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Tiivistelmä:  

Mediateknologioiden kehittyessä voimme osallistua aktiivisesti erilaisiin elämän kulkuun 

liittyviin tapahtumiin sosiaalisessa mediassa - myös suremiseen. Digitalisaatio on muokannut 

2000-luvun alusta lähtien suremiseen liittyviä rituaaleja sosiaalisessa mediassa. Samaan 

aikaan ovat uudemmat suruteoriat korostaneet kuoleman jälkeisten rituaalien auttavan surijaa 

jatkamaan kiintymyssuhdettaan vainajaan. Sosiaalisessa mediassa kiintymyssuhteen 

ylläpitäminen on mahdollista esimerkiksi päivittämällä vainajan sivustoja.  

Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten suremista sosiaalisessa 

mediassa. Tutkimuksen aineisto oli kerätty tutkielmaa varten laaditulla sähköisellä 

kyselylomakkeella. Tutkimukseen saivat osallistua täysi-ikäiset henkilöt. Ilmoitukset 

tutkimuksesta julkaistiin Facebookin Lohtuhuivien lähettiläät - ja Sytytä kynttilä -sivustoilla 

sekä Kirkko ja Kaupunki -lehdessä. Tutkimukseen saatiin 102 vastausta.          

Tutkimuksen vastaajat surivat ja tekivät ahkerasti päivityksiä sosiaalisessa mediassa. Valtaosa 

tutkimukseen osallistuvista olivat ainakin joskus surreet verkossa. Keski-ikäiset ja naiset 

olivat aktiivisimpia surijoita ja suremista pidettiin sekä arkisena että julkisena.  Päivityksissä 

muisteltiin ja kunnioitettiin vainajia, ja muiden surijoiden päivitykset koettiin useimmiten 

positiivisina. Vastaajat pitivät tunteiden osoittamista helppona ja kokivat saavansa tukea 

suruunsa. Kiintymyssuhdettaan vainajaan jatkavat vastaajat osallistuivat aktiivisemmin 

suremiseen hyödyntämällä monipuolisesti verkon tarjoamia keinoja. 

Tutkielman tulosten perusteella yksilö, joka arjessaan käyttää sosiaalista mediaa, surun 

kohdatessa myös suree verkossa. Löydökset myötäilivät tutkimuksen teoreettista viitekehystä, 

sillä suomalaisten suremisessa oli todettavissa piirteitä jatkuvasta kiintymyssuhteesta. Samalla 

voidaan ajatella perinteisen, modernin ja postmodernin kuoleman tapojen ja rituaalien 

käytännössä kietoutuvan toisiinsa, kun ihmiset surevat sekä virtuaalisesti että perinteisesti. 



 

Sisällysluettelo 
 
1. Johdanto ........................................................................................................................... 1 
2. Surun käsite ja suru teoreettisena viitekehyksenä ............................................................. 4 

2.1. Suru ja sureminen ....................................................................................................... 4 
2.2. Suruteoriat .................................................................................................................. 5 
2.3. Jatkuva kiintymyssuhde .............................................................................................. 7 

3. Suru sosiaalisessa mediassa ja sitä koskeva aiempi tutkimus ..........................................10 
3.1. Sosiaalinen media ......................................................................................................10 
3.2. Sureminen sosiaalisessa mediassa ...........................................................................11 
3.3. Suremisen ulottuvuudet sosiaalisessa mediassa .......................................................14 

4. Tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja aineisto ................................................................21 
4.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusetiikka ...................................................................21 
4.2. Tutkimuksen kyselylomake ja aineisto .......................................................................23 

5. Tutkimuksen tulokset ........................................................................................................29 
5.1. Ketkä vastasivat? .......................................................................................................29 
5.2. Miten suomalaiset surevat sosiaalisessa mediassa? .................................................32 
5.3. Miten toisen suru koetaan sosiaalisessa mediassa? ..................................................36 
5.4. Miksi surra sosiaalisessa mediassa? .........................................................................39 
5.5. Miten sureminen sosiaalisessa mediassa eroaa perinteisestä suremisesta? .............41 
5.6. Millaista tukea surevat saavat sosiaalisesta mediasta? ..............................................42 
5.7. Millaisia piirteitä jatkuvasta kiintymyssuhteesta on tunnistettavissa suremisessa 
sosiaalisessa mediassa? ..................................................................................................45 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset ...........................................................................................50 
Kirjallisuusluettelo .................................................................................................................56 
Liitteet 
 

 
 



1 

 

1. Johdanto 
Voiko suruviestistä tykätä? Tätä varmaan itse kukin on miettinyt selatessaan omaa 

viestivirtaansa sosiaalisessa mediassa. Tämä oli yksi keskeinen kysymys tarttuessani tähän 

inhimilliseen aiheeseen. Aiemmin kuolemasta ja suremisesta on keskusteltu lähinnä läheisten 

ja sukulaisten kanssa. Lehtien muistokirjoitukset, kuolinilmoitukset ja televisio ovat osittain 

korvautuneet sosiaalisen median uutisvirtaan suremisen ja kuoleman osalta. Sureminen on 

viimeiset parikymmentä vuotta ollut voimakkaassa murroksessa, sillä digitalisaatio on 

muovannut suremiseen liittyviä rituaaleja. Samalla kuolema on tullut julkisemmaksi ja 

sureminen on siirtynyt marginaalista sosiaalisiin verkkoyhteisöihin.1 

            Suru ja sureminen ovat yhteiskunnassamme pitkään sijoitettu usein omiin 

lokeroihinsa, jolloin surijat eivät ole häiriöksi muiden elämässä. Tällaisia paikkoja ovat 

esimerkiksi hautausmaat, hoitokodit ja sairaalat. Länsimaisessa kulttuurissa surua on pidetty 

henkilökohtaisena. Kuolemaan on liitetty medikalisaatio, sitä on siistitty ja siitä on puhuttu 

huomiota herättämättä.2 Nykyään suremiseen ei yhdistetä erityisiä ulkoisia merkkejä, kuten 

surunauhoja tai tiettyä pukeutumiskoodia. 2000-luvun aikana mediateknologioiden 

kehittyessä ovat erilaiset muistosivut ja –paikat lisääntyneet ja sureminen on muuttunut 

arkisemmaksi.3 

            Kuolema voidaan jakaa kolmenlaiseksi tapahtumaksi, lähinnä kuolemaan liittyvien 

tapojen ja rituaalien perusteella. Se voi olla perinteistä, modernia tai postmodernia.4 

Perinteinen kuolema tapahtuu yhteisön keskuudessa ja sitä surraan yhteisöllisesti. Moderni 

kuolema tapahtuu usein sairaalassa tai hoitokodissa, jolloin julkinen ja yksityinen sureminen 

ovat erotetut toisistaan. Modernissa kuolemassa on enemmän yksilön kuin yhteisön surua. 

Postmodernissa kuolemassa julkinen ja yksityinen sureminen on yhdistetty. Tällainen 

yhdistyminen on todettavissa sosiaalisessa mediassa. Ihmiset osoittavat tunteitaan julkisessa 

tilassa ja samalla syntyy monimuotoisia surevien yhteisöjä.5 Sureminen on palannut aikaan 

ennen teollistumista ja kaupungistumista. Tuolloin surtiin yhteisöllisesti ja kuolinkellojen 

lyönnit koskettivat kaikkia kyläläisiä. Tänä päivänä ilmoitetaan sosiaalisessa mediassa omalle 

                                                
1 Walter ym. 2012, 275–280; Basset 2015, 1127–1139; Wagner 2018, 1–3. 
2 Kern ym. 2013, 3. 
3 Walter ym. 2012, 285; Basset 2015, 1130. 
4 Walter ym. 2012, 285–288; Brubaker ym. 2013, 161–162. 
5 Walter ym. 2012, 285–288; Brubaker ym. 2013, 161–162; Basset 2015, 1131. 
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yhteisölle suruviesti, ja yhteisön jäsenet voivat surra yksilöllisesti mutta samaan aikaan 

yhteisöllisesti.6 

            Ihmisillä on ollut tarve koko historiansa ajan pitää yhteyttä kuolleisiin, ja 

kuolemattomuus ei ole ollut ihmiskunnalle vierasta. Maailman pääuskonnoissa kuoleman 

jälkeinen elämä on ollut keskeisessä roolissa. Aikoinaan luolamaalaukset, patsaat, hautajaiset 

ja muut yhteisön tunnistamat rituaalit ovat toimineet kommunikaationa koko yhteisölle ja 

keinoina muistella vainajaa.7 Verkossa olevat muistosivut ovat osittain korvanneet paikat, 

joissa läheiset ovat muistelleet rakkaitaan. Käytännössä nämä rituaalit ja muistelut jättävät 

pysyvät merkit sosiaalisessa mediassa. Samalla voidaan ajatella fyysisesti kuolleen ihmisen 

jatkavan elämäänsä virtuaalisessa maailmassa.8 Sosiaalisen median käyttäjät voivat pitää ja 

jatkaa yhteyttä kuolleeseen päivittämällä hänen sivuilleen muistojaan, tunteitaan, kuviaan ja 

heillä on tilaisuus keskustella muiden surevien kanssa.9 

             Maisteritutkielmassani tutkin sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa suremista, joka                          

näyttäytyy viestintänä ympäröivälle yhteisölle. Teknologian kehitys on mahdollistanut 

erilaisia tapoja muistella vainajaa, ehkäpä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Verkossa 

ihmisistä voidaan tehdä kuolemattomia ja heidän kanssaan voidaan kommunikoida. Tämä 

kommunikointi voi olla yhdensuuntaista, kahdensuuntaista ja se voi toisinaan olla 

pitkittynyttä yhteydenpitoa vainajaan. Virtuaaliset yhteisöt ovat muokanneet suremista 

monimuotoisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi. Samalla kuolema on tullut osaksi jokapäiväistä 

elämäämme. Voimme surra aikaan ja paikkaan katsomatta.10 

            Tutkin suremisesta, joka liittyy läheisen ihmisen menetykseen. Tutkimuksen 

kontekstissa läheisellä tarkoitan vastaajalle tärkeätä, rakasta tai hyvin tuttua ihmistä. Kukin 

vastaaja on saanut itse määritellä ketä pitää itselleen läheisenä ihmisenä. Tutkimuksen 

taustalla on länsimainen kulttuuriperintö suremisen rituaaleineen ja tapoineen. Toisaalta   

tutkielmassani en tutki globaalia surua ja niiden nostattamia maailmanlaajuisia reaktioita, 

kuten Pariisin terrori-iskuja 2015 tai eräiden pop-tähtien jälkeensä jättämiä laajoja surun 

aaltoja.11  Tässä tutkielmassa en käsittele perinteisten medioiden vaikutusta suremiseen, 

lohtua yksilön ja yhteisöjen kannalta ja surua itsessään. 

                                                
6 Walter 2015, 11. 
7 Basset 2015, 1133. 
8 Kern ym. 2013, 3, 8. 
9 DeGroot 2012, 208-209. 
10 Basset 2015, 1131; Moore ym. 2019, 231–232. 
11 Sanderson & Cheong 2010; Gach ym. 2017; Monfort & Afzali 2017. 
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            Tutkimuksen aihe on noussut tärkeäksi, sillä aiemmin ihminen ei ole voinut käyttää 

sosiaalista mediaa yhtenä puolustusmekanisminaan surusta selviytymisessä.  Lähestyn 

tutkimusaihettani määrällisellä tutkimusmetodilla, jolla on mahdollista saada laajempi kuva 

tarkasteltavasta ilmiöstä. Tutkimuksesta saadaan uutta tietoa suomalaisten suremisesta 

sosiaalisessa mediassa, missä ihmiset voivat tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia. Sosiaalista 

mediaa voidaankin pitää oman aikamme kirkkosalina ja kauppatorina, joissa voimme 

osallistua erilaisiin elämän kulkuun liittyviin tapahtumiin - myös suremiseen.  



4 

 

2. Surun käsite ja suru teoreettisena viitekehyksenä 

2.1. Suru ja sureminen 

Suru on tunteista yksi raskaimmista kokea ja kantaa, ja se kuuluu kiinteästi ihmisyyteen. Se ei 

ole sairaus, mutta siihen liittyy kohonnut kuolleisuuden riski, sillä läheisen kuolema aiheuttaa 

meissä surureaktion, jonka voimakkuuteen vaikuttavat henkilökohtaiset psyykkiset ja fyysiset 

ominaisuutemme. Lisäksi läheisen kuollessa kiintymissuhteet katkeavat. Sureminen on 

inhimillistä ja se sisältää erilaisia tapoja ja rituaaleja, jotka ovat ihmiskunnan kehittyessä 

muovautuneet ja saaneet uusia ulottuvuuksia.12 

            Ihmiset sopeutuvat ja reagoivat läheistensä kuolemaan eri tavoin. Yksilöiden 

suremiseen vaikuttaa sosiaalinen yhteisö, missä he elävät ja toimivat.13 Yhteisön suremisen 

kulttuurin mekanismit ja prosessit vaikuttavat aina sen jäseniin. Väitetäänkin yhteisön 

kulttuuriperinnön, tapojen ja normien vaikuttavan merkittävästi suremisen rituaaleihin. 

Jokaisella kulttuurilla on ainutlaatuiset tapansa surra jäsentensä kuolemaa. Toisaalta läntisessä 

maailmassa kuoleman kulttuurit muistuttavat eri yhteisöissä toisiaan.14 

            Sureminen katsotaan olevan normaalia, kun sureva osaa kohdata ja myöntää kuoleman 

olevan totta.  Hän kokee yhteyttä muihin ja tuntee elämällä olevan tarkoituksensa. 

Luonnollisesti hän suree ja ikävöi kuollutta. Vähitellen hän kykenee suuntautumaan 

tulevaisuuteen ja vapautuu voimakkaista surun oireista.15 Surussa ja siitä toipumisessa toisten 

ihmisten tuki tehostaa toipumista. Surija oppii sietämään paremmin menetykseen liittyvää 

ahdistusta ja luomaan uusia merkityksiä elämälleen.16 

            Valtaosa ihmisistä kokee vahvoja tunteita läheisen kuoltua. Tämä voi näkyä 

kognitiivisena epätasapainoisuutena ja toimintakyvyn huonontumisena.17 Poijulan (2010) 

tutkiessa perheenjäsenten selviämistä läheisen kuolemasta, hän totesi komplisoituneen surun 

häiriön piirteitä olevan esimerkiksi voimakas vainajan ikävöinti tai toistuvat kuolleeseen 

liittyvät ahdistavat ajatukset. Surija saattaa vältellä tekijöitä, jotka muistuttavat henkilön 

kuolemasta. Tilanteeseen liittyviä kielteisiä tunteita voivat olla voimakas suru, itsesyytökset, 

viha, katkeruus ja kyvyttömyys kokea iloa tai mielihyvää. Tällaisia pitkittyneen surun 

ongelmista on arvioitu kärsivän joka kymmenes surija. Näitä häiriöitä ennustaa erityisesti 

                                                
12 Stroebe ym. 2007, 1960–69; Selin 2014. 
13 Parkes & Prigerson 2010, 311-327. 
14 Brubaker ym. 2013, 161–162; Willis & Ferrucci 2015, 123. 
15 Poijula 2010, 15. 
16 Poijula 2010, 21–22. 
17 Poijula 2010, 16. 
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kiintymyssuhde kuolleeseen yksilöön. Lapsensa menettäneet vanhemmat kärsivät eniten 

pitkittyneen surun häiriöistä, jotka heikentävät merkittävästi psyykkistä terveyttä ja 

elämänlaatua.18 

             Surusta selviämisestä on tehty lukuisia tutkimuksia. Erityisesti resilienssin merkitys 

on kiinnostanut tutkijoita. Resilienssi on ominaisuus, millä yksilö voi ponnahtaa takaisin 

toimintakykyiseksi vastoinkäymisistä huolimatta.19 Tutkittaessa surevia, havaittiin noin puolet 

tutkittavista olevan resilienttejä. Resilienssitekijöitä ovat esimerkiksi yksilön persoonallisuus, 

temperamentti, tietyt selviytymisstrategiat ja demograafiset tekijät. Miessukupuoli, ikä, 

koulutus ja sosiokulttuuriset tekijät, kuten tukea antavat ihmissuhteet ja yhteisön resurssit ovat 

tällaisia demografisia tekijöitä.20 Stressaaviin kokemuksiin sopeutuvat henkilöt osaavat 

hyödyntää monenlaisia selviytymisstrategioita ja resursseja, jotka lisäävät joustavuutta 

traumaattisesta tapahtumasta selviytymisessä. Suurella osalla surevista elämänlaatu, 

hyvinvointi ja toimintakyky heikkenevät. Esimerkiksi nuorilla leskillä on enemmän vakavia 

terveydellisiä ongelmia ja masennusta puolison kuoleman jälkeen kuin muilla samanikäisillä 

verrokeilla. Lapsensa menettäneillä vanhemmilla saattaa kestää vuosikausia ottaa etäisyyttä 

lapsensa kuolemaan.21 

            Pulkkinen (2016) tutki väitöskirjassaan suomalaisten kuolemansurua. Hänen 

mielestään suru on sekä yksilöllinen että jaettu kokemus. Suomalaiset kokivat läheisen 

kuoleman kokonaisvaltaisena kokemuksena, jonka taustalla on holistinen ihmiskäsitys. 

Kuolemaa merkittävämpi tabu oli itse suru. Hän painotti, että on tärkeää suhteuttaa surua tai 

surevia heidän omiin elämänkulkuihinsa ja kokemuksiinsa ympäröivässä kulttuurissa. 

Surijoiden on saatava kokea murhe yksilöllisesti ja merkityksellisesti.22 

2.2. Suruteoriat 

Kirkko on aikaisemmin ollut tärkeä surevien ihmisten lohduttaja. Tällä hetkellä on läntisessä 

maailmassa kaikkien uskonnollisten organisaatioiden merkitys vähentynyt lohdun 

antamisessa. Kuolema on yhä enemmän yhteiskunnassamme maallinen tapahtuma. Tästä 

huolimatta kuolemassa on todettavissa jännitteitä kristillisen kuolemankäsityksen ja 

sekulaarin, rationaalisen prosessin välillä.23 Hautajaiset ovat edelleen merkityksellinen ja 

                                                
18 Poijula 2010, 16–17. 
19 Korkeila 2017, 212. 
20 Poijula 2010, 15. 
21 Poijula 2010, 15–16. 
22 Pulkkinen 2016. 
23 Kern ym. 2013, 3. 



6 

 

yhteisöllinen rituaali, joka on kiinteä osa suruprosessia. Toisaalta suru ja sureminen eivät lopu 

hautajaisiin. Freud korosti aikoinaan surijan roolia surutyössä. Surevan on päästettävä irti 

kuolleesta läheisestään, jotta voisi toipua surusta. Samalla surijan on tarkoitus rakentaa 

uudelleen ja muotoilla oma kantansa nykyhetkestä, missä hänellä ei ole enää siteitä vainajaan. 

Freudin mielipide on elänyt pitkään kliinisessä surututkimuksessa, jossa kiintymyssuhteen 

pitkittymistä vainajaan on pidetty patologisena ilmiönä.24 

            Perinteisissä suruteorioissa puolestaan korostetaan surun vaiheita, joissa surijat 

etenevät askel kerrallaan. Vaiheteorioissa keskitytään surijaan, mutta niissä ei kiinnitetä 

huomiota hänen yhteisöihinsä. Ne eivät ole kiinnostuneet surevan ja vainajan välisistä 

suhteista. Niitä on kritisoitu liiallisesta keskittymisestä suruun, josta voi selviytyä 

suorittamalla surutyön vaiheet nopeasti läpi. Lopputuloksena on kuolleesta irti päästäminen.25 

Suru ja sureminen eivät etene tasaisesti, vaan yksilöt eroavat paljon toisistaan siinä, kuinka he 

tuon kärsimyksen tien tarpovat. 

            Uudemmat suruteoriat korostavat kuoleman jälkeisten rituaalien auttavan surijaa 

paremmin jatkamaan suhdetta vainajaan. Tätä kiintymyssuhdetta pidetään normaalina tilana. 

Ne painottavat yhteisöltä saadun tuen merkitystä. Kiintymyssuhdetta ei katkaista, vaan se 

muotoillaan erityiseksi muistosuhteeksi.26 Rituaalisten suhteiden jatkuminen kuolemasta 

huolimatta lisäävät toivoa sekä omaiselle että kuolevalle. Rituaalien avulla muisteleva surija 

voi ylläpitää suhdetta vainajaan. Tätä lähestymistapaa kutsutaan jatkuvaksi kiintymyssuhde 

(continuing bond) – näkökulmaksi. Suhde kuolleeseen muuttuu, mutta se kulkee surijan 

elämässä mukana. Tässä prosessissa läheiset ovat otettu mukaan. Sosiaalinen tuki, surijan 

omat selviytymiskeinot ja jatkuva kiintymyssuhde vainajaan ovat keskeiset tekijät 

suremisprosessissa.27 Lisäksi surevat haluavat poikkeuksetta jakaa suruaan muiden kanssa. 

Tätä surumallia on edelleen jalostanut Douglas Davies, joka kutsuu malliaan dividual-

suruteoriaksi. Tämä teoria on yhteisöllinen, sillä prosessissa ovat mukana sekä sureva että 

kuollut. Tällöin voidaan paremmin huomioida surun kokonaisvaltaisuus ja individualismi ei 

ylikorostu.28 

            Tiedon karttuessa uutta surukäsitystä on kehitetty eteenpäin. Uusinta surukäsitystä 

kutsutaan muuttuvaksi kiintymyssuhteeksi (transforming bonds), sillä tässä on yritetty 

                                                
24 Buglass 2010, 44–47; Basset 2015, 1131. 
25 Kubler-Ross 1973; Vähäkangas 2018. 
26 Silverman & Klass 1996, 3–23; Vähäkangas 2018. 
27 Klass 2006, 848–852; Neimeyer ym. 2006, 734–735; Vähäkangas 2018. 
28 Vähäkangas 2018. 
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tarkastella läheisen ja vainajan välisen suhteen muuttumista. Tätä mallia on jalostanut 

Brenda Mathijssen, jonka mukaan elävän ja kuolleen välinen suhde muuttuu koko ajan, eikä 

se kulje eteenpäin tasaisesti. Läheinen tulee rakentamaan loppuelämänsä ajan uutta paikkaa 

kuolleelle muokkaamalla asteittain aiempaa kiintymyssuhdetta.29 

2.3. Jatkuva kiintymyssuhde 

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys on John Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriassa, jonka 

mukaan varhaislapsuudesta lähtien määrittyy se, kuinka lapsi kokee turvan ja selviytymisen. 

Tämä suhde varhaislapsuuden läheisiin jatkuu aina aikuisuuteen asti. Ihmisen 

tarve läheisyyteen, turvaan ja lohdutukseen ei häviä koskaan, vaan jatkuu kuolemaan 

saakka. Kiintymyssuhdeteoria koettaa kuvata yksilön tarvetta muodostaa voimakkaita 

tunnesiteitä muihin ihmisiin. Kiintymyssuhteen kokiessa eroja tai menetyksiä, 

seurauksena voi olla ahdistusta, masennusta, vihamielisyyttä ja stressiä.30  

            Vuorovaikutus kuolleen kanssa jatkuu usein jossakin muodossa vielä kuoleman 

jälkeen. Kyse voi olla kokemuksista vainajan läsnäolosta. Tällaisia kokemuksia voivat olla 

näköhavainnot, kuulo-, haju- tai kosketusaistimukset, määrittelemättömämmät toisen 

läsnäolon tuntemiset tai kommunikaatio kuolleen kanssa. Ne ovat melko tavallisia, mutta 

yksilölliset ja kulttuuriset erot ovat huomattavia. Kun surija ei tunne kuolleen läsnäoloa vaan 

kokee tämän peruuttamattomasti poissaolevaksi, hän voi kaikesta huolimatta kokea 

kiintymyssuhteen jatkuvan.31 Nämä kontaktit voivat monesti näyttää sivustaseuraajasta 

yksipuolisilta. Ne voivat muistuttaa parasosiaalisia suhteita, jotka ovat vuorovaikutussuhteita 

esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajan ja hänen seuraajiensa välillä. Käytännössä 

kuitenkin suurimmalla osalla, esimerkiksi Facebookissa surevilla, on ollut edeltävästi 

henkilökohtainen suhde vainajaan.32 

            Kuolema katkaisee vainajan ja häntä surevan yksilön välisen kiintymyssuhteen.  

Aikuisella kiintymyssuhteen katkaisukeinoja on tavallisesti kahdenlaisia; välttäminen tai 

ahdistus. Välttelevät pyrkivät pois läheisestä kontaktista ja hillitsevät tunteitaan, kun taas 

ahdistuvat pelkäävät hylätyksi tulemista tai luopumista. Turvallisen kiintymyssuhteen 

merkkinä on se, etteivät kiintymyssuhteen katketessa yksilöä ahdista merkittävästi eikä hän 

välttele kontakteja. Tämä voi näkyä läheisyytenä muiden kanssa ja uskona läheisten 

                                                
29 Mathijssen 2017, 215–216. 
30 Bowlby 1977, 421–430; Sinkkonen 2004, 1866, 1871.  
31 Hollsten 2017, 7. 
32 Moyer & Enck 2020, 90; Rotola-Pukkila 2020, 3. 
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auttavaisuuteen. Turvaton kiintymyssuhde puolestaan lisää huomattavasti kielteisiä ja 

ahdistavia ajatuksia menetyksestä. Läheisellä ja turvallisella suhteella henkilöön, tämän 

ollessa vielä elossa, on todettu olevan positiivinen korrelaatio surevan haaveisiin tai ajatuksiin 

hänen kuolemansa jälkeenkin.33 

            1800-luvulla, romantiikan aikakaudella, nähtiin kiintymyssuhteen jatkuvan vainajaan 

kuoleman jälkeen ja yhteyttä ei yritetty katkaista kuoleman kohdatessa. Tuolloin katsottiin 

olevan normaalia, että menetys ja suru ovat ihmisen mukana koko hänen elämänsä ajan.34 

Tämä näkökulma kiintymyssuhteen jatkumisesta tuli uudelleen pinnalle surututkimuksessa 

1990-luvulla. Jatkuva kiintymyssuhde on todettavissa surussa ja sen käsittelyssä mielikuvien 

ja muistojen avulla. Uuden surukäsityksen mukaan surusta ei tarvitse päästä yli, eikä 

kiintymyssuhdetta ole pakko katkaista, vaan sen jatkuminen vertauskuvallisesti voidaan 

katsoa olevan normaalia.35 Luonnollista on myös hyväksyä läheisen kuolema ja tuntea 

vainajaan yhteyttä ilman suurempia ongelmia. Tärkeätä on samalla jatkaa ja suunnata omaa 

elämäänsä kohti tulevaisuutta.36  

            Tällä hetkellä läheisen on aiempaa hyväksytympää olla yhteydessä vainajaan. Uusi 

surukäsitys vahvistaa surevien halua jatkaa suhdetta kuolleeseen läheiseen ja kokemuksia 

vainajien läsnäolosta omassa arjessaan.37 Pulkkinen (2016) tutki väitöskirjassaan surevien 

suomalaisten kirjeitä, joissa he kertoivat menetyskokemuksiaan. Osa tutkittavista oli kokenut 

henkilökohtaisesti suhteen katkeamisen sijasta enemmänkin oman ymmärryksen kasvaneen 

kiintymyssuhteen jatkuessa läheisen kuoleman jälkeen. Pulkkinen on todennutkin 

kiintymyssuhteen jatkumisen vainajaan viittaavan enemmän elämäntyöhön kuin surutyöhön.38  

            Black ym. (2020) tutkivat, kuinka surevat muistelevat vainajia. Toisinaan tämä 

muistelu voi olla jopa ahdistavaa. Jatkuva kiintymyssuhde voi muuttua poikkeavaksi silloin, 

kun surija koettaa aktiivisesti pitää yhteyttä kuolleeseen, mutta ei hyväksy henkilön kuolemaa 

tunnetasolla. Tämä kiintymyssuhde voidaan jakaa sisäistettyyn tai ulkoistettuun muotoon. 

Sisäistetyllä jatkuvalla suhteella voidaan ymmärtää esimerkiksi surevan katselevan kuolleen 

valokuvia, joka tuo hänelle turvaa. Tämä on miellyttävämpää kuin ulkoistettu 

kiintymyssuhde. Se koetaan usein vastentahtoisena, tungettelevana ja ongelmallisena, ja 

ihmisen on vaikea hyväksyä toisen ihmisen kuolema. Tämä voi näkyä negatiivisina, 

                                                
33 Black ym. 2020, 4–5. 
34 Stroebe ym.1992, 1205–1206. 
35 Klass ym. 1996; Pulkkinen 2016, 50; Hölsä 2020, 4. 
36 Moss 2004, 77–81. 
37 Packman ym. 2006, 817, 824.; Hölsä 2020, 4. 
38 Pulkkinen 2016, 326. 
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ahdistavina ja stressaavina ajatuksina. Sureva voi esimerkiksi kokea vainajan yrittävän 

rangaista häntä jollain lailla. Haaveiden tai ajatusten esittäminen kuolleesta, voi olla halua 

pitää yllä kiintymyssuhdetta vainajaan. Toisinaan se voi olla positiivista, joskus negatiivista.39 

Ulkoistettujen kiintymyssuhteiden on ennustettu vaikeuttavan suremisprosessia. Jatkuva 

kiintymyssuhde vaikuttaa suremisen monimutkistumiseen, jos surija ei kykene 

henkilökohtaisesti käsittelemään menetystään käytännöllisesti, henkisesti ja 

eksistentiaalisesti.40  

            Jatkuva kiintymyssuhde voi näkyä kuoleman jälkeen esimerkiksi surijan vierailuina 

haudalla tai paikoissa, joissa hän voi muistella vainajaa tai haluna keskustella vainajasta 

muiden kanssa. Tämän prosessin aikana surija rakentaa kokonaisuutta, jonka vainaja ja hänen 

ympäristönsä ovat muokanneet. Vainajasta kirjoittaminen tai heidän puhelinnumeroidensa 

tapaileminen, voi lisätä yhteyden tunnetta.41 Näissä toiminnoissa on taustalla läheisen tarve 

muodostaa uudenlainen suhde kuolleeseen. Tällöin prosessissa ei ole varsinaista loppua. 

Jatketussa suhteessa yksilöt ovat muokanneet suhteensa kuolleeseen uudelleen ja tämä suhde 

on dynaaminen.42 Toisaalta uuden suhteen muokkaaminen voi epäonnistua. Jatkuva 

kiintymyssuhde voi olla tulokseton niille, jotka kokevat pitkään surua tai joille sureminen on 

monimutkaistunut.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
39 Black ym. 2020, 5. 
40 Neimeyer ym. 2006, 732–735; Lipp & O´Brien 2020, 3–4. 
41 Silverman & Klass 1996, 3–23; Pennington 2017, 14. 
42 Bell ym. 2015, 376. 
43 Neimeyer ym. 2008, 36–37; Pennington 2017, 14–15. 
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3. Suru sosiaalisessa mediassa ja sitä koskeva aiempi 
tutkimus 

3.1. Sosiaalinen media 

Ihmisillä on tarve ilmaista ajatuksiaan, murheitaan ja tunteitaan. Heidän halunsa 

sosiaalisiin kontakteihin ei ole hävinnyt, vaikka viestintäteknologia on kehittynyt. Ihmiset 

ovat siirtäneet osan sosiaalisuudesta verkkoihin, jotka tarjoavat yhteisöllisyyttä ja 

merkityksellisyyttä. Yhteisön merkityksellisyyden voima on suuri. Se näkyy erityisesti siinä, 

kuinka jäsen yrittää pitää kiinni yhteisöllisyydestä. Yhteisöpalvelujen ryhmissä toiminta on 

tasavertaista, mikä puolestaan määrittelee yhteisön suhteita ja toimintaa.44 Digitalisaatio on 

muokannut ja tehostanut rajusti ihmisten välistä kommunikaatiota. Uudemmat teknologiat 

ovat tarjonneet uusia tapoja viestiä. Sosiaalisessa mediassa voi napin painalluksella tavoittaa 

ja välittää viestinsä helposti isolle joukolle. Perinteinen viestintä keskittyy välittömään 

ympäröivään elinpiiriin (heikot siteet) tai vahvoin sitein vuosien aikana kertyneisiin tuttuihin, 

kuten luokka- tai opiskelukavereihin. Sosiaalisessa mediassa tämä ei ole näin rajoittunutta. 

Seuraajat päättävät itse sitoutumisestaan kuhunkin käyttäjään tai hänen viesteihinsä. Verkossa 

on mahdollisuus saada merkittävää sosiaalista tukea yhteisönsä jäseniltä. 45 

            Facebook on käytetyin sosiaalisen median alusta maailmassa ja käyttö kasvaa 

edelleen. Muutama vuosi sitten arvioitiin Facebookilla olleen käyttäjiä noin miljardi.46 

Facebook kehitettiin vuonna 2004 vuonna ja vajaassa 20 vuodessa se on käytettävissä yli 70 

kielellä, ja sen suosio on levinnyt yli kulttuurien, mannerten ja sukupolvien. Facebookissa on 

mahdollisuus lisätä kavereita omiin verkostoihin tai liittyä itse erilaisiin yhteisöihin. Siellä voi 

ladata ja kehittää uusia applikaatioita tai verkottua uusien ihmisten kanssa ja tutustua heidän 

elämäänsä. Palvelimen käyttäjä kykenee tuottamaan aineistoa sovellukseen. Hän voi jakaa 

tarinoita, kommentoida muiden viestejä, lähettää julkisia tai yksityisiä viestejä ja huomioida 

muita käyttäjiä omissa verkkoyhteisöissään. Sosiaalisen median verkostot tukevat olemassa 

olevia sosiaalisia suhteita, mutta luovat myös uusia yhteyksiä.47 

            Facebookin käyttöä on tutkittu runsaasti. Tuoreessa Tilastokeskuksen tutkimuksessa 

Internetiä käyttää noin 92 prosenttia suomalaisista ja erilaisia yhteisöpalveluja noin 69 

prosenttia.48 Naiset ovat merkittävästi aktiivisempia Facebookin käyttäjiä kuin miehet, ja 

                                                
44 Hervieu-Leger 2014, 130–131. 
45 Bell ym. 2015, 377–378; Pennington 2017, 13. 
46 Willis ja Ferrucci 2015, 122–123. 
47 Ellison ym. 2007, 1143–1145; Willis & Ferrucci 2017, 125 
48 Valtion tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2020. 
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ulospäinsuuntautuneet henkilöt ovat todennäköisempiä palvelimen käyttäjiä. Nuoret ovat 

aktiivisimpia sovelluksen käyttäjiä, mutta iäkkäämmät ikäryhmät ovat lisänneet omaa 

osuuttaan.49 Tutkimuksissa on todettu tyypillisen kävijän viettävän Facebookissa aikaa noin 

10–30 minuuttia vuorokaudessa, ja kaksi kolmasosaa käyttäjistä kirjautuu sovellukseen 

ainakin kerran päivässä. Ystäviä Facebookin käyttäjällä on keskimäärin noin 150–200.50 

Suomessa vuonna 2020 runsas puolet Internetin käyttäjistä oli kertonut käyttävänsä 

Facebookia51, kun taas verkossa olevista aikuisista amerikkalaisista vuonna 2016 käytti 

Facebookia noin 79 prosenttia ja kaikista aikuisista noin 68 prosenttia.52 

            Sosiaaliseen mediaan kuuluvat kuvat, videot ja erilaiset kuvapalvelimet. Esimerkiksi 

selfietä, omakuvaa, pidetään kommunikaationa. Kuva itsessään on kokonaisuus, missä on 

havaittavissa useita yksittäisiä ja hajanaisia yksityiskohtia. Näistä yksityiskohdista syntyy 

viesti, josta välittyy viestijän tunnetila. Voidaankin sanoa kuvien kuvaavan oikeastaan 

kommunikaatiota omalle yhteisölle sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Instagram, joka on 

yksi suurimmista sosiaalisen median kuvapalvelimista, ei mahdollista pelkästään kuvien 

jakamista tai lataamista, vaan palvelua käytetään myös lukuisiin kaupallisiin tarkoituksiin.53 

3.2. Sureminen sosiaalisessa mediassa 

Kommunikaatio on helppoa, kun surraan älylaitteilla. Sosioemotionaalisen tuen saaminen tai 

kuolemasta kertominen ovat verkossa vaivatonta. Ennen mediateknologioiden kehitystä 

ihmiset muistelivat läheisiään esimerkiksi valokuvilla tai päiväkirjoilla. Ne ovat olleet pienen 

ryhmän käytössä, mutta Internetin avulla muistoja voi jakaa rajattomasti. Lisäksi 

verkkoviestinnässä ei ole aikaan tai paikkaan liittyviä rajoitteita. Suremista pidetäänkin 

luontevana ja merkityksellisenä sosiaalisessa mediassa. Ihmiset voivat surra omissa 

yhteisöissään ja suruun liittyvät rituaalit ovat muuttumassa. Sosiaalisessa mediassa surua 

voidaan kokea aiempaa kokonaisvaltaisempana ja laajempana, jopa globaalina tai 

yhteiskunnallisena ilmiönä.54 Sosiaalinen tuki, omat selviytymiskeinot ja jatkuva 

kiintymyssuhde vainajaan ovat tekijöitä, jotka ovat havaittavissa suremisessa sosiaalisessa 

mediassa. Jos näissä tekijöissä ilmenee häiriöitä, se voi näkyä suremisen pitkittymisenä ja 

muistosuhteen muodostumisen ongelmina.55   

                                                
49 Willis & Ferrucci 2017, 125. 
50 Ellison ym. 2007, 1144. 
51 DNA 2020. 
52 Greenwood ym. 2016. 
53 Meese ym. 2015, 1819–20, 1826–28. 
54 Sanderson & Cheong 2010; Gach ym. 2017; Monfort & Afzali 2017. 
55 Walter ym. 2012, 285; Rossetto ym. 2015, 989–990; Lipp & O´Brien 2020, 3–4. 
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            Verkossa yhteisöllisyys perustuu yhteisille intresseille. Tällaisia mielenkiinnon 

kohteita voivat olla esimerkiksi ihmisten halu toimia yhdessä, yhteyden tunne ja 

vastavuoroisuus. Subjektiivisen hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä ovat terveys ja sosiaaliset 

suhteet.  Yhteisöön kuuluminen lisää turvallisuutta, sillä yhteisön rajat ja normit säätelevät 

yksilöä.56 Tämä on todettavissa myös silloin, kun sosiaalinen media tarjoaa yhteisöille puitteet 

suremiseen. Sosiaalisessa mediassa suremisessa voidaan käyttää sosiaalisia verkostoja 

monella tapaa. Toisaalta virtuaalisessa todellisuudessa sosiaaliset suhteet voivat olla kuten 

muillakin elämän alueilla. Ne voivat olla heikkoja tai vahvoja ja kaikkea siltä väliltä. Ne 

liittyvät silloittavaan (bridging) tai sitovaan (bonding) sosiaaliseen pääomaan. Samalla 

sosiaalisen median tarjoamat yhteisöt ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia suremiseen.57       

           Sureminen on aina myös kommunikaatiota ympäröivälle yhteisölle. Tämä viestintä voi 

olla yhdensuuntaista, kahdensuuntaista tai pitkittynyttä yhteydenpitoa vainajaan. Voidaan 

esimerkiksi jakaa keskustelun avaukseksi tietoa vainajasta läheisille ja ystäville. Se voi olla 

kahdensuuntaista viestintää muiden surijoiden kanssa tai suuremmissa yhteisöissä. Vainajan 

muistelu voi olla pitkittynyttä yhteydenpitoa kuolleeseen, jolloin jatkuva kiintymyssuhde on 

muuttunut enemmänkin muistosuhteeksi. Virtuaaliset yhteisöt ovat muokanneet suremista 

monimuotoisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi.58 

            Perinteinen tapa surra toimii eri lailla kuin verkossa sureminen. Tutkittaessa 

kiintymyssuhdeteoriaa sosiaalisen median kontekstissa, keskeinen löydös oli se, että verkossa 

olevien muistosivujen taustalla oli tarve jatkaa suhdetta kuolleeseen. Vainajaan voi pitää 

yhteyttä kiinteästi ilman sosiaalista mediaa, mutta verkossa tapahtuvan muistelun on todettu 

olevan konkreettisempaa. Tätä perustellaan sillä, että sosiaalisessa mediassa muistelusta jää 

aina jokin merkki tai päivitys muistosivulle, vaikka surija ei oletakaan saavansa vastausta 

viestiinsä. Surevat eivät pidä muistosivustojen kanssa kommunikointia outona, vaikka 

joidenkin käyttäjien mielestä se ei aina ole hyväksyttävää tai ymmärrettävää.59 

            Haverinen (2014) tutki väitöskirjassaan Internetissä olevia muistosivuja ja niissä 

esiintyviä kuolemaan liittyviä rituaaleja. Hän totesikin verkossa suremisen ja muistamisen 

tulleen perinteisten kuolemaan liittyvien rituaalien rinnalle. Esimerkiksi virtuaalisen kynttilän 

sytyttämistä läheisen muistolle ei koeta sosiaalisen median ulkopuolella tapahtuvaksi 

korvaavaksi rituaaliksi, vaan rinnakkaiseksi. Sureva voi itse päättää milloin, missä, miten ja 

                                                
56 Pessi & Seppänen 2011, 288–293. 
57 Walter ym. 2012, 275–280; Wagner 2018, 1–3. 
58 Moore ym. 2019, 231-232. 
59 Walter ym. 2012, 292-293; Bell ym. 2015, 375-377; Moore ym. 2019, 233. 



13 

 

kenen kanssa haluaa surra läheistään. Hänen tutkimuksensa merkittävä löytö oli se, kun 

ihmiset vierailevat virtuaalisilla muistomerkeillä, he kokevat hautausmaalla käymisenkin 

merkityksellisempänä. Kuolemankulttuurissa on tapahtunut muutoksia suremisen siirtyessä 

sosiaaliseen mediaan, mutta tapa ritualisoida vainajan muistelu ja tulla muistetuksi ovat 

säilyneet.60 

            Muistosivustot korostavat yksilön henkilökohtaista kokemusta menetyksestä. Tällä 

vuosituhannella suomalaistenkin sureminen on muuttunut vahvasti.61 Sosiaalinen media on 

tarjonnut tuoreen vaihtoehdon surra yhteisöllisesti. Verkon surukirjoissa on todettavissa, 

kuinka vainajaan vain heikoin sitein liittyneet ihmiset tai peräti tuntemattomat yksilöt ovat 

kirjoittaneet niihin päivityksiään ja samalla Internetissä sureminen on tullut moniulotteiseksi. 

Sosiaalinen media on itsessään järjestelmä, jossa suremisen keskeisinä toimijoina ovat yksilöt 

ja yhteisöt, jotka jakavat laajalle joukolle tunteitaan ja ajatuksiaan.62  

            Moyer ja Enck (2018) tutkivat sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa suremista, ja 

totesivat yhteisöllisessä suremisessa ihmisten voimaantuvan myös yksilöllisesti. Virtuaaliset 

hautausmaat tarjosivat paikan suremiselle, jonne poikkeaminen oli vaivatonta ilman 

käytännön elämän rajoituksia.63 Suremisen vaivattomuus esimerkiksi Facebookissa tuli esiin 

Fearonin (2018) tutkimuksessa, missä jopa 98 % sovelluksen käyttäjistä suosittelisi 

muistosivujen käyttöä yhtenä hyvänä tapana surra.64 Kun Carroll & Landry (2010) tutkivat 

Yhdysvalloissa opiskelijoiden suremista sosiaalisessa mediassa, he totesivat runsaat puolet 

opiskelijoista vierailleen jonkun kuolleen sivustoilla, mutta vain joka kymmenes oli 

päivittänyt näitä sivuja. Nuoret aikuiset vierailevat suuremmalla todennäköisyydellä 

Facebookin muistosivuilla kuin ovat lukemassa perinteisiä muistokirjoituksia. Nuoret 

hyödyntävät sosiaalista mediaa muistelemalla vainajaa, pitämällä yhteyttä muihin surijoihin ja 

käyttämällä muita digitaalitekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.65 Esimerkiksi kuoleman ja 

muistamisen rituaalina selfietä voidaan pitää uudenlaisena tapana viestiä läheisen 

poismenosta.66 Suremisen ilmaisua kuvin ja muilla visuaalisilla keinoilla sosiaalisessa 

mediassa voidaankin kutsua surun ikonografiaksi. Valokuva on itsessään yksinkertainen tapa 

                                                
60 Haverinen 2014, 206–211. 
61 Haverinen 2014. 
62 Walter ym. 2012, 289–290; Haverinen 2014, 202–212; Harju 2015, 141–144; Moyer & Enck 2020, 95; 

Wagner 2018, 2. 
63 Moyer & Enck 2020, 95. 
64 Fearon 2018, 56. 
65 Carrol & Landry 2010, 348; Kasket 2012, 63. 
66 Meese ym. 2015, 1826-1828. 
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muistella vainajaa. Kuvilla on pitkät perinteet suremisessa ja ne ovat vallanneet paikkansa 

myös suremisessa sosiaalisessa mediassa. Kuvat voivat olla esimerkiksi muistokirjoitusten, 

runojen, laulujen sanojen tai henkilökohtaisten muistojen taustakuvina.67 

            Jatkuva kiintymyssuhde on todettavissa myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi 

Facebookissa kuolleen sivuilla käyminen on verrattavissa vainajan haudalla käymiseen. 

Kuolleen henkilön profiilin päivittämistä voidaan verrata perinteiseen ystävien ja tuttavien 

kanssa käytävään keskusteluun vainajasta. Viestintä kuolleen kanssa joko julkisesti tai 

yksityisesti on surijan sisäistä keskustelua vainajan muistosivujen tai profiilin kanssa. 

Jatkuvaan kiintymyssuhteeseen sopivat piirteet suremisessa tarjoavat tukea sureville68, mutta 

sitä on aiemmin tutkittu lähinnä laadullisen tutkimuksen keinoin.   

             Facebookissa on arvioitu vuonna 2100 kuolleiden profiilien lukumäärän ylittävän 

elävien profiilien lukumäärän. Facebookissa on tällä hetkellä runsas 30 miljoonan vainajan 

profiili ja yhtenä päivänä kuolee keskimäärin noin 8000 käyttäjää. Runsas kuolleiden 

profiilien määrä on otettu huomioon viime vuosina Facebookin kehittämistyössä. Esimerkiksi 

omaisille on tehty parempia tapoja huolehtia ja hallita vainajien sivustoja. Ne voidaan muun 

muassa sulkea julkiselta yleisöltä. Lisäksi niistä on mahdollista poistaa suhdetietoja tai sallia 

vain muisteleminen, jolloin ne paremminkin ovat yksityisiä tiloja perheelle ja ystäville. 

Sivustot voidaan toisaalta poistaa käytöstä tai hävittää lopullisesti.69 

3.3. Suremisen ulottuvuudet sosiaalisessa mediassa 

Perinteisesti sureminen ja surun osoittaminen ovat olleet yksityisasioita. Vanhoissakaan 

medioissa suru ei ole ollut kadotettua kansanperinnettä. Sanomalehdissä on julkaistu 

kuolinilmoituksia ja muistokirjoituksia vuosisatojen ajan. Nykyisin suremiseen osallistuu 

merkittävästi enemmän ihmisiä kuin aikaa ennen verkon yhteisöpalveluja. Modernissa 

kuolemassa yhteisö toimi lähinnä seuraajan roolissa, eikä ottanut osaa aktiivisesti toisten 

suruun, vaan osallistui hiljaisuudella ja kunnioituksella jäsentensä suremiseen.70 

            Sosiaalisessa mediassa suremisessa on havaittavissa monia ulottuvuuksia. Tässä 

tutkielmassa visualisoin sosiaalisessa mediassa esiintyvän suremisen ulottuvuuksia 

nelikenttämenetelmän avulla.71 Aiemmassa kirjallisuudessa suremisesta sosiaalisessa 

                                                
67 Cupit ym. 2021, 1–3. 
68 Pennington 2017, 14-15. 
69 Pennington 2017, 11; Moyer & Enck 2020, 90. 
70 Walter ym. 2012, 288. 
71 SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on nelikenttämenetelmä, joka on kehitetty 

1960–1970-luvulla. Sitä käytetään erityisesti yritysten strategiatyössä, missä se on yksinkertainen väline 

toiminnan suunnitteluun tai sen seuraamiseen. 
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mediassa on kuvattu sen hyviä ja huonoja puolia, unohtamatta siihen liittyviä haasteita ja 

mahdollisuuksia. Olen ryhmitellyt kirjallisuudesta poimittuja ja aiemmin keskustelussa olleita 

suremiseen liitettyjä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia ulottuvuuksina 

nelikentälle, jotka on esitetty kuviossa 1. Tarkoituksena on saada kuvattua ja ryhmiteltyä 

selkeämmin aiemmissa tutkimuksissa todettuja suremisen ulottuvuuksia sosiaalisessa 

mediassa.  

            Sosiaalisen median vahvuuksista puhuttaessa, yleensä mainitaan surijoiden kokevan 

saavansa helpommin sanottua haluamansa, hallittua ja osoitettua tunteitaan tai kontrolloitua 

paremmin suruun liittyvää viestittelyä. Samalla on tilaisuus sallia keskustelu kuolemasta ja 

antaa muille mahdollisuus osallistua suruun.72 Surijat haluavat aktiivisesti käsitellä 

menetystään etsimällä vastauksia, jakamalla muistoja ja kommunikoimalla muiden surijoiden 

kanssa. Viimeksi mainittu on suositeltavaa surusta toipumisessa. Surijat saavat verkossa 

sosiaalista tukea, mutta siellä voi myös antaa tukea, ryhmäytyä ja verkottua. Toisaalta 

osallistuminen muiden suremiseen voi joillekin sosiaalisen median käyttäjille olla pelkkää 

ajanvietettä.73 

            Sosiaalinen media kasvattaa tulevaisuudessa edelleen suosiotaan. Nyt on jo nähtävillä 

sen muuttaneen suremisen rituaaleja. Ihmiset tulevat yhä enemmän jättämään jälkeensä 

digitaalisia elämänkertoja tai muistosivuja. Samalla sosiaalisessa mediassa sureminen leviää 

entisestään, mutta sen myötä siihen voi liittyä monia haasteita, sillä verkossa sureminen on 

useimmiten julkista, jolloin vääjäämättä siihen sisältyy sekä hyödyllisiä että haitallisia 

piirteitä. Erityisesti haitalliset piirteet voivat olla haastavia sietää.74 

            Sosiaalisessa mediassa voi törmätä suremisen moniin variaatioihin. Viestejä kuvataan 

välillä stressaaviksi, loukkaaviksi, harhaanjohtaviksi, persoonattomiksi ja haastaviksi 

yksityisyyden suhteen. Läheiset voivat ahdistua, kun heille tuntemattomat ihmiset muistelevat 

vainajaa. Tuolloin esitetyt muistot ovat poikenneet omaisten käsityksistä. Viestit ovat voineet 

olla kielteisiä, suoranaisia valheita tai päivityksiä, joissa paljastuu vainajan läheisille jotain 

aiemmin tuntematonta. Nämä ovat syitä, joiden vuoksi ristiriidoilta ei ole vältytty suremisessa 

sosiaalisessa mediassa.75  

            Haasteena voi myös olla liiallinen kiintyminen sosiaaliseen mediaan suremisen 

välineenä. Tämä voi tapahtua huomaamatta, sillä erilaisissa palvelimissa ja sovelluksissa voi 

                                                
72 Moyer & Enck 2020, 95; Moore ym. 2019, 241–243. 
73 Bell ym. 2015, 378; Willis & Ferrucci 2017, 122–137; Moore ym. 2019, 237–239. 
74 Kasket 2012, 67. 
75 Walter ym. 2012, 289–290; Moyer & Enck 2020, 95. 
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kuluttaa aikaa useita tunteja päivässä. Samalla sopeutuminen elämään ilman edesmennyttä 

saattaa aiheuttaa ongelmia. Jos sureva ei koe elämän olevan erilaista läheisen kuoltua, voi 

sosiaalinen media jopa heikentää sopeutumista toisen kuolemaan. Tällöin lisääntyy 

mahdollisuus poikkeavan pitkään suremiseen. Lisäksi turvattoman kiintymyssuhteen 

jatkaminen sosiaalisessa mediassa saattaa aiheuttaa kuoleman tavallista pidempää pyörittelyä 

mielessä, eristäytymistä ympäristöstä tai merkittävää kaipuuta, mihin liittyy komplisoitunut 

suru.76 Suurin osa esimerkiksi Facebookin surijoista, eivät sitoudu aktiivisesti kuolleen 

pitkäaikaiseen muisteluun, vaan lähinnä piipahtavat sivustoilla. Pieni, mutta vahvasti esillä 

oleva vähemmistö puolestaan aktiivisesti päivittää vainajien sivuja.77 Tämä saattaa tukea 

Kasketin (2012) teoriaa, missä on havaittavissa tämän vähemmistön luottavan ehkä vainajien 

olevan yhteydessä tai tavoitettavissa sosiaalisessa mediassa myös kuoleman jälkeen. Se ei 

kuitenkaan tarkoita, että suru olisi välttämättä komplisoitunut.78 

            Nykytekniikalla on mahdollista siirtää kuolleita henkilöitä aktiivisiksi toimijoiksi 

esimerkiksi mainoksiin tai elokuviin. Nämä henkilöt ovat kuolleita, mutta ovat verkossa 

virtuaalisesti elossa ja sosiaalisesti aktiivisia.79  Haasteena tekniikan huimassa etenemisessä 

voidaan pitää iäkkäämpien ihmisten huolta siitä, että he eivät enää pysy mukana kehityksessä. 

Heillä on pelko, että heiltä jää suremisesta jotain olennaista pois. Lisäksi interaktiiviset 

hautakivet tai QR-koodit voivat tuntua asiattomilta ja osoittavat monien mielestä huonoa 

makua. Teknologian kehityksen mukana moderniin suremiseen liittyvät lisääntynyt 

kaupallisuus ja väärinkäytösten määrä ovat myös liitetty sosiaalisen median haastaviin 

piirteisiin.80 

            Sosiaalisessa mediassa suremiseen voi liittyä useampia uhkia. Jotkut surijat siirtyvät 

online-muistosivuille, jos laajemmissa portaaleissa heitä ei ole hyväksytty tai läheiset eivät 

ole ymmärtäneet heitä surussaan. He ovat omissa verkkoyhteisöissään kokeneet tulleensa 

hyväksytyiksi ja ymmärretyiksi. Tällaisia marginaalisia yhteisöjä pidetään usein hyvin 

sulkeutuneina ja itsekeskeisinä sivustoina. Tällaisissa yhteisöissä surijat voivatkin eristäytyä 

entisestään omasta arkiympäristöstään.81 

            2010-luvulla selfiekulttuuri on räjähtänyt ihmisten silmille. Selfiet ovat herättäneet 

keskustelua, sillä niiden katsotaan olevan usein suremisen yhteydessä epäasiallisina. 

                                                
76 Rossetto ym. 2015, 976; Lipp & O´Brien 2020, 5. 
77 Pennington 2013, 626-629. 
78 Kasket 2012, 68; Basset 2015, 1131. 
79 Basset 2015, 1134. 
80 Basset 2015, 1135. 
81 Walter ym. 2012, 287. 
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Esimerkiksi hautajaisissa otettujen kuvien on väitetty vähentävän hautajaisiin liittyvää 

arvokkuutta, juhlallisuutta ja kunnioitusta. Samalla pinnallisuus ja turhamaisuus ovat tulleet 

tilalle. Vaikka selfieitä kritisoidaan, ne ovat kieltämättä lisänneet ihmisten tunteiden ja 

ajatusten ilmaisua.82 Nurjana puolena kuvien julkaisemisella on yksityisyyden menetys. 

Varsinkaan jos ei tiedetä, mitä vainaja olisi lopulta halunnut julkaista sosiaalisessa 

mediassa.83 

 

Kuvio 1. Suremisen ulottuvuudet sosiaalisessa mediassa 

 

 

            Erityisen merkittävä ongelma muistosivuilla on anonymiteetti. Ihmisten on helpompi 

kirjoittaa nimettömänä kielteisiä asioita. Tämä on varsinkin itsemurhien kohdalla todellinen 

murhe, jolloin tällaisilta sivustoilta on hankalampaa saada tukea suruunsa. Facebookissa 

negatiivisista asioista kirjoittelu on epätodennäköisempää, sillä usein sivustoille pääsyä tai 

mahdollisuutta kirjoittaa niihin on rajoitettu. Rajoitukset ovat tehty ennen käyttäjän kuolemaa, 

jolloin sivustoille on muodostunut oma sosiaalinen verkosto vielä hänen eläessä. Tämä lisää 

turvallisuutta ja vähentää negatiivista kommentointia. Samalla siteet vainajaan säilyvät 

                                                
82 Meese ym. 2015, 1818–1819. 
83 Cupit ym. 2021, 6, 10. 

Vahvuudet

- helpompaa sanoa haluamansa

-helpompaa hallita ja osoittaa tunteita

- helpompaa kontrolloida viestintää

-muistojen jakaminen

- kommunikaation eri mahdollisuudet

- sosiaalinen tuki

Uhat

- sulkeutuneisuus, itsekeskeisyys

- kuoleman kunnioituksen väheneminen

- yksityisyyden hallinnan heikkous

- konfliktit muiden kanssa

- sivujen oikeudelliset kysymykset

- suremisen pitkittyminen

- tarpeellisen ammattiavun välttäminen

Haasteet

- surun monimuotoisuus

- viestit voivat stressata, loukata ja ahdistaa

- mahdollisuus kiintyä liiaksi sosiaaliseen 
mediaan

Mahdollisuudet

- online- lähetykset

- tukeminen ja myötätunnon osoittaminen

- surun tulo julkisemmaksi

- marginaaliryhmien suru

- osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen
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paremmin, ja surija saa kaipaamaansa sosiaalista tukea kuvien, videoiden, päivitysten ja 

muistojen välityksellä.84 

            Verkossa suremiseen liittyy yksityisyyden hallinnan heikkous. Oman imagon ylläpito 

on yhteisöpalveluissa ongelmallista. Yhteisön toimintaan kuuluvat konfliktit, joita 

luonnollisesti on myös sosiaalisessa mediassa ja suremiseen liittyvät sivustot eivät ole 

poikkeus. Ongelmia saattavat tuottaa epämiellyttävät viestit, tuntemattomien kertomat 

vainajaan liittyvät tapahtumat tai vääristyneet viestit. Toisinaan voi viestit, kuvat tai vainajan 

sivuille päivitetyt linkit lähteä leviämään verkossa. Niitä on jälkikäteen käytännössä 

mahdotonta korjata tai poistaa. Lisäksi on kuvattu niin sanottuja surutrolleja ja –turisteja, 

joilla on aivan muut tarkoitusperät kuin sureminen.85 

            Tärkeä yhteisöllisiin muistosivuihin liittyvä oikeudellinen kysymys on niiden 

ylläpitäminen ja valvonta. Joihinkin palvelimiin, kuten MyDeathSpace.com-sivustolle, voi 

ladata vainajan MySpace-profiilin ilman omaisten lupaa. Tämä voi yllättää läheiset, jos 

heidän tietämättään vainajasta on tehty muistosivu. Lisäksi yhtenä merkittävä ongelma on se, 

kenellä tai keillä on oikeus muistella, surra tai pitää yhteyttä vainajaan. Joillakin voi myös olla 

vaikeuksia tai haluttomuutta irrottautua edesmenneestä. Kuollutta voidaan pitää verkossa 

aktiivisena toimijana. Hän voi viettää virtuaalimaailmassa syntymäpäiviään ja juhliaan, sillä 

Internet tarjoaa mahdollisuuden ikuiseen suremiseen. Se voi olla niille, jotka haluaisivat 

irrottautua kuolleesta ja päästä jatkamaan elämää, ahdistavaa ja traumatisoivaa.86 

            Uhkana voi olla myös tilanne, jos ilmaantuu ristiriitaa siitä, kannattaako kuolleen 

sosiaalisen median sivustoa pitää toiminnassa tai poistaa kokonaan. Osa käyttäjistä kokee ne 

hyödyllisinä ja osa ei voi sietää niitä. Jotkut pitävät kuolleen omia tai muistosivuja kivuliaina 

ja niiden on kuvattu suorastaan haittaavan suremista. Tässä voi taustalla olla se, että kaikki 

vainajan kaverit tai seuraajat eivät ole välttämättä läheisessä suhteessa kuolleeseen. Osalla on 

voinut kulua aikaa läheisen kuolemasta ja surutyö on pitkällä, kun taas asian tuoreus voi 

vaikuttaa mielipiteeseen kuolleen sivuistoista. Ne, jotka käyttävät enemmän sosiaalista 

mediaa, ovat tottuneempia suremaan myös siellä. He suhtautuvat positiivisemmin vainajan 

sivuihin ja kokevat ne hyödyllisinä esimerkiksi tuen saamisessa surun keskellä. 87 

            Suremisen lisääntyminen sosiaalisessa mediassa voi tulevaisuudessa uhata monen 

kuoleman kanssa työskentelevän ammattiauttajan työtä tai muuttaa merkittävästi heidän 

                                                
84 Pennington 2013, 621. 
85 Walter ym. 2012, 290–291; Rossetto ym. 2015, 987. 
86 Walter ym. 2012, 290–291; Moore ym. 2019, 244–251. 
87 Pennington 2017, 12. 
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työnkuvaansa. Tulevina vuosina voi yhteiskunnassamme olla sellainen tilanne, että enää ei 

tarvita samaa määrää ammattihenkilöstöä tukemaan yksilöiden surua, sillä osa tuesta ja avusta 

on ihmisten omissa verkkoyhteisöissä. Samalla henkilökohtaiset, kasvokkain tapahtuvat 

kohtaamiset vähenevät. Tämä ilmiö saattaa johtaa surevan eristäytymiseen muista tai 

muodostaa esteen hakea muunlaista tukea.88 

            Sosiaalinen media on luonut monia mahdollisuuksia verkossa suremiseen. 

Länsimaissa hautajaiset itsessään ovat muuttumassa. Verkkopalveluja hyödyntämällä 

hautajaisia on mahdollista lähettää suorina lähetyksinä niille, jotka eivät itse pääse tai halua 

paikan päälle. Sellaisiakin online-hautajaisia ja muistotilaisuuksia on järjestetty, joihin ovat 

ottaneet osaa vain vainajan verkon välityksellä tunteneet. Esimerkiksi erilaisten online-

peliyhteisöjen tai harrastajaryhmien jäseniä on haudattu tai muistotilaisuuksia järjestetty 

verkon suorissa lähetyksissä.89 

            Suremisessa sosiaalisessa mediassa ei ole tavatonta, että vainajan omaisten lisäksi 

myötätuntoa osoitetaan muillekin sureville, vaikka itsellä ei olisi vahvaa yhteyttä vainajaan. 

Usein surevat näyttävät verkossa tunteitaan ja osanottoaan muille, jotka ovat olleet samassa 

tilanteessa. Kehittyneissä yhteiskunnissa ihmiset lokeroituvat aikaisempia sukupolvia 

aktiivisemmin. Ihmisillä on eri elämänsä vaiheissa omat työnsä, harrastuksensa, ystävänsä, 

asuinpaikansa ja -ympäristönsä. Tällaisessa tilanteessa sosiaalinen media tarjoaa otollisen 

tilaisuuden koota yhteen vainajan muistajia hänen eri lokeroistaan Tällöin aiemmin toisilleen 

tuntemattomat saattavat tutustua toisiinsa paremmin. He voivat muodostaa suuria yhteisöjä 

surun kokemuksen yhdistäessä heitä. Ennen sosiaalista mediaa tämä keskustelu ja muistelu 

tapahtuivat hautajaisissa tai muistokirjoituksissa. Sureminen ja sosiaalinen media näyttävätkin 

lisäävän ihmisten kanssakäymistä ja sosiaalista identiteettiä, jonka seurauksena individualismi 

ja lokeroituminen vähenevät.90 Sureminen on tullut aiempaa julkisemmaksi ja 

verkottuneemmaksi.91 

            Virtuaalinen verkko tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon kokoontua muistelemaan 

itselle tärkeätä asiaa. Kaikilla julkaisualustoilla ei ole sallittua julkaista mitä tahansa. 

Erityisesti online-hautausmaat houkuttelevat todennäköisemmin heitä, jotka hautaavat 

lemmikkejään, itsemurhan tehneitä tai aidsiin tai huumeisiin kuolleita. Nämä 

                                                
88 Kasket 2012, 69; Rossetto ym. 2015, 976. 
89 Walter ym. 2012, 281–282; Meese ym. 2015,1821–24, 27. 
90 Walter ym. 2012, 288–290. Kasket 2012, 67. 
91 Walter ym. 2012, 288; Wagner 2018, 1–2. 
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kuolemantapaukset ovat aina olleet marginaalissa tai niihin on liittynyt tiettyä stigmaa eli 

häpeäleimaa, jolloin sosiaalinen media on hyvä vaihtoehto suremiseen. 92  

          Digitaalisen tekniikan kehittyminen on mahdollistanut sosiaalisen elämän jatkamisen 

fyysisen elämän päätyttyä. Tällaisia sosiaalisesti elossa olevia, mutta kuolleita henkilöitä, 

kutsutaan digitaalisiksi zombieiksi. Tässä yhteydessä on syytä erottaa zombiet internetin 

trolleista, jotka ovat keksittyjä hahmoja, joilla ei ole mitään yhteyttä aiemmin eläneisiin 

yksilöihin. Useat yhtiöt ovat rakentaneet ansaintamallinsa luomalla palveluja, joiden avulla 

ihmiset voivat määritellä kuinka heitä voidaan muistella kuoleman jälkeen. Yritykset lupaavat 

yksilölle digitaalisessa maailmassa kuolemattomuuden, joka syntyy hänen digitaalisesta 

jalanjäljestänsä. Tämä jälki koostuu hänen elämänsä aikana tuottamista päivityksistä, 

viesteistä, valokuvista ja videoista. Tekoälyt tuottavat erilaisten algoritmien avulla vainajan 

sosiaalisen toiminnan.93 

            Tämä tutkielma on määrällinen tutkimus, missä tarkastellaan suomalaisten suremista 

sosiaalisessa mediassa. Tutkimus on poikkitieteellinen – informaatioteknologian, 

psykologian, teologian, tanatologian ja viestinnän alan tutkimuksia on hyödynnetty 

tutkielman suunnittelussa, toteutuksessa ja johtopäätösten teossa. Käytetty aineisto on tuore ja 

itse kerätty. Tutkimus on ajankohtainen, sillä vasta viimeisten 20 vuoden aikana on käytetty 

sosiaalista mediaa surusta selviämisessä. Haverinen (2014) tutki kuolemanrituaalien 

digitalisaatiota verkkoympäristössä, mutta aiemmin ei ole tutkittu suomalaisten suremista 

sosiaalisessa mediassa määrällisellä tutkimuksella. Tutkielma täyttää ajantasaisen tiedon 

aukkoa suremisesta Internetin yhteisöpalveluissa. 

                                                
92 Walter ym. 2012, 286; Bell ym. 2015, 377. 
93 Basset 2015, 1127–1128. 
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4. Tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja aineisto 

4.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusetiikka 

Tutkielmani teema on ihmisten suremisen monet muodot ja rituaalit sosiaalisessa mediassa. 

Erityisesti lisäselvitystä kaivataan tekijöistä, jotka saavat ihmisen tekemään osan surutyöstään 

sosiaalisessa mediassa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu suremisen rituaalien olevan 

muutoksessa sosiaalisen median myötä, mutta surijoiden ja lohduttajien tunteet ovat 

huonommin selvitetty. Oma kiinnostukseni on sosiaalisessa mediassa esiintyvä sureminen ja 

siihen liittyvät tekijät.  

            Maisteritutkielmani tutkimuskysymys on: Miten suomalaiset surevat läheisensä 

kuolemaa sosiaalisessa mediassa? 

            Vastaan näillä kahdella alakysymyksellä pääkysymykseeni. 

1) Mitkä tekijät saavat suremaan sosiaalisessa mediassa? 

2) Onko sosiaalisessa mediassa suremisessa tunnistettavissa piirteitä 

jatkuvasta kiintymyssuhteesta? 

            Tutkielma keskittyy suremiseen sosiaalisessa mediassa ja olen rajannut suremisen 

kohteen läheiseksi ihmiseksi. Tutkimuksen kontekstissa läheisellä tarkoitan vastaajalle 

tärkeätä, rakasta tai hyvin tuttua ihmistä. Kukin vastaaja on saanut itse määritellä ketä pitää 

itselleen läheisenä ihmisenä. Läheinen ihminen ei ole tässä tutkimuksessa rajattu 

sukulaisuussuhteen mukaan. Tutkimuksen kulttuuriympäristö ja suremisen tavat ja rituaalit 

ovat saaneet vaikutteensa länsimaisesta kulttuurista, joka vaikuttaa kiinteästi koko 

tutkimukseen, sen toteuttamiseen ja tuloksista tehtyihin johtopäätöksiin.   

            Suhteeni tutkimuksen kohdejoukkoon on etäinen. Tutkimusaineisto on koottu 

sähköisellä kyselylomakkeella. Tässä tutkimuksessa ei käytetty puhelinhaastattelua tai 

perinteistä paperista tutkimuslomaketta, sillä kyselyssä hyödynnettiin Helsingin yliopiston E-

lomake verkkotyökalua, jonka avulla kyselylomake rakennettiin. Kyselylomakkeen muoto on 

voinut vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, mutta aiheen liittyessä sosiaaliseen mediaan on 

toisaalta tärkeätä tehdä kysely, joka tavoittaa verkkopalveluja käyttävät potentiaaliset 

vastaajaehdokkaat. Tutkimukseen saivat osallistua täysi-ikäiset asiasta kiinnostuneet ihmiset. 

En ole haastatellut tutkittavia ja tutkimus suoritettiin anonyymisti. Kyselylomakkeelle ei 

kerätty tunnistetietoja ja vastauksista ei voinut päätellä vastaajia. Tutkimuksesta julkaistiin 

mainos kahdessa sosiaalisen median sivustossa ja Kirkko ja kaupunki – lehdessä. Mainokset 
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sisälsivät informaation tutkimuksesta, sähköiset linkit kyselylomakkeeseen ja viralliseen 

saatekirjeeseen, jotka ovat liitteinä maisteritutkielmassa.94 

            Facebookin Lohtuhuivien lähettiläät on suljettu yhteisö, joka on perustettu keväällä 

2019 lohtuhuivi-idean ympärille. Sivustolla on tällä hetkellä jäseniä noin 2600 ja sen 

toimintamuoto on lohtuhuivien neulominen. Lohtuhuiveja jaetaan leskille esimerkiksi 

puolison kuollessa, ja sitä pidetään konkreettisena merkkinä yhteisön välittämisestä.95 Toinen 

sivusto, jossa oli ilmoitus tutkimuksesta, oli Sytytä kynttilä –sivusto. Sivustolla ihmiset voivat 

käydä sytyttämässä virtuaalisen kynttilän kuolleen muistoksi. Se on perustettu 20 vuotta sitten 

ja oli ensimmäinen suomalainen verkkosivusto on-line suremiseen. Tähän mennessä on 

sivustolla sytytetty yhteensä yli 800 000 kynttilää.96 Molempien sivustojen pääkäyttäjät 

suhtautuivat tutkimukseen myönteisesti. Tutkimukseen liittyvät mainokset olivat sivustojen 

etusivuilla joulukuun 2020 alusta tammikuun 2021 loppuun asti. Kolmas mainos oli 

joulukuun 2021 Kirkko ja kaupunki –lehdessä. Lisäksi vastaajia rekrytoitiin Twitter-, 

Whatsapp- ja sähköpostitilien kautta ns. lumipallometodia käyttäen. Lumipallometodissa 

vastaaja voi lähettää kutsun tutkimukseen potentiaalisille vastaajille. Vastaavasti he voivat 

ohjata kysymyslomakkeen eteenpäin uusille vastaajille.97 

            Oma asemani tutkimukseen oli riippumaton. Tutkin tilannetta kysymyksiini saamieni 

vastausten perusteella. Pyrin mahdollisimman suureen objektiivisuuteen. Olen yrittänyt 

parhaani mukaan toimia niin, etteivät omat asenteeni ja uskomukseni vaikuta tutkielmaan 

liiaksi. Määrällisen tutkimuksen keinoin analyysit antoivat tilannekuvan ilmiöstä, joiden 

perusteella tehtiin tarkemmat johtopäätökset. En omaa minkäänlaisia sidonnaisuuksia 

tutkimusaiheeseeni liittyen enkä ole saanut taloudellista tukea tutkimukseen. Tavoitteeni on 

ollut koko tutkimuksen ajan olla mahdollisimman puolueeton ja riippumaton.  

            Tutkin määrällisen tutkimusmetodin avulla laajaa ilmiötä ja tulosten perusteella 

muodostettiin kokonaiskuva aiheesta. Maisteritutkielmani lisää tietoa suremisesta 

sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessani pysäytin maailman tiettynä hetkenä, jolloin arvioin 

vastaajan toimintaa ja tapoja suremisessa sosiaalisessa mediassa juuri vastaushetkellä. Tässä 

tutkimuksessa ei selvitetty, kuinka vastaajan sureminen muuttuu ajan kuluessa. Tutkimukseen 

osallistuminen ei vaatinut myöskään henkilökohtaista suremista sosiaalisessa mediassa. 

Ilmiön kokonaiskuvan selkiytyessä ja tiettyjen mielenkiintoisten löydösten perusteella 

                                                
94 Liite 1: Kutsukirje; Liite 2: Kyselylomake 
95 Facebook: Lohtuhuivien lähettiläät, https://www.facebook.com/groups/229892764532525 
96 Sytytakynttila.fi 
97 Goodman, 1961. 
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aiheesta tulee nousemaan uusia kysymyksiä. Niiden selvittäminen esimerkiksi laadullisilla 

metodeilla voi johtaa tulevaisuudessa jatkotutkimuksiin. 

4.2. Tutkimuksen kyselylomake ja aineisto 

Tutkimukseen liittyvän kyselylomake on tehty aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimusten ja 

muutaman erityisesti tätä tutkimusta varten laaditun kysymyksen perusteella. 

Kyselylomakkeessa on erillisiä kysymyksiä 24 ja niihin liittyviä väittämiä 93 kappaletta, 

joihin pyydettiin vastausta. Vastausvaihtoehtojen määrä vaihteli eri kysymysten kohdalla. 

Vastaajalla oli mahdollisuus vastata väitteeseen vain yhdellä vaihtoehdolla kerrallaan. 

Lomake oli jaettu viiteen erilliseen kokonaisuuteen. Ensimmäinen kokonaisuus käsitteli 

suremista sosiaalisessa mediassa yleisellä tasolla. Toinen kokonaisuus syventyi sosiaalisen 

median ja läheisen menettämisen teemoihin. Kolmas kyselylomakkeen osio tutki vastaajan 

sosiaalisen median käyttöä. Neljännessä kokonaisuudessa arvioitiin vastaajan hengellisyyttä 

hänen uskonnollisuutensa ja uskonnollisen yhteisön jäsenyyden perusteella. Viimeisessä 

osiossa kerättiin vastaajien taustatietoja. Tutkimuksen päätutkija ja ohjaaja muokkasivat 

kysymyksiä ja niihin liittyviä väitteitä. Kolmelta ulkopuoliselta henkilöltä pyydettiin erikseen 

arvioita lomakkeesta ja niiden kysymyksistä. Saatujen kommenttien perusteella lomake 

muokattiin lopulliseen muotoon. 

Sosiaalinen media ja suru - kappaleen ensimmäisessä väitesarjassa tiedusteltiin, ovatko 

vastaajat itse surreet sosiaalisessa mediassa. Väittämissä kyseltiin esimerkiksi, onko vastaaja 

surrut sosiaalisessa mediassa omilla sivuillaan, läheisensä kuolemaa tai jotain globaalia 

tapahtumaa, kuten terrori-iskua tai luonnon katastrofia. Nämä väitteet laadittiin 

eksploratiivisella data-analyysillä, jonka lähdeaineistona oli päätutkijan 

kandidaattitutkielma.98 Tämän analyysin perusteella muodostettiin seitsemän väitettä, joissa 

arvioitiin missä ja keitä vastaaja on mahdollisesti surrut sosiaalisessa mediassa. 

Seuraavaksi lomakkeella kysyttiin vastaajien suremisen tapoja sosiaalisessa mediassa. 

Nämä väitteet laadittiin teorialähtöisellä lähestymistavalla. Kasket (2012) oli tutkinut 

aiemmin, kuinka ihmiset surevat Facebookin muistosivuilla. Hän oli löytänyt neljä 

pääteemaa, jotka ovat sosiaalisessa mediassa tapahtuvan suremisen taustalla. Nämä teemat 

olivat 1) suremisen ilmeneminen käytännössä, 2) uskomukset kuolleen kanssa viestinnästä, 3) 

kokemukset jatkuvasta kiintymyssuhteesta suremisessa ja 4) yhteisön toiminta surun 

                                                
98 Eskola 2020. 
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yhteydessä.99 Näiden pääteemoihin liittyvistä väitteistä muokattiin tähän kyselyyn yhdeksän 

erillistä väitettä, jotka liittyivät esimerkiksi surevan suhteeseen muihin surijoihin tai kuinka 

hän suree sosiaalisessa mediassa. 

            Seuraavat kaksi kysymyssarjaa muodostettiin Moyerin ja Enckin (2020) tutkimuksen 

perusteella. Heidän mukaansa ihmiset tekevät päivityksiä kuolleista esimerkiksi 

osallistuakseen suremiseen, osoittaakseen omaa suruaan, halulla pitää yhteyttä muihin 

surijoihin ja muistellakseen yhteisiä hetkiä vainajan kanssa. Muiden ihmisten päivitykset 

olivat jaettavissa kolmeen ryhmään: ristiriitaiset päivitykset, eheyttävät tai terapeuttiset viestit 

ja surun normalisointi.100 Heidän laadullisen tutkimuksen tulosten perusteella on 

kyselylomakkeelle tehty 13 väitettä, jotka liittyvät syihin, joiden vuoksi ihmiset tekevät 

päivityksiä tai reagoivat muiden ihmisten viesteihin sosiaalisessa mediassa. 

            Sosiaalinen media ja suru - kokonaisuuden viimeinen väitesarja tutki, mitä vastaaja 

surressaan tekisi kuolleen henkilön sosiaalisen median sivuilla. Väitteet pohjautuvat 

Pennington (2017) artikkeliin, missä hän selvitti suremisen Facebookissa sisältävän sekä 

hyödyllisiä että haitallisia tekijöitä. Pennington oli määritellyt neljä hyödyllistä ja kaksi 

haitallista tekijää. Esimerkiksi vainajan sivujen näkeminen voidaan kokea ahdistavana, kun 

taas sivuille kirjoittaminen voidaan kokea surua helpottavana tekijänä.101 

            Sosiaalinen media ja läheisen menetys– osio on kyselylomakkeen toinen laaja 

kokonaisuus. Se käsittelee sosiaalisessa mediassa läheisen menetykseen liittyvää suremista. 

Ensimmäinen väitesarja liittyy yksilön toimintaan sosiaalisessa mediassa, kun hänen 

läheisensä on kuollut. Tämän asian selvittämiseksi hyödynnettiin Lipp & O´Brien (2020) 

artikkelia, missä he olivat tutkineet jatkuvan kiintymyssuhteen ja sosiaalisen median käytön 

välistä yhteyttä. He jakoivat aiheen seitsemään alateemaan: toiminta, muistot, tietojen 

päivitys, kiitollisuus, rituaalit, läsnäolo ja uudelleen yhdistyminen. He olivat kehitelleet 14 

väitteen kysymyssarjan.102 Kyselylomakkeessa oli käsitelty muissa osioissa joistakin näistä 

teemoista, joten tähän kokonaisuuteen valittiin Lipp & O´Brienin (2020) tutkimuksesta 

seitsemän väitettä, joihin vastaajat saivat ottaa kantaa. Heidän tutkimuksestaan valittiin yksi 

väite jokaisesta aiemmin mainitusta seitsemästä alateemasta. 

            Seuraavassa kysymyssarjassa kysyttiin kuinka surevat ovat surreet rakkaita läheisiään 

sosiaalisessa mediassa. Tässä yhteydessä käytettiin Rossetton ym. (2015) tutkimusta, jossa he 

                                                
99 Kasket 2012, 62, 64–67. 
100 Moyer & Enck 2020, 93–94. 
101 Pennington 2017, 18–19. 
102 Lipp & O´Brien 2020, 9. 
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olivat kiinnostuneita tekijöistä, jotka koetaan auttavan tai haittaavan suremista. He totesivat 

taustalla olevan kolme pääteemaa sosiaalisen mediassa tapahtuvassa viestinnässä: tiedon 

jakaminen, yhteisöllisyys ja kiintymyssuhteen säilyttäminen vainajaan.103 Tähän 

tutkimukseen valittiin 11 väitettä. Rossetton ym. (2015) tutkimuksessa niitä oli alun perin 

määritelty 15 kappaletta. 

            Sosiaalisen tuen saamista suremisessa sosiaalisessa mediassa tutkittiin kahdella eri 

kysymyssarjalla, joihin liittyi 15 erillistä väitettä. Kysymykset muodostettiin Zimet et al. 

(1988), McCloskey et al. (2015) ja Lipp & O´Brien, (2020) julkaisujen pohjalta.104 

Ensimmäisessä kysymyssarjassa oli väitteitä, jotka selvittävät keneltä vastaaja on saanut tukea 

sosiaalisessa mediassa. Toisessa sarjassa keskityttiin väitteisiin, jotka kuvaavat millaista tukea 

vastaaja saa ja millaisia tunteita se on vastaajassa herättänyt. Väitteitä oli 

kysymyslomakkeelle muutettu alkuperäisistä väittämistä siten, että esimerkiksi Facebook-

sana oli korvattu sosiaalisella medialla ja väitteet olivat paremmin muokattu nykyisen 

tutkielman tarpeisiin.  

            Sureminen sosiaalisessa mediassa verrattuna perinteiseen suremiseen liittyvät väitteet 

oli muodostettu itse, sillä tarkoitukseemme soveltuvia kysymyksiä tai teorioita ei ollut 

kirjallisuudessa löydettävissä. Tässä kokonaisuudessa käytettiin aineistolähtöistä 

lähestymistapaa. Taustalla lähdeaineistona oli päätutkijan tekemä kandidaattitutkielma105, 

jonka pohjalta muodostettiin tarkemmat väitteet. Tässä yhteydessä kysyttiin laajemmin 

millaisia mielipiteitä sosiaalisessa mediassa sureminen herättää verrattuna perinteiseen 

suremiseen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin heidän henkilökohtaista suhtautumistaan 

suremiseen sosiaalisessa mediassa. 

            Sosiaalisen median käyttöä arvioitiin aikaisemmista tutkimuksista peräisin olevien 

menetelmien avulla. Ellisonin ym. (2007) tutkimuksessa oli laadittu Facebookin käytön 

aktiivisuutta mittaava väite- ja kysymyssarja.106 Kyselylomakkeeseen valittiin tästä sarjasta 

keskeisimmät, ja ne muokattiin tutkimukseen sopiviksi. Esimerkiksi Facebook-sana korvattiin 

sosiaaliseksi medialla, verkossa kulutettu aika tiedusteltiin kokonaisina tunteina ja eniten 

käytetty sovellus kaverien/seuraajien lukumäärällä. Alkuperäisessä julkaisussa seuraajien 

lukumäärää kysyttiin erillisillä luokilla. Tässä tutkimuksessa kaverien lukumäärä ja 

                                                
103 Rossetto ym. 2015, 978–980. 
104 Zimet ym. 1988; McCloskey ym. 2015; Lipp & O´Brien, 2020. 
105 Eskola 2020. 
106 Ellison ym. 2007, 1150. 
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sosiaalisessa mediassa vietetty aika luokiteltiin tarkemmin vasta analyysivaiheessa. Vastaajia 

pyydettiin vielä erikseen ilmoittamaan käyttämänsä sosiaalisen median palvelut. 

            Väitesarjaan liitettiin vielä kysymyksiä Grieve ym. (2013) tutkimuksesta yksilöiden 

tunteista, jotka ovat nousseet Facebookin käytöstä. He arvioivat sosiaalisten 

yhteyksien/suhteiden vahvuutta Facebookin käyttäjillä verrattuna perinteisiin sosiaalisiin 

verkostoihin. He olivat luoneet aiempien tutkimusten pohjalta 20 väitettä, joista kymmenen 

oli positiivista ja kymmenen negatiivista tunnetta Facebookin sosiaaliseen verkostoon 

liittyen.107 Tähän tutkimukseen valittiin heidän väitteistään neljä, jotka kuvaavat ihmisten 

sosiaalista aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ja sopivat tämän tutkimuksen kontekstiin. 

            Hengellisyys – osiolla tutkittiin vastaajien hengellisyyttä kahdella kysymyksellä. 

”Kuinka tärkeä asia uskonto on elämässäsi?” ja ”Kuulutko johonkin kirkkoon tai 

uskonnolliseen yhteisöön?” Nämä kysymykset oli muokattu International Social Survey 

Programme (ISSP) 2018 Uskonto –kyselyn Suomen aineiston (FSD3331) pohjalta.108 

Alkuperäistutkimuksen vastausvaihtoehtoja oli supistettu ja tutkimukseen oli valittu parhaiten 

tähän tutkimukseen ja Suomeen soveltuvat vastausvaihtoehdot. 

            Taustamuuttujiksi, jotka antavat yleisempää tietoa tutkittavista, valittiin seuraavat 

tekijät: sukupuoli, ikä, koulutustaso, ammattiasema työelämässä, asuinpaikka ja parisuhdetila. 

Sukupuolen oli mahdollista valita neljästä vaihtoehdosta: mies, nainen, muu tai en halua 

vastata. Lopullisista analyyseistä jätettiin pois muu tai en halua vastata –vaihtoehdot niiden 

vähäisen määrän vuoksi. Ikä ilmoitettiin vuosina, mutta aineiston käsittelyssä ne jaettiin vielä 

tarkemmin kolmeen eri ikäluokkaan. Koulutustasoa, ammattiasemaa työelämässä, 

asuinpaikkaa ja parisuhdetilaa tiedusteltaessa hyödynnettiin ISSP 2018 Uskonto –kyselyn 

Suomen aineistoa109. ISSP 2018 – kyselyssä olleita väitteitä käytettiin mahdollisuuksien 

mukaan suoraan alkuperäisin versioin, mutta asumisen suhteen väitteiden lukumäärää 

supistettiin siten, ettei kaupunkeja luokiteltu koon mukaan eikä esikaupunkeja tai lähiöitä 

tiedusteltu erikseen. 

            Tutkimuksen väitteisiin voi   vastata Likertin-asteikolla, missä väittämät kuvaavat 

sekä negatiivista että positiivista suhtautumista kyseiseen väitteeseen. Se on 

luokitteluasteikko, jonka avulla voidaan osoittaa eroja tutkittavien kohteiden laadussa. Sitä 

voidaan pitää myös välimatka-asteikkona, sillä asteikon arvot ovat suuruusjärjestyksessä. 

                                                
107 Grieve ym. 2013, 605–606. 
108 ISSP & Melin, 2018. 
109 ISSP & Melin, 2018. 
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Tutkimuksessa asteikko vaihteli neliportaisesta kuusiportaiseen vastausvaihtoehtoon. Korkea 

piste viittaa Likertin asteikolla suureen positiiviseen suhtautumiseen kyseisen väitteen 

kohdalla. 

            Tutkimuksen analyysit tehtiin IBM SPSS -tilasto-ohjelman versiolla 27. Tarkemmat 

ryhmittelyt on kuvattu kunkin analyysin yhteydessä tarkemmin tulososiossa. Vastauksia on 

esimerkiksi ryhmitelty uudelleen ja luokituksia on supistettu, jotta analyyseihin tulisi riittävän 

isot ja edustavat ryhmät.  Tässä tutkielmassa on käytetty laajasti erilaisia tilastollisia 

menetelmiä. Muuttujien tarkasteluun käytettiin jakaumia ja ristiintaulukointia. 

Ristiintaulukoinnilla analysoitiin nominaaliasteikollisten muuttujien keskinäisiä suhteita 

niiden kuhunkin luokkaan tulevien luokkien lukumääriä arvioimalla. Ristiintaulukoinnissa 

havaittuja lukumäärien todettujen havaittujen erojen merkitsevyyttä testattiin Khiin neliön 

testillä. Se on riippumattomuustesti, jonka nollahypoteesina on muuttujien välinen 

riippumattomuus.110 

            Tutkimuksessa käytettiin riippumattomien otosten t-testiä, joka mittaa kahden ryhmän 

keskiarvojen erojen merkitsevyyttä. Jos muuttuja ei ollut normaalisti jakautunut, keskiarvojen 

eron merkitsevyyttä tutkittiin Mann-Whitneyn U testillä. Kun vertailtavia ryhmiä on 

enemmän kuin kaksi, käytettiin yhdensuuntaista varianssianalyysiä, jolloin tutkittiin yhden 

ryhmittelymuuttujan vaikutusta jatkuvan muuttujan vaihteluun. Se tutkii sekä havaintojen 

vaihtelua ryhmien sisällä ja ryhmäkeskiarvojen vaihtelua koko tutkittavassa joukossa. Ennen 

varianssianalyysin suorittamista tarkasteltiin muuttujien normaalisuus. Jos ryhmien varianssit 

olivat eri suuria tai jakaumat olivat vinoja, käytettiin ei-parametrista Kruskall-Wallis-testiä.111 

            Regressioanalyysin avulla tutkittiin kuinka paljon yksi tai useampi muuttuja 

(Independent) selittää tai ennustaa jotakin toista muuttujaa (Dependent). Faktorianalyysin 

avulla taas liitettiin useita muuttujia muutamaksi kokoavaksi faktoriksi, joista muodostettiin 

summamuuttujia. Tutkimuksessa Kaiser-Meyer-Olkin testin (KMO) arvon oli oltava yli 0,60 

ja Bartlettin testin p-arvon oli oltava alle 0.05. Kahden muuttujan välistä yhteyttä testattiin 

korrelaatioanalyysillä. Siinä korrelaatiokerroin kuvaa muuttujien välisen yhteyden 

voimakkuutta. Tutkimuksessa käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa, sillä se ei 

ole niin herkkä muuttujan ei-normaalisuudelle tai poikkeaville arvoille 

kuin Pearsonin korrelaatiokerroin.112 

                                                
110 Nummenmaa 2004, 293–296. 
111 Nummenmaa 2004, 160–166, 173–200, 250–252, 255–258. 
112 Nummenmaa 2004, 267–280, 297–317, 332–353. 

https://www.mv.helsinki.fi/home/reunamo/opetus/spssohje.htm#kruskal_wallis
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            Tutkielmassa pidettiin tilastollisesti merkitsevä erona p:n arvoa alle 0.05, jota tulkitaan 

siten, että vaihtoehtoinen hypoteesi on vain 5 prosentin todennäköisyydellä väärä ja 95 

prosentin todennäköisyydellä se on paikkaansa pitävä. 
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5. Tutkimuksen tulokset 

5.1. Ketkä vastasivat? 

Ikä ja sukupuoli: Tutkimukseen saatiin 102 vastausta. Vastaajista miehiä oli vain 15 (14,7 %) 

ja naisia 82 (80,4 %). Viisi vastaajaa ei halunnut kertoa sukupuoltaan (4,9 %). Vastaajien 

keski-ikä oli 47,1 (SD = 12,9) vuotta. Miesten keski-ikä oli 49,7 (12,7) ja naisten 47,0 (13,2) 

vuotta. Ne, jotka eivät halunneet kertoa sukupuoltaan, olivat keski-iältään 41,3 (2,2) vuotta. 

Tarkempia analyysejä varten vastaajat jaettiin kolmeen luokkaan iän ja sukupuolen mukaan 

(Kuvio 2); ryhmä 1; 18–39- vuotiaat eli aikuiset, ryhmä 2; 40–54- vuotiaat eli keski-ikäiset ja 

ryhmä 3; 55- vuotiaat eli myöhäiskeski-ikäiset ja sitä vanhemmat. 

 

Kuvio 2. Ikäluokat ja sukupuoli 

 

 

            Koulutusaste: Miehet olivat pääosin korkeasti koulutettuja (80 %), kun taas naiset 

jakautuivat laajemmin eri koulutusasteisiin. Ylempi yliopistotutkinto oli korkein loppuun 

saatettu tutkinto 43 prosentilla vastaajista. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, alemman 

yliopistotutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut noin kolmannes 

vastaajista. Lopuilla vastaajista oli opistotasoinen ammatillinen tai sitä alempi tutkinto. 

Analyysejä varten vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään. Ryhmä 1. muodostivat kansakoulusta 

aina opistotason ammattikoulutuksen suorittaneet, ryhmä 2. olivat tehneet 

ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja ryhmä 3:ssa olivat 

ylemmän asteen yliopistotutkinnon saavuttaneet vastaajat. Ristiintaulukoinnilla ja Khii –

neliön testillä analysoituna ryhmässä 3. oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän miehiä kuin 

ryhmissä 1. ja 2, (X2 (2, 97) =9,747, p=0,008 ja Cramer´s V= 0,317). 
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            Ammattiasema: Vastaajista kaksi kolmasosaa oli ansiotyössä, runsas 16 prosenttia oli 

eläkkeellä ja opiskelijoita oli noin 11 prosenttia. Vastaajien joukossa ei ollut pysyvästi 

työkyvyttömiä, varushenkilöitä tai siviilipalvelusmiehiä. Analyysejä varten vastaajat jaettiin 

kolmeen ryhmään; ryhmä 1:ssä ansiotyössä olevat (työlliset), ryhmä 2 koostui opiskelijoista, 

harjoittelijoista, työttömistä, kotiäideistä ja omaishoitajista ja ryhmä 3 muodostui 

eläkeläisistä. 

            Asuminen ja parisuhdetilanne: Vastaajista valtaosa (82 %) asui kaupungeissa ja loput 

asuivat maaseudulla. Puolet heistä asui vakituisen kumppanin kanssa. Vajaa 15 prosenttia 

vastaajista asui erillään kumppanistaan tai vakituisesta puolisostaan. Kolmasosa vastaajista ei 

ollut parisuhteessa. 

            Hengellisyys: Vastaajista suuri osa, lähes 70 prosenttia piti itseään uskonnollisena 

(50,5 %) tai erittäin uskonnollisena (17,5 %), kun taas ei-uskonnollisena piti itseään viisi 

prosenttia tai hyvin ei-uskonnollisena seitsemän prosenttia. Vastaajista noin 20 prosenttia 

luokitteli itsensä ei-uskonnolliseksi, mutta eivät ei-uskonnollisiksikaan. Tässä ryhmässä oli 

vain naisia. Vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään analyysejä varten. Ryhmässä 1. olivat erittäin 

uskonnolliset ja uskonnolliset. Ryhmään 2. kuuluivat vastaajat, jotka eivät olleet 

uskonnollisia, mutta eivät ei-uskonnollisiakaan ja ryhmään 3. kuuluivat ei-uskonnolliset ja 

hyvin ei- uskonnolliset. Tätä ryhmää kutsuttiin uskonnottomien ryhmäksi. Vastaajista 

valtaosa, lähes 85 prosenttia, oli kirkon, muun kristillisen tai uskonnollisen yhteisön jäseniä, 

kun taas 15 prosenttia vastaajista ei kuulunut mihinkään uskonnolliseen yhteisöön tai 

kirkkoon. Tarkempia analyysejä varten vastaajat jaettiin kahteen ryhmään; kirkkoon tai 

uskonnolliseen yhteisöön kuuluvat ja näihin kuulumattomat. Vastaajien joukossa ei ollut 

ortodoksisen tai katolisen kirkon jäseniä. 

            Aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa arvioitiin kaverien/seuraajien lukumäärällä 

vastaajien eniten käyttämässä sosiaalisen median palvelimessa. Vastaajilla oli keskimäärin 721 

(SD=1689,0) kaveria/seuraajaa. Kuviossa 3 on todettavissa vastaajien käytetyimmät 

sovellukset. Ne olivat Facebook, Instagram ja Messenger. Facebook oli näistä suosituin. 

Sovellusten jakautumisessa ikäluokkien ja sukupuolten välillä ei ollut todettavissa tilastollista 

merkitsevyyttä. Vastaajat viettivät sosiaalisessa mediassa keskimäärin 2,7 tuntia (1,5) 

vuorokaudessa. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään tilastollisia analyysejä varten sosiaalisessa 

mediassa vietetyn ajan perusteella. Ryhmä 1:ssä oli vastaajat, jotka viettivät alle kaksi tuntia 

vuorokaudessa sosiaalisessa mediassa. Ryhmä 2:n vastaajat olivat kahdesta kolmeen tuntiin ja 

Ryhmä 3:n jäsenet viettivät yli kolme tuntia päivittäin yhteisöpalveluissa. 
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Kuvio 3.  Vastaajien käytetyimmät sosiaalisen median sovellukset 

 

 

                        Vastaajien aktiivisuutta verkossa tutkittiin vertaamalla sosiaalisessa mediassa 

päivittäin vietettyä aikaa, vastaajien kavereiden/seuraajien määrää heidän eniten käyttämässä 

palvelimessa ja ikäluokkia toisiinsa. Muuttuja ei ollut normaalisti jakautunut, joten analyysissä 

käytettiin Kruskall–Wallisin testiä.113 Ryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

siten, että eniten aikaa sosiaalisessa mediassa, yli kolme tuntia päivässä, viettivät aikuiset (18-

39-vuotiaat, (Md = 3), kun taas vanhemmat ikäluokat (Md = 2) olivat verkossa merkittävästi 

lyhyemmän aikaa, (Χ2 (2, 86) = 6,748, p = 0,034). Vastaajien kavereiden/seuraajien 

lukumäärällä ja ikäryhmien välillä ei ollut todettavissa tilastollista merkitsevyyttä. 

            Vastaajat käyttivät keskimäärin 3,9 (SD=1,6) sosiaalisen median palvelinta. Heidät 

jaettiin kolmeen ryhmään tilastollisia analyysejä varten käyttämiensä palvelimien lukumäärän 

perusteella. Ryhmä 1:ssä vastaajat käyttivät korkeintaan kolmea sovellusta, ryhmässä 2. oli 

käytössä neljä ja ryhmässä 3. viisi tai useampia yhteisöpalvelimien sovellusta. Tutkittaessa 

verkossa vietetyn ajan ja muiden taustamuuttujien välisiä yhteyksiä, analyyseissä käytettiin 

Kruskall-Wallisin ja Mann-Whitneyn testejä114, koska muuttujat eivät olleet normaalisti 

jakautuneet. Mann-Whitneyn testillä todettiin ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevä ero, sillä 

parisuhteessa elävät (Md=2, n=59) viettivät tilastollisesti merkitsevästi vähemmän aikaa 

sosiaalisessa mediassa kuin yksin elävät (Md=3, n=31), (U(91)=1310,5, Z=3,172, p=0,002). 

                                                
113 Tutkielmassa käytettiin Kruskall-Wallisin testiä, kun verrattiin vähintään kolmea ryhmää toisiinsa, 

tarkasteltava muuttuja ei ollut normaalisti jakautunut ja se ei varianssianalyysissä läpäissyt homogeenisyystestiä. 
114 Tutkielmassa käytettiin Mann-Whitneyn testiä, kun verrattiin kahta ryhmää toisiinsa ja tarkasteltava muuttuja 

ei ollut normaalisti jakautunut. 
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Lisäksi kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumattomat (Md=4, n=16) viettivät 

tilastollisesti merkitsevästi enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa kuin vertailuryhmä (Md=2, 

n=74), (U(91)=924,0, Z=3,128, p=0,002). Muiden taustamuuttujien yhteydessä ei tilastollisesti 

merkitseviä eroja todettu. 

            Tutkittaessa tarkemmin vastaajien sosiaalisen median käytön aktiivisuutta, tehtiin 

faktorianalyysi, jonka avulla rakennettiin summamuuttuja. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa 

osion väitteet olivat luokiteltu Likertin (1–5) mukaan, mutta ”en osaa sanoa” (5) 

vastausvaihtoehtoa ei otettu faktorianalyysissä huomioon. Kaverien lukumäärä, sosiaalisessa 

mediassa vietetty aika ja käytettyjen palvelimien lukumäärä luokiteltiin neljään erilliseen 

ryhmään, jotta faktorianalyysin suorittaminen oli mahdollista. Ensimmäisen faktorianalyysin 

(Principal Components, Varimax-rotaatio) KMO = 0,707 ja Barlettin testin merkitsevyys oli p 

<0,001. Rotaatiokomponenttitaulukosta saatiin kolmen muuttujan summamuuttuja, jonka 

reliabiliteetti oli Cronbach α = 0,70. Se oli hyväksyttävä arvo. Summamuuttujaa käytettiin 

tutkittaessa sosiaalisen median käytön aktiivisuuden yhteyttä taustamuuttujiin, mutta 

tilastollisesti merkitseviä eroja ei ollut todettavissa ryhmien välillä.             

5.2. Miten suomalaiset surevat sosiaalisessa mediassa? 

Vastaajilta kysyttiin, missä ja keitä he ovat surreet sosiaalisen median sivuilla, ja vaihtoehdot 

olivat valittavissa Likertin (1–5) viisiasteisesta pistetaulukosta (Kuvio 4). Runsas 10 

prosenttia vastaajista ei ollut surrut koskaan sosiaalisessa mediassa. Toisaalta sama määrä 

vastaajia oli surrut usein tai hyvin usein verkkosivuilla. Käytännössä noin 90 prosenttia 

vastaajista oli ainakin joskus surrut sosiaalisessa mediassa, mutta surevien ja ei-surevien 

ryhmien välillä ei ollut todettavissa tilastollisia merkitsevyyksiä taustamuuttujien suhteen. 

 

Kuvio 4.  Keitä ja missä surraan sosiaalisessa mediassa? 
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            Taulukossa 1. on tarkemmin kuvattu mitä ja keitä vastaajat surevat sosiaalisessa 

mediassa. Tutkittaessa ikäluokkien yhteyttä vastaajien väitteisiin kokemuksista suremisesta 

verkossa, todettiin keski-ikäisten (39–44-vuotiaat) surevan merkittävästi useammin muiden 

käyttäjien sivuilla läheisen kuolemaa verrattuna nuorempaan ikäluokkaan. Nuorin ikäluokka 

(18–39-vuotiaat) puolestaan suri tutun läheisen kuolemaa harvemmin kuin vanhempien 

ikäluokat.  

            Maaseudulla asuvat puolestaan surivat tuntemattoman henkilön kuolemaa ja globaalia 

tapahtumaa useammin kuin kaupungissa asuvat. Parisuhteessa olevat vuorostaan surivat 

omilla sivuillaan läheisen kuolemaa tai tuttunsa läheisen kuolemaa useammin kuin yksin 

olevat. Muiden väitteiden yhteydessä asuinpaikalla tai parisuhdestatuksella ei ollut tilastollisia 

merkitsevyyksiä. 

 

Taulukko 1. Keitä ja missä surraan sosiaalisessa mediassa? 

Väite Muuttuja Keskiarvo/mediaani FA (df), tt (df) 

UM (df) 

 

p ƞ2, Z 

Globaali 

tapahtuma 

kaupunki/maaseutu 

sovellusten lkm:1/2/3 
2,37/2,83 

2,17/2,65/2,7 

-1,998t (100) 

4,16A (2, 101) 

0,048 

0,018 

 

0,078 

Tuntematon kaupunki/maaseutu 1,92/2,5 -2,214t (100) 0,029  

Läheisen 

kuolemaa 

 

ikäluokka 18–39/40–54/55- 

uskonnollisuus: 1/2/3 

parisuhde: kyllä/ei 

1,93/2,46/2,08 

2,18 /2,81/1,64 

2,38/1,94 

5,37A (2, 96) 

5,83A (2, 101) 

2,00t (100) 

0,047 

0,004 

0,048 

0,063 

0,105 

Tuttuni läheistä ikäluokka 18–39/40–54/55- 

verkossa vietetty aika:1/2/3 

parisuhde: kyllä/ei 

1,90/2,71/2,69 

2,53/2,75/2,13 

2,60/2,15 

6,75A (2, 96) 

3,469A (2, 90) 

2,103t (100) 

0,020 

0,035 

0,038 

0,130 

0,073 

Muiden käyttäjien 

sivuilla 

ikäryhmä 18–39/40–54/55- 

uskonnollisuus: 1/2/3 

kirkon tai uskonnollisen yhteisön 

jäsen: kyllä/ei 

 

2,20/2,73/2,46 

2,79/2,43/1,71 

 

3/2  

 

4,94A (2, 96) 

8,96A (2, 101) 

 

410,5M (100) 

0,029 

0,001 

 

0,003 

0,072 

0,153 

 

-2,97 

Omilla sivuilla parisuhde: kyllä/ei 2,59/2,21 1,99t (100) 0,05  

Anova, FA (df); t-testi, tt (df); Mann-Whitney, UM (df). Taulukossa on keskeisistä muuttujista ANOVALLA ja t-

testillä saatujen ryhmäkeskiarvojen, F-, t-, p- ja ƞ2-arvot ilmoitettu soveltuvin osin. Mann-Whitneyn testillä 

saadut mediaaniarvot, U-, Z- ja p-arvot ovat ilmoitettu soveltuvin osin. 

 

            Vastaajista uskonnottomat surivat vähemmän toisten käyttäjien sivuilla, mutta myös 

läheistensä kuolemaa. Uskonnollisimmat puolestaan surivat merkittävästi enemmän toisten 

käyttäjien sivuilla. Läheisen kuolemaa surivat eniten ei-uskonnollisten, ei-uskonnottomien 

ryhmä ja erot muihin ryhmiin olivat tilastollisesti merkitseviä. Tutkittaessa kirkon tai 

uskonnollisen yhteisön jäsenyyttä ja suremista sosiaalisessa mediassa, voitiin todeta jäsenten 

surreen toisten käyttäjien sivuilla tilastollisesti merkitsevästi useammin kuin uskonnollisiin 
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yhteisöihin kuulumattomat. Verkossa eniten aikaa viettäneet surivat tilastollisesti 

merkitsevästi harvemmin sosiaalisen median kaverinsa läheisen kuolemaa kuin ne, jotka 

olivat vähemmän aikaa sosiaalisessa mediassa. Lisäksi useampia sosiaalisen median 

sovelluksia käyttävät surivat merkittävästi useammin globaaleja tapahtumia kuin ne, joilla oli 

vähemmän sovelluksia käytössään. 

            Vastaajilta haluttiin myös kysyä, mitä he tekevät surressaan sosiaalisen median 

sivuilla. Vastausvaihtoehdot olivat valittavissa Likertin (1–5) viisiasteiselta pistetaulukolta. 

Analyysejä varten vaihtoehto ”en osaa sanoa”, poistettiin. Kuviossa 5 on esitetty vastaajien 

tapoja surra sosiaalisessa mediassa. Täysin eri mieltä- ja eri mieltä- ryhmät ja vastaavasti 

samaa mieltä- ja täysin samaa mieltä- ryhmät yhdistettiin kahdeksi eri ryhmäksi tarkempia 

analyyseja varten. Näiden ryhmien avulla laskettiin myös tietyn toiminnan yleisyys 

tarkasteltavan väitteen kohdalla.115 Vastaajista vainajan sivuille kirjoitti joka viides (19,6 %), 

kun taas omille sivuilleen valtaosa (73,6 %). Muiden sivuille kirjoitti noin puolet (55,9 %) 

vastaajista. Noin neljä viidesosaa (82.4 %) vastaajista toivoi surijoiden saavan tukea toisiltaan 

ja joka kymmenes (9,8 %) katsoi sosiaalisen median olevan paikka pitää vainajaan yhteyttä. 

 

Kuvio 5. Mitä vastaajat tekevät surressaan sosiaalisessa mediassa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Taulukossa 2. on tarkemmin kuvattu, mitä vastaajat tekivät surressaan sosiaalisessa 

mediassa. Nuorin ikäluokka (18–39-vuotiaat) kirjoitti päivityksiä muiden surijoiden sivuille 

tilastollisesti merkitsevästi vähemmän kuin keski-ikäisten ryhmä. Toisaalta ne, jotka viettivät 

                                                
115 Täysin eri mieltä- ja eri mieltä- ryhmät ja vastaavasti samaa mieltä- ja täysin samaa mieltä- ryhmät 

yhdistettiin kahdeksi eri ryhmäksi tarkempia analyyseja varten. Näiden ryhmien avulla laskettiin esimerkiksi 

tutkielmassa tietyn toiminnan tai mielipiteen yleisyys kunkin väitteen kohdalla  
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eniten aikaa sosiaalisessa mediassa (yli 3 tuntia vuorokaudessa), kirjoittivat tilastollisesti 

merkitsevästi harvemmin päivityksiä muiden surijoiden sivulle. Naiset puolestaan pitivät 

sosiaalista mediaa paikkana olla yhteydessä vainajaan, kun taas työlliset ja eläkeläiset olivat 

toista mieltä. Eläkeläiset ja muut kuin työelämässä mukana olevat vastaajat tekivät vainajan 

sivuille tilastollisesti merkitsevästi useammin surunvalitteluviestejä kuin työlliset.  

 

Taulukko 2.116 Mitä vastaajat tekevät surressaan sosiaalisessa mediassa? 

Väite Muuttuja Keskiarvo/mediaani FA (df), UM (df) 
 X2Kw (df),  

X2Kh (df) 

p ƞ2, Z 

C_V 

Se on paikka pitää 

yhteyttä vainajaan 

ammattiasema 

työelämässä:1/2/3 

sukupuoli: mies/nainen 

 

1/2/1 

1/1 

 

8,16Kw (2, 96) 

772,0M (93) 

 

0,017 

0,024 

 

 

2,260 

Teen surunvalittelu-

viestin 

ammattiasema 

työelämässä:1/2/3 
 

 

 

7,276Kh (2, 97) 

 

0,026 

 

0,274 

Kirjoitan muiden 

surijoiden sivuille 

ikäryhmä 18-39/40-54/55- 

verkossa vietetty aika:1/2/3 
1,86/2,73/2,38 

 

2/3/2 

6,17A (2, 93) 

 

10,17Kw (2, 88) 

0,003 

 

0,006 

0,119 

 

 

            

            Vastaajilta kysyttiin, minkälaisia päivityksiä he ovat tehneet muistellessaan vainajaa. 

Kysymyslomakkeella oli kuusi väitettä ja niihin voi vastata viisiportaisella Likertin-asteikoilla 

(1–5). Analyyseista poistettiin vastausvaihtoehto viisi, sillä se oli ”en osaa sanoa” –vaihtoehto 

(Kuvio 6). Vastaajista valtaosa (87,7 %) piti ja osoitti päivityksissään vainajan olevan heille 

merkityksellinen. He myös osoittivat (89,2 %) vainajalle kunnioitustaan tehdessään 

päivityksiä ja kokivat voivansa ilmaista suruaan helposti sosiaalisessa mediassa (60,8 %). 

            Taulukossa 3. on tarkemmin kuvattu, miten vastaajat muistelevat päivityksissään 

vainajia sosiaalisessa mediassa. Miehet osoittivat tilastollisesti merkitsevästi vähemmän 

huomiota vainajan merkityksellisyydelle kuin naiset. Miehet myös ajattelivat tilastollisesti 

merkitsevästi harvemmin vainajien ilahtuvan heidän viesteistään. Korkeimmin koulutetut 

vastaajat eivät ajatelleet vainajien ilahtuvan saamistaan viesteistä, kun taas matalimman 

koulutustason vastaajat olivat tilastollisesti merkitsevästi eri mieltä asiasta. 

 

 

 

                                                
116 Anova, FA (df); t-testi, tt (df); Kruskall-Wallis, X2 (df); Mann-Whitney, UM (df); Ristiintaulukointi, Khiin 

neliö, X2Kh (df). Taulukossa on keskeisistä muuttujista ANOVALLA ja t-testillä saatujen ryhmäkeskiarvojen, F-, 

t-, p- ja ƞ2-arvot ilmoitettu soveltuvin osin. Kruskall-Wallisin, Mann-Whitneyn ja ristiintaulukoinnilla ja Khiin 

neliö testeillä saadut mediaaniarvot, X2- U-, Z-, X2-, p- ja Cramer´s V (C_V) - arvot ovat ilmoitettu soveltuvin 

osin. 
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Kuvio 6. Miten vastaajat muistelevat vainajaa? 

 

 

Taulukko 3. Miten vastaajat muistelevat päivityksissään vainajia? 

Väite Muuttuja Keskiarvo/mediaani  tt (df), UM (df), 

X2Kw (df) 

p   C_V 

Osoitan vainajan 

merkityksellisyyden 

itselleni 

sukupuoli: mies/nainen 2,73/3,37 -2,96t (91) 

 

0,004  

Ajattelen vainaja 

ilahtuvan saamistaan 

viesteistä 

koulutusaste:1/2/3 

sukupuoli: mies/nainen 

 

2,5/2/1 

 

½ 

9,46Kw (2, 84) 

 

647,5M (79) 

0,009 

 

0,016 

 

 

2,41 

T-testi, tt (df); Kruskall-Wallis, X2 (df); Mann-Whitney, UM (df). Taulukossa on keskeisistä muuttujista t-testillä 

saatujen ryhmäkeskiarvojen, t- ja p-arvot ilmoitettu soveltuvin osin. Kruskall-Wallisin ja Mann-Whitneyn ja 

testeillä saadut mediaaniarvot, X2- U-, Z-, p-arvot ja Cramer´s V- arvot ovat ilmoitettu soveltuvin osin. 

5.3. Miten toisen suru koetaan sosiaalisessa mediassa? 

Vastaajilta kysyttiin tarkemmin, kuinka he kokevat muiden ihmisten päivitykset ja suremisen 

vainajan omilla sivuilla. ”Jos olen nähnyt muiden ihmisten viestejä vainajan omilla sivuilla” - 

kysymyksessä vastaajilla oli tarjottu seitsemän väitettä, joihin vastattiin viisiportaisella 

Likertin-asteikoilla (1–5). Analyysivaiheessa poistettiin vastausvaihtoehto viisi, sillä se oli 

”en osaa sanoa” –vaihtoehto. Vastaajista valtaosa (89,9 %) katsoi ihmisten saavan helpotusta 

suruunsa ja (84 %) piti suremista sosiaalisessa mediassa vaivattomana. Suunnilleen yhdeksän 

vastaajaa kymmenestä (93 %) uskoi tehtyjen päivitysten helpottavan surun sanoittamisessa ja 

suuri osa (87 %) vastaajista koki päivityksiä tekevien selviävän surustaan. Valtaosa vastaajista 

(83,8 %) katsoi suremisen olevan julkista (Kuvio 7). 

            Taulukossa 4. on kuvattu, miten vastaajat reagoivat nähdessään viestejä vainajan 

sivuilla. Parisuhteessa olevat vastaajat eivät kokeneet suremista arkisena, eivätkä he uskoneet 

ihmisten saavan helpotusta suruunsa kirjoittaessaan vainajan sivuille. Toisaalta nuorin 
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ikäluokka (18-39-vuotiaat) koki suremisen arkisena ja uskoi useammin päivitysten tekijöiden 

selviävän surustaan verrattuna muihin ikäluokkiin. Eläkkeellä olevat eivät kokeneet suremista 

yhtä julkisena tai arkisena ja vanhin ikäryhmä ei uskonut päivitysten tekemisen helpottavan 

kuoleman hyväksymistä. Muissa väitteissä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja.  

 

Kuvio 7. Miten vastaajat reagoivat nähdessään viestejä vainajan sivuilla? 

 

 

            Tutkittaessa millaisena toisen käyttäjän ja oman suremisen yhteys koetaan, vertailtiin 

omia päivityksiä muiden käyttäjien päivityksiin. Kysymysten ”Jos olen tehnyt päivityksen 

muistellessani…” ja ”Jos olen nähnyt muiden ihmisten viestejä…”  keskinäistä yhteyttä 

vertailtiin toisiinsa Spearmanin järjestyskorrelaatio-kertoimella. Vertailussa oli todettavissa 

tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot muun muassa suremisen vaivattomuuden ja päivitysten 

tuomalla helpotuksen tunteella, surun sanoittamisen ja siitä selviämisen, surun kokemisena 

julkisena ja arkisena ja kirjoittajien hyväksyvän kuoleman välillä.  Tilastollisesti merkitsevät 

korrelaatiot olivat myös vainajan merkityksen osoittamisen ja hänen herättämien tunteiden, 

hänelle osoitetun kunnioituksen, vainajaan liittyvien tapahtumien muistelemisen ja surun 

ilmaisun helppouden välillä (Taulukko 5). 
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Taulukko 4. Miten vastaajat reagoivat nähdessään viestejä vainajan sivuilla? 

Väite Muuttuja Keskiarvo/mediaani FA (df), X2Kh (df), 

X2 Kw (df) 
p ƞ2  

Z 

C_V 

Koen suremisen 

arkisena 

asema työelämässä:1/2/3 

ikäryhmä 18–39/40–54/55- 

parisuhde: kyllä/ei 

 

2,46/2,85/1,86 

3/2/2 

 

5,09A (2, 80) 

6,27Kw (2, 78) 

6,34Kh (1, 81) 

0,008 

0,044 

0,012 

0,115 

 

0,208 

Koen suremisen 

julkisena 

asema työelämässä: 1/2/3 

ikäryhmä 18-39/40-54/55- 
3,21/3,27/2,57 

3,27/3,22/2,68 

5,79A (2, 85) 

5,03A (2, 81) 

0,004 

0,009 

0,122 

0,113 

 

Uskon heidän 

hyväksyvän 

kuoleman 

 

ikäryhmä 18-39/40-54/55- 
 

2,96/2,76/2,35 

 

 

3,85A (2, 72) 

 

 

0,026 

 

 

0,099 

 

 

 

Uskon heidän 

selviävän 

surustaan 

 

ikäryhmä 18-39/40-54/55- 

 

3/3/3 

 

8,06Kw (2, 73) 

 

  

 

0,018 

 

Tunnen heidän 

saavan 

helpotusta 

suruunsa 

parisuhde: kyllä/ei  4,62Kh (1, 79) 0,032 0,242 

Anova, FA (df); Kruskall-Wallis, X2 (df); Ristiintaulukointi, Khiin neliö, X2Kh (df). Taulukossa on keskeisistä 

muuttujista ANOVALLA saatujen ryhmäkeskiarvojen, F- ja p-arvot ja ƞ2-arvot ilmoitettu soveltuvin osin. 

Kruskall-Wallisin testillä ja ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliö testeillä saadut mediaaniarvot, X2-, X2- ja p-

arvot ja Cramer´s V- arvot ovat ilmoitettu soveltuvin osin. 

 

Taulukko 5. Millaisena toisen käyttäjän ja oman suremisen välinen yhteys koetaan 

sosiaalisessa mediassa?               

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1.Sureminen on 
vaivatonta 

-             

2.Saavat helpotusta 

suruunsa 

,532** -            

3.Viestit auttavat 

sanoittamaan surua 

,471** ,697** -           

4.Viestit auttavat 
selviämään surusta 

,333** ,651** ,609** -          

5.Koen suremisen 

julkisena 

,269* ,277* ,406** ,387** -         

6.Kirjoittajat 

hyväksyvät 
kuoleman 

,335* ,460** ,542** ,626** ,370** -        

7.Koen suremisen 

arkisena 

,369** ,260* ,055 ,091 ,200 ,181 -       

8.Osoitan vainajan 

merkityksellisyyttä 

,045 ,125 ,062 ,073 ,135 -,069 -,184 -      

9.Muistelen hänen 
herättämiä tunteita 

-,117 ,130 ,222* ,223 ,100 ,090  ,099 ,669** -     

10.Osoitan hänelle 

kunnioitusta 

-,018 ,165 ,055 ,092 ,145 ,064 -,119 ,688** ,640** -    

11.Hän ilahtuu 

viestistäni 

,145 ,222 ,247* ,187 ,054 ,045 ,063 ,194 ,296** ,207 -   

12.Voin ilmaista 
suruani helposti 

,305* ,200 ,235* ,159 ,185 ,251** ,193 ,284** ,306** ,370** ,254* -  

13.Muistelen 

vainajaan liittyviä 
tapahtumia 

-,030 ,280 ,344** ,331** ,160 ,201 -,094 ,512** ,670** ,432** ,280* ,496** - 

p < 0,01, **,  

p <0.05, * 
             

CC: correlation 
coefficient 
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5.4. Miksi surra sosiaalisessa mediassa? 

Sosiaalinen media ja suru -kokonaisuuden viimeinen väitesarja tutki, miksi vastaaja menisi 

kuolleen henkilön sosiaalisen median sivuille, ja millaisina hän kokisi ne. Väitteet olivat 

luokiteltu Likertin (1–5) mukaan, mutta vaihtoehtoa viisi, ”en osaa sanoa”, ei otettu 

analyyseissä huomioon. Kuviossa 8. on esitetty vastausten jakaantuminen eri väitteiden 

kohdalla. Vastaajista runsas puolet (65,6 %) katseli vainajan sosiaalisen median sivuilta kuvia 

ja noin puolet (54,7 %) luki vainajan sivuja helpottaakseen suruaan. Vajaa puolet (42,9 %) 

vastaajista halusi saada tukea muilta sosiaalisen median käyttäjiltä. 

            Esitetyistä väitteistä rakennettiin summamuuttuja. Ensimmäisen faktorianalyysin 

(Principal Components, Varimax-rotaatio) KMO = 0,771 ja Barlettin testin merkitsevyys oli p 

< 0,001. Rotaatiokomponenttitaulukosta saatiin muodostettua viiden muuttujan 

summamuuttuja, jonka reliabiliteetti oli Cronbach α = 0,841, joka on arvona hyvä. Tätä 

summamuuttujaa käytettiin analyyseihin, joilla selvitettiin taustamuuttujien vaikutusta 

sosiaalisessa mediassa esiintyvän suremisen hyötyihin. Haitallisuuden arvioimiseksi tutkittiin 

vielä erikseen vastausvaihtoehtojen ”Haluaisin vainajan sivujen olevan poistetut” ja ”Koen ne 

ahdistaviksi” yhteyttä taustamuuttujiin. 

 

Kuvio 8. Miksi vastaaja menee kuolleen sosiaalisen median sivuille? 

 

                          

            Tutkittaessa kuinka vastaajat toimivat mennessään vainajan sivuille, todettiin kirkkoon 

tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluvien vastaajien olevan varautuneempia saavansa surressaan 

tukea sosiaalisesta mediasta. Kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumattomat katselevat 

useammin vainajan sosiaalisen median sivujen kuvia. Naiset puolestaan kokivat vainajien 

sivut merkittävästi ahdistavimpina kuin miehet. Muilla taustamuuttujilla ei ollut todettavissa 
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tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä, kun tutkittiin suremisen haittoja sosiaalisessa 

mediassa (Taulukko 6.). 

 

Taulukko 6. Miksi vastaaja menee kuolleen sosiaalisen median sivuille? 

Väite Muuttuja Keskiarvo/mediaani  tt (df), X2Kh (df) 
 

p  C_V 

Koen vainajan sivut 

ahdistavina 

sukupuoli: mies/nainen 

 
1,86/2,43 -2,00t (86) 

 

0,049 

 
 

Haluan saada muilta 

tukea 

kirkon tai uskonnollisen 

yhteisön jäsen: kyllä: ei 
2,5/3,1 -2,38t (100) 0,018  

Katselen kuvia 

helpottaakseni suruani 

kirkon tai uskonnollisen 

yhteisön jäsen: kyllä: ei 

 4,78Kh (1, 93) 0,029 0,227 

 T-testi, tt (df); Ristiintaulukointi, Khiin neliö, X2Kh (df). Taulukossa on keskeisistä muuttujista t-testillä saatujen 

ryhmäkeskiarvojen, t- ja p-arvot ilmoitettu soveltuvin osin. Ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliö- testeillä saadut 

X2-, p- ja Cramer´s V-arvot ovat ilmoitettu soveltuvin osin. 

 

 

            Taulukossa 7. on puolestaan nähtävillä, että sosiaalisessa mediassa vietetty aika ei 

korreloi tekijöihin, jotka koetaan hyödyllisinä tai haitallisina tekijöinä. Sosiaalisessa mediassa  

olevalla aktiivisuudella on negatiivinen korrelaatio vainajan sivujen aiheuttamalla 

ahdistuksella. Toisaalta vainajan sivujen ahdistaessa on todettavissa tilastollisesti merkitsevä 

korrelaatio halulle poistaa ne. 

 

Taulukko 7. Millaisia yhteyksiä on sosiaalisessa mediassa suremisessa todettujen 

hyödyllisten ja haitallisten tekijöiden välillä? 

 1.                2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1.Jatkuva kiin- 

tymyssuhde 

-             

2. Some-
aktiivisuus 

,091              -         

3. Somessa vietetty 

aika  

,182 ,316** -        

4. Sivut on 

poistettava 

-,095            -,193 -,050 -       

5. Sivut ahdistavat -,209* -,216* -,012  ,597** -      

6. Haluan saada 
tukea 

,457** ,100 ,098 -,002 ,077 -     

7. Kirjoitan sivulle ,412** -,082 -,001 -,160 -,197* ,481** -    

8. Luen sivuja ,477** -,028 ,004 -,144 -,223* ,469** ,651** -   

9.Katselen kuvia ,404** ,045 ,103 -,053 -,098 ,478** ,484** ,782** -  

10. Liitän sivuille 

kuvia 

,418** -,092 -,116 -,182 -,182 ,408** ,667** ,498** ,472** - 

*p < 0,05, 
**p < 0,01 
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5.5. Miten sureminen sosiaalisessa mediassa eroaa perinteisestä 
suremisesta? 

Tutkittaessa suremista sosiaalisessa mediassa verrattuna perinteiseen suremiseen, vastaajien 

mielipidettä kysyttiin kymmenellä eri kysymyksellä. Vastaajien mielipiteiden jakautuminen 

on esitetty Kuviossa 9. Koska vertailtavat ryhmät olivat pieniä, muutettiin Likertin 1–6 

asteinen luokitus ristiintaulukointia ja Khiin neliön testiä varten kahteen luokkaan, jotta 

analyyseja varten saatiin tarpeeksi suuret ryhmät. Nämä luokat olivat joko eri mieltä tai samaa 

mieltä tarkasteltavasta väitteestä.  

            Keski-ikäisten (40–54-vuotiaat) mielestä sosiaalinen media täydentää perinteistä 

suremista. Vanhin ikäryhmä oli väitteestä varauksellisempi. Nuorimman ikäluokan mielestä 

sosiaalisessa mediassa sureminen ei korvaa perinteistä suremista, mutta keski-ikäiset 

ajattelivat asiasta positiivisemmin. Nuorin ikäluokka katsoi suremisen sosiaalisessa mediassa 

olevan perinteiseen suremiseen verrattuna merkityksettömämpää, kun taas yksin olevat 

vastaajat pitivät suremisesta sosiaalisessa mediassa merkityksellisempänä. Suremista 

sosiaalisessa mediassa piti merkittävästi henkilökohtaisempana vähiten koulutettujen ryhmä. 

Lisäksi he kokivat suremisen olevan helpompaa sosiaalisessa mediassa. Kaksi vanhinta 

ikäluokkaa pitivät sosiaalisessa mediassa suremista yhteisöllisempänä verrattuna nuorimpaan 

ryhmään (18–39-vuotiaat), (Taulukko 8.).  

 

Kuvio 9. Miten sureminen sosiaalisessa mediassa suhtautuu perinteiseen suremiseen? 

 

             

            Vertailtaessa vastaajien kokemuksia sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta suremista 

perinteiseen suremiseen, runsas puolet (56,9 %) vastaajista koki sosiaalisessa mediassa 

helpompana esittää tunteitaan ja katsoi sen olevan yhteisöllisempää, mutta vain noin 

viidennes arvio sen olevan merkityksellisempää kuin perinteinen sureminen (Kuvio 10). 
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Kuvio 10. Millaista sureminen on sosiaalisessa mediassa verrattuna perinteiseen 

suremiseen? 

 

 

Taulukko 8. Millaista sureminen on sosiaalisessa mediassa verrattuna perinteiseen 

suremiseen? 

Väite Muuttuja Keskiarvo/mediaani FA (df) 

X2Kh(df) 

X2 Kw (df) 

p ƞ2, C_V 

Korvaa ikäluokka 18-39/40-54/55- 1/2/1,5 8,87Kw (2, 97) 0,012  

 

 

Täydentää ikäluokka 18-39/40-54/55- 4,5/5/4 13,30Kh (2, 97) 0,001 0,371 

Ei merkittävää ikäluokka 18-39/40-54/55- 

parisuhde: kyllä/ei 
 

 

6,80Kh (2, 97) 

6,30Kh (1, 102) 

  

0,033 

0,012 

0,265 

0,249 

Vaikeampaa koulutusaste: 1/2/3 2,0/3,0/2,9 4,31A (2, 101) 0,016 0,080 

Yhteisöllisempää ikäluokka 18-39/40-54/55- 2,9/3,7/3,6 3,76A (2, 96) 0,027 0,074 

Henkilökohtaisempaa koulutusaste: 1/2/3 

 
3,1/2,2/2,4 3.43A (2, 101) 0,039 0,065 

Anova, FA (df); Kruskall-Wallis, X2 (df); Ristiintaulukointi, Khiin neliö, X2Kh (df). Taulukossa on keskeisistä 

muuttujista ANOVALLA saatujen ryhmäkeskiarvojen, F-, p- ja ƞ2-arvot ilmoitettu soveltuvin osin. Kruskall-

Wallisin testillä ja ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliön testeillä saadut mediaaniarvot, X2-, X2-, p- ja Cramer´s 

V- arvot ovat ilmoitettu soveltuvin osin. 

 

5.6. Millaista tukea surevat saavat sosiaalisesta mediasta? 

Vastaajien kokemaa sosiaalisen tuen saamista surressaan läheistään sosiaalisessa mediassa, 

tutkittiin muuttujilla, jotka olivat luokiteltu Likertin (1–6) mukaan. Täysin eri mieltä-, eri 

mieltä- ja jonkin verran eri mieltä- ryhmät ja vastaavasti jonkin verran samaa mieltä, samaa 

mieltä- ja täysin samaa mieltä- ryhmät yhdistettiin kahdeksi ryhmäksi tarkempia analyysejä 

varten. Puolet vastaajista (51,9 %) koki saavansa tarvitsemaansa tukea perheeltään 

sosiaalisessa mediassa ja runsas kaksi kolmasosaa oli huomannut saavansa ystävien apua ja 
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tukea surressaan. Tukea sosiaalisessa mediassa sai runsas puolet (61,8 %) vastaajista vainajan 

omilta ja heidän yhteisiltä tutuilta. Muiden käyttäjien kanssa vastaajista noin 60 prosenttia oli 

saanut keskustella surustaan (Kuvio 11). 

            Kolme neljästä vastaajasta (75,5 %) oli kokenut saamansa tuen auttaneen suremisessa. 

Kaksi kolmasosaa sai tykkäyksiä tekemiinsä päivityksiin, kun taas joka neljäs vastaaja oli 

pettynyt viestiensä saamasta vähäisestä huomiosta (Kuvio 12). Neljä vastaajaa viidestä (80 %) 

oli kokenut saavansa myötätuntoa osakseen surressaan verkossa. Taustamuuttujilla ei ollut 

tilastollisesti merkitseviä eroja todettavissa myötätunnon kokemisessa. Kun tutkittiin 

myötätunnon kokemisen yhteyttä vastaajan saamaan sosioemotionaaliseen tukeen 

sosiaalisessa mediassa, väitteet muutettiin Likertin 1–6 asteikosta kahteen ryhmään, jotka 

kuvasivat, onko vastaaja eri mieltä vai samaa mieltä esitetystä väitteestä. Analyysien 

tuloksista raportointiin vain tilastollisesti merkitsevät erot (Taulukko 9). 

 

Kuvio 11. Millaista tukea surevat kokevat saavansa sosiaalisesta mediasta? 

 

             

            Vastaajat, jotka olivat saaneet läheisiltään ja ystäviltään kaipaamaansa tukea, kokivat 

samalla saaneensa myötätuntoa osakseen enemmän. Myötätuntoa kokivat saaneensa 

tilastollisesti merkitsevästi enemmän osakseen ne, jotka olivat puhuneet asioistaan oman 

perheensä ja ystäviensä kanssa. Avun saanti omilta ystäviltä, vainajan omilta ja yhteisiltä 

ystäviltä ja muilta sosiaalisen median käyttäjiltä vaikutti positiivisesti vastaajien kokemaan 

myötätunnon saamiseen (Taulukko 9). 
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Kuvio 12. Millaisia tunteita sureva kokee sosiaalisessa mediassa? 

 

  

            Faktorianalyysin avulla rakennettiin summamuuttuja, joka kuvasi vastaajien surressa 

saamaa sosiaalista tukea sosiaalisessa mediassa. Analyysiin otettiin mukaan 15 väitettä, jotka 

liittyivät kysymyksiin ”Jos läheiseni on kuollut, olen saanut sosiaalisessa mediassa, ” ja ”Jos 

olen surrut rakkaan läheiseni kuolemaa sosiaalisessa mediassa”. Tehdyn faktorianalyysin 

(Principal Components, Varimax-rotaatio) KMO = 0,827 ja Barlettin testin merkitsevyys oli  

p <0,001. Rotaatiokomponenttitaulukossa oli useammilla muuttujilla rinnakkaisten muuttujien 

sivulatauksia ensimmäisen analyysin jälkeen. Toisesta analyysista poistettiin kolme ja 

kolmannesta analyysista kaksi muuttujaa korkeiden sivulatausten vuoksi. Viimeisessä 

rotaatiokomponenttitaulukossa oli kaksi faktoria, joista ensimmäisessä oli kuusi muuttujaa ja 

toisessa neljä muuttujaa. Näistä kummastakin tehtiin erillinen summamuuttuja. Faktori 1. 

kuvasi yksilön saamaa sosioemotionaalista tukea surressaan sosiaalisessa mediassa. Faktori 2. 

puolestaan kuvasi saadun tuen aiheuttamia kielteisiä tuntemuksia sosiaalisessa mediassa. 

Faktorianalyysistä saadun summamuuttujan Faktori 1. reliabiliteetti tarkistettiin ja kuudella 

muuttujalla Cronbach α arvo oli 0,902. Kun huomioitiin screen plotin perusteella neljä 

merkittävintä muuttujaa, Cronbach α oli 0.914, joka oli erinomainen arvo summamuuttujalle. 

Tätä summamuuttujaa käytettiin analyyseissä. Faktori 2. Cronbach α oli 0,803, joka 

summamuuttujalle oli hyvä arvo.  

            Taulukossa 7 on todettavissa tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot vastaajan halulla 

saada sosiaalisesta mediasta tukea kirjoittamalla ja lukemalla vainajan sivuja, katselemalla 

kuvia ja liittämällä niitä kuolleen sivustoille välillä. Varianssianalyysillä ja t-testillä tutkittiin 

taustamuuttujien yhteyttä surevan saamaan ja kokemaan tukeen sosiaalisessa mediassa. Tässä 
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vertailussa käytettiin summamuuttujana Faktori 1, mutta taustamuuttujilla ei todettu 

tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä. Faktori 2. puolestaan kuvasi sosiaalisessa 

mediassa saatavan sosioemotionaalisen tuen aiheuttavan kielteisiä tuntemuksia.  Tutkittaessa 

tämän summamuuttujan yhteyttä taustamuuttujiin, ryhmien välillä ei ollut todettavissa 

tilastollisesti merkitseviä eroja. 

           

Taulukko 9. Miten myötätunnon kokeminen näyttäytyy suremisessa sosiaalisessa 

mediassa?      

Ristiintaulukointi, Khiin neliö, X2Kh (df). Ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliön testeillä saadut X2-, p- ja 

Cramer´s V- arvot ovat ilmoitettu soveltuvin osin. 

5.7. Millaisia piirteitä jatkuvasta kiintymyssuhteesta on 
tunnistettavissa suremisessa sosiaalisessa mediassa? 

Tutkielman toisena alakysymyksenä oli tutkia, esiintyykö suomalaisten suremisessa 

sosiaalisessa mediassa piirteitä jatkuvasta kiintymyssuhteesta. Tämän selvittämiseksi 

kyselylomakkeen useammasta osiosta on poimittu tähän kappaleeseen asiaan liittyviä 

tuloksia. Lisäksi kyselylomakkeen muuttujista (44.–54.) tehtiin faktorianalyysi, jonka 

tuloksena saatiin summamuuttuja, jota käytettiin tutkittaessa jatkuvan kiintymyssuhteen 

olemassaoloa suremisessa sosiaalisessa mediassa. Faktorianalyysin (Principal Components, 

Varimax), KMO 0,817, Bartlettin testi P=0.001 avulla rakennettiin summamuuttuja neljästä 

muuttujasta (46,47,49 ja 50), jotka mittasivat vastaajan pyrkimystä pitää yllä jatkuvaa 

kiintymyssuhdetta vainajaan. Summamuuttujan Cronbachin α oli 0,893, joten se mittasi hyvin 

tutkittavaa asiaa. Summamuuttuja jaettiin tarkempia analyysejä varten kahteen osaan; ne, 

jotka jatkavat tai eivät jatka kiintymyssuhdettaan vainajaan. 

            Vastaajat, jotka eivät kyselyn perusteella sure tavoilla, jotka ovat tyypillisiä jatkuvalle 

kiintymyssuhteelle, olivat vanhempia (M=47,9 v; SD =13,0) kuin suhdettaan vainajaan 

jatkavat, (42,9 v; 12,4). t-testillä tutkittuna ikävuosien keskiarvojen erolla ei ollut tilastollista 

Väite Keskustella 

muiden 

kanssa 

Tukea 

omilta/ 

yhteisiltä 

tutuilta 

Puhua 

iloistani/suruistani 

ystävieni kanssa 

Puhua 

ongelmistani 

perheeni 

kanssa 

Luotan 

ystävieni 

tukeen 

Saan 

ystäviltäni 

apua 

Saamani 

tuki on 

auttanut 

X2 

(df) 

33,33  

(1, 102) 

16,31  

(1, 102) 

33,84  

(1, 102) 

10,35  

(1, 102) 

21,05  

(1, 102) 

26,98  

(1, 102) 

19,08  

(1, 102) 

p 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

C_V 0,572 0,398 0,576 0,319 0,454 0,514 0,432 
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merkitsevyyttä, (t =1,332, df = 94, ja p =0,186, 95 % CI [-2,599, 13,194]). Vainajaan 

kiintymyssuhdettaan jatkoi 13 vastaajaa (12,7 %). Tutkittaessa tarkemmin jatkuvan 

kiintymyssuhteen yhteyttä tutkimuksen eri muuttujiin, tulokset ovat esitetty tiivistetysti 

taulukoissa 10, 11 ja 12. 

            Taulukossa 10. on kuvattu tarkemmin jatkuvan kiintymyssuhteen yhteyttä 

tarkasteltaviin taustamuuttujiin. Kiintymyssuhdettaan vainajaan jatkavat viettivät enemmän 

aikaa sosiaalisessa mediassa kuin vertailuryhmä, ja osallistuivat aktiivisemmin läheisen 

kuoleman suremiseen. Eläkeläiset  ja työlliset eivät surreet sosiaalisessa mediassa siten, että 

heidän toimintansa olisi katsottu sisältävän piirteitä jatkuvasta kiintymyssuhteesta. Surijat, 

jotka jatkavat kiintymyssuhdettaan vainajaan, pitivät sosiaalista mediaa paikkana olla 

yhteydessä vainajaan. Lisäksi vainajaan kiintymyssuhdetta jatkavat olivat toiveikkaampia 

siinä, että surijat saavat toisiltaan tukea. Kielteisemmin kiintymyssuhteen jatkamiseen 

suhtautuvat  vastaajat eivät myöskään halunneet vainajalle omia muistosivuja. 

 

Taulukko 10. Millaisia piirteitä jatkuvasta kiintymyssuhteesta on tunnistettavissa 

suremisessa sosiaalisessa mediassa? 

Muuttuja Keskiarvo/mediaani UM (df),  

tt (df),  
X2Kw (df) 

p Z 

Sosiaalinen media on 

paikka pitää yhteyttä 

kuolleeseen 

 

2/1 778,0M (95)   0,001 4,22 

Asema työelämässä: 

1/2/3 
1,75/2,63/1,25 7,09Kw  

(2, 101) 

0,029  

Verkossa vietetty aika 3.5/2 560,5M (90) 0,032 2.15 

 

 

 

Läheisen kuoleman 

sureminen 

 

 

2,92/2,15 

 

 

 

 

-2,52t (99) 

 

 

  

 

0,013 

 

 

 

Toivon surijoiden 

saavan toisiltaan tukea 
3,75/3,26 -2,16t (90) 0,033  

Haluaisin vainajalle 

muistosivut 

2/1 643,5M (89) 0,001 3,55 

T-testi, tt (df); Kruskall-Wallis, X2 (df); Mann-Whitney, UM (df). Taulukossa on keskeisistä muuttujista t-testillä 

saatujen ryhmäkeskiarvojen, t-, p- ja ƞ2-arvot ilmoitettu soveltuvin osin. Kruskall-Wallisin ja Mann-Whitneyn 

testeillä saadut mediaaniarvot, X2- U-, Z-, p- ja Cramer´s V- arvot ovat ilmoitettu soveltuvin osin.  

 

            Kiintymyssuhdetta vainajaan jatkavat kirjoittivat päivityksiä tilastollisesti enemmän 

vainajan sivuille ja osoittivat päivityksissään enemmän kunnioitusta vainajalle. He myös 
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muistelivat aktiivisemmin esimerkiksi vainajan syntymä- tai kuolinpäivää ja he pitivät häntä 

merkityksellisempänä. Lisäksi kiintymyssuhdetta jatkavat vastaajat  muistelivat vainajan 

herättämiä tunteita aktiivisemmin ja katsoivat useammin vainajan ilahtuvan heidän 

päivityksistään. He uskoivat saavansa päivityksiä tehdessään merkittävästi enemmän 

helpotusta suruunsa ja selviävän paremmin siitä. He eivät myöskään halunneet poistaa 

vainajan sivuja, eivätkä he kokeneet niitä ahdistavina. Kun tarkasteltiin jatkuvan 

kiintymyssuhteen yhteyttä tekijöihin, jotka saavat yksilön suremaan vainajan sosiaalisen 

median sivuilla, todettiin vainajan sivujen lukemisella, kuvien katselulla, kirjoittamalla 

päivityksiä ja etsimällä tukea muilta surijoilta, olevan selkeä yhteys jatkuvaan 

kiintymyssuhteeseen ja tarpeeseen helpottaa omaa suruaan sosiaalisessa mediassa (Taulukko 

11). 

            Jatkuvan kiintymyssuhteen pitkittymiseen liittyviä tekijöitä tutkittiin lineaarisella 

regressioanalyysillä. Halu vielä kerran pitää yhteyttä vainajaan selitti 32,4 prosenttia 

jatkuvasta kiintymyssuhteesta, (F (1, 99) = 47,445, p < 0,001). Kun malliin otettiin mukaan 

neljä tarkasteltavaa muuttujaa, nämä selittivät 50,6 prosenttia jatkuvasta kiintymyssuhteesta, 

(F (4,96) =24,60, p <.001). Halu vielä kerran pitää yhteyttä vainajaan – muuttujan β-arvo oli 

korkein, β = 0.33, p < 0.001. Muiden muuttujien β- ja p-arvot olivat seuraavat; vierailut 

vainajan koti- tai muistosivuilla β oli 0.27, p < 0.002, sosiaalinen media on paikka saada tukea 

muilta surijoilta β = 0.24, p < 0.002 ja paikka pitää yhteyttä vainajaan, β oli 0.23, p < 0.002.  

            Lopuksi tarkasteltiin regressioanalyysissä havaittujen muuttujien yhteyttä 

taustamuuttujiin (Taulukko 12). Naiset pitivät sosiaalista mediaa paikkana pitää yhteyttä 

kuolleeseen tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin miehet. Ryhmä 3:n (ylemmän asteen 

yliopistotutkinto) jäsenillä eivät ollut samanlaista halua tavata vainajaa kuten ryhmällä 2 ja 1. 

Työlliset ja eläkeläiset eivät katsoneet sosiaalisen median olevan paikka pitää yhteyttä 

kuolleeseen, kun taas ryhmä 2 oli vastakkaista mieltä. Tämän mukaan ryhmä 2. jäsenet (ei-

uskonnolliset, ei-uskonnottomat) vierailevat vainajan koti- ja muistosivuilla merkittävästi 

useammin kuin muut ryhmät, jotka puolestaan eivät eronneet toisistaan merkitsevästi. Lisäksi 

ei-uskonnollisten, ei uskonnottomien ja jatkuvan kiintymyssuhteen välillä oli tilastollisesti 

merkitsevästi ero uskonnollisiin ja uskonnottomiin verrattuna. Muilla taustamuuttujilla ei 

ryhmien välillä havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja.  
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Taulukko 11. Millaisia toimintoja ja motivaatiotekijöitä liittyy jatkuvaan 

kiintymyssuhteeseen?  

 Jatkuva 

kiintymyssuhde: 

kyllä/ei 

   

Väite Keskiarvo/Mediaani X2Kh (df), UM 

(df), tt (df) 

p C_V 

Z 

Toiminta     

Kirjoitan päivityksiä 

vainajan sivuille 

 4,13Kh (1, 96) 0,042 0,208 

Päivityksissäni olen 

osoittanut vainajalle 

kunnioitusta 

3,83/3,16 -2,84t (90) 0,006  

Olen muistellut 

vainajaan liittyviä 

erityisiä tapahtumia 

3,54/2,72 -2,71t (90) 0,008 

 

 

 

 

Olen osoittanut 

päivityksissäni vainajan 

olevan merkityksellinen 

itselleni 

4/4 780,0M (94) 0,001 3,35 

Olen muistellut vainajan 

herättämiä tunteita 

itsessäni 

4/3 813,5M (94) 

 

 

  

0,001 

 
3,36 

Olen ajatellut vainajan 

ilahtuvan viestistäni 

3,5/1 631,0M (1,102) 0,001 3,43 

Olen uskonut päivitysten 

tekemisen auttavan 

surijaa sanoittamaan 

suruaan paremmin 

3,45/3,03 -2.13t 

(76) 

0,037  

Olen uskonut päivitysten 

tekemisen helpottavan 

surusta selviämisessä 

3,25/2,86 -2,02t (74) 0,047  

Haluaisin vainaja sivut 

olevan poistetut 
1,57/1,68 2,74t (84) 0,007  

Koen vainajan sivut 

ahdistavina 
1,75/2,41 2.17t (88) 0,033  

Motivaatiotekijät     

Luen vainajan sivuja 

helpottaakseni suruani 
 12,72Kh (1,96)  0,001 0,364 

Kirjoitan vainajan 

sivuille helpottaakseni 

surua 

 8,66Kh (1,89) 0,003 0,312 

Haluan saada muilta 

tukea 
 6,20Kh (1,83) 0,013 0,273 

Katselen vainajan sivuja 

helpottaakseni suruani 
 8,70Kh (1,92) 0,004 0,296 

Liitän vainajan sivuille 

kuvia 
 14,06Kh (1,89) 0,001 0,405 

T-testi, tt (df); Mann-Whitney, UM (df); Ristiintaulukointi, Khiin neliö, X2Kh (df). Taulukossa on keskeisistä 

muuttujista t-testillä saatujen ryhmäkeskiarvojen, t- ja p-arvot ilmoitettu soveltuvin osin. Mann-Whitneyn 

testillä, ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliö testeillä saadut mediaaniarvot, U-, Z-, X2-, p- ja Cramer´s V- arvot 

ovat ilmoitettu soveltuvin osin. 
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Taulukko 12. Mitkä tekijät selittävät jatkuvaa kiintymyssuhdetta? 

Väite Muuttuja Keskiarvo/mediaani UM (df), 

X2Kh (df) 

X2 KW (df) 

p Z 

C_V 

Sosiaalinen 

media on paikka 

pitää yhteyttä 

kuolleeseen 

 

ammattiasema 

työelämässä: 1/2/3 

sukupuoli: 

mies/nainen 

 

1/2/1 

 

1/1 

 

11,48Kw (2,102) 

 

772,0M (93)   

 

0,003 

 

0,024 

 

 

 

2,26 

Halu vielä kerran 

tavata vainaja 

koulutustaso: 1/2/3 1,5/2/1 13,35Kw 

(2,102) 

0,001  

Vierailen 

vainajan koti- ja 

muistosivuilla 

uskonnollisuus: 

1/2/3 

2/2/1 

 

6,21Kw (2,102) 

 

0,045 

 

 

 

 

Jatkuva 

kiintymyssuhde 

 

uskonnollisuus: 

1/2/3 

 

 

 

 

 

9,90Kh (1,96) 

  

 

0,007 

 

0,313 

Kruskall-Wallis, X2 (df); Mann-Whitney, UM (df); Ristiintaulukointi, Khiin neliö, X2Kh (df). Taulukossa on 

Kruskall-Wallisin, Mann-Whitneyn ja ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliö testeillä saadut mediaaniarvot, X2- U-, 

Z-, X2-, p- ja Cramer´s V- arvot ovat ilmoitettu soveltuvin osin. 

 

           

Taulukko 13. Millaisia yhteyksiä on jatkuvalla kiintymyssuhteella ja suremisella 

sosiaalisessa mediassa? 

 

 

 

 

 

1.                2.          3.        4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Jatkuva kiin-

tymyssuhde 

-             

2. Some-

aktiivisuus 

,091              -         

3. Somessa 

vietetty aika  

,182 ,316** -        

4. Vierailen 

vainajan sivuilla 

,412**            ,238* ,105 -       

5. Jaan muistoja ,399** ,195* ,032 ,614** -      

6. Suren omilla 

sivuilla 

,231* ,169 ,188 ,035 -,020 -     

7. Päivitän hänen 

sivujaan 

,326** ,169 ,57 ,388** ,552** -,014 -    

8. Kiitän vainajaa 

ystävyydestä 

,307** ,321** ,211* ,436** ,399** ,259** ,324** -   

9.Ajattelen 

vainajaa 

päivittäin 

,390** ,222* ,190 ,471 ,353** ,323** ,332** ,617** -  

10.Haluan tavata 

vainajan vielä 

joskus 

,479** ,140 ,110 ,488 ,343** ,207* ,274** ,478** ,460** - 

           

*p < ,05, 
**p < ,01 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset  
Tutkielman tutkimuskysymyksen tavoitteena oli tutkia, miten suomalaiset surevat 

sosiaalisessa mediassa. Tutkielman tulosten perusteella suomalaisten sureminen sosiaalisessa 

mediassa näyttäytyy suurena ja monipuolisena. Valtaosa tutkimukseen osallistuvista, noin 90 

prosenttia, oli ainakin joskus surrut verkossa. Tutkimuksemme tulokset eivät kerro todellista 

verkossa suremisen yleisyyttä, mutta antaa karkean arvion siitä. Tutkimukset amerikkalaisten 

opiskelijoiden suremisesta sosiaalisessa mediassa ovat osoittaneet, että noin 40 prosenttia 

opiskelijoista suree sosiaalisessa mediassa.117 Vuonna 2016 verkossa olevista aikuisista 

amerikkalaisista vähintään 80 prosenttia käytti sosiaalista mediaa118, joten voisi karkeasti 

arvioida vajaa puolet yhteisöpalveluja käyttävistä surevan myös siellä. 

            Tutkielman löydösten perusteella keski-ikäiset ja naiset olivat aktiivisimpia surijoita ja 

he katsoivat suremisen sosiaalisessa mediassa täydentävän perinteistä suremista. Nuoret 

aikuiset eivät surreet yhtä paljon sosiaalisessa mediassa, vaikka viettivät verkossa enemmän 

aikaa kuin vanhemmat ikäluokat. Tämä voinee olla yksi syy vastaajiemme suureen 

sosiaalisessa mediassa surijoiden osuuteen, sillä aiemmat tutkimukset ovat pääosin tehty 

opiskelijoilla. Yhteisöpalveluissa surevien osuuksia Internetin käyttäjiin tai koko väestöön on 

pidettävä vain arvioina, sillä tutkittavien iällä vaikuttaa olevan merkitystä suremisen 

aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa. 

            Tutkimuksen vastaajat olivat ahkeria sosiaalisen median päivittäjiä, vaikka 

tyypillisesti suomalaiset seuraavat yhteisöpalveluissa lähinnä muiden julkaisuja, eivätkä 

varsinaisesti itse ole luomassa sisältöjä sosiaaliseen mediaan.119 Tutkimukset amerikkalaisten 

opiskelijoiden suremisesta verkossa raportoivat noin 10 – 30 prosenttia surijoista päivittävän 

vainajan sivustoja120, ja yli puolet kertoivat surressaan käyvänsä katsomassa näitä sivuja.121 

Toisaalta Moyer ja Enck (2020), tutkiessaan suremista sosiaalisessa mediassa, raportoivat 

iäkkäämpien Facebookin-käyttäjien kirjoittavan useammin (60 %) päivityksiä vainajan 

sivuille. Heidän tutkimuksessaan tutkittavat olivat keski-iältään noin 38-vuotiaita ja naisten 

(86 %) ja miesten (10 %) osuudet122 olivat lähempänä oman tutkimuksemme vastaajien 

profiilia. 

                                                
117 Varga & Varga 2019, 5–6; Hoffman ym. 2021, 457. 
118 Greenwood ym. 2016. 
119 DNA 2020. 
120 Carrol & Landry 2010, 347; Vicary & Fraley 2010, 1558,1561. 
121 Carrol & Landry 2010, 347. 
122 Moyer & Enck 2020, 93. 
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            Suremista sosiaalisessa mediassa pitivät vanhemmat ikäluokat yhteisöllisempänä 

tapana surra kuin perinteistä suremista. Nuoremmat puolestaan kokivat suremisen muuttuneen 

sosiaalisen median myötä arkisemmaksi. Surun kokemisella julkisena oli vahva korrelaatio 

suremisen vaivattomuuteen, surun sanoittamisen helppouteen ja siitä selviämiseen. 

Tutkielmassa valtaosa vastaajista piti suremista verkossa julkisena. Walter (2015) onkin 

korostanut suremisen olevan julkisempaa sosiaalisessa mediassa, sillä verkkoympäristö luo 

uusia alueita suremiselle, ja surijat voivat tutustua toisiinsa verkottumalla verkossa. Samalla 

kuolema ja sureminen ovat tulleet jokapäiväisemmiksi, yhteisöllisemmiksi ja avoimemmiksi 

vainajien sosiaalisten verkostojen kietoutuessa toisiinsa.123  

            Tutkielman ensimmäisenä alakysymyksenä oli tutkia syitä, miksi ihmiset surevat 

sosiaalisessa mediassa. Valtaosa kertoi muistelevansa vainajan merkityksellisyyttä. Tuloksilla 

oli vahva korrelaatio vainajan merkityksellisyyden osoittamisen, hänen herättämien tunteiden, 

hänelle osoitetun kunnioituksen ja häneen liittyvien tapahtumien muistelemisen välillä. 

Merkityksellisyyden luominen näyttääkin onnistuvan verkossa. Se on mainittu olevan tärkeä 

syy hakeutua suremaan ja verkottumaan juuri sosiaaliseen mediaan.124 Erityisesti vainajan 

muisteleminen, halu olla yhteydessä häneen ja omien tunteiden ilmaiseminen on todettu 

olevan usein taustalla päivitysten tekemisessä.125 Ihmisten tehdessä päivityksiä he haluavat 

pitää jonkinlaista suhdetta vainajaan, mutta myös muihin surijoihin.126  

            Tutkielman useat löydökset tukevat ajatusta siitä, että ihmisten saavan apua 

suremiseensa sosiaalisesta mediasta. Oma perhe ja vainajan omat surijoiden yhteiset tutut ovat 

usein tukena suremisessa, mutta nyt tehdyssä tutkimuksessa suurempi osa vastaajista sai tukea 

ystäviltään. Varga & Varga (2019) tutkivat suremista sosiaalisessa mediassa ja totesivat 

valtaosan tutkimukseen osallistuneista saaneen apua surressaan verkossa.127 Lipp & O´Brien 

(2020) tutkiessaan opiskelijoiden suremista, havaitsivat perheeltä saadun tuen olevan 

huomattavaa, ja se vaikuttaa merkittävästi surusta selviämisessä. Heidän tutkimuksessaan 

ystäviltä saatu tuki ei ollut yhtä merkittävää. Tässä voi olla syynä se, että opiskelijoilla suurin 

osa kuolleista läheisistä on isovanhempia, jolloin oman perheen tuki on luonnollisinta.128  

                                                
123 Brubaker ym. 2013, 161–162; Walter 2015, 21–22. 
124 Neimeyer ym. 2008, 35; Pennington 2017, 20. 
125 Carrol & Landry 2010, 348; Pennington 2013, 630-631; Willis & Ferrucci 2017, 135-137; Moyer & Enck 

2020, 95. 
126 Carrol & Landry 2010, 348; Pennington 2013, 632; Walter 2015, 13–14; Willis & Ferrucci 2017, 135; Moyer 

& Enck 2020, 92. 
127 Varga & Varga 2019, 5. 
128 Lipp & O´Brien 2020, 19. 
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Löydöstä tukee tuore tutkimus, joka raportoi noin 20 prosenttia nuosta aikuisista saaneen 

tukea muilta.129 Omassa tutkielmassa vastaajat olivat keski-iältään lähes 50-vuotiaita, joten 

ystäviltä saadun tuen suuresta määrästä voi osa selittyä vastaajiemme ikärakenteella. 

               Sosiaalisesta mediasta saatava emotionaalinen tuki saattaa olla erilaista kuin 

kasvotusten, lähikontaktissa saatu tuki. Kasvotusten saatu tuki laskee merkittävämmin 

esimerkiksi masentumisen riskiä.130 Kun sosiaalisessa mediassa on vertailtu koettua 

sosiaalista tukea, voidaan todeta tuen saamisen olevan epävarmaa esimerkiksi, jos odotetaan 

masennuksen lievittyvän tai elämänlaadun paranevan viettämällä enemmän aikaa 

sosiaalisessa mediassa.131 Sama voi olla johdettavissa suremiseen sosiaalisessa mediassa.  

Sosiaalisessa mediassa kulutettu aika itsessään ei viittaa tutkimuksessamme aktiivisempaan 

suremiseen tai tuen saamiseen, mutta verkkosivut näyttävät olevan sosiaalisesti hyväksyttävä 

tapa olla yhteydessä muihin surijoihin ja samalla verkottumalla verkkoon he tarjoavat tukea 

toisilleen.132 

            Uskonnottomat kokivat saavansa sosiaalisesta mediasta hyötyä suremiseensa, vaikka 

surivatkin siellä muita ryhmiä vähemmän. Uskonnollisimmat ja kirkon tai uskonnolliseen 

yhteisön jäsenet olivat aktiivisempia suremaan toisten sivuilla, mutta suhtautuivat verkossa 

suremiseen varauksellisemmin. Toisaalta ei-uskonnolliset ja ei-uskonnottomat surivat 

kaikkein aktiivisimmin läheisiään sosiaalisessa mediassa. Sawyer ja Brewster (2019) 

pohtivatkin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvien saavan hyötyä ja tukea muilta tahoilta, kuten 

omasta uskonyhteisöstään tai kirkosta.133 Usko ikuiseen elämään kuoleman jälkeen voi 

lohduttaa ja olla koossapitävä voima esimerkiksi jatkuvan kiintymyssuhteen taustalla.134 

Uskonnottomista on tehty puolestaan niukasti tutkimuksia kuolemasta, menetyksestä ja 

suremisesta.135 Elämän merkityksellisyys näkyy suremisessa, sillä surijan kokiessa elämän 

merkityksellisenä, post-traumaattinen selviytyminenkin paranee. Usko Jumalaan lisää elämän 

merkityksellisyyttä, joka heijastuu positiivisesti surusta selviytymiseen. Ateisti puolestaan 

löytää elämän merkityksen esimerkiksi luonnosta tai perheestä ja ystävistä.136                    

                                                
129 Hoffman ym. 2021, 458. 
130 McCloskey ym. 2015, 503; Shensa ym. 2020, 42–43; Hoffman ym. 2021, 462. 
131 McCloskey ym. 2015, 503. 
132 Carroll & Landry 2010, 348; Pennington 2013, 620. 
133 Sawyer & Brewster 2019, 231. 
134 Field ym. 2005, 293; Sawyer & Brewster 2019, 224. 
135 Sawyer & Brewster 2019, 224. 
136 Sawyer & Brewster 2019, 231. 
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            Käytännössä asia ei ole näin yksinkertainen. Uskonto voi toisinaan stressata uskovaa 

ajatuksilla kuoleman olevan Jumalan rankaisu tai hänen rukouksiaan ei ole kuultu. Ateistin 

selviytymistä surusta voi heikentyä, jos hän kokee olevansa uskonnottomuutensa puolesta 

marginaalissa.137 Omat tuloksemme eivät kuitenkaan osoittaneet uskonnottomien tai kirkkoon 

tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumattomien saavan vähemmän sosioemotionaalista tukea 

surressaan sosiaalisessa mediassa. Mielenkiintoinen löydös oli se, että ei uskonnolliset, ei-

uskonnottomat olivat merkittävästi suurin yksittäinen ryhmä, joilla oli todettavissa jatkuvaan 

kiintymyssuhteeseen sopivia piirteitä suremisessaan. Tämä löydös herättää ajatuksia, olisiko 

mahdollista juuri ei-uskonnollisten, ei-uskonnottomien olevan ryhmä, joka löytää 

suremiseensa suurimman hyödyn sosiaalisesta mediasta.  

            Tutkielman toisena alakysymyksenä oli tutkia jatkuvan kiintymyssuhteen piirteitä 

suomalaisten suremisessa sosiaalisessa mediassa. Tutkielmassa on korostettu surevan ja 

vainajan välistä yhteyttä ja sen merkityksellisyyttä. Käytännössähän suurimmalla osalla 

esimerkiksi Facebookissa surevilla on ollut edeltävästi henkilökohtainen suhde vainajaan, 

jolloin myös päivitykset ovat persoonallisia ja ne sisältävät tietoja aiemmasta suhteesta ja 

kuinka se tulee kuoleman jälkeen jatkumaan.138 Tätä kiintymystä kuollutta kohtaan voidaan 

pitää jatkuvana kiintymyssuhteena139 ja tutkielman vastaajilla oli todettavissa piirteitä tästä 

suhteesta. Se näkyi surijoiden halulla tavata vainaja, vierailla ja päivittää hänen sivustojaan, 

jakaa muistoja, ajatella häntä päivittäin ja olla hänelle kiitollinen. Aiemmissakin 

tutkimuksissa on todettu sosiaalisessa mediassa suremisen selviytymiskeinoina olleen 

vastaavia toimintoja.140 

            Tulostemme mukaan kiintymyssuhdetta yli kuoleman jatkavat vastaajat osallistuvat 

sosiaalisessa mediassa aktiivisemmin suremiseen. He haluavat pitää yhteyttä vainajaan ja 

heidän mielestään juuri sosiaalinen media on paikka olla yhteydessä vainajaan. Nämä olivat 

merkittävimmät selittävät tekijät jatkuvalle kiintymyssuhteelle. He etsivät useammin tukea 

suruunsa muilta surijoilta verkottumalla sosiaalisessa mediassa. Jatkuva kiintymyssuhde voi 

näkyä esimerkiksi sisäisenä puheena kuolleen kanssa, tunteena hänen olemassaolostaan ja 

keskusteluna vainajasta muiden surijoiden kanssa.141 Tällä hetkellä ihmiset käyvät 

virtuaalisilla muistosivuilla enemmän kuin perinteisillä hautausmailla. Tämä voisi viitata 

                                                
137 Sawyer & Brewster 2019:231; Sawyer 2020, 11–13. 
138 Moyer & Enck 2020, 95. 
139 Silverman & Klass 1996. 
140 Pennington 2013, 630; Rossetto ym. 2015, 989; Pennington 2017, 14. 
141 Klass & Walter 2001; Pennington 2017 14-15. 
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siihen, että muistosivuilla vierailut koetaan tyydyttävämpinä, koska ne vaikuttaisivat auttavan 

saamaan vainajaan paremman yhteyden.142 Löydöksemme vahvistavat aiempia 

tutkimustuloksia jatkuvan kiintymyssuhteen merkityksestä suruteorioissa.143 

            Tehdyssä tutkimuksessa on muutamia merkittäviä rajoituksia. Vastaajista oli naisia 

noin 80 prosenttia. Tämä tutkimukseen osallistuvien sukupuolien suhde on todettu 

vastaavanlaiseksi aiemmissakin tutkimuksissa, sillä naisilla on usein merkittävä yliedustus 

tutkittavien joukossa. Sukupuolijakauma ei näyttäisi kuitenkaan merkittävästi vääristävän 

tehtyjä päätelmiä. Tutkittaessa vastaajien ikärakennetta, joka poikkesi aiemmista 

tutkimuksista, todennäköisesti vaikuttaa enemmän verrattaessa tuloksiamme toisten 

löydöksiin.  Lisäksi määrällisiä tutkimuksia aiheesta on tehty vuosien aikana yllättävän vähän, 

joten tuloksien vertailu aiempiin tutkimuksiin oli haasteellista.  

            Vastaajamme olivat korkeammin koulutettuja ja uskonnollisempia kuin 

keskivertosuomalaiset144, joten tulosten soveltamisessa kannattaa ottaa nämä seikat 

huomioon. Kyselyn ajankohta ei myöskään ollut optimaalinen, sillä se järjestettiin joulukuun 

alusta 2020 tammikuun 2021 loppuun. Tuolloin oli joulun- ja uudenvuoden aika, joka 

todennäköisesti vähensi innokkuutta osallistua kyselyyn. Pitkälle menevien johtopäätösten 

teossa on huomioitava myös se, että suuri osa suomalaisista surijoista ovat ikääntyneitä 

ihmisiä, jotka eivät monestikaan vielä käytä sosiaalista mediaa.145 Tutkimukseen liittyvistä 

ongelmista huolimatta tulokset ja niistä tehdyt päätelmät kuvaavat mielestämme varsin 

realistisesti yksilöitä, jotka käyttävät muutoinkin arjessaan sosiaalista mediaa.  

            Vainajien muistelu ja sureminen ovat olleet inhimillistä toimintaa ihmiskunnan 

alkuajoista lähtien. Kuolleen läsnäolon kokeminen on aina yhteydessä käytössä oleviin 

viestintävälineisiin. Kukin yhteisö ja kulttuuri ovat määritelleet omana aikanaan tyypilliset 

tavat ja rituaalit elävien ja kuolleiden kanssa viestittelyyn.146 Kun sosiaalinen media luotiin 

2000-luvun alussa, muuttuivat samalla suremiseen liittyvät rituaalit kenties enemmän kuin 

koskaan aikaisemmin. Lisäksi verkossa suremisen myötä on tullut runsaasti uusia tapoja surra 

rakasta läheistään.  

            Suomalaiset ovat ottaneet sosiaalisen median merkittäväksi tavaksi surra läheistään. 

Tutkimukseen liittyvistä rajoituksista huolimatta, se on tarjonnut monipuolisen ja 

                                                
142 Klass 2006; Kasket 2012, 68. 
143 Brubaker ym. 2013, 153; Pennington 2013, 632; Basset 2015, 1131. 
144 ISSP2018 & Malin, 2020. 
145 Tilastokeskus, 2020. Yli 75-vuotiaista suomalaisista noin 51 prosenttia käyttää Internetiä, ja yhteisöpalveluja 

vain noin 16 prosenttia. 
146 Basset 2015, 1135. 
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ainutlaatuisen kuvan suomalaisten suremisesta sosiaalisessa mediassa. Suomalaiset 

näyttäytyvät aktiivisina surijoina sosiaalisessa mediassa ja siitä on tullut uudenlainen 

puolustusmekanismi surusta selviytymisessä. Mielenkiintoista oli myös havainto jatkuvan 

kiintymyssuhteen piirteistä suomalaisten suremisessa. Löydökset tukevat tutkimuksen 

teoreettista viitekehystä kiintymyssuhteen jatkumisesta läheiseen hänen kuolemansa jälkeen 

vahvistaen uudempien suruteorioiden taustalla olevia oletuksia jatkuvan kiintymyssuhteen 

merkityksellisyydestä. 

Tutkielma on tehty koronapandemian aikana, jolloin suremisen rituaaleissa on jouduttu 

tekemään suuria muutoksia. Yhteisöllisen tuen ja fyysisen läsnäolon puute ovat eristäneet 

surijoita sosiaalisesti.147 Pandemian aikana mahdollisuudet suremiseen kasvotusten ovat 

vähentyneet ja tarvittavaa tukea on luultavasti haettu puhelimesta ja sosiaalisesta mediasta. 

Monilla surevan ihmisen lohduttamisessa ja suremisen tukemisessa mukana olevilla 

yhteisöillä, kuten seurakunnilla tai kolmannen sektorin toimijoilla, on mahdollisuus saada 

tutkimuksen löydöksistä tuoreita vinkkejä oman verkkotoimintansa kehittämiseen. 

Esimerkiksi vainajan hyvästely- ja muistelurituaalit korona-aikana kaipaavat pikaisesti 

lisäselvitystä, sillä suuri osa surijoista ei ole päässyt perinteisiin hautajaisiin tai 

muistotilaisuuksiin, vaan ne ovat korvattu sosiaalisen median keinoin ja etäyhteyksin. 

Maisterintutkielman tulosten perusteella on havaittavissa yksilön, joka arjessaan käyttää 

sosiaalista mediaa, vievän surun kohdatessa myös suremisensa verkkoon. Tutkielman 

perusteella voidaankin ajatella perinteiseen, moderniin ja postmoderniin kuolemaan liittyvien 

tapojen ja rituaalien käytännössä kietoutuvan toisiinsa, kun surraan sekä sosiaalisessa 

mediassa että perinteisessä muodossa. Teknologian kehityksestä huolimatta olemme 

suremisen kulttuurissa palanneet osittain taaksepäin aikaan ennen teollistumista ja 

kaupungistumista. Tuolloin ihmiset surivat omissa kylissään ja kaikkia yhteisön jäseniä 

koskettivat kirkon muistokellojen kajahdukset yhteisön jäsenen kuollessa. Samalla tavalla 

saamme omissa sosiaalisen median yhteisöissämme koskettavia ilmoituksia läheistemme tai 

tuttaviemme kuolemista. Sureminen on jälleen yhteisöllistä, julkista ja arkista, mutta emme 

edelleenkään tykkää suruviesteistä. 

 

                                                
147 Kokou-Kpolou ym. 2020, 94–95. 
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                                                                                                                 Liite 2: Kyselylomake 

Tässä tutkimuksessa selvitellään sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa suremista. Tutkimuksen tuloksista valmistuu 

maisteritutkielma. 

Sureminen sosiaalisessa mediassa 

Kyselyssä selvitetään suremista sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksesta saadaan uutta tietoa suomalaisten 

suremisesta sosiaalisessa mediassa. 

Sureminen voi näkyä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi läheisten suruviestein tai kuolleiden ihmisten jälkeensä 

jättämillä profiileilla. Kuolemaan ja suruun voidaan suhtautua sosiaalisessakin mediassa monilla eri tavoin. 

Ongelmat voivat olla samanlaisia sekä kasvokkaisessa että digitaalisessa kanssakäymisessä. Sosiaalinen media 

on tuonut surun julkisemmaksi. 

Kysymykset käsittelevät yleisesti suremista, läheisen ihmisen kuoleman aiheuttamaa surua ja suremisen 

herättämiä tunteita sosiaalisessa mediassa. Lisäksi on muutamia taustatietoja selvittäviä kysymyksiä. Vastaa 

jokaiseen kysymykseen, kiitos. Voit vastata vain yhteen vaihtoehtoon, joka tuntuu sinusta parhaiten sopivan 

mielipiteeseesi, ellei toisin ole mainittu.  

Sosiaalinen media ja suru  

Jokainen meistä suree ja osallistuu toisten suruun kukin omalla tavallaan. Surra voi myös sosiaalisessa 

mediassa. Oletko sinä surrut sosiaalisessa mediassa  

 
 

en koskaan  

(1) 

 

harvoin 

(2) 

 

toisinaan 

(3) 

 

usein 

(4) 

 

hyvin usein 

(5) 

 

omilla sivuillasi? 
     

 

muiden sivuilla? 
     

 

läheisesi kuolemaa? 
     

 

kaverisi/tuttusi läheisen kuolemaa? 
     

 

sinulle tuntemattoman henkilön kuolemaa? 
     

 

julkisuuden henkilön/idolisi kuolemaa? 
     

 

globaalia tapahtumaa (esim. terrori-iskuja, luonnon 

katastrofeja, onnettomuuksia)?      
 

 

Jos suren sosiaalisessa mediassa, 

 täysin eri 

mieltä 

eri 

mieltä 

samaa 

mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 
 

kirjoitan päivityksiä vainajan sivuille. 
     

 

kirjoitan päivityksiä omille sivuilleni. 
     

 

kirjoitan päivityksiä muiden surijoiden sivuille. 
     

 

en välttämättä tunne vainajaa henkilökohtaisesti. 
     

 

teen vainajan sivuille surunvalitteluviestin. 
     

 

mielestäni se on paikka pitää yhteyttä kuolleeseen. 
     

 

haluaisin vainajalle omia muistosivuja. 
     

 

toivon surijoiden saavan toisiltaan tukea. 
     

 



 

 

 

 täysin eri 

mieltä 

eri 

mieltä 

samaa 

mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 
 

olen havainnut surijoilla toisinaan olevan 

ristiriitaisia mielipiteitä kuolleesta.      
 

 

Jos olen tehnyt päivityksen muistellessani minulle tärkeätä henkilöä, 

 täysin eri 

mieltä 

eri 

mieltä 

samaa 

mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 
 

olen osoittanut samalla, kuinka paljon hän on 

merkinnyt minulle.      
 

olen muistellut hänen herättämiä tunteita itsessäni. 
     

 

olen osoittanut hänelle kunnioitustani. 
     

 

olen ajatellut hänen ilahtuvan viestistäni. 
     

 

olen kokenut voivani ilmaista suruani helposti 

sosiaalisessa mediassa.      
 

olen samalla muistellut häneen liittyviä erityisiä 

tapahtumia, esim. syntymä- tai kuolinpäivä.      
 

 

Jos olen nähnyt muiden ihmisten viestejä vainajan omilla sivuilla,  

 täysin eri 

mieltä 

eri 

mieltä 

samaa 

mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 
 

olen kokenut heidän surevan vaivattomasti 

sosiaalisessa mediassa.      
 

olen tuntenut heidän saavan helpotusta 

suruunsa.      
 

olen uskonut viestien auttavan heitä 

sanoittamaan suruaan paremmin.      
 

olen uskonut heidän selviävän surustaan. 
     

 

olen uskonut heidän hyväksyvän kuoleman. 
     

 

olen kokenut suremisen julkisena. 
     

 

olen kokenut suremisen arkisena. 
     

 

 

Jos ihmisen kuoltua menen hänen sosiaalisen median sivuille,  

 täysin eri 

mieltä 

eri 

mieltä 

samaa 

mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 
 

haluaisin vainajan sivujen olevan poistetut. 
     

 

koen ne ahdistavaksi. 
     

 

haluan saada tukea muilta. 
     

 

kirjoitan sivuille helpottaakseni suruani. 
     

 

luen sivuja helpottaakseni suruani. 
     

 

katselen kuvia helpottaakseni suruani. 
     

 

liitän sivuille kuvia esimerkiksi vainajasta 

helpottaakseni suruani.      
 

 



 

 

 

Sosiaalinen media ja läheisen menetys  

 

Läheiseni kuoltua menen sosiaaliseen mediaan ja  

 
en 

koskaan 

(1)  

harvoin 

(2)  

toisinaan 

(3)  

usein 

(4)  

hyvin 

usein 

(5)  

 

vierailen hänen koti- tai muistosivullaan. 
     

 

jaan muistoja hänen tai muiden kävijöiden seinälle. 
     

 

suren vain omilla sivuillani. 
     

 

päivitän hänen sivujaan yhteisistä mielenkiinnon 

kohteistamme.      
 

kiitän häntä esim. ystävyydestämme. 
     

 

kerron päivityksissäni ajattelevani häntä päivittäin. 
     

 

kerron haluavani vielä joskus tavata hänet. 
     

 

 

Jos suren rakasta läheistäni sosiaalisessa mediassa,  

 täysin eri 

mieltä 

 eri 

mieltä  

jonkin verran 

eri mieltä  

jonkin verran 

samaa mieltä 

samaa 

mieltä  

 

täysin 

samaa 

mieltä 

haluan jakaa tietoja hänestä. 
      

en tarkasta jakamieni tietojen 

paikkaansa pitävyyttä.       

puhuttelen häntä kuin hän olisi 

elossa.       

haluan pitää yhteyttä häneen. 
      

haluan oppia hänestä lisää. 
      

haluan viestiä hänestä pitkään. 
      

haluan pitää hänet olemassa 

olevana       

saan yhteyden muihin surijoihin. 
      

haluan näyttää suruni. 
      

minulla on mahdollisuus 

osallistua myös toisen ihmisen 

suruun. 
      

se voi olla haastavaa omalle 

yksityisyydelle.       

 

Jos läheiseni on kuollut, olen saanut sosiaalisessa mediassa  

 täysin eri 

mieltä  

eri 

mieltä  

jonkin 

verran eri 

mieltä  

jonkin verran 

samaa mieltä  

samaa 

mieltä  

 

täysin 

samaa 

mieltä  

 

tarvitsemaani tukea perheeltäni. 
      

 



 

 

 

 täysin eri 

mieltä  

eri 

mieltä  

jonkin 

verran eri 

mieltä  

jonkin verran 

samaa mieltä  

samaa 

mieltä  

 

täysin 

samaa 

mieltä  

 

huomata ystävieni auttavan 

minua.       
 

luottaa ystävieni tukeen. 
      

 

puhua ongelmistani perheeni 

kanssa.       
 

puhua iloistani ja suruistani 

ystävieni kanssa.       
 

tukea suruuni vainajan omilta ja 

meidän yhteisiltä tutuilta.       
 

keskustella surustani muiden 

sosiaalisen median jäsenten 

kanssa. 
      

 

 

 

Jos olen surrut rakkaan läheiseni kuolemaa sosiaalisessa mediassa,  

 täysin eri 

mieltä  

eri 

mieltä  

jonkin verran 

eri mieltä  

jonkin verran 

samaa mieltä  

samaa 

mieltä  

täysin 

samaa 

mieltä  

 

saamani tuki on auttanut minua. 
      

 

olen ollut mielissäni saadessani 

kommentteja päivityksiini.       
 

olen ollut tyytyväinen 

saadessani tykkäyksiä 

päivityksiini. 
      

 

olen kokenut saavani 

myötätuntoa osakseni.       
 

olen pettynyt viestieni saamasta 

vähäisestä huomiosta.       
 

olen saanut negatiivista 

palautetta.       
 

minua on pelottanut, että 

kavereideni määrä vähenee.       
 

olen tuntenut ajautuvani 

kauemmas muista ihmisistä.       
 

 

Mielestäni sureminen sosiaalisessa mediassa on perinteiseen suremiseen (hautajaiset, muistotilaisuudet, 

vierailut vainajan läheisten luona, puhelut yms.) verrattuna 

  

 täysin eri 

mieltä  

 eri 

mieltä  

jonkin verran 

eri mieltä  

jonkin verran 

samaa mieltä 

samaa 

mieltä  

täysin 

samaa 

mieltä  

 

henkilökohtaisempaa. 
      

 

vapaampaa tunteiden 

esittämisen suhteen.       
 

muodollisempaa. 
      

 

merkityksellisempää. 
      

 



 

 

 

 täysin eri 

mieltä  

 eri 

mieltä  

jonkin verran 

eri mieltä  

jonkin verran 

samaa mieltä 

samaa 

mieltä  

täysin 

samaa 

mieltä  

 

yhteisöllisempää. 
      

 

vaikeampaa. 
      

 

 

 

 

Mielestäni sosiaalisessa mediassa sureminen  

 täysin eri 

mieltä (1) 

eri 

mieltä 

(2) 

jonkin verran 

eri mieltä (3) 

jonkin verran 

samaa mieltä 

(4) 

samaa 

mieltä (5) 

täysin 

samaa 

mieltä (6) 

 

korvaa perinteisen 

suremisen.       
 

täydentää perinteistä 

suremista.       
 

nousee perinteisen 

suremisen rinnalle.       
 

ei ole merkittävää 

perinteiseen suremiseen 

verrattuna. 
      

 

 

Sosiaalisen median käyttö  

Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa  

 täysin eri 

mieltä 

eri 

mieltä 

samaa 

mieltä 

täysin samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 
 

Sosiaalinen media on osa joka päivästä elämääni. 
     

 

Tunnen läheisyyttä sosiaalisessa mediassa oleviin 

ihmisiin.      
 

Voin tutustua sosiaalisessa mediassa uusiin 

ihmisiin.      
 

Huomaan osallistuvani aktiivisesti sosiaalisessa 

mediassa olevien kavereideni elämään.      
 

Tunnen olevani yksinäinen sosiaalisessa mediassa. 
     

 

Montako kaveria sinulla on eniten käyttämässäsi sosiaalisen median sovelluksessa? Ilmoita numerolla, 

kiitos.  

Montako tuntia päivässä olet sosiaalisessa mediassa? Ilmoita numerolla, kiitos.  

 

Mitä näistä sosiaalisen median palveluista käytät useimmiten?  

 Facebook Instagram LinkedIn Messenger Periscope Pinterest Snapchat TikTok Twitter 

 

Jotain muuta 

 

 

 

Mitkä näistä sosiaalisen median palveluista sinulla on käytössäsi?  

 
Facebook 

 
Instagram 



 

 

 

 
LinkedIn 

 
Messenger 

 
Periscope 

 
Pinterest 

 
Snapchat 

 
TikTok 

 
Twitter 

 
Jotain muuta 

 

Hengellisyys  

Kuinka tärkeä asia uskonto on elämässäsi?  

 

 Olen erittäin 

uskonnollinen. 

Olen 

uskonnollinen. 

En ole uskonnollinen 

enkä ei-uskonnollinen. 

Olen ei-

uskonnollinen. 

Olen erittäin ei-

uskonnollinen. 

En osaa 

sanoa. 

A 
      

Kuulutko johonkin kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön? Valitse yksi vaihtoehto, kiitos. 

B 

Evankelis-luterilainen kirkkoon 

Ortodoksiseen kirkkoon 

Katoliseen kirkkoon 

Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön 

Kuulun muuhun uskonnolliseen yhteisöön 

En kuulu kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön 

 

 Taustatiedot  

Sukupuolesi?  
 mies nainen muu en halua vastata  

A 
    

 

Ikäsi vuosina? Ilmoita numerolla, kiitos.  

Mikä on koulutuksesi? Valitse korkein loppuun suoritettu koulutusaste, kiitos. 

B 

Kansakoulu tai kansalaiskoulu 

Peruskoulu 

Ammattikoulu tai kurssi 

Lukio tai ylioppilas 

Opistotason ammatillinen koulutus 



 

 

 

Ammattikorkeakoulu 

Yliopisto, alemman asteen tutkinto 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

Yliopisto, ylemmän asteen tutkinto 

Mikä seuraavista parhaiten kuvaa tämänhetkistä tilannettasi? Jos olet pois ansiotyöstä äitiys-, isyys tai muun loman, 

palkattoman vapaan tai muun samankaltaisen syyn vuoksi, vastaa tavanomaisen työtilanteesi mukaan. 

C 

Ansiotyössä (palkansaaja, yrittäjä, työssä oman perheen yrityksessä) 

Työtön työnhakija 

Koululainen, opiskelija 

Harjoittelussa, oppisopimuksessa 

Pysyvästi työkyvytön 

Eläkkeellä 

Kotiäiti, koti-isä tai omaishoitaja 

Varusmies tai siviilipalveluksessa 

Jokin muu 

 

 

Missä asuntosi sijaitsee? 

D 

Kaupungissa 

Kylässä tai taajamassa maaseudulla 

Haja-asutusalueella maaseudulla 

 

Onko sinulla puolisoa tai vakituista kumppania ja asutteko yhdessä? 

E 

1. Kyllä on, asumme yhdessä. 

2. Kyllä on, emme asu yhdessä 

3. En ole parisuhteessa 

Tietojen lähetys 

Kiitos vastauksistasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


