukauden ajalta. Koronakriisi on nyt jat-

kunut yli vuoden ja tämän tutkimuksen perusteella voidaan tulkita, että kokemukset ja somen 

käyttö muuttaa muotoaan ja kehittyy ajan myötä kriisitilanteissa. 
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7.2 Tutkielman luotettavuus, eettisyys ja rajoitukset 

Koko tutkimusprosessin ajan on kiinnitetty erityistä huomiota sen luotettavuuteen ja eetti-

syyteen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK, 2019) mukaan tutkittavilla henkilöillä 

on oikeus osallistua tutkimukseen vapaaehtoisesti ja kieltäytyä osallistumasta, keskeyttää 

osallistumisensa milloin tahansa ilman kielteisiä seurauksia, peruuttaa suostumuksensa osal-

listua milloin tahansa, saada tietoa tutkimuksen sisällöstä, henkilötietojen käsittelystä ja 

saada ymmärrettävä kuvaus tutkimuksen tavoitteista. Osallistuminen kaikkiin kolmeen ky-

selyihin oli vapaaehtoista. Kyselyiden alussa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus, yhteystiedot 

mahdollisia yhteydenottoja varten ja mahdollisuudesta keskeyttää tutkimukseen osallistumi-

nen missä tahansa vaiheessa ilman erillistä ilmoitusta. Neljästäkymmenestä valitusta vastaa-

jasta kolme jätti vastaamatta lomakkeisiin 2 ja 3, joten heidän aikaisempia vastauksiansa ei 

sisällytetty aineistoon. Ensimmäisessä kyselyssä tuotiin esille anonymiteetti ja luottamuksel-

lisuus. Toisessa ja kolmannessa lomakkeessa kerrottiin luottamuksellisuudesta ja mahdolli-

suudesta keskeyttää tutkimus milloin tahansa ilman, että siitä tarvitsee erikseen ilmoittaa. 

Kaikki osallistujat antoivat tietoon perustuvan suostumuksensa painamalla kyselyjen ensim-

mäisellä sivulla olevaa ruutua.  

 

Aineistonkeruussa kiinnitin erityistä huomiota myös aineiston anonymisointiin. 37 vastaa-

jasta noin 18 olivat tuttujani, joten halusin varmistua siitä, ettei ylimääräinen tieto henkilön 

taustasta ohjaa ajatteluani aineiston analyysivaiheessa. Valittuani ensimmäisen lomakkeen 

230 vastaajan joukosta jatkotutkimuksen 40 osallistujaa (osoittaneet kiinnostuksensa jatko-

tutkimuksesta), lähetin heille oman vastaajakoodin, jota he käyttivät seuraaviin kyselyihin 

vastatessa. Jatkotutkimuksen aineisto kerääntyi anonymisoidulla tavalla, sillä en liittänyt vas-

taajakoodeja ja vastauksia henkilötietoihin missään vaiheessa. Lisäksi tässä tutkielmassa esi-

tellyt vastaajien tunnistekoodit on muutettu alkuperäisistä annetuista koodeista.  

 

Kyselyn rakentamisessa huomioitiin laadullinen ote ja käyttäjäystävällisyys. Kyselylomak-

keet luotiin Typeform ja Google Forms -lomakepohjilla, joilla lomakkeen täyttäminen on 

sujuvaa myös älypuhelimella. Koska laadullinen aineisto pyrittiin saamaan poikkeukselli-
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sessa tilanteessa perinteisiä haastatteluja poikkeavalla tavalla, kiinnitettiin kysymysten sana-

muotoihin erityistä huomiota. Vastaajia kehotettiin kuvailemaan, pohtimaan ja vastaamaan 

mahdollisimman laajasti avoimiin kysymyksiin. Aineistonkeruussa otettiin kyselylomak-

keen luomisessa huomioon sukupuolisensitiivisyys ja vastaajan oli mahdollista vastata suku-

puolekseen tyttö/nainen, poika/mies, muu tai en halua vastata.  

 

Aineiston edustavuuteen liittyen on huomioitava, että ikäjakauma painottuu yli 20-vuotiai-

siin nuoriin aikuisiin. Aineistonkeruussa yritettiin tavoitella myös alaikäisiä, eli yli 16-vuo-

tiailla olisi ollut mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Kohderyhmäksi valikoitui yli 16-vuo-

tiaat, koska alaikäiseltä 15 vuotta täyttäneeltä ei tarvita enää huoltajan suostumusta tutkimuk-

seen osallistumisesta (TENK, 2019).  Alaikäisiä ei kuitenkaan valitettavasti tavoitettu. Ai-

neisto koostuu myös lähes täysin korkeakouluopiskelijoista, mikä on hyvä huomioida, sillä 

poikkeusolojen vaikutukset ovat voineet olla erilaisia korkeakouluopiskelijoille kuin esimer-

kiksi työssäkäyville nuorille aikuisille. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa ei ole tavoit-

teena saada yleistettäviä tai tilastoitavia tuloksia, vaan ymmärtämään jotakin tiettyä tapahtu-

maa syvällisemmin (Eskola & Suoranta, 1998), mikä onnistui tässä tutkielmassa nuorten kor-

keakouluopiskelijoiden kontekstissa. 

 

Vaikka tutkielmani ansiona on sen ajankohtaisuus ja nopea reagointi aineistonkeruussa, voi 

heikkoutena pitää kyselylomakkeiden strukturoimattomuutta, sillä ne rakennettiin hyvin no-

pealla aikataululla ilman aikaisemman tutkimuskirjallisuuden pohjaa. Tämä voidaan nähdä 

myös tutkielman rajoittavana tekijänä. Sähköisen kyselylomakkeen avoimet vastaukset eivät 

välttämättä antaneet mahdollisimman syvällistä ja perusteltua kuvausta vastanneiden henki-

löiden kokemuksista. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 83-84) tuovat myös esille kyselyn ongel-

makohdat laadullisesta näkökulmasta. Toisin kuin haastattelussa, kyselyssä ei ole mahdolli-

suutta toistaa kysymystä, selventää ilmausten sanamuotoa, oikaista väärinkäsityksiä ja käydä 

keskustelua tiedonantajan kanssa. Lisäksi kyselyn tekijä olettaa, että vastaajat osaavat, kyke-

nevät tai ylipäätään haluavat ilmaista itseään tarkoittamallaan tavalla kirjallisesti (Mt.). Nuori 

ei välttämättä ole jaksanut kirjoittamalla kertoa kokemuksistaan niin syvällisesti, kuin mitä 

olisi puheessaan tuottanut. Jälkikäteen katsottuna vielä syvällisemmän ja laadukkaamman 
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analyysin kannalta olisi ollut parempi kerätä ensimmäisen kyselylomakkeen pohjalta vali-

tuille henkilöille etänä videopuheluin toteutettu puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tämän 

tutkimuksen relationistisen otteen näkökulmasta teemahaastattelut olisivat olleet ihanteelli-

sempi aineisto. Toisaalta kolmena eri ajankohtana kerätyt kyselyt mahdollistivat aineiston 

keräämisen ajallisesti pidemmältä ajalta ja niihin osallistumisen kynnys säilyi hyvin mata-

lana. 

 

Tutkimuskirjallisuuden luotettavuudesta on otettava huomioon se, että olen tässä tutkiel-

massa käyttänyt paljon uusia, vuonna 2020 koronakriisin aikana julkaistuja empiirisiä tutki-

muksia. Näiden tutkimusten luotettavuutta ja reliabiliteettia pitää tarkastella vielä tässä vai-

heessa harkiten. Esimerkiksi Google Scholar -hakutulosten perusteella huomasin, että käyt-

tämääni vuoden 2020 tutkimurkirjallisuuteen ei ollut vielä viitattu yhtä useasti kuin muihin 

tässä tutkielmassani käyttämiini lähteisiin. Tässä vaiheessa on myös vaikea arvioida, kuinka 

paljon niihin tullaan jatkossa viittaamaan. Käyttämiäni vuoden 2020 empiriisiä tutkimuksia 

ei myöskään ollut vielä toistettu, mikä vaikuttaa tutkimuksen reliabiliteettiin. 

 

Haluan nostaa esille tutkijan positiooni liittyvät seikat, jotka ovat voineet vaikuttaa tutkimuk-

sen eri vaiheisiin. On tiedostettava, että koronakriisi on vaikuttanut minuun yhtä lailla kuin 

tutkittaviin vastaajiin ja olen samaistunut aineistossa esiintyviin ilmiöihin. Olen myös nuori, 

opiskelija ja poikkeusolot vaikuttivat opintoihini ja työskentelyyni sekä somen käyttööni 

merkittävästi. Käytän somea aktiivisesti ja olen aineistonkeruun hetkellä käynnistänyt tutki-

muksen siitä kokemuksesta ja lähtökohdasta, että muillakin on todennäköisesti tapahtunut 

muutoksia somen käytön suhteen. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 133) tuovat myös esille, että 

tutkijan on hankalaa olla täysin objektiivinen, sillä hän luo ja tulkitsee tutkimusasetelman. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan analyysiin vaikuttaa väistämättä aikaisempi tieto ja ym-

märrys aiheesta ja tässäkin tapauksessa on tuotava esille, että eri ikäinen ja erilaisessa elä-

mäntilanteessa oleva tutkija olisi voinut tehdä aineistostani erilaisen analyysin. Olen kuiten-

kin pyrkinyt tässä tutkimuksessa tuomaan esille mahdollisimman läpinäkyvästi analyysipro-

sessiani ja sitomaan esiin nousevat ilmiöt aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen.  
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Tutkielman teon aikana on tullut vastaan myös menetelmään liittyviä epäselvyyksiä ja on-

gelmia. Sisällönanalyysi on saanut menetelmänä osakseen kritiikkiä. Salon (2015) näkökul-

masta sisällönanalyysi on monessa tapauksessa muuttunut jopa liiankin helpoksi valinnaksi, 

jossa kategorisointi korvaa teoreettiset kehittelyt ja tutkijan omat oivallukset. Sisällönana-

lyysin menetelmällisen käytön yksinkertaisuus näyttää hänen mukaansa yksinkertaistaneen 

usein myös tutkijan ajatteluprosessin. Salo (2015) on jopa huomannut, että “havainnot kaa-

detaan laariin ja kun alkaa olla täyttä, laarit esitellään analyysin tuloksina”. Myös Tuomi 

ja Sarajärvi (2018, s. 140-146) toteavat, että menetelmää on kritisoitu analyysin keskeneräi-

syydestä. Lisäksi sisällönanalyysiä on kritisoitu siitä, että siinä käytetään määrällistä analyy-

siä laadullisen aineiston analyysiin (Salo, 2015). Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, 

s. 18) tuovat esille, että “kaikki tekevät sisällönanalyysiä, mutta missä on sisältö?”. He pai-

nottavat, ettei analyysiksi riitä pelkkä aineiston luokittelu, ja sen jälkeen kerrotaan, mitä mi-

hinkin lokeroon ja alalokeroon on laitettu. Analyysi ei myöskään ole onnistunut, jos tutkija 

valitsee vain sopivia ja hyviä aihetta kuvaavia aineistositaatteja kustakin syntyneestä luokasta 

ja kertoo asiat vain omin sanoin aina otteen jälkeen. Tutkijoiden (Mt.) mukaan voi olla varma, 

että tarkempi analyysi ja tulkinta ovat jääneet tekemättä, jos tutkijan teksti rakentuu näin 

lainausten ja niiden parafraasien varaan. Kvalitatiivista psykologista tutkimusta tekevän tu-

lisikin esitellä miten analyysi on tehty, mikä on usein jätetty pois tutkimuksen kuvailusta 

(Attride-Stirling, 2001).  

 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmälliset kompastuskivet ja heikkoudet on otettu 

huomioon tässä tutkielmassa ja niihin on pyritty vastaamaan ansiokkaasti. Tutkielmassa on 

pyritty esittämään selkeästi, miten teoriaohjaava sisällönanalyysi on toteutettu ja millaista 

päättelyn logiikkaa analyysissä on käytetty (Taulukko 2). Analyysissä on myös otettu huo-

mioon, ettei pelkkien syntyneiden luokkien esittely riitä. Tässä tutkielmassa on menty luo-

kittelusta seuraavalle tasolle, mikä näkyy luodun poikkeusolojen aikaisen somen käytön mal-

lin kohdalla. Analyysiä jatkettiin esiintyneiden luokkien ja esimerkkien esittelyn sekä toi-

siinsa vertailun jälkeen tarkastelemalla laajemmin aineistosta syntyvää mallia siitä, millaisia 

vaiheita ja käyttäytymisprofiileja rakentuu. 
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7.3 Tulosten merkitys ja hyödyntäminen koronakriisin jatkuessa 

Tutkielmani yhteiskunnallinen merkitys on siinä, että olen tutkinut historiallisesti poikkeuk-

sellista aikaa. Aineistonkeruussa reagoitiin nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ja tuloksena oli 

rikas aineisto oikealta hetkeltä kerättynä keskellä poikkeusolojen huippua. Tutkimuksen aihe 

on sosiaalipsykologisesti merkittävä, koska siinä tarkastellaan niin yksilön kuin yhteisöjen 

vuorovaikutusilmiöitä ja selviytymistä kriisin aikana. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että poikkeusolot vaikuttivat hyvin eri tavoin nuoriin. 

Kuten Valtioneuvoston tiedepaneeli (Laatikainen ym., 2020) totesi, koronapandemian vai-

kutukset tulevat näkymään kielteisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja oppimisessa. Li-

säksi Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijat (2020) ovat arvioineet, että epidemiasta 

voisi muodostua lamauttava sukupolvikokemus. Tutkimukseni tulosten valossa voimme pa-

remmin ymmärtää, miltä ensimmäiset Suomessa vallinneet koronasta johtuvat poikkeusolot 

ovat tuntuneet nuorista ja millaista somen käyttö on ollut heidän arjessaan. Mielestäni kaikki 

mahdolliset vuoden 2020 poikkeusolojen tutkimustulokset, niin tilastolliset selvitykset kuin 

laadulliset analyysit, tulisi ottaa huomioon, kun suuntaamme katseemme tutkimaan ko-

ronakriisin pidempiaikaisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.  

 

Tutkijat ovat varoittaneet Covid-19 tapaisten virusten aiheuttamista pandemioista jo vuosia 

sitten. Jo vuonna 2007 tutkijat varoittivat Clinical Microbiology Reviews -lehdessä SARSin 

tai uusien koronavirusmuunnosten ilmentymisten mahdollisuudesta varsinkin Etelä-Kiinassa 

elävien lepakoiden ja eksoottisten eläinten syömiskulttuurin yhdistyessä (Cheng, Lau, Woo 

& Yuen, 2007). On myös todennäköistä, että tulevaisuudessa tullaan kohtaamaan uusia ko-

ronakriisin kaltaisia pandemioita (Li ym., 2020; Morens ym., 2020). Jo tämä riski tuo esille 

tarpeen tutkia tämän pandemian vaikutuksia mahdollisimman perusteellisesti, jotta voimme 

varautua tulevaisuudessa erilaisten sosiaalisten ja mielenterveydellisten riskien ennaltaeh-

käisyyn. Esimerkiksi tämän tutkielman tuloksia ja ymmärrystä nuorten kokemuksista voi-

daan hyödyntää tulevaisuudessa, jos tämänkaltaisia pandemioita tulee uudestaan ja ihmiset 

joutuvat taas poikkeusolojen keskelle.  

 



74 

 

Jatkotutkimusten kannalta tutkielmani nostaa monia kiinnostavia ja aiheellisia tutkimuside-

oita. Ensinnäkin olisi ollut mielenkiintoista tutkia somen roolia poikkeusolojen aikana myös 

muissa kohderyhmissä. Vielä nuorempien tutkiminen olisi voinut valaista vielä isomman 

roolin lasten ja nuorten elämässä, koska peruskoululaisilla poikkeusolojen vaikutukset ovat 

voineet vaikuttaa eri tavoin. Toisaalta somen rooli on voinut olla hyvin erilainen vanhem-

malla ikäluokalla, joista osa ei välttämättä ole tottunut käyttämään somea samalla tavalla 

kuin nuoret. Heille poikkeusolot ovat voineet tuoda mukanaan haastavan digiloikan. Tämä 

tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja olisikin mielenkiintoista tutkia somen roolia 

poikkeusoloista selviytymisessä tilastollisin menetelmin laajemmalta joukolta. Tilastollisin 

menetelmin olisi mielestäni tärkeää tutkia somen käytön määrän ja siellä käytettyjen coping-

keinojen suhdetta nuorten hyvinvointiin ja koettuun sopeutumiseen. Lisäksi laajemman ja 

nuoria aidosti edustavan otoksen saaminen tästä aiheesta laajentaisi ymmärrystä somen roo-

lista poikkeusoloissa.  

 

Koronakriisi on jatkunut nyt yli vuoden ja olen havainnut tutkielmani teon edetessä, että tä-

män tutkielman aineisto ei välttämättä vastaa enää nuorten kokemuksia ja somen käyttöä 

nykytilassa. Elämme nyt toista koronakevättä, mutta ilmapiiri on hyvin erilainen. Ihmiset 

ovat hyvin väsyneitä rajoituksiin ja näyttää siltä, ettei suosituksia ole enää noudatettu yhtä 

hyvin kuin keväällä 2020 (Iltalehti, 2021; Ilta-Sanomat, 2021). Epäilen myös, että somen 

käytössä on tapahtunut muutosta viime kevään jälkeen. Millaisia tunteita nuorilla esiintyy 

koronakiriisin pitkittyessä? Ovatko he saaneet some-ähkyn ja kyllästyneet someen? Miltä 

yksinäisyys tuntuu tässä vaiheessa? Entä, onko vuoden aikana syntynyt vakavia some-riip-

puvuuksia? Olisikin erittäin kiinnostavaa tutkia somen roolin kehitystä nuorten elämässä vii-

meisen vuoden ajalta, sillä tämän tutkimuksen tulokset olivat vasta alkusoittoa. 
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