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1 Johdanto 
 

Media ja internet ovat nykyisin luonteva osa elämää ja myös yhä nuoremmat lap-

set käyttävät digitaalista ja sosiaalista mediaa. Aiemmissa tutkimuksissa on kui-

tenkin huomattu, että vaikka lapset ja nuoret kuluttavat yhä enenevissä määrin 

mediasisältöjä, ovat alakouluikäisten medialukutaidot vielä vajavaisia (Huhtanen, 

2016; Merikivi ym., 2016; Pääjärvi, 2012). Medialukutaitojen kehittymiseen voi-

daan kuitenkin vaikuttaa mediakasvatuksen avulla, ja aiemman tutkimuksen pe-

rusteella on havaittu, että medialukutaitojen opettaminen lisää medialukutaitoja 

(Jeong ym., 2012). Lisäksi mediakasvatus lisää kriittisen ajattelun ja arvioinnin 

taitoja (Kahne & Bowyer, 2016). Myös internetin käyttö ylipäätänsä on yhtey-

dessä parempiin digi- ja mediataitoihin (Haddon ym., 2020; Livingstone ym., 

2011; Mascheroni ym., 2020) ja hyvät digi- ja mediataidot vähentävät lasten ja 

nuorten altistumista internetin potentiaalisille riskeille (Haddon ym., 2020). 

 

Jo 10–14-vuotiaista suomalaisista valtaosa käyttää päivittäin sosiaalista mediaa 

jossain muodossa (Kohvakka & Saarenmaa, 2019). Sosiaalisessa mediassa le-

viävän informaation laatu sekä paikkansapitävyys ei kuitenkaan ole taattua, 

minkä lisäksi alakouluikäisten valmiudet tiedon kriittiseen arviointiin voivat olla 

vielä varsin puutteellisia (Kiili ym., 2018). Kuitenkin sosiaalisen median kasvatta-

essaan enenevissä määrin merkitystään lasten elämässä on tärkeää, että myös 

heille on suunnattu luotettavaa tietoa niissä kanavissa, joita he käyttävät. Tähän 

haasteeseen pyrkii osaltaan vastaamaan Yleisradion (Yle) tuottama Yle Mix, joka 

on elokuussa 2020 aloitettu kouluikäisille lapsille suunnattu uutiskokonaisuus. 

Yle Mixin tuottajan Santtu Natrin mukaan Yle Mix pyrkiikin auttamaan lapsia ym-

märtämään maailmaa ja sen tapahtumia heidän ikätasolleen sopivin tavoin sekä 

tarjoamaan lapsille tunteen siitä, että myös heidän maailmansa on uutisoinnin 

arvoinen (Saunamäki, 28.8.2020).  

 

Lapsille suunnatut ikätasoisesti tuotetut luotettavaa ja laadukasta uutisjournalis-

mia tuottavat uutispalvelut voidaankin nähdä tärkeinä lasten yhteiskunnallisen 

osallistamisen kannalta. Tällaisten uutisohjelmien kautta voidaan myös lisätä las-

ten kansalaistaitoja, medialukutaitoa sekä kriittisen ajattelun taitoja (Salasuo ym., 
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2021b). Näiden taitojen merkitys korostuu entisestään nykypäivänä, sillä valheel-

lisen tiedon nopea leviäminen ja levittäminen on muuttunut sosiaalisen median 

myötä yhä helpommaksi (Jang & Kim, 2018). Lasten vahvoilla medialukutaidoilla 

onkin siis myös henkilökohtaista osallisuutta laajempi yhteiskunnallinen merkitys, 

sillä yksilöiden vahvat medialukutaidot voidaan nähdä yhteiskunnan demokraat-

tisuutta lisäävänä tekijänä (Mediakasvatusseura). 

 

Ylellä on pitkä historian kansallisen mediakasvatuksen edistäjänä ja se on kehit-

tänyt paljon erilaista ilmaista mediakasvatusmateriaalia (Salomaa & Palsa, 2019, 

39). Yleä voidaan myös pitää luotettavien mediasisältöjen tuottajana, jonka ma-

teriaalien pariin lapsia voidaan ohjata niin formaalissa koulutuksessa kuin vapaa-

ajallakin. Näin ollen on perusteltua tutkia Yle Mixiä kriittisen mediakasvatuksen 

lähtökohdista sekä tarkastella tukevatko Yle Mixin lapsille tuottama uutisvideot 

lasten kriittistä medialukutaitoa. Lisäksi koska Ylen toimintaa rahoitetaan verova-

roin, on perusteltua tarkastella, millaista Yle Mixin lapsille suunnattu mediakas-

vatus ylipäätänsä on.  
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2 Teoreettinen tausta 
 

Tässä luvussa määrittelen tutkimukseni kannalta keskeiset käsitteet: mediakas-

vatus, mediataidot ja erityisesti medialukutaito sekä kriittinen medialukutaito. Tar-

kastelen lasten ja nuorten median käyttöä ja mediataitoja, lasten ja nuorten me-

dian käyttöön liittyviä riskejä sekä lapsille suunnattuja uutisia.  

 

2.1 Mediakasvatus ja mediataidot 
 
Mediataidot voidaan ymmärtää nykymaailmassa tarvittaviksi kansalaistaidoiksi ja 

hyvät mediataidot tukevat sekä yksilön osallisuutta että kriittistä ja luovaa ajatte-

lua. Mediataitoihin kuuluvat muun muassa median tuottamisen taidot, taidot käyt-

tää erilaisia medialaitteita, viestintä- ja vuorovaikutustaidot mediaympäristöissä, 

tiedonhaun taidot, kyky vaikuttaa median kautta sekä kyky kriittiseen suhtautumi-

seen median välittämää informaatiota kohtaan. (Mediakasvatusseura.) Master-

man (1991) määrittelee mediakasvatuksen klassikkoteoksessaan mediakasva-

tuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi kriittisen itsenäisyyden. Tällä tarkoitetaan ym-

märrystä siitä, että media kostuu tuotetuista symbolijärjestelmistä, joita täytyy ak-

tiivisesti tulkita. Mediat eivät siis sinällään näytä todellisuutta, vaan ne rakentavat, 

muokkaavat ja esittävät sitä. Medialukutaitoon kuuluukin oleellisesti sen ymmär-

täminen, että median luomaan käsitykseen todellisuudesta vaikuttavat medioissa 

työskentelevien ja vaikuttavien henkilöiden intressit ja ideologiat. (Masterman, 

1991, 19.) Medialla on valtaa vaikuttaa ihmisten tietoon, uskomuksiin, arvoihin, 

identiteetteihin ja jopa sosiaalisiin suhteisiin. Useimmiten mediassa ovat myös 

esillä ne, joilla on hallussaan kulttuurista, poliittista tai taloudellista valtaa. Näin 

ollen mediatekstit eivät siis vain objektiivisesti raportoi maailman tapahtumista 

kuten perinteisesti on saatettu ajatella, vaan ne kuvaavat tiettyä käsitystä todelli-

suudesta, ja tähän käsitykseen vaikuttavat mediatekstin tuottajien asema sekä 

päämäärät. (Fairclough, 1997, 10, 58, 136.) 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn mediataidoista erityisesti medialukutaitoon, joka 

voidaan määritellä kyvyksi lukea, ymmärtää sekä käyttää mediaa (Grünthal, 

2020, 173). Tosin sanoen medialukutaito on yksi mediataitojen osa-alue, jota 
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voidaan kehittää mediakasvatuksen avulla. Kuitenkin mediakasvatukselle on 

useita toisiinsa kietoutuvia ja keskenään päällekkäisiäkin määritelmiä. Suomessa 

on perinteisesti käytetty englantilaista mediakasvatuksen käsitettä, kun taas me-

dialukutaidon käsite on peräisin yhdysvaltalaiselta tutkimuskentältä. Medialuku-

taidolla viitataan usein perinteisten lukutaidon määritelmien rinnalle syntyneisiin 

uusiin lukutaitoihin. Toisaalta mediakasvatuksesta ja medialukutaidoista voidaan 

myös puhua rinnakkain. (Kupiainen, Sintonen & Suoranta, 2007, 5.) Medialuku-

taidon käsitteen ohella käytetään nykyisin myös digitaalisen lukutaidon (digital 

reading skills) tai internet-lukutaidon (online reading skills) käsitteitä, jotka viittaa-

vat nimenomaan taitoihin lukea ja tulkita internet-pohjaisia verkkotekstejä, sekä 

käsitettä kulttuurinen lukutaito. Vastaavasti taas mediataitojen kanssa rinnakkain 

voidaan käyttää digitaalisten taitojen tai digitaitojen (digital skills) käsitettä, jonka 

voidaan nähdä kattavan sekä mediataitojen eri osa-alueita että konkreettisia di-

gilaitteiden käyttötaitoja ja esimerkiksi koodaamista. 

 

Eri tutkimuksissa mediataitoja ja niiden osa-alueita on tutkittu ja jaoteltu monin eri 

tavoin. Tässä tutkimuksessa käytän mediataitoja yläkäsitteenä ja sen rinnalla me-

dialukutaidon käsitettä yhtenä mediataitojen osa-alueena. Tarkastelen media-

kasvatusta median ja kasvatuksen väliin jäävänä toiminnan alueena (Oksanen 

ym., 2006, 150–151), sekä ymmärrän mediakasvatuksen mediasta oppimisena, 

joka tapahtuu medioiden parissa ja, jonka tavoitteena on medialukutaito kuten 

Kupiainen ja Sintonen (2009, 15) esittävät. Koska tarkasteluni kohteena on inter-

netvälitteisessä digitaalisessa mediassa julkaistut lapsille suunnatut uutisvideot 

ja niihin liittyvä mediakasvatus sekä kriittinen medialukutaito, esiintyvät mediatai-

tojen ja digitaalisten taitojen tai digitaitojen käsitteet tässä tutkimuksessa rinnak-

kain. Kriittistä medialukutaitoa lähestyn laajan tekstikäsityksen kautta, joka on 

määritelty seuraavassa alaluvussa. 

 

Mediakasvatuksen kenttä Suomessa on moniammatillinen. Mediakasvatuksen 

parissa toimii useita järjestöjä sekä toimijoita, minkä lisäksi mediataitoja harjoitel-

laan formaalin kasvatuksen ja koulutuksen piirissä aina varhaiskasvatuksesta al-

kaen. Mediataidoilla on myös yhteiskunnallista merkitystä, sillä kansalaisten me-

dialukutaidoilla voidaan nähdä olevan yhteys myös demokratian vahvistumiseen. 

(Mediakasvatusseura.) Mediakasvatus voidaankin siis nähdä välineenä, joka 
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tuottaa medialukutaitoa. Tässä tutkimuksessa mediataitojen tarkastelu keskittyy 

erityisesti medialukutaitoon ja vielä tarkemmin kriittiseen medialukutaitoon sekä 

lapsille suunnatun Yle Mix -uutiskokonaisuuden tuottamaan mediakasvatukseen. 

 

2.1.1 Monilukutaito ja medialukutaito 
 

Käsitykset lukutaidosta ovat yhteydessä muutoksiin teknologiassa (Kupiainen & 

Sintonen, 2009, 43). Lukutaito ei siis ole vain yksi taito vaan se koostuu monista 

eri ulottuvuuksista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Lukutaito voidaan jakaa esi-

merkiksi funktionaaliseen, kulttuuriseen, digitaaliseen ja visuaaliseen lukutaitoon 

sekä medialukutaitoon (Grünthal, 2020, 172). Nämä lukutaidon osa-alueet taas 

muodostavat yhdessä monilukutaidon. Monilukutaito läpäisee kaikki tieteenalat 

ja vaatii kykyä kriittisyyteen sekä ymmärrystä monimuotoisista sosio-kulttuurisista 

konteksteista (Grünthal, 2020, 173–174). Monilukutaitoa voidaan kuvata laajan 

tekstikäsityksen kautta, jossa teksteiksi lasketaan niin sanalliset, kuvalliset, nu-

meeriset, auditiiviset kuin kinesteettisetkin merkkijärjestelmät. Monilukutaidossa 

korostuvat eritoten tulkitsemisen taito ja kulttuurinen viitekehys. Toisaalta monilu-

kutaito on myös toimintaa ja osallistumista. (Sintonen & Kumpulainen, 2017.) Mo-

nilukutaitoon voidaan tekstin teknisen ja sisällöllisen ajattelun lisäksi laskea kuu-

luvan myös tekstin yhteisöllisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ulottuvuuden 

(Grünthal, 2020, 174; Kupiainen & Sintonen, 2009, 15–16).  

 

Medialukutaito taas voidaan ymmärtää yhtenä monilukutaidon osa-alueena tai 

monilukutaidon alakäsitteenä. Toisaalta hyvä medialukutaito vaatii myös monilu-

kutaitoa. Kykyä kriittisyyteen taas voidaan tarkastella yhtenä medialukutaidon 

osa-alueena ja näin ollen pitää kriittisyyteen kasvattamista yhtenä mediakasva-

tuksen tärkeimmistä tavoitteista (Masterman, 1991). Kuten monilukutaitoon myös 

medialukutaitoon kuuluu sekä kyky tuottaa että tulkita erilaisia viestejä (Räsänen, 

2015, 298). Medialukutaitoa taas tarvitaan, koska medialla on valtava vaikutus 

meihin. Median tarjoama kuvasto ja tieto muokkaa identiteettiämme, maailman-

kuvaamme sekä arvomaailmaamme. Nykypäivänä media on myös vahva sosia-

lisaation väline, joka kilpailee koulun ja muiden formaalien kasvatusinstituutioiden 

ohella lasten ja nuorten kiinnittymisestä yhteiskuntaan. (Kupiainen & Sintonen, 

2009, 39, 55–59.) 
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Opetussuunnitelman perusteissa (2014) monilukutaito lukeutuu laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteisiin, joita harjoitellaan kaikissa oppiaineissa kaikilla vuosi-

luokilla. Myös medialukutaitoa ja mediakasvatusta määritellään monilukutaidon 

käsitteen kautta. Opetussuunnitelmassa monilukutaitoon lasketaan kuuluvaksi 

maailman moninaisuuden hahmottaminen, kriittisen ajattelun taidot ja näiden tai-

tojen harjoittelu erilaisissa oppimisympäristöissä. Monilukutaito siis määritellään 

kyvyksi etsiä, yhdistellä, tuottaa, muokata ja arvioida tietoa eri ympäristöissä ja 

tilanteissa erilaisten välineiden avulla. (POPS, 2014, 22.) Toisin sanoen monilu-

kutaitoa tulee harjoitella monimuotoisissa tekstiympäristöissä ja näin ollen myös 

media- ja internetympäristöissä. 

 

Monilukutaidon käsite näyttäytyykin yhtäältä laajana, mutta samalla ei ole ole-

massa yhtä selkeää määritelmää, jonka sisältöjä ei osittain löytyisi myös monilu-

kutaidon lähikäsitteistä. Toisaalta monilukutaito terminä voidaan myös nähdä kä-

sitteellisenä yhdistelmänä, joka osuvasti tiivistää monilukutaidon useat ulottuvuu-

det. Monilukutaidon ja medialukutaidon käsitteet voidaan myös nähdä sekä kes-

kenään rinnakkaisina että toisilleen alisteisina. Tämän tutkimuksen kannalta kes-

keistä onkin hahmottaa monilukutaito medialukutaitoa ohjaavana käsitteenä, sillä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) medialukutaitoa 

ja mediakasvatuksen toteutusta määritellään nimenomaan epäsuorasti monilu-

kutaidon kautta. Tämän tutkimuksen kannalta Grünthalin (2020) mainitsemista 

lukutaitojen osa-alueista keskeisimpiä ovat medialukutaito sekä digitaalinen ja vi-

suaalinen lukutaito. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS 

2014) monilukutaidon määritelmään kuuluvista osa-alueista erityisesti erilaisten 

viestien ja merkkijärjestelmien tulkitsemisen ja arvioinnin taito ovat keskeisiä 

sekä mediakasvatusta että medialukutaitoa tarkasteltaessa. 

 
2.1.2 Kriittinen medialukutaito 
 

Kriittinen medialukutaito käsitteenä liittyy kriittisen pedagogiikan perinteeseen, 

jossa koulutusta ja kouluja tarkastellaan kulttuuripoliittisessa ja historiallisessa 

kontekstissa sekä osana yhteiskuntaa. Näiden näkökulmien kautta pyritään ym-

märtämään vallan ja politiikan merkitystä osana koulujen toimintaa. (McLaren & 
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Giroux, 2001, 29.) Tässä tutkimuksessa kriittinen pedagogiikka taustoittaa kriitti-

sen mediakasvatuksen käsitettä. Kriittisyydellä viittaan ymmärrykseen siitä, ettei 

mikään laajan tekstikäsityksen mukainen mediateksti ole erillään ympäröivästä 

yhteiskunnasta, vaan tieto on aina yhteydessä myös valtaan (Aittola & Suoranta, 

2001, 13).  

 

Kriittiseen lukutaitoon liittyykin olennaisesti ymmärrys siitä, että teksti on sosiaa-

linen konstruktio (Kupiainen & Sintonen, 2009, 55). Opetussuunnitelman perus-

teissa (2014) kriittisen lukutaidon kehittäminen kuuluu monilukutaidon laaja-alai-

sen osaamisen tavoitteisiin ja oppilaita ohjataan tarkastelemaan tekstien erilaisia 

tarkoituksia ja tavoitteita sekä sitä, miten nämä vaikuttavat tekstin keinoihin, sillä 

erilaiset tekstit voivat niin välittää tietoa, luoda mielikuvia kuin markkinoida. 

(POPS, 2014, 156–157.) Medialukutaitoa tai kriittistä medialukutaitoa ei kuiten-

kaan mainita suoraan opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014). Koulujen 

mediakasvatus onkin perinteisesti keskittynyt viestin sisältöjen ja niiden luotetta-

vuuden arvioimiseen. Sisällön tulkitsemisen lisäksi tulisi kuitenkin pyrkiä arvioi-

maan myös tuottamisen kontekstia eli tekstin lähettäjän intentioita ja tekstiin pii-

lotettuja merkityksiä, jotka diskurssien kautta osaltaan luovat todellisuutta. (Rä-

sänen, 2015, 304–305.) 

 

Mediakasvatus taas lisää mediataitoja, ja mediakasvatuksella on myös yhteys 

kriittiseen medialukutaitoon. Esimerkiksi Kahne ja Bowyer (2016) havaitsivat tut-

kiessaan yli 2000 15–27-vuotiaan yhdysvaltalaisen kykyä arvioida sosiaalisessa 

mediassa jaettujen uutisten tarkkuutta, todenmukaisuutta ja luotettavuutta yhtey-

den mediakasvatuksen ja kriittisen arvioinnin taitojen välillä. Nuoret jotka ilmoitti-

vat saaneensa aiemmin paljon mediakasvatusta, kykenivät arviomaan sekä luo-

tettavien että asiavirheitä sisältävien uutisten todenmukaisuutta paremmin, 

vaikka ne olisivat olleet vastakkaisia heidän omien poliittisten näkemystensä 

kanssa. (Kahne & Bowyer, 2016, 28–30.) Jeong, Cho ja Hwang (2012) tarkaste-

livat yhteensä 51 kansainvälisen medialukutaitoon liittyvän interventiotutkimuk-

sen vaikuttavuutta ja havaitsivat, että suoraan mediaan liittyvät ja mediataitoja 

lisäävät tutkimukset olivat vaikuttavuudeltaan tehokkaampia kuin sellaiset inter-

ventiot, joissa ei tähdätty mediataitojen kehittämiseen vaan pyrittiin muuttamaan 

yksilön haitallista käytöstä median avulla. (Jeong ym., 2012, 464.) 
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Suomessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS 2014) velvoit-

tavat monilukutaidon laaja-alaisten osaamisen tavoitteiden kautta opettamaan 

kaikilla vuosiluokilla kriittistä lukutaitoa ja tiedon hankintaa, yhdistämistä sekä ar-

viointia mediaympäristöissä. Nämä taidot voidaankin nähdä edellytyksinä kriitti-

selle medialukutaidolle. Perinteisesti kriittistä medialukutaitoa on kuitenkin harjoi-

teltu enemmän yläkoulussa ja lukiossa, kun taas nuorempien oppilaiden media-

kasvatuksessa on keskitytty heidän suojelemiseensa mediaan potentiaalisesti liit-

tyviltä riskeiltä (Herkman, 2007, 12). 

 

Opetushallituksen ohjeissa (2017) tietokoneen, puhelimen ja muiden mobiililait-

teiden käytöstä koulussa huomautetaankin, että lasten verkkolaitteiden käyttöön 

liittyy tasapainoilu lasten suojelun sekä lasten osallisuuden välillä. Digitaalisen ja 

sosiaalisen median käyttö on keskeistä lasten ja nuorten tiedonsaannin sekä so-

siaalisen vuorovaikutuksen kannalta ja lapsille on turvattava yhdenvertaiset mah-

dollisuudet näiden käyttöön. Yhtäältä lapsia on kuitenkin suojeltava erilaisilta in-

ternetin käyttöön liittyviltä riskeiltä, kuten ikätasoon nähden sopimattomalta sisäl-

löltä ja kaikenlaiselta hyväksikäytöltä digitaalisissa ympäristöissä. (Francke, 

Heikkilä, Lahtinen, Tyrkkö & Vanttaja, 2017, 6.) Vaikka Opetushallituksen oh-

jeissa (2017) määritellään myös lasten oikeutta osallisuuteen, niin kuitenkin juuri 

suojelun näkökulmat painottuvat julkaisussa. Ohjeissa muun muassa korostuu 

se, että kouluissa tulee käsitellä oppilaiden kanssa sitä, millaista tietoa ja kuvia 

itsestään kannattaa jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, sillä internetissä 

julkaistu materiaali voi jäädä sinne ikuisesti. (Francke ym., 2017, 8.)  

 

Westerman, Daniel ja Bowman (2016) huomauttavatkin, opettajien asenteet so-

siaalista mediaa kohtaan voivat olla varsin negatiivisia. He selvittivät kyselytutki-

muksella 545 saksalaisen korkeakouluopiskelijan asenteita sosiaalista mediaa 

kohtaan ja sitä, mistä nämä asenteet kumpuavat. Valtaosa vastaajista suhtautui 

itse positiivisesti sosiaaliseen mediaan mutta raportoi opettajiensa suhtautuvat 

negatiivisesti sosiaaliseen mediaan sekä korostavan puheessaan siihen liittyviä 

huonoja puolia ja riskejä. (Westerman, Daniel & Bowman, 2016, 55–56.) Moni-

puolinen mediakasvatus on kuitenkin tänä päivänä erityisen tärkeää, sillä sosiaa-

lisessa mediassa informaation paikkansapitävyys ei ole taattua (Jeong ym., 
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2012). Koska yhä nuoremmat lapset käyttävät internettiä ja sosiaalista mediaa, 

ei pelkkä oppilaiden suojeleminen medialta ja median negatiivisten puolien esiin-

tuominen riitä tämän päivän mediakasvatukseksi, vaan kriittistä medialukutaitoa 

tulisi kehittää kaiken ikäisillä lapsilla heidän ikätasonsa mukaisesti. 

 

2.2 Lapset ja nuoret mediassa 
 
Yhteiskuntamme on vahvasti medioitunut ja tämä kehitys koskee myös lapsia. 

Erityisesti 2000-luvulla syntyneet ja sitä nuoremmat ovat muodostaneet vahvan 

suhteen digitaaliseen mediaan, sillä se on ollut olemassa koko heidän elinai-

kansa (Salasuo, Tarvanainen & Myllyniemi, 2021a, 59). Suomessa 97 %:lla kou-

luikäisistä lapsista on pääsy älypuhelimelle, ja suurimmalla osalla on käytössään 

oma puhelin. Lisäksi jopa 85 % suomalaisista lapsista ilmoittaa käyttävänsä in-

ternettiä päivittäin. (Smahel ym., 2020, 141.) Tutkimusta lasten median käytöstä 

ja mediataidoista on kuitenkin edelleen huomattavasti vähemmän kuin tutkimusta 

nuorten tai aikuisten median käytöstä ja mediataidoista (Huhtanen, 2016, 4).  

 

Toisaalta nykyisin lapset huomioidaan aktiivisena median käyttäjäryhmänä yhä 

enenevissä määrin, mikä näkyy muun muassa lapsille suunnattujen uutispalve-

luiden lisääntymisenä (Salasuo ym., 2021b, 97–98). Lisäksi vaikka monessa so-

siaalisen median sovelluksessa ikäraja on 13 vuotta, niin tosiasiassa myös nuo-

remmat lapset käyttävät niitä aktiivisesti. Esimerkiksi 10–14-vuotiaista suomalai-

sista 95 % käyttää WhatsAppia, 75 % Instagramia ja 72 % Snapchatia (Kohvakka 

& Saarenmaa, 2019). YouTubessa kommentoimista ja tykkäämistä varten tarvit-

tavan Google-käyttäjätilin ikäraja on 16 vuotta, mutta todellisuudessa myös huo-

mattavasti nuoremmat lapset ovat aktiivisia YouTuben käyttäjiä. Tosin on hyvä 

huomioida se, että monien sosiaalisen median sovellusten käyttöehdoissa mää-

ritellään, että suositusikärajaa nuoremmatkin lapset saavat käyttää sovelluksia 

huoltajan luvalla. 
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2.2.1 Lasten ja nuorten median käyttö 
 

Median merkitys lasten ja nuorten vapaa-ajan vietossa on myös lisääntynyt. Vuo-

den 2020 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa (Salasuo ym., 2021) havait-

tiin, että medialla on yhä suurempi rooli lasten ja nuorten vapaa-ajan vietossa 

verrattuna edelliseen vuonna 2015 tehtyyn lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuk-

seen. Median käyttö koettiin julkisuuden henkilöiden seuraamista lukuun otta-

matta kaikilla tutkimuksessa kysytyillä median käyttötavoilla; yhteydenpito ystä-

viin, tiedonhaku, yhteydenpito muihin ihmisiin, ajankulu ja viihde, mahdollisuus 

omaan aikaan, itsensä ilmaisu, asioihin vaikuttaminen sekä median käyttö har-

rastuksen tukena, tärkeämmäksi kuin vuonna 2015. (Salasuo ym., 2021a, 62). 

Vuoden 2020 lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus toteutettiin haastattelemalla 

puhelimitse 1402 manner-Suomessa asuvaa 7–25-vuotiasta lasta ja nuorta. 

 

Vapaa-aikatutkimuksessa 2020 (Salasuo ym., 2021) selvitettiin myös, mitkä syyt 

tekivät median käytöstä erityisen tärkeää 15–29-vuotiaille. Vastaajien mukaan 

tärkeimmät syyt median käytölle olivat yhteydenpito ystäviin (79 %) sekä tiedon-

haku (74 %). Ajankohtaisten asioiden seuraamisen itselleen hyvin tärkeäksi koki 

58 % vastanneista, mutta hieman yllättäen mediaa ei pidetty tärkeänä asioihin 

vaikuttamisen välineenä, ja vain neljäsosalle vastanneista nuorista asioihin vai-

kuttaminen oli erityisen tärkeä syy käyttää mediaa. Toisin sanoen median ja eri-

tyisesti sosiaalisen median käyttö on Suomessa asuville nuorille ennen kaikkea 

viihdettä ja sosiaalista yhteydenpitoa, eikä niinkään poliittista tai yhteiskunnallista 

toimintaa. Toisaalta sukupuolten välillä havaittiin eroja median käytön tavoissa. 

Tytöille ajankohtaisten asioiden seuraaminen mediassa ja itsensä ilmaisu oli tär-

keämpää, kun taas pojille oli tärkeämpää ajankulu ja viihde sekä mahdollisuus 

olla omassa rauhassa. (Salasuo ym., 2021a, 50–62.) Myös Smahel ym. (2020) 

havaitsivat eroja suomalaisten tyttöjen ja poikien internetin käytössä. Tytöt käyt-

tivät sosiaalista mediaa kommunikaation välineenä ja jakoivat sisältöjä niille, jotka 

jo kuuluivat heidän kaveripiiriinsä, kun taas pojat pelasivat enemmän digitaalisia 

pelejä ystäväpiiriinsä kuulumattomien kanssa kansainvälisillä foorumeilla sekä 

kuluttivat digitaalista sisältöä eri sosiaalisen median alustoilla ja sovelluksissa 

kuin tytöt. Erityisesti12-vuotiaat ja sitä vanhemmat tytöt käyttävät internettiä 
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aktiivisesti älypuhelimillaan, kun taas pojat suosivat internetin käytössä tietoko-

netta tai pelikonsolia. (Smahel ym., 2020, 141.) 

 

Valitettavasti nuorempien vastaajien osalta ei ole yhtä tarkkaa tutkimustietoa me-

dian käytön tavoista tai median käytön syistä. Vapaa-aikatutkimuksessa 2020 

(Salasuo ym., 2021) 7–14-vuotiaiden median käyttöä tarkasteltiin yhdessä van-

hempien kanssa ja havaittiin, että yleisin lapsen ja vanhempien yhteinen median 

käytön muoto oli television katselu. Yhdessä lukeminen taas oli yleisintä 7–9-

vuotiaille ja heidän vanhemmilleen. Internetin käyttö yhdessä vanhempien 

kanssa taas oli yleisempää 10–14-vuotiaille kuin 7–9-vuotiaille, mikä johtunee 

siitä, että varhaisnuoret viettävät ylipäätänsä enemmän aikaa internetissä ja in-

ternettiä myös hyödynnetään opetuksessa enemmän peruskoulun ylemmillä luo-

killa. (Salasuo ym., 2021a, 64-65.) Tulosten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä 

johtopäätöksiä nuorempien lasten itsenäisestä median käytöstä tai sen syistä.  

Kuitenkin Smahelin ym. (2020, 141) mukaan suurin syy suomalaisten 12–16-vuo-

tiaiden lasten internetin käytölle on viihtyminen ja tylsyyden välttäminen. 

 

Toisaalta jo alle 15-vuotiaat käyttävät internettiä monipuolisesti, ja heidän toimin-

tansa verkkoympäristöissä ovat viihteellisten lisäksi sosiaalisia ja osallistuvia. 

Alle 15-vuotiaat  myös seuraavat aktiivisesti muiden tuottamia sisältöjä sosiaali-

sessa mediassa, ”tykkäävät” ja kommentoivat, vaalivat sosiaalisia suhteita, pe-

laavat sekä hakevat tietoa. Sen sijaan on harvinaisempaa, että he itse tuottaisivat 

sisältöä tai osallistuisivat julkisiin keskusteluihin. (Salasuo ym., 2021b, 97.) Aiem-

man tutkimuksen perusteella myös tiedetään, että suurimmalla osalla lapsista 

median sisältöjen kulutus alkaa jo vauva- tai taaperoiässä ohjelmien katselemi-

sella ja digitaalisten pelien pelaamisella esimerkiksi vanhempien älylaitteilla 

(Huhtanen, 2016, 8). Jo vuoden 2015 lasten ja nuorten vapaa-aika tutkimuksessa 

havaittiin, että 7–9-vuotiaista lapsista 91 % käytti internettiä sekä 96 % pelasi 

digitaalisia pelejä älypuhelimella tai tietokoneella lähes päivittäin (Merikivi, Mylly-

niemi & Salasuo, 2016, 20). Huhtanen (2016, 9)  taas huomauttaa, että 10–12-

vuotiaiden varhaisnuorten median käyttö internetissä alkaa laajentua sosiaali-

seen mediaan. Saman huomion on tehnyt Pääjärvi (2012, 64), joka esittää vii-

dennen luokan nivelvaiheeksi, jolloin median käytön tavat alkavat muuttua lasten 

median käytön tavoista kohti nuorten mediakäyttäytymistä. 
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Kansainvälisessä EU Kids Online 2020 -tutkimuksessa havaittiin, että internetin 

käyttäminen älypuhelimen välityksellä on lapsille yleisin tapa käyttää internettiä. 

EU Kids Online -tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 2017–2019, ja se kattaa 

yhteensä 25 000 9–16-vuotiasta lasta 19 eri Euroopan Unioniin kuuluvasta tai 

muusta Euroopan maasta. Aineiston perusteella havaittiin, että lasten median 

käyttö on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana ja erityisesti YouTuben 

käyttämisestä on tullut suosittua 9–16-vuotiaiden keskuudessa. Lasten sosiaali-

sen median käyttö on myös siirtynyt kansallisilta verkkofoorumeilta enemmän In-

stagramiin ja muihin kansainvälisiin suuriin verkkosovelluksiin. (Smahel ym., 

2020, 6.) Valtaosa tutkimukseen osallistuneista lapsista ilmoitti käyttävänsä inter-

nettiä älypuhelimellaan päivittäin tai lähes päivittäin. Suomessa 12–14-vuotiaista 

79 % ja 15–16-vuotiaista 88 % ilmoittaa käyttävänsä internettiä älypuhelimellaan 

monta kertaa päivässä tai jopa jatkuvasti. Vastaavaa aineistoa ei ole valitettavasti 

kerätty 9–11-vuotialta suomalaisilta. (Smahel ym., 2020, 21.) Tosin Tilastokes-

kuksen vuoden 2017 selvityksen mukaan 10–14-vuotiaista suomalaisista 99 % 

käyttää älypuhelinta päivittäin ja noin 70 % seuraa sosiaalista mediaa päivittäin 

(Kohvakka & Saarenmaa, 2019). 

 

2.2.2 Lasten ja nuorten mediataidot 
 

Mediataidot ovat yhteydessä median käyttöön: lapset, jotka käyttävät enemmän 

internettiä ja kuluttavat mediasisältöjä, ovat myös taidoiltaan kehittyneempiä. Toi-

sin sanoen internetin käytön määrällä on positiivinen yhteys taitoihin käyttää in-

ternettiä. (Haddon ym., 2020; Livingstone ym., 2011; Smahel ym., 2020.) Kuiten-

kaan kaikki internetin käyttö ei lisää digi- tai mediataitoja yhtä paljon, vaan suurin 

vaikutus mediataitojen kehittymiselle on erilaisten aktiviteettien määrällä interne-

tissä, luottamuksella omiin kykyihin sekä kokemuksella siitä, että internetin käyttö 

on turvallista. Sen sijaan internetin käytön rajoittamisen vanhempien toimesta on 

havaittu vaikuttavan negatiivisesti lasten mediataitojen kehittymiseen. (Masche-

roni ym., 2020, 41.) Toisaalta esimerkiksi mielenterveyden ongelmien sekä äly-

puhelin- tai internetriippuvuuden kehittymisen näkökulmasta lasten ja nuorten 

median käytön rajoittaminen voi olla hyvinkin perusteltua (Kaess, 2020; Kim ym., 

2019; Liu, Lin, Pan & Lin, 2016). 
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Haddon ym. (2020) tutkivat meta-analyysissaan yhteensä 110 lasten ja nuorten 

digitaalisia taitoja käsittelevää tutkimusta ympäri maailmaa vuosilta 2010–2020. 

He jaottelivat digitaaliset taidot vuorovaikutustaitoihin, ohjelmointi- ja koodaustai-

toihin, tuottamistaitoihin, joihin voidaan laskea kuuluvaksi sekä perinteinen teks-

tin editointi että myös monipuolisesti sisällöntuottamisen taitoja eri sosiaalisen 

median alustoilla, sekä tiedonhaun taitoihin, joihin kuuluu myös tiedon luotetta-

vuuden arviointi. Tutkimuksessa havaittiin, että lasten ja nuorten digitaaliset tai-

dot paranevat iän myötä ja tämä pätee niin konkreettisiin laitteiden käyttötaitoihin, 

turvataitoihin kuin medialukutaitoonkin. Kuitenkaan saatavilla ei ole tutkimusta 

siitä, miksi vanhempien lasten digitaidot ovat parempia tai mikä on kaikkein opti-

maalisin ikä oppia näitä taitoja. Sukupuolten välillä taas havaittiin ero siinä, että 

itsearvioinneissa pojat arvioivat digitaitonsa paremmiksi kuin tytöt, mutta osaa-

mista mittaavissa testeissä ei sukupuolten välillä havaittu eroa. (Haddon ym., 

2020, 27–28, 39, 111.)  

 

Vertaisoppiminen ja -opettaminen sekä tietotekniikan käyttäminen yhdessä ka-

vereiden kanssa lisää lasten digitaitoja. Lisäksi koulun käyminen kaupunkimai-

sella alueella on yhteydessä parempiin taitoihin. Myös kotona saatavilla olevan 

tietotekniikan määrällä on yhteys parempiin digitaitoihin. Kuten edellä todettiin, 

on digitaalisten taitojen ja internetin käytön laajuuden välillä positiivinen korrelaa-

tio. Näiden välinen korrelaatio näyttäytyy erityisen vahvana tarkasteltaessa kriit-

tistä ajattelua ja kansalaistoimintaa verkkoympäristöissä. Myös kommunikointi 

muiden kanssa internetissä sekä koulutöiden tekeminen verkkoympäristöissä voi 

lisätä joitain digitaitoja, muttei kuitenkaan suoraviivaisesti kaikkia taitoja. Sen si-

jaan digitaaliset oppimistehtävät näyttävät lisäävän suoraan mediataitoja. Ehkä 

hieman yllättäen myös pelaamisella ja sosiaalisen median aktiivisella käytöllä oli 

vahva yhteys parempiin digitaitoihin, mikä voi haastaa yleistä näkemystä siitä, 

että nämä ovat lapsille turhaa ajanvietettä. (Haddon ym., 2020, 70, 112–113.) 

 

Vielä yleisiä digi- tai mediataitojakin vähemmän on selvitetty lasten ja nuorten 

kriittisiä medialukutaitoja. Kiili, Leu, Marttunen, Hautala ja Leppänen (2018) tutki-

vat yhteensä 426 suomalaisen 12–13-vuotiaan kykyä arvioida kahta internetläh-

dettä. Toinen näistä oli akateeminen teksti energiajuomien terveysvaikutuksista 
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ja toinen energiajuomamainos. Tutkijat havaitsivat, että erityisesti kaupallisen si-

sällön erottaminen ei-kaupallisesta, ja sisältöjen luotettavuuden kriittinen arviointi 

on haastavaa vielä alakoulun viimeisillä luokilla oleville oppilaille. Vain puolet tut-

kimukseen osallistuneista kyseenalaisti asiantuntijakielellä kirjoitetun mainos-

tekstin luotettavuuden, vaikka tekstissä oli mukana logoja ja muita mainokseen 

viittaavia elementtejä. Luotettavuuden arviointiakin huomattavasti haastavampaa 

oppilaille oli mainostekstin tarkoituksen tunnistaminen, ja vain 19 % tutkimukseen 

osallistuneista tunnisti mainostekstin kaupalliset tavoitteet. Tutkimuksen mukaan 

osa 12–13-vuotiaista pystyi arvioimaan kriittisesti erilaisia internetpohjaisia teks-

tejä, mutta osalla ei ollut lainkaan kykyä näiden kriittiseen arviointiin. Tämä onkin 

todellinen ongelma, sillä mikäli lapsella tai nuorella on heikot taidot arvioida teks-

tien luotettavuutta ja tarkoitusperiä, voi heitä olla helppo johtaa harhaan. (Kiili ym., 

2018, 549–550.) Erityisen haasteellisena tämä voidaan nähdä sosiaalista mediaa 

käytettäessä, sillä siellä väärä informaatio leviää helposti ja nopeasti suurillekin 

yleisöille (Jang & Kim, 2018, 295). 

 

Toisaalta yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on havaittu, että jo 12-vuotialla on 

valmiuksia erottaa median välittämiä stereotypioita sekä kykyä arvioida kriittisesti 

ongelmia, joita ihmisten stereotyyppiseen esittämiseen liittyy. Tutkimuksessa op-

pilaille näytettiin videopätkiä elokuvista, televisiosarjoista sekä tositelevisio-ohjel-

mista, joissa henkilöä kuvattiin rotuun, etniseen alkuperään tai sukupuoleen liit-

tyvien stereotypioiden kautta. Yhteensä 17 oppilaalle näytettiin videokatkelmia 

ajankohtaisista ohjelmista ja elokuvista, joten niiden sisältö oli oppilaille todennä-

köisesti tuttua, kun taas 13 oppilaalle näytetyt videokatkelmat olivat vanhemmista 

ohjelmista, joita oppilaat todennäköisesti eivät tunteneet. Oppilaat saivat itse va-

lita, mitä katkelmaa ja sen esittämää stereotypiaa he tahtoivat käsitellä, ja kirjoit-

tivat näiden pohjata tekstin. Suurin osa osallistujista käsitteli teksteissään suku-

puoleen liittyviä stereotypioita. Vanhempia mediasisältöjä arvioineista kukaan ei 

valinnut käsiteltäväksi rotuun tai etnisyyteen liittyviä stereotypioita, kun taas uu-

dempia mediasisältöjä tarkastelleista oppilaista neljä valitsi käsittelyyn näitä tee-

moja. Lopulliseen analyysiin sisällytettiin vain rotuun ja etnisyyteen liittyvät tulkin-

nat ja näistä kirjoittaneita oppilaita haastateltiin. Tulosten perusteella voidaan to-

deta, että kouluissa tulisi käsitellä median välittämiä stereotypioita ja käyttää 
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niiden kriittisessä arvioinnissa tukena materiaalia, joka on oppilaille tuttua ja jo-

hon he voivat samaistua. (Scharrer & Ramasubramanian, 2015, 182–183.)  

 

Australialaistutkimuksessa taas havaittiin, että vain reilu kolmasosa 8–16-vuoti-

aista koki osaavansa erottaa valeuutisen (fake news) paikkansa pitävästä uuti-

sesta, ja lähes yhtä moni ilmoitti, ettei erota näitä toisistaan lainkaan (Notley, De-

zuanni, Zhong & Howden, 2017, 21). Lisäksi vain 10 % tutkimukseen osallistu-

neista ilmoitti pyrkivänsä tarkistamaan usein, oliko joku internetissä julkaistu uu-

tisartikkeli totta vai ei, ja jopa puolet ilmoitti tarkistavansa uutisen paikkansapitä-

vyyden harvoin tai kertoi, ettei tarkista uutisen paikkansapitävyyttä koskaan. 13–

16-vuotiaat kokivat erottavansa paikkansapitävän uutisen tekaistusta useammin 

kuin 8–12-vuotiaat ja vanhemmat lapset myös ilmoittivat tarkistavansa uutisten 

todenperäisyyttä nuorempia useammin. (Notley ym., 2017, 20–21.)  

 

Livingstone (2014) tarkasteli, miten lapset itse kokevat sosiaalisen median käyt-

tönsä, medialukutaitonsa sosiaalisessa mediassa sekä sosiaaliseen mediaan liit-

tyvät riskit ja mahdollisuudet. Analyysiin sisällytettiin haastatteluaineistoa, joka oli 

kerätty 9–16-vuotiailta lapsilta Tšekistä, Romaniasta, Espanjasta sekä Isosta-Bri-

tanniasta. Nuorimmilla tutkimukseen osallistuneilla eli 9–11-vuotialla oli ylipää-

tänsä heikot sosiaalisen median käyttötaidot. He kokivat hankalaksi määritellä, 

mikä internetissä on totta ja luotettavaa, minkä lisäksi heidän haastatteluissaan 

korostui puhe sosiaalisen median riskeistä. Vanhemmat myös rajoittivat 9–11-

vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä, ja nuorimmat lapset käyttivätkin internet-

tiä lähinnä pelien pelaamiseen ja videoiden katsomiseen, eivätkä juuri käyttäneet 

internettiä vuorovaikutteisesti ikäistensä kanssa. Sen sijaan 11–13-vuotiaille so-

siaalisen median käyttö oli osa heidän tavallista arkeaan, ja he myös halusivat 

itse päättää sen käytöstä, vaikka vanhemmat pyrkivät rajoittamaan myös heidän 

sosiaalisen median käyttöään. Suurin motivaatio sosiaalisen median käytölle oli 

sen hauskuus, ja 11–13-vuotiaat muun muassa pelasivat useiden pelaajien yh-

teisiä pelejä ja tuottivat itse sisältöä eri sosiaalisen median alustoille. He myös 

kohtasivat 9–11-vuotiaita useammin ikäviä tilanteita ja olivat tietoisempia interne-

tin käyttöön liittyvistä riskeistä. Lisäksi he kertoivat riitelevänsä ystäviensä kanssa 

sosiaalisessa mediassa, mikä todennäköisesti liittyy sekä runsaampaan interne-

tin käyttöön, että esiteinien sosiaaliseen kehitykseen. Vanhimmat haastatellut eli 
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14–16-vuotiaat taas käyttivät sosiaalista mediaa varsin sujuvasti, ja heidän me-

dialukutaitonsa sosiaalisessa mediassa olivat parempia kuin nuoremmilla lap-

silla. (Livingstone, 2014, 296–302.) 

 

Myös edellä mainitussa EU Kids Online 2020 -tutkimuksessa analysoitiin 12–16-

vuotiaiden digitaalisia taitoja. Digitaidot jaoteltiin tutkimuksessa viiteen eri osa-

alueeseen: sosiaalisiin taitoihin internetissä, tuottamistaitoihin, älypuhelimen 

käyttötaitoihin sekä teknisiin taitoihin, joihin sisällytettiin myös turvataitoja ja tie-

donhakutaitoja, joiden yhteydessä arvioitiin kykyä tiedon luotettavuuden arvioin-

tiin. Tutkimukseen osallistuneet vastasivat taitoja mittaaviin väittämiin, joiden 

pohjalta taitoja arvioitiin. Yleisiä digitaitoja taas mitattiin asteikolla nollasta kym-

meneen laskemalla keskiarvo kaikkien tutkittujen digitaitojen osa-alueista. Suo-

malaisten vastaajien yleisten digitaitojen keskiarvo oli 7,6, mikä oli myös tutkittu-

jen Euroopan maiden yhteenlaskettu keskiarvo. (Smahel ym., 2020, 35–37.) Toi-

sin sanoen, eurooppalaisten lasten digitaidot olivat keskimäärin hyviä ja suoma-

laisten lasten taidot olivat samaa tasoa muissa maissa asuvien ikätovereidensa 

kanssa. Lisäksi kaikissa EU Kids Online 2020 -tutkimukseen osallistuneissa 

maissa lasten tekniset sekä sosiaaliset taidot olivat keskimäärin hyviä. Sen sijaan 

osaaminen tiedonhakutaidoissa vaihteli suuresti maittain. On kuitenkin hyvä 

muistaa, että tutkimuksessa taitoja tarkasteltiin lasten itsearviointien kautta, eikä 

lasten tosiasiallista osaamista testattu. 

 

Suomalaisista lapsista 71 % oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että on help-

poa tarkistaa, onko jokin internetistä löydetty tieto totta vai ei, ja siitä, että väit-

tämä ”on helppoa valita oikeat hakusanat tiedonhakuun internetissä” pitää paik-

kansa. Tulos oli selvästi tutkittujen Euroopan maiden parhaita. Kuitenkin suoma-

laisten lasten itsearvioinnilla ilmoitetut taidot vaihtelivat suuresti sukupuolen mu-

kaan, sillä 40 % suomalaisista pojista koki tiedon luotettavuuden arvioinnin erit-

täin tai melko helpoksi, kun taas tytöistä näin arvioi vain 23 %. Ylipäätänsä pojat 

arvioivat taitonsa paremmiksi kaikilla muilla osa-alueilla paitsi sosiaalisissa tai-

doissa, sillä vaikka jopa 68 % suomalaista lapsista oli täysin samaa mieltä siitä, 

että he tietävät mitä tietoja heidän kannattaa tai ei kannatta jakaa internetissä, oli 

tytöistä vielä useampi tätä mieltä. (Smahel ym., 2020, 40–41.) Voidaankin pohtia, 

johtuvatko erot tyttöjen ja poikien mediataidoissa kasvatuksellisista eroista eli 
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varoitellaanko tyttöjä internetin vaaroista enemmän kuin poikia. Toisaalta sekä 

Salasuo ym. (2021) että Smahel ym. (2020) havaitsivat poikien ja tyttöjen median 

ja internetin käytön tapojen eroavan toistaan muun muassa siten, että tytöt käyt-

tävät enemmän sosiaalista mediaa ja pojat taas pelaavat enemmän digitaalisia 

pelejä, joten voi myös olla mahdollista, että he näin ollen oppivat eri taitoja. 

 

EU Kids Online -tutkimuksessa vastaukset jaoteltiin ikäryhmittäin, jolloin havait-

tiin, ettei suomalaisten 12–14-vuotiaiden ja 15–16-vuotiaiden taitojen välillä ollut 

merkittäviä eroja. Kuten jo edellä on todettu, ei aineistoa 9–11-vuotiaiden media-

taidoista valitettavasti ole saatavilla. Sen sijaan se tiedetään, että internetin käy-

tön määrät eroavat koulutehtävien tekemisessä eri ikäisillä: 12–14-vuotista 15 % 

ilmoitti käyttävänsä internetiä koulutehtävien tekemiseen lähes päivittäin tai use-

ammin, kun taas 15–16-vuotiaista näin vastasi 23 %. Yllättävästi nämä osuudet 

ovat pienemmät kuin muissa tutkituissa maissa. Voidaankin pohtia, tulisiko kou-

lujen opetuksessa käyttää enemmän internettiä, jotta nuorten mediataidot kehit-

tyisivät paremmiksi. (Smahel ym., 2020, 33–43.) Tosin on kuitenkin huomattava, 

että tutkimuksen aineisto on kerätty ennen koronapandemiaa, josta seurannei-

den etäopetusjaksojen myötä digilaitteiden ja digitaalisten oppimisympäristöjen 

käytön määrä opetuksessa on Suomessa lisääntynyt huomattavasti. 

 

Koulun rooli mediataitojen oppimisessa ei myöskään ole yksiselitteisesti myön-

teinen, vaan formaalin opetuksen ja digitaalisten taitojen välinen yhteys on epä-

selvä. Kouluopetus voi nimittäin yhtäältä parantaa, mutta myös jopa heikentää 

lasten digi- ja mediataitoja. (Haddon ym., 2020, 112.) Sintosen (2012) mukaan 

opettajan arvot ja asenteet nousevat tässä merkittäväksi tekijäksi, sillä ne vaikut-

tavat vahvasti opiskeluun ja oppimiseen. Medialukutaidon kehittymisen kannalta 

onkin olennaista, millainen opettajan oma suhde mediaan on. Lisäksi merkitystä 

on sillä, miten medialukutaitoja opetuksessa harjoitellaan. Esimerkiksi opiskelu 

erilaisten projektien kautta voi lisätä oppilaiden yhteisöllisyyden kokemusta, mikä 

tekee oppimiskokemuksesta mielekkään, ja tämä puolestaan edistää kriittisen lu-

kutaidon kehittymistä. (Sintonen, 2012, 59–60.) Ylipäätänsä voidaan kuitenkin to-

deta, että nuorempien lasten kyky arvioida tiedon luotettavuutta on keskimäärin 

heikompaa kuin vanhemmilla lapsilla, mikä tulisi ottaa huomioon opiskeltaessa 
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medialukutaitoja. Lisäksi tarvittaisiin enemmän tutkimusta alle 12-vuotiaden las-

ten medialukutaidosta sekä mediataidoista ylipäätänsä. 

 

2.2.3 Lasten ja nuorten median käyttöön liittyvät riskit 
 

Lasten median käyttöön, ja erityisesti sosiaalisen median käyttöön, liittyvät tutki-

mus on usein keskittynyt kartoittamaan lasten median käyttöön liittyviä riskejä 

(Huhtanen, 2016, 4; Kaess, 2020, 199). Median käytön, mediataitojen ja median 

käyttöön liittyvien riskien suhde toisiinsa on kuitenkin kompleksinen. Mitä enem-

män lapsi tai nuori käyttää internettiä, sitä todennäköisemmin hän altistuu joillekin 

siihen liittyville riskeille. Toisaalta taas internetin runsas käyttö vahvistaa digi- ja 

mediataitoja. (Haddon ym., 2020; Livingstone ym., 2011; Mascheroni ym., 2020.) 

Lapset ja nuoret, joilla on paremmat digitaidot, osaavat yleensä myös hallita pa-

remmin digitaaliseen mediaan liittyviä riskejä ja suojella yksityisyyttään interne-

tissä. Kaikki mediataidot eivät kuitenkaan suojaa yhtäläisesti riskeiltä, vaan eri-

tyisesti kyky kriittiseen ajatteluun sekä ymmärrys mediasta ja siihen liittyvistä ris-

keistä auttaa lapsia suojautumaan mediaan riskeiltä ja ylipäätänsä vähentää hei-

dän altistumistaan internetin riskeille. (Haddon ym., 2020, 113.) Toisaalta taitojen 

ohella myös lapsen tai nuoren henkilökohtaiset ominaisuudet voivat vaikuttaa al-

tistumiseen median riskeille. Esimerkiksi lapsilla, joilla on emotionaalisia ongel-

mia, on havaittu olevan suurempi riski altistua internetin riskeille, ja tämä riski 

kasvaa entisestään, mikäli lapsen digitaidot ovat hyvät. (Mascheroni ym., 2020, 

42.) Vanhemmat lapset myös altistuvat nuorempia useammin median riskeille, 

mikä kuitenkin on todennäköisesti yhteydessä runsaampaan median käyttöön 

eikä niinkään mediataitoihin. Toisaalta nuoremmille lapsille myös neuvotaan 

enemmän turvallista internetin käyttöä, ja vanhemmat myös rajoittavat 9–11-vuo-

tiaiden sosiaalisen median käyttöä enemmän kuin vanhempien lasten. (Smahel 

ym., 2020, 8.) 

 

EU Kids Online 2020 -tutkimuksessa kartoitettiin myös lasten negatiivisia koke-

muksia internetin käytöstä. Kielteiset kokemukset vaihtelivat teknisistä ongel-

mista mahdollisesti vakavaakin haittaa aiheuttaviin tilanteisiin. Lasten interne-

tissä kohtaamien ikävien tilanteiden määrä oli noussut edelliseen, vuonna 2010 

toteutettuun EU Kids Online -tutkimukseen verrattuna, ja kohdemaasta riippuen 
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7–45 % lapsista raportoi kohdanneensa edellisen vuoden aikana internetissä jo-

tain, mikä oli harmittanut heitä. Näin ollen keskimäärin joka neljäs lapsi kaikissa 

tutkimukseen osallistuneissa maissa oli kohdannut jotain ikävää tai harmittavaa 

internetissä. On kuitenkin otettava huomioon se, että lasten raportoimat heitä in-

ternetissä harmittaneet asiat vaihtelivat lievistä teknisistä ongelmista aina vaka-

viin tilanteisiin kuten nettikiusaamiseen tai lapsille sopimattomiin sisältöihin. Tut-

kimuksen mukaan vanhemmat lapset tietävät paremmin, miten reagoida, mikäli 

he kohtaavat netissä sellaista käyttäytymistä tai sisältöä, josta eivät pidä, kun 

taas 9–11-vuotiaista vain keskimäärin vain hieman yli puolet sanoivat tietävänsä, 

kuinka toimia. Negatiivisten kokemusten jälkeen suurin osa lapsista kertoi niistä 

vanhemmille tai ystävilleen, mutta keskimäärin vain 5 % ilmoitti kertoneensa ko-

kemuksistaan koulussa. (Smahel ym., 2020, 46–50.) 

 

Median käytön määrään liittyvät riskit 

 

Lasten internetin käytön yhteydessä ollaan usein erityisen huolissaan käytön 

määrästä, ja monet vanhemmat tai opettajat saattavat kokea lasten olevan suo-

rastaan ”riippuvaisia” internetistä tai älylaitteista. Tutkimuksen valossa tämä huoli 

ei kuitenkaan ole aiheellinen, sillä EU Kids Online 2020 -tutkimuksessa selvitettiin 

lasten liiallista internetin käyttöä ja tulosten perusteella vain harva vastanneista 

raportoi liiallista käyttöä. Liiallista internetin käyttöä mitattiin viidellä eri väittä-

mällä: ”olen jättänyt syömättä tai nukkumatta internetin käytön takia”, ”minua on 

ärsyttänyt, jos en ole voinut käyttää internettiä”, ”olen huomannut viettäväni aikaa 

internetissä silloinkin, kuin se ei oikeasti kiinnosta minua”, ”olen viettänyt liian vä-

hän aikaa perheen, ystävien tai koulutehtävien parissa internetin käytön vuoksi” 

ja ”olen yrittää vähentää internetin käyttöäni, mutta se ei ole onnistunut”. Kaikilla 

viidellä kriteereillä mitattuna liiallista internetin käyttöä ilmeni vain 2 %:lla vastaa-

jista muutamissa tutkimukseen osallistuneissa maissa, kun taas kohdemaasta 

riippuen 64–92 % vastanneista ei raportoinut lainkaan ongelmallista internetin 

käyttöä. (Smahel ym., 2020, 78.) Tosin on huomattava, että myös liiallista inter-

netin käyttöä mitattiin itsearvioinneilla. 

 

Älypuhelimien ja sosiaalisen median yleistymisen seurauksena syntynyt huoli nii-

den vaikutuksista lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja kehitykselle onkin 
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tutkimuksen valossa myös perusteltu. Esimerkiksi yli 4000 osallistujaa sisältä-

neessä etelä-korealaisessa lääketieteellisissä tutkimuksessa havaittiin yhteys 

älypuhelimien liiallisen käytön ja mielenterveyden ongelmien välillä (Kim ym., 

2019). Lisäksi runsaan sosiaalisen median käytön on havaittu vaikuttavan nega-

tiivisesti nuorten mielenterveyteen (Kaess, 2020, 199). Kansainvälisessä lääke-

tieteellisessä tutkimuksessa on myös tehty havaintoja siitä, että nuorilla voi esiin-

tyä sellaista ongelmallista internetin ja älypuhelimen käyttöä, joka täyttää riippu-

vuuden määritelmän (Liu ym., 2016, 4). Smahel ym. (2020, 77–78, 81) huomaut-

tavatkin, että vanhempien ja kasvattajien kannattaisi jatkossa keskustella yh-

dessä lasten kanssa internetin käytön määrästä ja sopivista rajoista. Yleisesti ot-

taen ei myöskään tulisi puhua riippuvuudesta silloin, kun kyseessä ei ole todelli-

nen addiktio. Lisäksi vaikka EU Kids Online 2020 -tutkimuksen perusteella lasten 

internetin käytön määrästä ei varsinaisesti tarvitsisi olla huolissaan, voivat lapset 

kohdata monia muita ongelmia ja riskejä internetvälitteisessä mediassa. 

 

Tietoturvaan liittyvät riskit ja taloudelliset riskit 

 

Kuten aiemmin on esitetty, on 12–13-vuotiaiden vaikeaa erottaa kaupallista sisäl-

töä ei-kaupallisesta (Kiili ym., 2018). Lasten ja nuorten median käyttöön voikin 

liittyä myös taloudellisia riskejä, mikäli lapsi ei hahmota rahan käytön määrää ja 

seurauksia tai internetissä tehtävien sopimusten sitovuutta (Livingstone ym., 

2011, 30; Smahel ym., 2020, 69). Lisäksi lapset voivat tulla aikuisia helpommin 

huijatuksi internetissä tai sosiaalisessa mediassa (Lee, 2018, 465). EU Kids On-

line 2020 -tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että keskimäärin vain 3 % kaikista 

tutkimukseen vastanneista oli menettänyt rahaa tultuaan huijatuksi internetissä, 

ja keskimäärin 7 % vastanneista raportoi käyttäneensä mielestään liikaa rahaa 

internetissä esimerkiksi digitaalisiin peleihin viimeisen vuoden aikana (Smahel 

ym., 2020, 69–70). Tosin tässäkin tulee ottaa huomioon se, että kokemus liialli-

sesta rahankäytöstä voi olla hyvin subjektiivinen. 

 

Taloudellisia riskejä huomattavasti yleisempi ja vakavampi ongelma ovatkin tie-

tojen väärinkäyttöön liittyvät riskit. Yleisin näihin liittyvä ongelma näyttää EU Kids 

Online 2020 -tutkimuksen perusteella olevan virukset ja haittaohjelmat. Tutkimuk-

seen vastanneista lapsista keskimäärin 14 % kaikissa osallistuneissa maissa oli 
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saanut haittaohjelman laitteelleen viimeisen vuoden aikana. Keskimäärin 11 % 

vastaajista taas oli kokenut, että heidän henkilökohtaisia tietojaan oli käytetty 

väärin internetissä, ja alle kymmenesosaa vastaajista oli muuten huijattu tai 

heistä oli luotu ikäviä valheellisia nettisivuja tai käyttäjäprofiileja. Valitettavasti 

Suomessa tietojen väärinkäyttöön ja taloudellisiin riskeihin liittyvää tutkimusai-

neistoa ei ollut kerätty yhtä laajasti kuin muissa tutkituissa maissa. Keskimäärin 

suomalaiset tutkimukseen osallistuneet 12–16-vuotiaat olivat kohdanneet tieto-

jen väärinkäyttöä tai saaneet viruksen laitteellensa hieman harvemmin kuin ikäi-

sensä tutkituissa maissa keskimäärin. (Smahel ym., 2020, 70–73.) 

 

 Ikätasolle sopimattomat sisällöt mediassa 

 

Merkittävä lasten median käyttöön liittyvä riski voi myös olla lapsille sopimattomat 

sisällöt mediassa. Sopimattomat sisällöt voivat aiheuttaa ahdistusta, mielipahaa 

tai ongelmia hyvinvoinnille ja esimerkiksi väkivaltaisen sisällön näkeminen voi li-

sätä aggressiivista käyttäytymistä (Livingstone & Hargrave, 2006, 36). Sosiaali-

sessa mediassa haitalliselle sisällölle altistumisella on myös havaittu olevan yh-

teys nuorten aikuisten päihteiden käyttöön sekä haitalliselle käytökselle esimer-

kiksi väkivaltaisuuteen, itsetuhoisuuteen ja syömishäiriöihin liittyen (Branley & 

Covey, 2017, 285-286). EU Kids Online 2020 -tutkimuksessa (Smahel ym., 2020) 

selvitettiin myös haitallisten sisältöjen kohtaamista internetissä sekä sitä, kuinka 

usein lapset kohtasivat tällaisia sisältöjä, mutta nämä kysymykset kohdennettiin 

ainoastaan 12–16-vuotiaille vastaajille. Haitalliset sisällöt jaoteltiin itsensä fyysi-

seen satuttamiseen, itsemurhaan liittyvään sisältöön, laihuuden ihannointiin, tiet-

tyyn ryhmään tai yksilöön kohdistuvaan vihapuheeseen, kokemuksiin huumeiden 

käytöstä sekä raakoihin tai väkivaltaisiin kuviin. Tutkimuksessa ei selvitetty, oli-

vatko lapset tietoisesti etsineet tällaista sisältöä vai altistuneet sille vahingossa, 

eikä myöskään sitä, millaisessa ympäristöissä tai tilanteissa he olivat näitä sisäl-

töjä internetissä kohdanneet.  

 

Kaikkein yleisimmin kohdattu haitallinen sisältö tutkituissa Euroopan maissa oli 

vihapuhe. Kaikista vastanneista lapsista 17 % raportoi kohdanneensa sitä inter-

netissä, kun taas kaikkiin muihin haitallisiin sisältöihin oli internetissä törmännyt 

keskimäärin noin 10 % kysymykseen vastanneista. Poikkeuksellisesti Suomessa 
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tutkimukseen osallistuneet raportoivat nähneensä itsensä fyysiseen satuttami-

seen liittyvää sisältöä (18 %) ja vihapuhetta (17 %) lähes yhtä paljon. Lisäksi tut-

kimuksessa havaittiin, että mikäli lapsi oli altistunut tietynlaiselle haitalliselle si-

sällölle, oli hänellä suurempi riski nähdä myös muunlaista haitallista sisältöä. Li-

säksi vanhemmat lapset kohtasivat haitallisia sisältöjä internetissä nuorempia 

useammin. Kuitenkin tosiasiassa vain hyvin pieni osa kaikista tutkimukseen osal-

listuneista lapsista kohtasi internetissä haitallisia sisältöjä kuukausittain tai use-

ammin, vaikka maakohtaisia erojakin oli. (Smahel ym., 2020, 61–62, 66–68.) 

 

Myös ikätasolle sopimattoman seksuaalisen sisällön näkeminen voi olla lapselle 

epämiellyttävä kokemus. EU Kids Online 2020 -tutkimuksessa havaittiin, että 

keskimäärin 33 % lapsista oli joskus nähnyt seksuaalista kuvastoa joko interne-

tissä, televisiossa tai printatussa mediassa. Seksuaalisen sisällön näkeminen li-

sääntyy vahvasti iän myötä, ja samalla sen näkemisen häiritsevyys laskee. Siinä 

missä keskimäärin puolet 9–11-vuotiaista kokivat seksuaalisuuteen liittyvän ku-

vaston häiritseväksi, niin 15–16-vuotiaista näin koki enää vain neljäsosa. Keski-

määrin kaiken ikäiset tytöt kokivat seksuaalissävytteisen sisällön häiritseväm-

mäksi kuin pojat. Toisi on tulee muistaa, että kaikki seksiä tai seksuaalisuutta 

koskeva sisältö internetissäkään ei ole lapsille haitallista, vaan se voi olla myös 

laadukasta ja ikätasoista seksuaalikasvatusmateriaalia, joka tarjoaa lapsille luo-

tettavaa tietoa esimerkiksi murrosiästä ja sukupuoli- tai seksuaali-identiteetistä. 

(Smahel ym., 2020, 91–93.) 

 

Sosiaaliset riskit 

 

Nettikiusaaminen on keskeinen teema, kun puhutaan lasten median käytön ris-

keistä. Smahel ym. (2020) havaitsivat, että keskimäärin alle 10 % kaikista tutki-

mukseen osallistuneista lapsista oli kokenut kiusaamista netissä. Uhreista noin 

viidesosa koki, ettei kiusaaminen ollut aiheuttanut heille vahinkoa, kun taas vas-

taavasti viidesosa ilmoitti kiusaamisen aiheuttaneen voimakasta haittaa. Netti-

kiusaaminen on sukupuolittunutta siten, että tytöt raportoivat poikia enemmän 

kiusaamisen aiheuttamia haittoja. Toisaalta tulee muistaa, että nettikiusaaminen 

on yleensä yhteydessä reaalimaailmassa tapahtuvaan kiusaamiseen, eli interne-

tin käyttö ei niinkään altista kaikkia lapsia kiusaamiselle, vaan ne lapset, joita 
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kiusataan jo entuudestaan, altistuvat internetissä uusille kiusaamisen muodoille. 

(Smahel ym., 2020, 52-60.) 

 

Lasten ja nuorten internetin käyttöön liittyvä aidosti vakavaa haittaa tai vaaraa 

aiheuttava riski on myös ei-toivotut seksuaaliset pyynnöt. Smahel ym. (2020, 86–

88) havaitsivat, että valtaosalta 12–16-vuotiaista ei oltu koskaan pyydetty netissä 

seksuaalisia kuvia, tietoja tai tekoja, mutta tutkittujen maiden välillä oli suuria 

eroja. Esimerkiksi Suomessa 7 % vastaajista kertoi saavansa seksuaalisia pyyn-

töjä kuukausittain tai useammin ja 20 % saaneensa tällaisia pyyntöjä joskus, mikä 

on huomattavasti enemmän kuin tutkituissa maissa keskimäärin. Suomessa tytöt 

myös saivat yli 20 % enemmän ei-toivottuja seksuaalisia pyyntöjä kuin pojat, 

vaikka tutkituissa maissa ero sukupuolten välillä oli keskimäärin pieni. Ei-toivot-

tujen seksuaalisten pyyntöjen yleisyys myös lisääntyy vahvasti iän myötä ja suo-

malaisista 15–16-vuotiaista jopa 38 % raportoi saaneensa tällaisia pyyntöjä inter-

netissä viimeisen vuoden aikana. 

 

Voidaankin todeta, että lasten ja nuorten internetin ja eri media-alustojen käyt-

töön liittyy monia erilaisia riskejä, joiden vakavuus, yleisyys ja todennäköisyys 

vaihtelevat. Koska kuten edellä on esitetty, ei median käytön, mediataitojen ja 

mediaan liittyvien riskien suhde toisiinsa ole suoraviivainen, tulisi tulevaisuu-

dessa selvittää yhä enemmän näiden yhteyksiä toisiinsa. Tutkimuksen perus-

teella tulisi myös kehittää mediakasvatusta, joka yhtäältä lisäisi lasten ja nuorten 

mediataitoja, erityisesti kriittistä medialukutaitoa, että auttaisi heitä suojautumaan 

internetin käyttöön liittyviltä riskeiltä. 

 

2.2.4 Lapsille suunnatut uutissisällöt 
 

Kuten aiemmin on todettu, ovat alle 15-vuotiaat aktiivisia muiden tuottamien si-

sältöjen seuraajia ja kiinnostuneita kotimaan sekä maailman tapahtumista. Suo-

messa lapsille myös tuotetaan kohdennettua uutismateriaalia Helsingin Sano-

mien ja A-lehtien toimesta, minkä lisäksi Yle on muutaman vuoden tauon jälkeen 

aloittanut uudestaan tuottamaan lapsille suunnattua uutisohjelmaa. Tällaiset ikä-

tasolle sopivat uutispalvelut voidaankin nähdä tärkeänä lasten yhteiskunnallisen 

osallistamisen tapana, jonka avulla voidaan kehittää lasten kansalaistaitoja, 
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medialukutaitoa sekä kriittisen ajattelun taitoja (Salasuo ym., 2021b, 97–98). Uu-

tisten seuraamisella lapsuudessa on myös yhteys aktiiviseksi ja kriittiseksi kan-

salaisiksi kasvamiseen; lapsena uutisia seuranneet seuraavat yleensä uutisia 

myös aikuisina (Kleemans, de Leeuw, Gerritsen, & Buijzen, 2017, 781). 

 

Suomessa televisiouutisten rakenne on hyvin säännönmukainen (Immonen, 

2021, 193) ja vakiintuneesta rakenteesta johtuen katsoja voi välittömästi tunnis-

taa uutisen ja ymmärtää sen merkityksen ohjelmien joukossa (Immonen, 2020, 

46). Perinteisten uutismedioiden on kuitenkin ollut vaikeaa tavoittaa alle 35-vuo-

tiaita, sillä he seuraavat uutisia mieluummin verkosta tai sosiaalisen median pal-

veluista kuin televisiosta, radiosta tai printatusta mediasta, mikä havaittiin Yhdys-

valloissa ja Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa (Galan, Osserman, Par-

ker & Taylor, 2019, 3–6). Erityisesti länsimaissa nuoret ovat korvanneet perintei-

sen median seuraamisen seuraamalla uutisia sosiaalisessa mediassa. Nuoret 

siis seuraavat uutismedioiden tuottamaa uutissisältöä sosiaalisessa mediassa, 

minkä lisäksi he seuraavat uutisia, joita jakavat sellaiset yksityishenkilöt, joilla on 

suuri seuraajamäärä sosiaalisessa mediassa, ja sitä kautta valtaa vaikuttaa julki-

seen keskusteluun (opinion leaders). Uutissisältöjen tuottamisen sosiaalisen me-

dian palveluissa lapsille ja nuorille voidaankin näin ollen ajatella olevan uutisme-

dioille kannattavaa, sillä ruotsalaistutkimuksen mukaan 16–25-vuotiaat nuoret 

kokevat, ettei uutisten seuraaminen perinteisissä median kanavissa ole tarpeel-

lista, koska kaikista tärkeistä maailman tapahtumista saa tietää sosiaalisen me-

dian kautta. (Bergström & Jervelycke Belfrage, 2018, 583, 590–591.) 

 

Uutiset ovat kuitenkin lapsille tärkeitä. Esimerkiksi australialaistutkimuksessa ha-

vaittiin, että 8–16-vuotiaista lapsista 80 % ilmoitti saaneensa tietoa uutisista edel-

lisenä päivänä, ja lasten tärkeimmät lähteet uutisille olivat tieto uutisista vanhem-

pien kautta (42 %), televisiosta (39 %), opettajalta (23 %) ja sosiaalisesta medi-

asta (22 %). Sosiaalinen media oli merkittävämpi uutisten lähde vanhemmille lap-

sille, ja 13–16-vuotiaista yhteensä 24 % ilmoitti käyttävänsä sosiaalisen median 

alustoja uutisten lähteenä usein ja 42 % joskus, kun taas 8–12-vuotiailla vastaa-

vat luvut olivat 8 % ja 24 %. Vaikka uutiset olivat lapsille merkityksellisiä, havaittiin 

tutkimuksessa, että lasten luotto mediaorganisaatioihin oli heikkoa. Vain 23 % 

kyselyyn vastanneista ilmoitti luottavansa paljon uutisiin, joista saivat tietoa 
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suoraan mediaorganisaatioiden kautta esimerkiksi sanomalehdestä, radiosta tai 

televisiosta. Sen sijaan lapset luottivat vanhemmiltaan tai opettajiltaan kuule-

miinsa uutisiin huomattavasti enemmän ja 58 % vastanneista piti vanhemmiltaan 

kuultua uutista ja 43 % opettajalta kuultua uutista hyvin luotettavana. Lisäksi aust-

ralialaislapset kokivat uutisten seuraamisen merkitykselliseksi, mutta olivat sitä 

mieltä, ettei uutismedioissa ymmärretä, millaista lasten elämä on, eivätkä lapset 

kokeneet uutisaiheiden koskettavan heidän elämäänsä. (Notley ym., 2017, 6–9, 

14, 19.) Myös muissa kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että lapset ko-

kevat uutiset merkityksellisiksi ja haluavat tietää niistä, mutta he eivät koe uuti-

soinnin olevan heille suunnattua tai heidän tarpeisiinsa sopivaa. Lapset pitävätkin 

enemmän uutisista, jotka koskettavat heidän elämäänsä ja ovat sävyltään posi-

tiivisia. (Alon-Tirosh & Lemish, 2014, 123; Kaziaj & Van Bauwel, 2017, 241; Klee-

mans ym., 2017, 797.)  

 

Suomessa tuotetaankin juuri lapsille suunnattua ja lasten maailmasta kertovaa 

uutissisältöä. Tämän tutkimuksen kohteena oleva Yle Mix on Ylen tuottama elo-

kuussa 2020 aloittanut lapsille suunnattu uutispalvelu, jonka pyrkimyksenä on 

tuottaa luotettavaa ja ikätasoista uutisjournalismia lapsille. Yle Mix julkaisee sa-

mat pidemmät uutisvideot sekä Ylen omalla alustalla Yle Areenassa että YouTu-

bessa, minkä lisäksi Yle Mix tuottaa lyhyitä videoita ja muuta uutissisältöä lasten 

ja nuorten suosimaan sosiaalisen median palveluun TikTokiin. (Yleisradio, 

28.8.2020.) Kuten edellä on todettu, TikTokin lisäksi sisällön seuraaminen You-

Tubessa on erittäin suosittua kouluikäisten keskuudessa niin Suomessa kuin 

muualla Euroopassa (Salasuo ym., 2021; Smahel ym., 2020). Suomessa 10–14-

vuotiaista lapsista jopa 97 % katsoo videoita YouTubesta (Kohvakka & Saaren-

maa, 2019) ja 10–14-vuotiasta tytöistä kolme neljäsosaa ja pojista yli neljä viides-

osaa seuraa säännöllisesti jotain tubettajaa eli henkilöä, joka tuottaa videosisäl-

töä YouTubeen (Salasuo ym., 2021b, 99). Myös Yle Mix -uutiskokonaisuudessa 

on mitä ilmeisimmin havaittu YouTuben suosio, sillä uutispalvelu käyttää sitä jul-

kaisualustanaan. Ylipäätänsä kaikki Yle Mixin sisältö on verkkovälitteisesti tuo-

tettua ja julkaistaan YouTubessa ja Yle Areenassa tai TikTokissa, eikä Yle Mix 

tuota lainkaan sisältöä televisioon, radioon tai printattuun mediaan. 
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Yle Mixin ensisijaisena kohderyhmänä voidaan pitää kouluikäisiä lapsia ja Yle 

Mixin sisältöpäällikön Kirsi Teräväisen mukaan sen ydinkohderyhmää ovat 10–

11-vuotiaat koululaiset, mutta tuotettu sisältö voi olla ajankohtaista myös yläkou-

luikäisille. Yle Mixin tavoitteena on tuottaa lapsille tietoa ajankohtaisista aiheista 

sekä tarjota heille mahdollisuus oman mielipiteen muodostamiseen ja yhteiskun-

nalliseen keskusteluun osallistumiseen. Yle Mixiä juontaa kaksi nuorta aikuista ja 

Yle Mixin tavoitteena onkin, että yleisö näkisi juontajat ikään kuin luotettavina ja 

asiallisina, mutta samalla myös hauskoina isosiskoina. Toisaalta Yle Mixin tavoit-

teena on toki saada lapsia ja nuoria hakeutumaan ylipäätänsä Ylen sisältöjen 

pariin. (Andersson & Hautamaa, 2021, 12, 29–31, 39.)  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata millaista mediakasvatusta Yle Mixin 

uutisvideoissa tuotetaan. Tarkastelen Yle Mixin uutisvideoita multisemioottisina 

teksteinä ja analysoin niiden puheen, visuaalisen ilmeen ja äänimaailman kautta 

Yle Mixiä uutisgenrenä sekä sitä, millaisia diskursseja uutisvideoilla tuotetaan. 

Tarkasteluni lähtökota on kriittisen medialukutaidon ajatuksessa ja tavoitteenani 

on analysoida Yle Mixin uutisvideoissa esiintyviä mediakasvatuksen diskursseja 

sekä sitä, millaista kuvaa analyysiin valitsemani uutisvideot lasten median käy-

töstä ja lapsille suunnatusta mediakasvatuksesta välittävät. 

 

Tarkastelen tutkimusongelmaani seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 
 

1. Millaisia Yle Mixin lapsille suunnatut uutisvideot ovat genreltään? 

2.  Millaisia mediakasvatuksen diskursseja Yle Mixin lapsille suunnatuissa 

uutisvideoissa tuotetaan? 

 

Etsin asettamiini tutkimuskysymyksiin vastauksia kolmesta Yle Mixin uutisvide-

osta, jotka esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. Käytän tutkimuksessani 

analyysimenetelmänä diskurssianalyysiä.  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimusprosessini kulkua. Aloitan laadullisen tutkimuk-

sen menetelmäsuuntauksen esittelyllä, minkä jälkeen esittelen tutkimukseni ai-

neiston. Koska tutkimusaineistoni koostuu Yle Mixin uutisvideoista, esittelen 

myös uutisvideon genren sekä niitä seikkoja, joita tulee ottaa huomioon uutisvi-

deoita tutkittaessa. Tämän jälkeen esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmän eli 

diskurssianalyysin sekä kuvailen aineiston analyysia. 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 
 
Ihmistieteissä tutkimus jaetaan perinteisesti laadulliseen eli kvalitatiiviseen ja 

määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen. Näissä kahdessa tutkimussuun-

tauksessa tutkimuksen näkökulmat ja analyysitavat poikkeavat toisistaan, mutta 

laadullista ja määrällistä analyysia on myös mahdollista yhdistellä keskenään. 

(Alasuutari, 1994, 22–23; Metsämuuronen, 2011, 137–138.) Laadullisen ja mää-

rällisen tutkimuksen välillä on kuitenkin selvä tieteenfilosofinen ero käsityksissä 

siitä, mitä on mahdollista tutkia ja miten (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori, 

2009, 136). Näin ollen on järkevää valita joko laadullinen tai määrällinen tutki-

musote ensisijaiseksi tutkimusotteeksi (Metsämuuronen, 2011, 138) Tässä tutki-

muksessa käyttämäni lähestymistapa on laadullinen. 

 

Laadullisen tutkimuksen tarkka määrittely on kuitenkin hankalaa, sillä laadullinen 

tutkimus sisältää suuren joukon erilaisia tutkimusperinteitä, -suuntauksia ja -me-

todeja (Denzin & Licoln, 2018, 13; Hirsjärvi ym., 2009, 162). Laadullisen tutki-

muksen kehittymiseen ovatkin vaikuttaneet useat eri tutkimustraditiot ja ajatus-

suunnat (Eskola & Suoranta, 1998, 25). Keskeinen lähtökohta laadullisessa tut-

kimuksessa kuitenkin on todellisuuden ymmärtäminen moninaiseksi, ja tutkimuk-

sen tavoitteena on laadullisten tosiasioiden paljastaminen (Hirsjärvi ym., 2009, 

164). Laadullinen tutkimusote on induktiivinen eli siinä yleisiä merkityksiä muo-

dostetaan yksittäisten havaintojen tarkastelun kautta (Hirsjärvi ym., 2009, 266). 
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Toisaalta laadullista tutkimusta on myös kritisoitu näistä tutkimuksellisista lähtö-

kohdista ja kutsuttu ”pehmeäksi tieteeksi”, sillä laadullisella tutkimusotteella saa-

tuja tutkimustuloksia ei voida luonnontieteellisessä mielessä objektiivisesti toden-

taa (Denzin & Lincoln, 2018, 8–9). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulokset 

ja tutkijan tulkinnat kietoutuvatkin toisiinsa ja tutkimustulokset ovat myös aina si-

dottuja tiettyyn aikaan ja paikkaan (Hirsjärvi ym., 2009, 161). Näin ollen laadulli-

sessa tutkimuksessa aineiston analyysillä pyritään luomaan selkeyttä aineistoon 

ja tätä kautta tuottamaan uutta tietoa tutkimuksen kohteesta (Eskola & Suoranta, 

1998, 138). Ladullisessa tutkimuksessa tutkimustuloksien tulisikin nousta tutki-

muskohteen kontekstista (Metsämuuronen, 2011, 135). 

 

Laadullisen tutkimuksen avulla tarkasteltavaksi soveltuvat monenlaiset aineistot 

kuten haastattelut, erilaiset tekstit, nauhoitteet tai kuvat (Denzin & Lincoln, 2018, 

10). Myös eri mediaorganisaatiot tuottavat paljon sellaista aineistoa, joka sopii 

laadullisen analyysin kohteiksi (Eskola & Suoranta, 1998, 120; Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Tällaista mediaorganisaation tuottamaa materiaalia on myös tämän tutki-

muksen tarkastelun kohteena olevat Yle Mixin uutisvideot. Laadullisessa tutki-

muksessa aineiston hankinta ei olekaan ikinä sattumanvaraista, vaan pyrkimyk-

senä on valita mahdollisimman edustava tutkimusjoukko tarkasteltavasta ilmiöstä 

(Hirsjärvi ym., 2009, 164). Näin ollen olen tässä tutkimuksessa valinnut tarkaste-

luni kohteeksi kolme vuosina 2020–2021 julkaistua Yle Mixin uutisvideota, joissa 

käsitellään nimenomaisesti mediakasvatukseen liittyviä teemoja. 

 

Koska tämän tutkimuksen kohteena on Yle Mixin uutisvideoissa tuotetut media-

kasvatuksen diskurssit, en tutki sitä, kuinka monta kertaa jokin tietty diskurssi 

tutkimusaineistossani toistuu, vaan sitä, millaisiksi nämä diskurssit muodostuvat. 

Laadullinen tutkimusote soveltuukin lähtökohdaksi tällaiseen tarkasteluun, sillä 

laadullisessa tutkimuksessa ei olla kiinnostuneita ilmiön määrällisistä ominai-

suuksista, vaan pyritään ymmärtämään ilmiön luonnetta kokonaisvaltaisesti, 

vaikka määrällisiäkin kuvauksia toisinaan annetaan (Hirsjärvi ym., 2009, 161). 

Esimerkiksi kuten myöhemmin tulen esittämään, tässä tutkimuksessa tarkastel-

luilla uutisvideoilla esiintyy kolme laadullisesti erilaista mediakasvatuksen dis-

kurssia, mutta eri diskurssien määrää keskeisempää tutkimuksessani on se, mi-

ten nämä diskurssit tuotetaan sekä se, miten ne rakentuvat suhteessa toisiinsa. 
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4.2 Yle Mix aineistona 
 

Yle Mix on elokuussa 2020 aloitettu Ylen tuottama lapsille suunnattu uutispalvelu, 

joka julkaisee uutissisältöä TikTokissa ja pidempiä uutisvideoita Yle Areenassa 

sekä YouTubessa (Yleisradio, 28.8.2020). Yle Mix julkaisee uutisvideoita keski-

määrin kahdesti viikossa ja joulukuun 2021 alkuun mennessä uutisvideoita on 

julkaistu 100 kappaletta. Videoiden aiheet vaihtelevat ajankohtaisista yhteiskun-

nallisista aiheista lasten maailman keskeisiin asioihin ja ilmiöihin kuten kouluun 

ja harrastuksiin sekä hauskoihin uutisaiheisiin. Osassa uutisvideoista on myös 

mukana lapsille tuttuja julkisuuden henkilöitä kuten muusikoita, urheilijoita tai tu-

bettajia. Yle Mixiä juontaa kaksi toimittajajuontajaa: Jasmin Beloued sekä Kiia 

Keskikylä, mutta kaikissa tämän tutkimuksen analyysiin valikoituneissa videoissa 

toimittajajuontajana toimii Jasmin Beloued.  

 

Yle Mixin kanavalla YouTubessa on noin 6 500 tilaajaa, kun taas Helsingin Sa-

nominen Lasten uutisilla, jota voidaan pitää Yle Mixin kilpailijana Suomessa, on 

tilaajia YouTubessa noin 7 700. Lasten uutiset ovat kuitenkin julkaisseet uutisvi-

deoita YouTubessa jo vuodesta 2018 lähtien, kun taas Yle Mix on julkaissut en-

simmäisen videon palvelussa 26.8.2020. Kaikkia Lasten uutisten videoita on kat-

sottu YouTubessa yhteensä noin 2,5 miljoonaa kertaa, kun taas Yle Mixin You-

Tube-videoita on katsottu yhteensä noin 870 000 kertaa. Tosin sanoen Yle Mix 

on reilussa vuodessa vakiinnuttanut asemansa lapsille tuotettujen uutisvideoiden 

tarjoajana Lasten uutisten ohella. 

 

Vaikka Ylellä on vahva asema lapsille suunnatun mediakasvatuksen kansallisena 

edistäjänä (Salomaa & Palsa, 2019, 39), ei Yle Mixiä ole vielä tutkittu mediakas-

vatuksen lähtökohdista. Andersson ja Hautamaa (2021) ovat kandidaatintutkiel-

massaan tutkineet Yle Mixin sisällöntuotannon strategioita ja tavoitteita TikTo-

kissa, mutta varsinaisesti Yle Mixin sisällöistä ei ole tehty lainkaan aiempaa tut-

kimusta. Koska tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on nimenomaan Yle 

Mixin uutisvideoiden välittämä mediakasvatus, valikoin tarkempaan analyysiin 

kolme Yle Mixin uutisvideota, joissa käsiteltiin suoraan mediakasvatukseen liitty-

viä aiheita, kuten tietoturvaa, videoväärennöksiä sekä valeuutisia. 
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Ensimmäiseksi analyysiin valikoitunut tietoturvavideo ”Näin ESTÄT tietojesi VA-

RASTAMISEN” (Yle Mix, 4.11.2020) on kestoltaan 8 min 42 s ja sitä on katsottu 

YouTubessa 1.11.2021 mennessä lähes 6 800 kertaa ja Yle Areenassa lähes 9 

000 kertaa. 

 

 
 

”Onko sun sometiliä kaapattu? Tunnetko jonkun, kenen valokuvia on joutunut 

vääriin käsiin? Tällä videolla Yle Mix kysyy vantaalaisilta koululaisilta, miten hyvin 

tietoturva on hallussa vaikka ladatessa uutta sovellusta. Team Whackista tuttu 

hakkeri Benjamin Särkkä kertoo, kuinka netissä ei kannata luottaa juuri muihin 

kuin omiin tuttuihin. Kybervarkailta suojautuminen alkaa nyt!” (videon kuvaus, Yle 

Mix, 4.11.2020) 

 

Tietoturvavideo koostuu toimittajajuontaja Jasminin puhejaksoista uutistenluki-

jana sekä toimittajana, asiantuntijahaastattelusta sekä 5.-luokkalaisten oppilai-

den haastatteluista. Uutisvideon kuvatilassa näytetään studiossa kuvattuja koh-

tauksia, videokuvaa haastattelutilanteista sekä videomateriaalia Ylen Team 

Whack -ohjelmasta. 
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Toiseksi analyysiin valikoitui videoväärennösvideo ”JASMIN ja DEEPFAKE – 

Tunnistatko videohuijauksen?” (Yle Mix, 10.2.2021). Video on kestoltaan 6 min 

20 s ja sitä on katsottu YouTubessa 1.11.2021 mennessä noin 9 300 kertaa ja 

Yle Areenassa noin 11 000 kertaa. 

 

 
 

”Mikä on deepfake ja mitä eroa sillä on faceswappien kanssa? Tällä videolla Jas-

min selvittää, mikä tekee videosta syväväärennöksen ja miten videohuijauksen 

voi tunnistaa. Mukana nähdään myös supertähti yllätysvieraana – vai näh-

däänkö?” (videon kuvaus, Yle Mix, 10.2.2021) 

 

Videoväärennösvideolla on toimittajajuontaja Jasminin puhejaksoja, 5.-luokka-

laisten oppilaiden haastatteluja sekä asiantuntijan puhejakso syväväärennöstek-

nologiasta. Uutisvideon kuvatilassa näytetään pääsääntöisesti sitä henkilöä, joka 

kulloinkin puhuu, minkä lisäksi kuvatilassa näytetään videokatkelmia erilaisista 

syväväärennöksistä sekä videomateriaalia, jossa esitetään, miten syväväären-

nysteknologia toimii. 
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Kolmanneksi analyysiin valikoitui valeuutisvideo ”VOIKO TÄMÄ OLLA TOTTA?! 

– Valeuutisten jäljillä” (Yle Mix, 12.2.2021), joka on kestoltaan 6 min 39 s. Videoita 

on katsottu YouTubessa 1.11.2021 mennessä lähes 6 000 kertaa ja Yle Aree-

nassa reilu 11 000 kertaa.  

 

 
 

”Mitä väliä sillä on, jos jakaa perättömiä juttuja kavereille somessa? Miten aidolta 

näyttävän uutisen voi paljastaa keksityksi? Tällä videolla Yle Mix perehtyy va-

leuutisiin. Jasmin järjestää harhaluuloja punnitsevan visailun: Tunnistatko, mikä 

uutinen pitää paikkansa? Lisäksi somevaikuttaja Emmi Nuorgam kertoo, miksi 

haluamme uskoa tunteita herättäviin tarinoihin.” (videon kuvaus, Yle Mix, 

12.2.2021) 

 

Valeuutisvideolla on toimittajajuontaja Jasminin puhejaksoja, joissa hän esiintyy 

erilaissa rooleissa, sekä puhejaksoja asiantuntijahaastattelusta. Uutisvideon ku-

vatilassa näytetään sitä henkilöä, joka kulloinkin uutisvideolla puhuu, minkä li-

säksi kuvatilassa näytetään lyhyt videokatkelma Donald Trumpin puheesta. 
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Katsojalukujen perusteella Yle Mixin videoiden katsominen Yle Areenassa on 

suositumpaa kuin YouTubessa. Sekä YouTubeen että Yle Areenaan julkaistavien 

pidempien uutisvideoiden lisäksi Yle Mix julkaisee ahkerasti materiaalia kanaval-

laan YouTubessa Yhteisö-välilehden alla, joka muistuttaa formaatiltaan sosiaali-

sen median sovelluksista Instagramia tai Twitteriä. Kuitenkaan Yhteisö-välileh-

dellä julkaistua materiaalia tai TikTokissa julkaistua Yle Mixin tuottamaa uutisma-

teriaalia ei ole tarkasteltu tässä tutkimuksessa.  

 

4.3 Uutisvideo tutkimuskohteena 
 

Tarkasteltaessa Yle Mixin uutisvideoita tutkimusaineistona, on välttämätöntä pe-

rehtyä uutisvideoihin genrenä. Genret ovat tilannesidonnaisia vakiintuneita tapoja 

rakentaa sosiaalista toimintaa (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 81). Uutisvideo on 

genreltään professionaalinen teksti, joissa asiat esitetään sekä verbaalisesti että 

visuaalisesti televisiolle tyypillisin tavoin (Immonen, 2021, 208). Uutisvideot ovat 

siis multisemioottisia tekstejä, jotka koostuvat kuvasta, puheesta ja kirjoituksesta. 

Nämä kaikki elementit sekä vaikuttavat uutisvideolla toisiinsa että yhdessä raken-

tavat uutisvideon kokonaismerkityksen. (Immonen, 2020, 14.)  

 

Tiettyyn genreen liittyykin aina tälle genrelle tyypillisiä visuaalisia ja kielellisiä il-

mentymiä, jotka esiintyvät yhdessä. Lisäksi genreihin liittyy myös tiettyjä normeja. 

Toisin sanoen tiettyyn genreen kiteytyy siihen liittyviä sosiaalisen toiminnan va-

kiintuneita diskursiivisia käytänteitä, joita toiminnan konteksti sekä mahdollistaa 

että rajaa. (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 82–84, 98.) Esimerkiksi uutisvideossa 

toiminnan konteksti tekee viestinnästä yksisuuntaista, sillä uutisen viesti tuote-

taan eri paikassa ja ajassa, kuin missä se vastaanotetaan. Lisäksi uutisen puhe-

jaksoja ja kuvamateriaalia on myös voitu tuottaa useassa eri paikassa ja ajassa, 

vaikka katsojalle uutisvideon kaikki rakenneosat näytetään samalla kertaa. Näin 

ollen uutisvideoiden kohdalla onkin hieman harhaanjohtavaa puhua sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta. (Fairclough, 1997, 53.)  

 

Toisaalta uutiset tuotetaan aina tietyssä sosiokulttuurisessa kontekstissa, ja nii-

hin vaikuttavat yhteiskunnan arvot ja asenteet (Fairclough, 1997, 82–83). 
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Suomalaisessa yhteiskunnassa uutisvideon genre onkin hyvin vakiintunut ja tun-

nistettava. Televisiouutisten sanoista, kuvista ja äänestä muodostuva tekstikoko-

naisuus on perinteisesti niin säännönmukainen, että jatkuvasta ohjelmien virrasta 

huolimatta katsoja voi välittömästi tunnistaa uutisen ja ymmärtää sen merkityk-

sen. (Immonen, 2020, 22, 46.) Uutisvideoissa kuva ja verbaalinen kieli toimivatkin 

yhdessä siten, että informaatio välitetään pääsääntöisesti kielen avulla, mutta 

myös kuvalla on keskeinen asema siinä, millaisia merkityksiä uutisvideoiden koh-

taukset saavat. Vaikka uutisvideon muoto yksisuuntaisesti katsojalle informaa-

tiota välittävänä tekstilajina on vakiintunut, niin uuden teknologian myötä myös 

televisio formaattina muuttuu vuorovaikutteisempaan suuntaan. Tämä taas joh-

taa niin verbaalisen kielenkäytön kuin visuaalisen viestinnän uudistumiseen sekä 

ylipäätänsä multisemioottisten tekstien monipuolistumiseen. (Immonen, 2021, 

209, 214.)   

 

Kuten edellä on todettu, on suomalaisten uutisvideoiden muoto hyvin vakiintunut. 

Immonen (2020) on nimennyt tällaiset rakenteeltaan tyypilliset uutisvideot haas-

tattelu-uutisiksi ja analysoinut niiden puhejaksoja ja rakenneosia. Useimmiten te-

levision haastattelu-uutinen koostuu uutistenlukijan ingressistä eli studiossa pu-

hutusta puhejaksosta, joka alustaa uutisaihetta sekä toimittajan puheesta ja liik-

kuvasta kuvasta. Nämä puhejaksot taas johdattelevat uutisen tapahtumapaikalle 

tai haastattelutilanteeseen. Haastattelu-uutisen kokonaisuuden kannalta kaikilla 

uutisten multisemioottisilla osilla onkin omat tarkoituksensa, ja ne yhdessä muo-

dostavat haastattelu-uutisen vakiintuneen merkitysjärjestelmän. Haastattelu-uu-

tiset rakentuvat usein kolmen eri puhujan ympärille. Uutistenlukija johdattelee 

ingressillä studiossa aiheeseen, uutistoimittaja selostaa tapahtumia studion ulko-

puolella sekä haastattelee uutisaiheeseen liittyen tavallisia ihmisiä, joiden pu-

heenvuorojen tehtävä on kiinnittää uutisaihe katsojien maailmaan sekä tuoda 

aihe arkitodellisuuden kontekstiin. Siinä missä uutistenlukijan puhe uutisissa on 

suunnattu suoraan katsojille, puhuvat haastateltavat toimittajalle, joka usein on 

uutisvideon kuvien ulkopuolella ja puheellaan selostaa uutisaihetta, kun taas 

haastateltavan puheenvuoro tuo katsojan näkökulmaa uutisvideoon. (Immonen, 

2020, 47.) Toisin sanoen uutisvideoissa on usein selkeä työnjako sille, miten uu-

tistenlukijoiden, toimittajien ja niin kutsuttujen tavallisten ihmisten puhejaksot ra-

kentavat uutisvideon kokonaisuutta (Fairclough, 1997, 167). 
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Tässä tutkimuksessa uutisvideon genre on tärkeä tutkimuksellinen lähtökohta. 

Tarkastelenkin, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja Yle Mixin uutisvideoissa on verrattuna 

perinteisiin televisiouutisiin sekä mitä diskursiivisia keinoja Yle Mixin uutisvi-

deoilla käytetään. Yle Mixin genren tarkastelu on tärkeää myös siksi, että diskurs-

sit tuotetaan aina tietyssä kontekstissa, ja genreihin kiteytyy tiettyjä sosiaaliseen 

toimintaan liittyviä vakiintuneita diskursiivisia muotoja (Pietikäinen & Mäntynen, 

2009, 82–84). Näin ollen jotta voidaan ymmärtää, millaisia mediakasvatuksen 

diskursseja lapsille suunnatuissa uutisvideoissa esiintyy ja miten niitä tuotetaan, 

tulee myös ymmärtää näiden uutisvideoiden kontekstia. 

 

4.4 Diskurssianalyysi 
 

Diskurssianalyysi on monipuolinen tutkimusmenetelmä, jota voidaan toteuttaa 

monella tavoin tutkijan mielenkiinnon mukaan vaihdellen (Remes, 2011, 291). 

Diskurssianalyysin toteuttamiseen ei siis ole yhtä oikeaa tapaa, vaan sitä voidaan 

soveltaa tutkimuskohteen mukaan (Jokinen, Juhila & Suoranta, 1993, 12). Dis-

kurssianalyysissä tutkimus lähteekin liikkeelle aineistoista käsin, ja aineiston ana-

lyysiä ohjaavat yhtäältä tutkimuskysymykset sekä toisaalta myös se, millaisia dis-

kursseja aineistosta on löydettävissä (Jokinen & Juhlia, 1993, 79–80).  

 

Diskurssintutkimus siis tarkastelee sekä kielen käyttöä että kielenkäyttötilannetta, 

minkä myötä diskurssitutkimus on aina myös yhteydessä yhteiskunnallisten ra-

kenteiden, valtasuhteiden ja instituutioiden tutkimiseen. Diskurssintutkimusta 

tehdäänkin sekä suhteessa kielenkäytön tilanteeseen että laajemmin yhteiskun-

taan. Koska kielenkäyttö on aina sosiaalista toimintaa, vaihtelee se, miten kieltä 

käytetään kielenkäytön tavoitteen mukaan sekä tilanteesta, ajasta ja paikasta toi-

seen. (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 18–21, 49.)  

 

Kielen merkitys ymmärretäänkin diskurssianalyysissä sosiaalisen konstruktionis-

min kautta, eli siis kieli ei sinällään kuvaa todellisuutta, vaan se luo ja rakentaa 

sitä. Toisin sanoen diskurssianalyysi on kielenkäytön tutkimusta, jossa analyysin 

keskiössä on se, miten sosiaalista todellisuutta rakennetaan kielen avulla. 
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(Jokinen, Juhila & Suoranta, 1993, 9–10.) Diskurssianalyysi lähtee ajatuksesta, 

että diskurssit syntyvät vuorovaikutuksellisessa toiminnassa. Lisäksi diskurssit 

luovat kulttuurisia käytänteitä, jotka ihmiset omaksuvat vuorovaikutustilanteissa. 

Diskurssianalyysillä voidaan siis tuoda näkyviin kulttuurisia käytänteitä ja käsityk-

siä siitä, mitä pidetään sopivanlaisena toimintana. (Remes, 2011, 288–289.) Tie-

tynlaiseen kielenkäyttöön sosiaalistuminen tarkoittaakin myös sitä, että mitä it-

sestään selvempänä ja luonnollisempana jotain tiettyä diskurssia pidetään, sitä 

voimakkaampi se yhteisössä on (Jokinen & Juhila, 1993, 81). 

 

Diskurssianalyysiin liittyy olennaisesti myös representaation käsite, jolla viitataan 

diskurssien avulla rakentuneeseen kuvaan jostain tietystä ilmiöstä. Representaa-

tiot ovat merkitysten tuottamista kielen avulla eli maailman tapahtumien ja erilais-

ten kokemusten ja ajatusten esittämistä kielen kautta. Representaatioihin liittyvät 

kysymykset siitä, millä tavoin todellisuutta kuvataan, millaisesta näkökulmasta ja 

millaisin keinoin. Näin ollen representaatioihin liittyy myös aina kysymys vallasta: 

kuka saa kuvata, mitä ja miten? (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 55–57.) Diskurs-

sianalyysi soveltuukin menetelmänä sosiaalisen todellisuuden tulkitsemiseen, 

sillä sen kiinnostuksen kohteena ovat kulttuuriset käytänteet, jotka sekä ylläpitä-

vät että muuttavat kulttuuria. Diskurssianalyysillä siis pyritään lisäämään ymmär-

rystä niistä prosesseista, joissa todellisuutemme muotoutuu. (Remes, 2011, 

288.) Koska kulttuurisesti tuotetut diskurssit ovat kohtalaisen pysyviä (Remes, 

2011, 289), on perusteltua tutkia niiden valossa sitä, miten vallitsevia mediakas-

vatuksen kulttuurisia käytänteitä toisinnetaan tai haastetaan Ylen tuottamissa 

lapsille suunnatuissa uutisvideoissa ja millaisia diskursseja niissä esiintyy. 

 

4.5 Analyysin toteutus 
 

Käytännössä diskurssianalyysissä pyritään yhtäläisyyksien, samankaltaisuuk-

sien ja itsestäänselvyyksien, mutta myös erojen ja ristiriitojen löytämiseen aineis-

tosta (Jokinen & Juhila 1993, 80–81). Keskeistä on aineiston läpikäyminen valitun 

näkökulman ja tarkastelutapojen kautta, joiden avulla voidaan saavuttaa ymmär-

rys aineiston luonteesta sekä erityispiirteistä. Varsinaisessa analyysissä aineisto 

ensin pilkotaan osiin ja kootaan sitten uudelleen käsitteiden avulla valituista 
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teoreettisista näkökulmista lähtien. Analyysin tavoitteena on vastata asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Tähän pyrkimykseen pyritään diskurssianalyysissä vastaa-

maan aineiston laadullisen ominaisuuksien analyysin ja jaottelun kautta. Tutki-

muksen kohteena olevaa aineistoa siis esimerkiksi tyypitellään aineistosta nou-

sevien teemojen kautta, ja pyritään näin havaitsemaan aineistossa esiintyviä sa-

mankaltaisuuksia ja säännönmukaisuuksia, joiden kautta voidaan yhtäältä löytää 

aineistossa toistuvia kuvioita, mutta toisaalta myös mahdollisia ristiriitaisuuksia. 

Diskurssianalyysissä olennaista onkin aineistosta rakentuvien merkitysten analy-

sointi suhteessa kontekstiin ja sosiaalisen toimintaan sekä siihen, miten sosiaali-

sen toiminnan kautta organisoidaan merkitysten rakentumista. (Pietikäinen & 

Mäntynen, 2009, 166–167.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto on analysoitu mediakasvatuksen ja kriittisen me-

dialukutaidon lähtökohdista. Aineistosta on siis pyritty löytämään niitä puheta-

poja, joilla lasten median käyttöä, mediakasvatusta ja kriittisen medialukutaidon 

opetusta aineistossa tuotetaan. Analyysiin fokuksessa on se, mitä merkityksiä 

mediakasvatus ja kriittinen medialukutaito saavat Yle Mixin uutisvideoilla, ja toi-

saalta myös se, mitkä merkitykset jäävät puuttumaan. Pietikäisen ja Mäntysen 

(2009, 81) mukaan diskurssit ovat tapa rakentaa merkityksellistä maailmaa ja va-

kiintuneita ajattelutapoja sekä tietokäsityksiä, mutta ne ovat myös aina yhtey-

dessä toiminnan kontekstiin. Lapsille suunnattujen uutisten kontekstissa onkin 

perusteltua tarkastella sitä, millaista tarinaa mediakasvatuksesta ja kriittisestä 

medialukutaidosta uutisvideoilla pyritään luomaan nimenomaan lasten ja nuorten 

perspektiivistä. 

 

Lisäksi uutisia tarkastellessa on ylipäätänsä tärkeää muistaa, että uutiset nimen-

omaan luodaan. Niissä ei siis vain esitetä objektiivisesti maailman tapahtumia, 

vaan uutiset ovat journalistisen prosessin tuotos, ja siihen, mitä uutisissa ylipää-

tänsä nostetaan esiin, vaikuttaa aiheen uutisarvo. (Fowler, 1991, 13.) Katsoja on 

siis uutisvideon vastaanottaja, ja uutisen tuottamalla medialla on valta päättää, 

millaisia merkityksiä uutisessa rakennetaan, ja toisaalta myös vaikuttaa siihen, 

millainen sosiaalinen toiminta organisoi merkitysten rakentumista. Uutisten sosi-

aalisiin merkitysjärjestelmiin ja representaatioihin liittyvätkin siis aina valtakysy-

mykset (Fairclough, 1997, 136; Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 3). Ylellä on 
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valtakunnallisena mediaorganisaationa valtaa siihen, millaisia tarinoita, diskurs-

seja ja merkityksiä lapsille suunnatuissa uutisissa tuotetaan. Näin ollen tutkimuk-

seni onkin yhteydessä myös yhteiskunnallisella tasolla tapahtuvaan sosiaalisten 

representaatioiden tarkasteluun (Hakoköngäs & Martikainen, 2021, 97). 

 

Analyysini lähtökohtana on Yle Mixin uutisvideoiden mieltäminen multisemioot-

tiseksi tekstiksi Immosen (2020, 14) mukaan. Käytännön diskurssianalyysiä var-

ten analyysiin valikoitujen uutisvideoiden puhe litteroitiin tekstiksi, jotta puheessa 

tuotettujen diskurssien nimeäminen ja paikantaminen olisi helpompaa. Moni-

kanavaisten mediatekstien analyysissä tulee kuitenkin ottaa huomioon kaikki 

tekstin elementit (Fairclough, 1997, 50–51). Näin ollen liikkuvaa kuvaa analysoi-

taessa tulee siis huomioida sekä teksti, kuva että ääni, sillä monikanavaisissa 

visuaalisissa aineistoissa sosiaalista todellisuutta rakennetaan näiden kaikkien 

avulla (Hakoköngäs & Martikainen, 2021, 98). Koska uutisvideot ovat multisemi-

oottisia tekstejä, joissa merkityskokonaisuus muodostuu kuvan sekä puhutun ja 

kirjoitetun tekstin kautta (Immonen, 2020), olen diskurssianalyysin lisäksi tarkas-

tellut Yle Mixin uutisvideoiden visuaalista ilmettä ja äänimaailmaa. Olen katsonut 

analyysin kohteena olevia uutisvideoita useita kertoja ja eri katsomiskerroilla olen 

kiinnittänyt tietoisesti huomioita uutisvideoiden eri osatekijöihin kuten puheeseen, 

visuaaliseen ilmeeseen tai ääniraitaan. Visuaalisen tarkastelun kautta olen pyrki-

nyt ymmärtämään, miten videon kuva osaltaan vaikuttaa uutisvideoissa tuotettui-

hin mediakasvatuksen merkitysjärjestelmiin. Vastaavasti tarkastelen uutisvideoi-

den ääniraitaa sekä videoilla käytettyjä äänitehosteita osana mediakasvatuksen 

diskursseja tuottavaa kokonaisuutta. 

 

Tarkasteltaessa sanan ja kuvan suhdetta televisiouutisten kohtauksissa on ha-

vaittu, että ne voivat toimia informaation välittäjinä joko rinnakkaisesti tai alistei-

sesti. Tekstin ja kuvan toimiessa uutisvideolla rinnakkaisesti on niiden osuus uu-

tisvideon multisemioottisen tekstin merkityksenannossa lähes yhtä voimakas. 

Alisteisessa suhteessa uutisvideon puheella taas on suurempi merkitys uutisen 

sisällölle, ja näin ollen kuva täydentää uutisvideon sisältöä, mutta ei ole merkityk-

senannon kannalta yhtä keskeinen kuin uutisen puhuttu teksti. (Immonen, 2013, 

156–157.) Analyysiin valituissa Yle Mixin uutisvideoissa käytetään hyvin vähän 

televisiouutisille tyypillistä uutisvideon puheen kanssa esiintyvää kuvituskuvaa, 
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joka antaa lisää tietoa uutisaiheesta (vrt. Immonen, 2013). Sen sijaan analyysiin 

valituissa uutisvideoissa visuaalinen kuva usein toistaa sitä, mitä uutisvideon pu-

hekin, sillä pääsääntöisesti uutisvideon kuvatilassa kuvataan sitä henkilöä, joka 

kulloinkin puhuu. Näin ollen tutkimuksessani visuaalinen analyysi painottuukin 

Yle Mixin uutisvideoiden yleisilmeeseen ja designiin sekä tiettyihin visuaalisiin te-

hokeinoihin, joilla sekä tuotetaan mediataitojen opetusta että vahvistetaan me-

diakasvatuksen eri diskursseja. Myös uutisvideoiden äänimaailman tarkaste-

lussa kohdennan analyysiani taustamusiikin ja äänitehosteiden luomaan tunnel-

maan, mutta nämä eivät nouse tutkimukseni keskiöön. 

 

Tutkimukseni ei ole kielitieteellinen, vaan kasvatustieteellinen. Kuitenkin aineis-

tosta on havaittavissa tiettyjä kielellisiä tehokeinoja, joilla voidaan nähdä olevan 

erilaisia pyrkimyksiä. Esimerkiksi huumori voidaan tulkita uutisvideoilla tehokei-

noksi, jonka ensisijainen tavoite on saada katsojat viihtymään uutisvideoiden pa-

rissa ja näin ollen sitouttaa katsojat Yle Mixin sisältöihin. Yle Mixin sisältöpäälli-

kön mukaan Yle Mixin sisällön halutaankin olevan asiallisen ja luotettavan lisäksi 

myös kohdeyleisön mielestä hauskaa ja viihdyttävää (Andersson & Hautamaa, 

2021, 39). Vaikka edellä mainittu kommentti koskee erityisesti Yle Mixin TikTo-

kissa julkaisemaa sisältöä, ei ole mielestäni syytä olettaa, etteivätkö samat ta-

voitteet pätisi myös Yle Mixin pidempiin uutisvideoihin. 

 

Haastattelu-uutisissa tavallisten ihmisten haastatteluita käytetään yleensä kei-

nona kiinnittää uutisaihe katsojien maailmaan (Immonen, 2020, 47). Analyysiin 

valituissa Yle Mixin uutisvideoissa tätä tarkoitusta palvelevat puhejaksot, joissa 

haastatellaan lapsia. Näiden haastattelujen yhteydessä uutisvideon puhejak-

soissa hyödynnetään kokemuskertomuksia. Kokemuskertomukset ovat kerto-

muksia, jossa jaetaan omaan tai muilta kuultuun kokemukseen perustuvaa tietoa 

(Karvonen, Pietilä & Tainio, 2018, 383). Kokemuskertomusten käyttöön taas voi 

liittyä useita eri pyrkimyksiä. Niitä voidaan vuorovaikutuksessa hyödyntää esi-

merkiksi oman identiteetin rakentamisessa, erilaisten kokemusten jakamisessa 

sekä argumentaatiossa (Kääntä & Lehtinen, 2016). Yle Mixin uutisvideoilla koke-

muskertomuksia hyödynnetään erityisesti argumentaation tukena. 
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Analyysiin valituissa Yle Mixin uutisvideoissa on paljon televisiouutisen genrelle 

tyypillisiä piirteitä (Immonen, 2021, 208), mutta uutisvideoissa on myös katsojien 

mediakasvatukseen tähtääviä osioita, joissa toimittajajuontaja Jasminin puhejak-

sot ovat tyyliltään hyvin opettavaisia. Nämä puhejaksot sijoittuvat pääsääntöisesti 

analyysiin valittujen uutisvideoiden loppuun ja näin ollen ikään kuin kertaavat uu-

tisvideolla käsitellyn asian. Tällaiset opettavaiset ja kertaavat puhejaksot eivät ole 

uutisvideoille tyypillisiä, sillä uutisten yhteiskunnallisena tavoitteena voidaan 

nähdä olevan ihmisten informoiminen maailman tapahtumista (Fairclough, 1997, 

67–68), eikä siis varsinaisesti uutisvideon vastaanottajan kasvattaminen.  

 

Opettavaisen puheen tukena uutisvideoilla hyödynnetään myös kuvia ja emoji-

symboleita. Kuvien käytön opetuspuheen rinnalla on havaittu olevan yhteydessä 

parempiin oppimistuloksiin (Herrlinger, Höffler, Opfermann & Leutner, 2016, 699; 

Segers, Verhoeven & Hulstijn-Hendrikse, 2008). Toisaalta on myös havaittu, että 

opiskeltaessa luettavaa tekstimateriaalia opeteltavaa asiaa havainnollistavat ku-

vat parantavat oppimista, mutta kuvilla, joiden pääasiallinen tarkoitus on kuvittaa 

tekstiä eikä niinkään havainnollistaa opeteltavaa asiaa, ei ole vaikutusta oppimi-

seen (Lenzner, Schnotz & Müller, 2013). Kuvasymbolien lisäksi valeuutisvideolla 

kriittisen medialukutaidon opettamisessa hyödynnetään myös pelillistämistä, sillä 

videolla on puhejakso, jossa katsojan tulee pelinomaisesti tunnistaa valeuutiset 

oikeista uutisista. Opetuksen pelillistäminen onkin ollut viimeisen vuosikymme-

nen ajan kiinnostuksen kohteena. Sen on ajateltu lisäävän oppijien motivaatiota 

ja näin ollen parantavan oppimistuloksia, eli opetuksen pelillistämisen on myös 

havaittu olevan aidosti yhteydessä oppimiseen (Sailer & Homner, 2020, 106).  
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimustuloksiani. Tarkastelen Yle Mixin uutisvideoiden 

genreä, visuaalista ilmettä ja äänimaailmaa sekä keinoja, joilla katsojia houkutel-

laan uutisvideoiden pariin. Lisäksi tarkastelen aineistossa esiintyviä lasten me-

dian käyttöön ja mediakasvatukseen liittyviä diskursseja sekä sitä, miten näitä 

tuotetaan analyysiin valituilla Yle Mixin uutisvideoilla. 

 

5.1 Yle Mix uutisgenrenä 
 

Genret ovat diskursiivisen toiminnan kannalta keskeisiä, sillä ne kiteyttävät sen 

mikä tietyssä sosiaalisessa kontekstissa on oleellista. Näin ollen genret myös 

vaikuttavat niihin odotuksiin ja tulkintoihin, joita kielenkäytöstä tehdään. (Pietikäi-

nen & Mäntynen, 2009, 80–82.) Toisin sanoen Yle Mixin uutisvideoista tehtäviin 

tulkintoihin vaikuttaa Yle Mixin genre lapsille suunnattuna uutisformaattina. Näin 

ollen tarkasteltaessa mediakasvatuksen diskursseja Yle Mixin uutisvideoista on 

tarpeellista tarkastella myös Yle Mixin genreä, sillä eri genreillä on erilaiset tavoit-

teet, ja nämä tavoitteet taas vaikuttavat niihin kielellisiin ja visuaalisiin valintoihin, 

joita tehdään (Pietikäinen & Mäntynen, 2009, 91).  

 

Analyysiin valituista Yle Mixin uutisvideoista kaksi noudatti jossain määrin Immo-

sen (2020) määrittelemiä haastattelu-uutisen piirteitä ja yksi poikkesi rakenteel-

taan selvästi tyypillisestä haastattelu-uutisesta. Lisäksi kaikissa kolmessa ana-

lyysiin valitussa uutisvideossa oli myös piirteitä, jotka eivät ole televisiouutisten 

genrelle tyypillisiä. Yle Mixiä voidaankin pitää esimerkkinä uutisten kielen moni-

puolistumisesta ja uutisten entistä vuorovaikutuksellisemmasta luonteesta (vrt. 

Immonen, 2021, 209). Televisiouutisista poiketen Yle Mixin uutisvideoilla ei esi-

merkiksi ole erikseen uutistenlukijoita ja toimittajia, vaan näissä rooleissa toimivat 

samat toimittajajuontajat. Lisäksi uutissisältöjen julkaiseminen sosiaalisessa me-

diassa mahdollistaa katsojille uutisiin reagoimisen interaktiivisesti kommentoimi-

sen ja tykkäämisen kautta. Toisaalta taas vaikka Yle Mix on formaatiltaan perin-

teistä television uutislähetystä vuorovaikutuksellisempi ja uutisvideoiden kohde-

yleisö on nuorempi kuin televisiouutisilla keskimäärin, niin ovat Yle Mixin 
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uutisvideot kuitenkin uutisvideoiksi tunnistettavia multisemioottisia tekstejä. Tar-

kastelenkin seuraavaksi analysoitavien uutisvideoiden rakennetta ja sitä, miten 

ne yhtäältä eroavat perinteisestä televisiouutisesta ja toisaalta mukailevat niitä. 

 

Tietoturvavideon ”Näin ESTÄT tietojesi VARASTAMISEN” (Yle Mix, 4.11.2020),  

rakenne noudattaa pitkälti Immosen (2020) esittämää haastattelu-uutisen raken-

netta. Uutisvideolla vuorottelevat puhejaksot, joissa toimittajajuontaja Jasmin ker-

too aiheesta studiossa uutistenlukijana, haastattelee 5.-luokkalaisia vantaalaisia 

oppilaita heidän koulunsa pihalla sekä tietoturva-asiantuntija Benjamin Särkkää 

kahvilassa. Oppilaiden haastattelun voidaan tulkita tuovan uutisvideon aiheeseen 

katsojien näkökulmaa ja kokemusmaailmaa, kun taas asiantuntijahaastattelu li-

sää aiheen vakuuttavuutta (Immonen, 2020, 42, 47), vaikka haastattelu toteute-

taan rennossa ympäristössä ja puhekielisesti. Lisäksi uutisvideolla on kuvamate-

riaalia Ylen Team Whack -sarjasta, ja näillä videopätkillä havainnollistetaan, mi-

ten hakkerit onnistuivat murtautumaan suositun tubettajan tietokoneelle ja varas-

tamaan hänen sosiaalisen median tilinsä. Uutisvideolla kuvatilassa näytetään 

pääsääntöisesti sitä henkilöä, joka kulloinkin puhuu, eli uutisen kuva ei anna lisä-

tietoa aiheesta. Videokatkelmat Team Whack -sarjasta ovat poikkeus tästä, 

mutta näissäkin puhejaksoissa uutisvideon kuva on puheelle alisteista (vrt. Im-

monen, 2013) eikä näin ollen varsinaisesti tarjoa katsojalle uutta erillistä tietoa 

aiheesta. 

 

Videoväärennösvideo ”JASMIN ja DEEPFAKE – Tunnistatko videohuijauksen?” 

(Yle Mix, 10.2.2021) yhtäältä noudattaa mutta myös rikkoo tyypillisen haastattelu-

uutisen rakennetta (Immonen, 2020). Heti uutisvideon alkujuonnossa studiossa 

juontajatoimittaja Jasminista tehdään syväväärennös, jossa hän esittää kuului-

saa yhdysvaltalaista näyttelijää ja laulajaa Selena Gomezia. Lisäksi uutisvideon 

alkupuolella Ylen graafikko Jouka Parkkonen selittää, miten kyseinen videovää-

rennös on toteutettu, ja tämän puhejakson yhteydessä kuvatilassa näytetään 

konkreettisesti, miten videoiden syväväärentäminen tietokoneella tapahtuu. 

Myös näissä puhejaksoissa uutisvideon kuva voidaan tulkita puheelle alisteiseksi 

(vrt. Immonen, 2013). Videoväärennösvideolla näytetään myös videokatkelmia 

eri syväväärennöksistä, joissa muka esiintyy oletettavasti lapsillekin tuttuja hen-

kilöitä kuten Facebookin perustaja Mark Zuckerberg ja tasavallan presidentti 
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Sauli Niinistö. Uutisvideon genrelle epätyypillistä videoväärennösvideolla on 

myös se, että suuri osa videon juonnoista on tehty rennosti kodinoloisessa ym-

päristössä, ja näin ollen uutisvideo muistuttaa enemmän yksityishenkilöiden te-

kemiä YouTube -videoita kuin tyypillistä uutislähetystä. Yhtäältä tällaisen kuvauk-

sen voidaan nähdä tekevän uutisvideosta kohdeyleisölle helpommin lähestyttä-

vän, mutta toisaalta ratkaisun taustalla ovat todennäköisesti käytännön syyt, sillä 

video on julkaistu koronapandemiasta johtuvien etätyösuositusten aikaan helmi-

kuussa 2021. Näin ollen videoväärennösvideo voidaan nähdä myös ajankuvana. 

 

Tyypillisiä haastattelu-uutisen elementtejä videoväärennösvideolla taas edusta-

vat koululaisten haastattelut. Uutisvideolla on kuvattu 5.-luokkalaisten oppilaiden 

näkemyksiä siitä, mitä ongelmia syväväärennöksiin voi liittyä. Oppilaita on haas-

tateltu luokkahuoneessa Vaasassa, ja myös tällä uutisvideolla koululaisten haas-

tattelun voidaan nähdä tuovan videon aiheen lähemmäs Yle Mixin kohderyhmän 

maailmaa (vrt. Immonen, 2020, 47). Sen sijaan tyypillisestä televisiouutisesta poi-

keten videoväärennösvideon lopussa on mediakasvatuksellisia elementtejä. Pu-

hejaksolla juontajatoimittaja Jasmin opettaa, miten videoita voi väärentää myös 

ilman syväväärennösteknologiaa, sekä listaa erilaisia keinoja, miten väärennet-

tyjä videoita voi tunnistaa. 

 

Valeuutisvideolla ”VOIKO TÄMÄ OLLA TOTTA?! – Valeuutisten jäljillä” (Yle Mix, 

12.2.2021) ei ole lainkaan studiossa kuvattuja kohtauksia, vaan se on kuvattu 

kokonaan kodinomaisessa ympäristössä. Tämä johtunee siitä, että myös tämä 

uutisvideo on julkaistu etätyösuositusten aikaan helmikuussa 2021. Huomattavaa 

kuitenkin on, että samaan aikaan Suomessa esitetyt televisiouutiset kuvattiin kui-

tenkin studiossa. Voidaankin pohtia, millaisia arvostuksia tällaiseen ratkaisuun 

liittyy. Mikäli lapsille suunnattujen uutisvideoiden yhteiskunnallista merkitystä ei 

ole poikkeusoloissa nähty saman arvoisena perinteisten televisiouutisten kanssa, 

on niiden tuottamisesta ollut mahdollisesti helpompaa karsia. 

 

Valeuutisvideolla toimittajajuontaja Jasmin nähdään kolmessa erilaisessa roo-

lissa: itsenään uutisvideon juontajana, tutkivan journalistin roolissa, joka selittää 

mitä valeuutiset ovat, sekä visailuohjelman juontajana ”Yle Mix Himassa” -visai-

luohjelmassa, jossa tehtävänä on tunnistaa valeuutinen. Toimittajajuontaja 
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Jasminilla on kaikissa näissä kohtauksissa eri vaatteet, ja videon leikkauksilla on 

luotu tunnelma, että videolla puhuisivat eri henkilöt, vaikka Jasmin on kaikissa 

videolla esittämissään rooleissa tunnistettavissa. Lisäksi videolla haastatellaan 

etäyhteyksiä hyödyntäen sosiaalisen median vaikuttajaa Emmi Nuorgamia, joka 

toimii uutisvideolla aiheen asiantuntijana. Valeuutisvideolla vuorottelevatkin toi-

mittajajuontaja Jasminin kolmen eri roolin sekä asiantuntijahaastattelun puhejak-

sot. Vaikka valeuutisvideolla ei ole studiossa kuvattuja kohtauksia, niin voidaan 

puhejaksot, joissa toimittajajuontaja Jasmin esiintyy itsenään uutisvideon juonta-

jana, tulkita uutisvideon kohtauksia johdatteleviksi uutisenlukijan ingresseiksi.  

 

Edellä esitetyt erilaiset puhejaksot muodostavat valeuutisvideolla uutisvideon ko-

konaisuuden, joka selittää katsojille, mitä valeuutiset ovat ja miksi ne leviävät hel-

posti internetissä, sekä opettaa, miten niitä voi tunnistaa. Valeuutisvideo ei siis 

ole rakenteeltaan tyypillinen haastattelu-uutinen (vrt. Immonen, 2020), ja ylipää-

tänsä se poikkeaa tyyliltään uutisvideon totutusta genrestä. Valeuutisvideo muis-

tuttaakin enemmän lapsille suunnattua asiaohjelmaa. Videolla on myös paljon 

mediakasvatuksellisia elementtejä, ja videolla hyödynnetään visailuohjelman for-

maattia, jonka voidaan ajatella olevan yleisölle tuttu genre muista televisio-ohjel-

mista. Valeuutisvideon tunnistaakin lapsille suunnatuksi uutiseksi lähinnä kon-

tekstin perusteella, sillä videon on julkaissut Yle Mix.  

 

Valeuutisvideo poikkeaa perinteisistä uutisista myös siten, että uutisvideolla on 

käytetty tehokeinona huumoria. Valeuutisten määritelmää selitettäessä uutisvi-

deon kuvatilassa näytetään hidastettu videokatkelma Donald Trumpista, joka ho-

kee huvittavasti fake news -sanaparia. Trump on todennäköisesti Yle Mixin koh-

deyleisöllekin tuttu julkisuuden henkilö, ja tämän näyttäminen kuvatilassa kytkee 

valeuutiset myös niiden yhteiskunnalliseen kontekstiin. Toisaalta Trumpin käyttä-

minen videolla viihdytystarkoituksessa voidaan myös tulkita poliittisena kannan-

ottona, sillä uutisvideolla muistutetaan myöhemmin, ettei uutinen ole valeuutinen, 

jos olet eri mieltä siitä tai joistain uutisessa esitetyistä mielipiteistä. Median esit-

tämät näkökulmat ja representaatiot ovatkin aina valittuja, minkä lisäksi ne ovat 

yhteydessä myös laajempiin yhteiskunnallisiin merkityksiin. Näihin valintoihin vai-

kuttavat myös mediassa työskentelevien henkilöiden arvot ja intentiot (Fairclough 

1997, 265, 268; Masterman, 1991, 19). Toisaalta viihteen ja asiaohjelmien 
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välinen rajan on myös höllentynyt, mihin vaikuttaa se, että uutismediat joutuvat 

kilpailemaan katsojista muiden ohjelmien kanssa ja ovat tämän seurauksena 

kaupallistuneet ja muuttuneet tyyliltään viihdyttävämmiksi. Kyseinen kehitys kos-

keekin myös valtiollisia mediaorganisaatiota, sillä niiden kilpailijat ovat usein kau-

pallisia toimijoita. (Fairclough, 1997, 21, 61.) 

 

Tuotettuja videoita analysoidessa tulee huomioida myös videon ääninauha (Ha-

koköngäs & Martikainen, 2021, 98). Analyysiin valittujen uutisvideoiden alkujuon-

tojen taustalla soi Yle Mixin tunnussävelmä, joka voimistuu siksi aikaa, kun kuva-

tilassa näytetään Yle Mixin logoa. Kiinnostavaa on, että Yle Mixin tunnussävelmä 

kuulostaa koneelliselta pop-versiolta Yle Uutisten tunnussävelmästä. Tämän voi-

daan tulkita pyrkimyksenä vahvistaa mielikuvaa Yle Mixistä osana Ylen uutistoi-

mitusta. Uutisvideoilla hyödynnetään muutenkin musiikkia, ja kaikissa analyysiin 

valituissa uutisvideoissa joidenkin puhejaksojen taustalla soi vaimeaa taustamu-

siikkia. Tietoturva- ja valeuutisvideolla käytetään samaa taustamusiikkia, kun 

taas videoväärennösvideolla käytetty taustamusiikki on eri. Lisäksi videoväären-

nösvideolla taustamusiikkia on lähes kaikilla videon puhejaksoilla ja myös oppi-

laiden haastattelujen taustalla. Sen sijaan tietoturva- ja valeuutisvideolla tausta-

musiikki soi vain tiettyjen puhejaksojen aikana. Uutisvideoilla käytetyt eri tausta-

musiikit kuulostavat hyvin samankaltaisilta ja muistuttavat tyyliltään koneellista 

pop-musiikkia ja näin ollen myös Yle Mixin tunnussävelmää. Uutisvideoilla käy-

tetyt taustamusiikit muodostavat siis yhtenäisen kokonaisuuden. 

 

Taustamusiikkien lisäksi analyysiin valituilla uutisvideoilla hyödynnetään äänite-

hosteita kuten kellon tikitystä ja hurraamista. Kuitenkaan käytetyt taustamusiikit 

tai äänitehosteet eivät varsinaisesti muokkaa uutisvideoiden merkityksenantoja, 

vaan toimivat tehokeinoina, jotka esimerkiksi painottavat käsiteltävän asian va-

kavuutta tai viihdyttävät. Näin ollen Yle Mixin uutisvideot poikkeavat myös ääni-

nauhaltaan televisiouutisista, sillä niissä puhejaksojen taustalla ei tyypillisesti soi-

teta musiikkia. Myöskään äänitehosteiden käyttäminen ei ole tyypillistä televisio-

uutisille. Tästä osin analyysiin valitut Yle Mixin uutisvideot poikkeavat siis televi-

siouutisten totutusta genrestä. 
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Myös puhutun kielen osalta Yle Mixin uutisvideoiden äänimaailma eroaa perin-

teisistä uutisvideoista, ja analyysiin valitut uutisvideot poikkeavat uutisten totu-

tusta genrestä puhetavaltaan. Yle Mixin uutisvideoiden puhe on hyvin puhekie-

listä ja eri puhejaksoilla käytetään esimerkiksi anglismeja sekä lapsille ja nuorille 

oletettavasti tuttuja ilmaisuja, jotka eivät vastaa yleiskieltä. Vaikka Fairclough 

(1997, 20) huomauttaa, että asiaohjelmienkin kieli on ajan saatossa muuttunut 

puhekielisemmäksi, niin on ero Yle Mixin uutisvideoilla esiintyvän puhetavan ja   

televisiouutisten puhetavan välillä huomattava. Tällaisen epävirallisen puhetyylin 

pyrkimyksenä voidaankin ajatella olevan Yle Mixin uutisvideoiden tekeminen lap-

sille helpommin lähestyttäviksi ja samaistuttavammiksi. 

 

Puhekielisyyden käyttö näkyy myös YouTubessa ja Yle Areenassa olevissa uu-

tisvideoita kuvaavissa teksteissä. Nämä kuvaukset onkin kirjoitettu samalla tyy-

lillä, jolla toimittajajuontaja Jasmin uutisvideoilla puhuu. Uutisvideoiden kuvaus-

ten tarkoituksena taas voidaan nähdä olevan katsojan houkuttelu videoiden pa-

riin. Kaikkien analyysiin valikoituneiden uutisvideoiden kuvakset alkavatkin kysy-

myksillä, joiden tehtävänä on mitä ilmeisimmin lisätä katsojan kiinnostusta uutis-

aiheesta. Lisäksi videoväärennös- ja valeuutisvideon kuvauksissa kiinnostusta 

herättäviä kysymyksiä seuraa vielä kysymys, jonka viimeistään pitäisi houkuttaa 

katsoja avaamaan uutisvideo. Esimerkiksi videoväärennösvideon kuvauksessa 

virke ”Mukana nähdään myös supertähti yllätysvieraana – vai nähdäänkö?” (vi-

deon kuvaus, Yle Mix, 10.2.2021), kannustaa katsojaa ottamaan asiasta selvää. 

Vastaavasti taas valeuutisvideon kuvauksessa esitetty virke ”Tunnistatko, mikä 

uutinen pitää paikkansa?” (videon kuvaus, Yle Mix, 12.2.2021), vihjaa jo videon 

pelillisistä elementeistä ja kannustaa katsojaa osallistumaan visailuun. 

 

Näiden uutisvideota kuvaavien tekstien voidaan taas nähdä olevan seurausta Yle 

Mixin julkaisualustasta, sillä toisin kuin tiettynä kellonaikana tuleva television uu-

tislähetys, Yle Mixin uutisvideot ovat internetissä koko ajan saatavilla. Näin ollen 

siinä missä television uutislähetys perinteisesti kilpailee katsojista muiden sa-

maan aikaan esitettävien ohjelmien kanssa, Yle Mixin uutisvideot kilpailevat kat-

sojista muiden Yle Areenassa julkaistujen sisältöjen kanssa sekä YouTubeen la-

dattujen videoiden kanssa, joita on Omnicoren (2021) mukaan yhteensä 
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miljardeja. Lisäksi kuten Immonen (2021, 209) huomauttaa, teknologian kehitys 

muuttaa sekä uutisten verbaalista kielenkäyttöä että visuaalista viestintää. 

 

Tutkimuksen kohteena olevat Yle Mixin uutisvideot poikkeavatkin myös visuaali-

selta ilmeeltään perinteisistä televisiouutisista. Esimerkiksi rennon puhetavan li-

säksi toimittajajuontaja Jasminin pukeutuminen on värikästä ja nuorekasta ja näin 

ollen eroaa tyyliltään perinteisistä uutisjuontajista. Myös uutisvideoiden asiantun-

tijahaastatteluiden puhejaksoilla esiintyvät henkilöt ovat pukeutuneet rennosti. Li-

säksi Yle Mixin visuaalisessa ilmeessä hyödynnetään kirkkaita värejä. Uutisstu-

dion tausta on pinkki-violetti ja logo kirkkaan keltainen. Nämä värit näkyvät myös 

Yle Mixin videoiden aloituskuvissa. Lisäksi Yle Mixin visuaalisessa ilmeessä hyö-

dynnetään emoji-symboleita. Nämä visuaaliset elementit ovat esillä erityisesti uu-

tisvideoiden alussa olevan tunnusmusiikin aikana, jolloin kuvatilassa näytetään 

Yle Mixin logo sekä erilaisia tunteita kuvaavia emoji-symboleita. Staattisia emoji-

symboleita näytetään liikkuvan kuvan ohella uutisvideoiden kuvatilassa myös 

opetuksellisten puhejaksojen aikana.  

 

Kuten edellä on todettu, on analyysiin valituilla Yle Mixin uutisvideoilla hyvin vä-

hän kohtauksia, jossa uutisvideon kuva antaa lisämerkityksiä uutisvideon pu-

heelle. Useimmiten uutisvideoiden kuvatilassa näytetäänkin sitä henkilöä, joka 

kulloinkin puhuu. Analyysiin valituilla uutisvideoilla kuva onkin alisteinen puheelle 

(vrt. Immonen, 2013). Tarkastelluilla uutisvideoilla ei myöskään ole puhejaksoja, 

joissa uutisvideon sanan ja kuvan välillä olisi ilmeinen ristiriita, joka vaikuttaisi 

uutisvideoiden välittämiin representaatioihin tai uutisesta tehtäviin tulkintoihin 

(vrt. Fairclough, 1997, 16). Analyysiin valittujen uutisvideoiden kuva tai ääni ei 

siis pääsääntöisesti tuo uutisvideon puheesta erillistä omaa tietoa kulloinkin kä-

siteltävään uutisaiheeseen. Näin ollen tutkimukseni analyysi painottuu erityisesti 

Yle Mixin uutisvideoiden puheeseen ja puheen kautta tuotettuihin mediakasva-

tuksen diskursseihin. 
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5.2 Mediakasvatuksen riskidiskurssit 
 

Yle Mixin lapsille suunnattujen uutisvideoiden mediakasvatuksessa on havaitta-

vissa lasten suojelun diskurssi: lapsia tulee suojata median riskeiltä (Francke 

ym., 2018, 8; Herkman, 2007, 12). Riskidiskurssit korostuvat erityisesti tietotur-

vavideossa, jossa jo uutisvideon otsikko viittaa taitoihin, joilla itseään voi interne-

tissä suojella. Tosin myös videoväärennös- ja valeuutisvideoilla tuotetaan lasten 

internetin käyttöön liittyvien riskien diskursseja. Aineistosta onkin löydettävissä 

erilaisia riskidiskursseja, jotka voi edelleen jaotella tietoturvaan liittyviin riskeihin 

sekä sosiaalisiin riskeihin. Näiden riskien ehkäisyyn taas liittyvät internetin turval-

lisen käytön taidot eli turvataidot. Toisaalta riskidiskurssit ja turvataitoihin liittyvät 

diskurssit myös limittyvät toisiinsa. Lisäksi internetin käyttöön liittyvistä sosiaali-

sista riskeistä puhutaan uutisvideolla osittain epäsuorasti tietoturvan kautta, kun 

taas turvataitojen tärkeyttä perustellaan sekä tietoturvaan liittyvillä riskeillä että 

internetin ja sosiaalisen median käyttöön liittyvillä sosiaalisilla riskeillä. Tarvetta 

kriittiselle medialukutaidolle taas perustellaan syväväärennöksistä ja väärän tie-

don leviämisestä johtuvilla potentiaalisilla riskeillä. Tietoturvaan liittyvien riskien 

diskurssi taas korostuu erityisesti tietoturvavideolla.  

 
Onks joku aikuinen joskus sanonut sulle, ettei pitäis puhua tuntemattomilla tai 
pitäis kattoa molemmille puolille ennen kuin ylittää tien? Tääl netissä pätee oi-
keestaan samat säännöt. On hyvä muistaa, että ihan kaikkeen tiedon ja sisällön 
jakamiseen liittyy se mahdollisuus, että joku yrittää käyttää sitä väärin. (Uutisen-
lukijan ingressi, Jasmin Beloued, tietoturvavideo) 

 

Tietoturvavideon rakenne noudattaa Immosen (2020) esittämää haastattelu-uu-

tisen rakennetta ja sillä vaihtelevat toimittajajuontajan, asiantuntijan ja haastatel-

tujen lasten puhejaksot. Aiheen vakavuutta painottaa toimittajajuontaja Jasminin 

puhejakson taustalla äänitehosteena oleva kellon tikitys, joka luo puhejaksolle 

lähes pahaenteisen tunnelman. Lisäksi uutisvideon kuvatilassa uutisstudion taus-

talla näytetään lukkosymboli sekä tietoverkkoja symboloivia kuvioita, jotka visu-

aalisin merkein vahvistavat tietoturvan riskidiskurssia. Marraskuussa 2020 jul-

kaistun uutisvideon alkupuolella viitataan myös lokakuussa 2020 ilmenneeseen 

terapiakeskus Vastaamon tietomurtoon, joka ajankohtaisena tapahtumana konk-

retisoi millaisia tietoturvaan liittyviä riskejä internetissä pahimmillaan on. Näin 
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ollen erityisesti uutisenlukijan ingressit korostavat tietoturvavideolla mediakasva-

tuksen riskidiskurssia, minkä lisäksi riskidiskurssia vahvistetaan uutisvideon 

muilla puhejaksoilla. 

 
Kerttu: Jos se on vähän epäilyttävä sovellus, nii sitten mä normaalisti painan 
niinku et mä estän sen. Tai sit jos se tyyppi, joka on niinku tehny sen nii kuulostaa 
vähä epäilyttävältä, nii sit mä en välttämättä niinku ees lataa sitä koko äppiä. 
(5.-luokkalaisten haastattelu tietoturvasta, tietoturvavideo) 
 
Jannik: No mä vaan painan sitä salli-nappia en mä oikein niit lue ikinä. 
(5.-luokkalaisten haastattelu tietoturvasta, tietoturvavideo) 

 

Tietoturvavideolla hyödynnetään lasten kokemuskertomuksia argumentaation tu-

kena (vrt. Kääntä & Lehtinen, 2016). Haastateltavien lasten osaaminen vaihteli 

tietoturvaan liittyvissä asioissa, millä voidaan nähdä tuotettavan samaistutta-

vuutta sekä toisaalta myös korostettavan uutisvideon viestiä siitä, että turvataito-

jen harjoittelu on kaikille tärkeää. Uutisvideolla tietoturvan riskidiskurssia vahvis-

tetaan lasten omien esimerkkien kautta, joiden voidaan ajatella olevan Yle Mixin 

kohdeyleisöllekin tuttuja ja puhuttelevia. Haastattelu-uutisen rakennetta hyödyn-

tämällä ja tavallisia lapsia haastattelemalla uutisaihe myös ankkuroidaan koh-

deyleisön kokemusmaailmaan (Immonen, 2020, 47). Aiheeseen ja haastatteluti-

lanteeseen taas johdatellaan uutistenlukijan ingressillä, joka osaltaan vahvistaa 

tietoturvaan liittyvien riskien diskurssia. 

 
Tuntuu kyllä et tässä on ihan hirveesti kaikkee, mitä pitäis varoo ja koittaa en-
naltaehkäistä. (Uutisenlukijan ingressi, Jasmin Beloued, tietoturvavideo) 
 
Kerttu: Mun kaverille kävi silleen et ku on semmonen Roblox -peli, nii sen käyttäjä 
oli häkätty, koska sillä oli ollu semmonen Robux, joka maksaa oikeeta rahaa. Sil 
oli ollu kai sen vanhempien pankkitiedot, mut se oli saanu sen käyttäjän kummin-
kin takas. Sit mä oon ite käyny epäluotettavalla sivulla ja saanu ns viiruksen sii-
hen mun puhelimeen. (5-luokkalaisten haastattelu tietoturvasta, tietoturvavideo) 

 
Jannik: No eiks Lennin Steam accountti häkätty? Tai emmä tiiä. Se ei enää 
päässy sinne sisää joku oli varmaankin häkänny sen. Mut se ei niinku vieny ra-
haa, mut se ei enää saa niit pelei mitä se osti takas, jos se ei saa sitä accounttii.  
(5-luokkalaisten haastattelu tietoturvasta, tietoturvavideo) 

 

Lasten kokemuskertomuksilla siis vahvistetaan tietoturvan riskidiskurssia, sillä 

pelikertomusten kautta haastattelussa tuodaan esiin se, että tietoturvaan liittyy 

myös taloudellisia riskejä. Näin uutisvideolla perustellaan sitä, miksi tietoturva on 
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erityisen tärkeä asia. Taloudellisten riskien esiin tuomisen voidaan myös nähdä 

vahvistavan riskidiskurssia entisestään, sillä se perustelee, mitä konkreettista 

haittaa heikosta tietoturvasta voi olla. Lasten kokemuskertomuksilla taas havain-

nollistetaan sitä, että kyseessä on todellinen riski. Tietoturvan merkitys tuodaan-

kin esille lasten kokemusmaailman kontekstissa pelien kautta, minkä voidaan 

nähdä vahvistavan asian merkityksellisyyttä juuri uutisvideon kohdeyleisölle eli 

kouluikäisille lapsille. Tämä taas osaltaan lisää kokemuskertomuksen vaikutta-

vuutta. Kokemuskertomuksessa kertoja tekeekin aina valintoja sen suhteen, mitä 

kerrotaan ja mitä jätetään pois kertomuksesta. Uutisvideon kontekstissa koke-

muskertomuksen jakamiseen liittyy myös vuorovaikutuksen institutionaalinen 

luonne, joka asettaa ehdot kertomiselle. Lisäksi kertomuksen tulee jollain tavoin 

vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutuksen institutionaalisten päämäärien saavut-

tamiseen. (vrt. Karvonen ym., 2018, 371, 383.) Uutisvideolla lasten kokemusker-

tomukset siis yhtäältä tarjoavat samaistumisen mahdollisuuksia katsojille mutta 

toisaalta myös vahvistavat tietoturvan riskidiskurssia.  

 

Myös videoväärennösvideolla lasten kokemuskertomuksia hyödynnetään riski-

diskurssin argumentaatiossa. Tälläkin uutisvideolla lasten haastattelujen voidaan 

nähdä tuovan uutisaihetta lähemmäs katsojien kokemusmaailmaa (Immonen, 

2020, 47), sillä haastateltujen oppilaiden esimerkit ovat konkreettisia ja lasten 

maailmasta tuttuja. Näin ollen lasten haastattelussa esiin tuotujen esimerkkien 

kautta voidaan ajatella syväväärennöksiin liittyvien riskien hahmottuvan parem-

min uutisvideon kohdeyleisölle. Esimerkkien kautta uutisvideolla tuodaan esiin, 

mitä vakaviakin ongelmia syväväärennöksiin voi liittyä.  

 
Michael: Esim opettajasta et niinku sanoo et ope sanois et koulut suljetaan koko 
loppuvuodeks. 
Alina: Tubettajien maine ja kaikki tiktokkaajat voi olla ihan maineensa menny 
pois, jos joku tekee vaikka jonkun deepfaken niiden naamasta jonkun toisen ke-
hossa tai sitten et ne sanoo jotain mitä ne ei lainkaan sanoisi. Sitten joku postaa 
sen internettiin, monet ihmiset vaan menee heti kun ne näkee jotain pahaa niitten 
lempi tubettajasta tai tiktokkaajasta, niin ne heti vaan sanoo et kato toi on ihan 
pahaa et nyt heitataan noit. (5-luokkalaisten haastattelu syväväärennöksistä, vi-
deoväärennösvideo) 

 

Kriittisen medialukutaidon tarvetta perustellaan videoväärennösvideolla epäsuo-

rasti mediakasvatuksen riskidiskurssien kautta. Kriittistä medialukutaitoa siis 
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tarvitaan, jotta voidaan ehkäistä internettiin ja kehittyneeseen teknologiaan liitty-

viä potentiaalisia riskejä. Vastaavanlainen kriittisen medialukutaidon tarvetta ris-

kien kautta perusteleva diskurssi on nähtävissä myös valeuutisvideolla, jolla kriit-

tisen medialukutaidon tarvetta perustellaan väärän tiedon leviämiseen liittyvillä 

ongelmilla. Lisäksi valeuutisvideolla argumentaation tukena hyödynnetään asi-

antuntijahaastattelua, jossa sosiaalisen median vaikuttaja ja viestinnän ammatti-

lainen Emmi Nuorgam selittää, miksi internetissä ei tue levittää väärää tietoa. 

Tämän puhejakson taustalla äänitehosteena on sama kellon tikitys kuin tietotur-

vavideolla, mikä voidaan tulkita pyrkimykseksi painottaa aiheen vakavuutta. Asi-

antuntijahaastattelun puhejakson viestiä myös vahvistaa sitä seuraava toimitta-

jajuontaja Jasminin tiivistys tutkivan journalistin roolissa, ja hän kertaa Nuorgamin 

selittämän asian yksinkertaisemmassa muodossa. Näin ollen sen lisäksi, että va-

leuutisvideolla selitetään, miksi väärän tiedon leviäminen on ongelmallista, tois-

toa käytetään kielellisenä tehokeinona väärän tiedon leviämiseen liittyvien riskien 

diskurssin korostamisessa . 

 
Kenenkään ei pitäisi jakaa valeuutisia tai virheellistä tietoo eteenpäin edes läpällä 
sen takia, että meidän aivot toimii niin, että jos me nähdään tarpeeks monta ker-
taa joku sama tieto ja, vaikka me tiedettäis ettei se pidä paikkaansa tai et se on 
vale, niin me aletaan silti uskoo siihen vaikka me oltais alun perin siis tiedetty, 
että tää ei pidä paikkaansa. (Viestinnän asiantuntijan Emmi Nuorgamin haastat-
telu, valeuutisvideo)  
 
Eli jos sä jaat valeuutista tai väärää tietoa eteenpäin, niin sen valta ja näkyvyys 
kasvaa. (Juonto tutkivan journalistin roolissa Jasmin Beloued, valeuutisvideo) 

 

Valeuutisvideon lisäksi myös tietoturvavideolla käytetään asiantuntijahaastatte-

lua argumentaation tukena. Tietoturvavideolla asiantuntijahaastattelu on raken-

nettu haastattelu-uutisen kaltaisesti siten, että ennen haastattelua uutisvideolla 

on toimittajajuontaja Jasminin puhejakso studion ulkopuolella, josta kuva siirtyy 

haastattelupaikalle (vrt. Immonen, 2021, 195). Tietoturvavideolla asiantuntija-

haastattelun voidaan katsoa pyrkivän vahvistamaan tietoturvaan liittyvien riskien 

diskurssia, sillä aikuinen ja erityisesti aiheen asiantuntija on auktoriteettiase-

massa uutisen kohdeyleisöön nähden. Toisaalta asiantuntijahaastattelussa on 

myös samanaikaisesti havaittavissa mediataitojen opetuksen diskurssi, sillä 

haastattelussaan tietoturva-asiantuntija Benjamin Särkkä antaa konkreettisia 

neuvoja siihen, miten internetissä tulisi tai ei tulisi toimia.  
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Ei jaa ihan kaikkee ihan kaikille vähän miettii niit juttuja et niinku et mitä salasa-
noja mä käytän mihin palveluita minkälaisii nimii mä käytän minkänäköst tietoo 
mä paljastan ittestäni niille ihmisistä, joista mä en välttämättä tiiä mitään niinku. 
En sano että kaikki internetissä on pelottavia ja pahoja, mutta siellä on myös pe-
lottavia ja pahoja ihmisiä. Et niinku vähintään se et jos joku on vähän epäilyttävää 
tai mietityttävää, niin sit kysyy vanhemmilta tai joltain muulta turvalliselta aikui-
selta et mikä juttu tää on. (Tietoturva-asiantuntija Benjamin Särkän haastattelu, 
tietoturvavideo) 

 

Lisäksi Särkän asiantuntijahaastattelussa tuodaan esiin internetin käyttöön liitty-

viä sosiaalisia riskejä. Sosiaalisista riskeistä ei kuitenkaan puhuta suoraan. Silti 

asiantuntijahaastattelussa tuodaan katsojalle selvästi esiin se, etteivät kaikki ih-

miset internetissä ole luotettavia ja tämän vuoksi lasten tulee internettiä ja sosi-

aalista mediaa käyttäessään olla varuillaan. Tietoturvavideolla myös painotetaan, 

ettei netissä kannata jakaa itsestään mitä tahansa tietoa, mikä osaltaan vahvistaa 

lasten suojelun diskurssia sekä mediakasvatuksen riskidiskurssia entisestään. 

 
Netissä asiat voi levitä tosi helposti kun ihmiset jakaa kuvia ja videoita toisilleen 
ja vaikka sä itse poistaisit jonkun sun tekemän postauksen, niin se jää vielä sinne 
nettiin hillumaan. Eli ei kannata julkaista mitään, mitä sä et haluaisi enää muistaa 
tai nähdä muutaman vuoden päästä. (Uutistenlukijan ingressi, Jasmin Beloued, 
tietoturvavideo) 

 

Lisäksi tietoturvavideolla tuodaan esiin internetin riskien yhteydessä yleinen pe-

lottelu siitä, että kaikki internetissä julkaistu informaatio säilyy siellä ikuisesti. 

Myös Opetushallituksen (2017) ohjeissa tietokoneiden ja mobiililaitteiden käy-

töstä koulussa vedotaan tähän argumenttiin perusteltaessa tietosuojan opettami-

sen tarvetta (Francke ym., 2017, 8). Tietoturvavideolla lasten tuottaman sisällön 

tai itseään koskevien tietojen jakamisen kohdalla korostuukin sosiaalisten riskien 

diskurssi. Sen sijaan valeuutisvideossa sisällön edelleen jakamista internetissä 

ei perustellakaan lapseen itseensä kohdistuvalla sosiaalisella riskillä, vaan vää-

rän tiedon leviämiseen liittyvillä riskeillä.  

 

Yle Mixin uutisvideoiden mukaan lasten tuleekin olla erityisen varovaisia sen suh-

teen, mitä he jakavat netissä, eli mediakasvatusta tuotetaan riskidiskurssien 

kautta. Toisaalta tällainen mediakasvatus voidaan nähdä aidosti perusteltuna, 

sillä lapset kohtaavat internetissä useita erilaisia riskejä (Smahel ym., 2020) ja 

potentiaalisten riskien määrä myös lisääntyy sen myötä, mitä enemmän lapset 



 54 

internettiä käyttävät (Haddon ym., 2020; Livingstone ym., 2011; Mascheroni ym., 

2020). Ajatus on, että lapsia voi vanhempana hävettää heidän nuorempana tuot-

tamansa mediasisältö. Tällaisen ajattelun voidaan kuitenkin nähdä kumpuavan 

pyrkimyksestä suojella lapsia medialta ja jopa heiltä itseltään median käyttäjinä. 

 
5.3 Media luontevana osana lasten elämää 
 

Yle Mixin uutisvideoilla toistuvat lasten suojelemisen ja internetin potentiaalisten 

riskien diskurssit. Toisaalta Yle Mixin uutissisällöissä myös korostetaan sitä, että 

internetin ja median käyttö on hauskaa sekä normaali osa lasten ja nuorten elä-

mää. Esimerkiksi tietoturvavideolla uutisenlukijan ingressi haastaa yleistä näke-

mystä siitä, että lasten internetin tai sosiaalisen median käyttö olisi liiallista tai 

että internetissä vietetty aika olisi turhaa. 

 
Mä ite käytän nettiä ja oon somessa monta tuntia päivässä enkä mä todellakaan 
oo ainoa. Mutku tääl netissä on vaan niin paljon kaikkii kiinnostavii juttuja. Varuil-
laan saa silti kuitenkin olla. (Uutistenlukijan ingressi, Jasmin Beloued, tietoturva-
video) 

 

Tällaisella lasten median käyttöä normalisoivalla diskurssilla sosiaalisen median 

ja ylipäätänsä internetin käytöstä tehdään lapsille hyväksyttyä. Kuitenkaan tämä 

internetin ja sosiaalisen median käyttöä normalisoiva diskurssi ei ole tietoturvavi-

deolla keskiössä. Sen sijaan kyseessä on sivuhuomio, jota uutisenlukijan ingres-

sissä seuraa välittömästi muistutus siitä, että verkkoympäristössä toimiessaan 

pitää olla varovainen. Uutisvideolla kaikki diskurssit eivät siis ole keskenään sa-

man arvoisia, vaan ne järjestyvät hierarkkisesti suhteessa toisiinsa (vrt. Pietikäi-

nen & Mäntynen, 2009, 58).  

 

Tietoturvavideolla diskurssien hierarkkisuus näkyykin siten, että mediakasvatuk-

sen riskidiskurssi on vallitseva ja lasten internetin ja sosiaalisen median käytön 

normalisoiva diskurssi on sille alisteinen. Toisin sanoen mediakasvatuksen riski-

diskurssi on muodostunut tietoturvavideolla itsestään selväksi hegemoniseksi 

diskurssiksi, jolla on valta-asema lasten mediasta nauttimisen diskurssiin nähden 

(vrt. Jokinen & Juhila, 1993, 76–77). Toisaalta riskidiskurssin itsestään selvyyttä 

ja lasten suojelun tarvetta myös haastetaan tietoturvavideolla tunnistamalla se, 
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että monilla lapsilla on jo paljon internettiin ja mediaan liittyvää osaamista. Tieto-

turvavideon asiantuntijahaastattelussa tuodaankin esiin se, että osa lapsista voi 

olla tietoturva-asioissa aikuisiakin taitavampia. Mediakasvatukseen ja lasten me-

dian käyttöön liittyvät diskurssit ovat siis aineistossa keskenään kilpailevia. Näin 

ollen erilaisilla kielellisillä valinnoilla tuodaan vuoroin tietyt näkökulmat esiin tai 

rajataan muut pois (Jokinen, Juhila & Suoninen, 1993, 24; Pietikäinen & Mänty-

nen, 2009, 56). Tietoturvavideon asiantuntijahaastattelussa tietoturvan tärkeyttä 

korostetaan rinnastamalla tietoturva kansalaistaitoihin. Näin tietoturvan merki-

tystä korostava diskurssi luonnollistetaan aineistossa sellaiseksi diskurssiksi, 

jonka asema on kyseenalaistamaton (vrt. Jokinen & Juhila, 1993, 77). 

 
Parhaimmillaanhan siellä koulussa on jo oppilaita, jotka osaa nää jutut tosi hy-
vin tai ainaki tarpeeks hyvin, jotta ne vois tarjoo apuu sit niille niinku aikuisille, 
jotka ei välttämättä osaa näitä viel niin hyvin. Kyl mä siis niinku kyl mä nään et 
tietoturva alkaa olee vähän samallalailla kansalaistaito. (Tietoturva-asiantuntija 
Benjamin Särkän haastattelu, tietoturvavideo) 

 

Lisäksi tietoturvan tärkeyttä korostavan argumentin tukena tietoturvavideolla käy-

tetään asiantuntijahaastattelun ohella llasten haastatteluissa esitettyjä kokemus-

kertomuksia. Myös niiden avulla vahvistetaan tietoturvan tärkeyden diskurssia. 

Sen sijaan sen tunnustaminen, että lapsilla voi jo olla paljon osaamista tietoturva-

asioissa, vahvistaa lasten toimijuutta median käyttäjinä. Lasten aktiivista roolia 

sekä heidän mediataitojensa merkitystä korostetaankin sekä tietoturvavideolla 

että videoväärennösvideolla. Lisäksi tätä lasten toimijuuteen liittyvää diskurssia 

vahvistaa aineistossa ylipäätänsä kaikki ne puhejaksot, joissa haastatellaan lap-

sia. Toisaalta lasten toimijuuden korostaminen on uutisvideoilla myös keino tuot-

taa kriittistä mediakasvatusta. 

 
Hei muista et sä et oo näiden väärennösten kanssa pelkkä aivoton katsoja, vaan 
sä voit olla myös näiden videohuijausten tunnistaja. Tässä nyt ihan muutama yk-
sikertaisin tapa koittaa bongata näitä. (Uutistenlukijan ingressi, Jasmin Beloued, 
videoväärennösvideo) 

 

Videoväärennysvideon uutisenlukijan ingressissä lapset esitetäänkin aktiivisina 

ja kriittisinä median ja internetin käyttäjinä eikä vain passiivisina sisällön vastaan-

ottajina. Toimijuuden korostaminen voidaankin tulkita myös kannustuksena me-

dialukutaitojen harjoitteluun, sillä toimijuutta korostamalla viestitään katsojille, 
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että mediataitojen harjoittelu voi olla hauskaa. Tämä korostuu erityisesti valeuu-

tisvideolla, jossa aiheen käsittelyssä hyödynnetään television visailuohjelmista 

tuttua formaattia. Toimittajajuontaja Jasmin esiintyy valeuutisvideolla kilpailuoh-

jelman juontajan roolissa vetäen katsojille visailua siitä, mitkä kolmesta eri uuti-

sesta ovat valeuutisia. Näin ollen pelillisyyttä hyödyntämällä uutisvideolla tuote-

taan ajatusta siitä, että mediataitojen harjoittelu ei ole pelkästään tarpeellista, 

vaan se voi olla myös hauskaa. 

 
Kiitos pelaamisesta! Kommentoi tonne alle kuinka monta arvausta meni oikein ja 
mikä näistä uutisista vaikutti kaikkein pimeimmältä. (Juonto visailuohjelman juon-
tajan roolissa, Jasmin Beloued, valeuutisvideo). 

 

Valeuutisvideolla katsojia myös kannustetaan osallistumaan uutisaiheen käsitte-

lyyn ja toimittajajuontaja Jasmin kehottaa videon katsojia kommentoimaan You-

Tubessa, kuinka monta vastausta he saivat oikein valeuutisvisailussa. Tämä voi-

daan tulkita sekä kannustuksena medialukutaitojen harjoitteluun ylipäätänsä että 

toisaalta korostavan myös sitä, että medialukutaidon kautta voi osoittaa nokke-

luutta. Näin ollen median käyttöä normalisoivat ja lasten toimijuutta mediankäyt-

täjinä korostavat diskurssit voidaan aineistossa tulkita myös kriittisen medialuku-

taidon diskurssia tukevaksi. Toisaalta myös tietoturva- ja videoväärennösvideoilla 

on vastaavanlaisia videoiden tykkäämiseen ja kommentoimiseen kannustavia ly-

hyitä puhejaksoja. Myös näiden puhejaksojen voidaan osaltaan ajatella normali-

soivan lasten sosiaalisen median käyttöä ja näin ollen vahvistavan lasten median 

käyttöä sallivaa diskurssia. Toisaalta kommentointiin ja sitä kautta osallistumi-

seen kannustaminen voidaan nähdä myös pyrkimyksenä sitouttaa katsojia Yle 

Mixin sisältöihin. 

 

5.4 Mediataitojen opetus uutisvideoilla 
 

Yle Mix pyrkii analyysiin valituissa uutisvideoissa aktiivisesti tuottamaan media-

kasvatusta ja lisäämään lasten mediataitoja. Mediataidoista keskitytään erityi-

sesti jo edellä mainittuihin turvataitoihin sekä toisaalta myös siihen, miten voi kriit-

tisesti arvioida erilaisia mediasisältöjä sekä tunnistaa huijauksia. Nämä ovat taas 

taitoja, joiden kautta voi osoittaa omaa osaamista ja nokkeluutta, minkä lisäksi 

kyseiset valmiudet liittyvät olennaisesti kriittiseen medialukutaitoon. Kriittiseen 
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medialukutaitoon tähtäävä mediakasvatus taas on tärkeää siksi, että kokemus 

internetin turvallisesta käytöstä ja luottamus omiin kykyihin on yhteydessä pa-

rempiin digitaitoihin (Mascheroni ym., 2020, 41). Hyvät digitaidot taas mahdollis-

tavat paremmin osallisuuden digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaan toimintaan 

sekä ovat yhteydessä kriittisen ajattelun taitoihin, jotka taas osaltaan pienentävät 

internetin erilaisille riskeille altistumisen uhkaa (Haddon ym., 2020, 97, 100). Kriit-

tinen medialukutaito ja esimerkiksi erilaisten huijausten tunnistaminen onkin näin 

ollen yhteydessä internetissä turvallisesti toimimiseen. 

 
Tän videon katsottuasi sä opit tunnistamaan netissä piileviä vaaran paikkoja ja 
estämään huijausyrityksiä. (Uutistenlukijan ingressi, Jasmin Beloued, tietoturva-
video) 

 

Vaikka tietoturvavideolla sivutaan kriittisiä medialukutaitoja, niin kriittisten media-

lukutaitojen opetuksen diskurssi korostuu erityisesti videoväärennös- ja valeuu-

tisvideoilla. Videoväärennösvideolla näytetään, miten uutisvideon alussa esitetty 

syväväärennös toimittajajuontaja Jasminista Selena Gomezina on toteutettu. Tä-

män kautta havainnollistetaan, että kaikki tieto on aina jonkun tietoa ja tiedon 

julkaisijalla on aina myös jokin tarkoitusperä (Aittola & Suoranta, 2001, 13). Tä-

män esiin tuominen videoväärennösvideolla voidaan käsittää katsojien kriittisiä 

medialukutaitoja vahvistavaksi, sillä kriittiseen lukutaitoon kuuluu olennaisesti 

tuottamisen kontekstin ja tekstin lähettäjän intentioiden arvioiminen (Räsänen, 

2015, 304–305). Lisäksi on oleellista ymmärtää, ettei media koskaan vain näytä 

todellisuutta vaan myös muokkaa tulkintojamme siitä (Fairclough, 1997, 136; Ku-

piainen & Sintonen, 2009, 39; Masterman, 1991, 19). 

 

Videoväärennösvideolla myös näytetään katkelmia erilaisista internetissä ole-

vista syväväärennöksistä sekä selitetään, millaista tekniikkaa syväväärennösten 

tekeminen vaatii. Näissä uutisvideon puhejaksoissa pyritäänkin lisäämään katso-

jien ymmärrystä videoväärennöksistä käytännössä. Lisäksi videoväärennösvide-

olla uutistenlukijan ingressissä tuodaan esiin, mitä vakaviakin ongelmia syvävää-

rennöksiin voi liittyä. 

 
Tai sit väärennetty video poliitikosta voi oikeesti johtaa vaikka kuinka suuriin jut-
tuihin. Tai sit jos joku feikkiversio jokun maan johtajasta vaikka julistais sodan ja 
sit oltais vaik vähän liian myöhään silleen heeeetkonen, ei se oikeesti 
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sanonutkaan tota cancel, abort mission, no-no-no-no stop. (Uutistenlukijan ing-
ressi, Jasmin Beloued, videoväärennösvideo) 

 

Kriittisen medialukutaidon tärkeyttä painotetaankin videoväärennösvideolla jo 

edellä mainittujen riskidiskurssien kautta. Kriittiseen medialukutaitoon tähtäävää 

mediakasvatusta taas tuotetaan erityisesti uutisvideon lopussa, jossa toimittaja-

juontaja Jasmin opettaa katsojille, miten erilaisia videohuijauksia voidaan tehdä 

sekä miten niitä voi tunnistaa. Kyseisellä puhejaksolla korostuukin medialukutai-

tojen opetuksen diskurssi. Katsojaa muun muassa opastetaan etsimään videolta 

leikkausjälkiä, tutkimaan videon ääniraitaa, selvittämään missä video on alun pe-

rin julkaistu ja löytyykö videon esittämästä asiasta tai tilanteesta internetistä muita 

videoita. Tämän opetuksellisen puhejakson aikana uutisvideon kuvatilassa näy-

tetään toimittajajuontajan liikkuvan kuvan ohella emoji-symboleita, jotka kuvaavat 

niitä keinoja, joita Jasmin vuorollaan luettelee. Esimerkiksi leikkausjäljistä puhut-

taessa uutisvideolle ilmestyy saksia kuvaava emoji ja puhuttaessa lisätiedon et-

simisestä internetissä kuvatilassa on suurennuslasia kuvaava emoji. Videovää-

rennösvideon opetuspuheen tukena käytetään siis visuaalisia symboleita. Täl-

laisten havainnollistavien kuvien käyttö puheen tukena voikin johtaa parempiin 

oppimistuloksiin (Herrlinger ym., 2016, 699; Segers ym., 2008). Toisaalta emoji-

symbolien tarkoituksena voidaan myös ajatella olevan lähinnä uutisvideon kuvit-

taminen, joten niillä ei välttämättä ole merkitystä katsojan mediataitojen oppimi-

selle (vrt. Lenzner ym., 2013). Kuitenkin videoväärennösvideolla tuotetun media-

kasvatuspuheen voidaan nähdä pyrkivän lasten kriittisen arvioinnin taitojen lisää-

miseen ja näin ollen vahvistavan sekä lasten toimijuutta että kriittistä medialuku-

taitoa. Videoväärennösvideolla opetetaankin kriittisen arvioinnin taitoja sekä me-

dialukutaitoja. 

 
Keinotekosia videoita voi rakentaa myös ilman syväväärennöksiä. Alkuun pääsee 
niin, et leikkaa ja liimaa eri kohdista ja saa ihmisen sanoo jotain mitä se ei oo oi-
keesti sanonut. Mut täähän on kaikille tuttu vanha temppu. Videohuijauksissa ei 
myöskään aina esiinny jotain tyyppiä. Esimerkiks uutistoimistot joutuu tutkia kuvia 
ja videoita joissa näkyy esimerkiks onnettomuuksia, terrori-iskuja tai maanvyöryjä, 
et onks ne oikeesti aitoja videoita ja onks ne sieltä peräisin mistä väitetään. (Uu-
tistenlukijan ingressi, Jasmin Beloued, videoväärennösvideo) 

 

Videoväärennösvideon lopussa viitataan uutistoimitusten rooliin ja vastuuseen 

luotettavan tiedon levittämiseen liittyen. Sama teema toistuu myös 
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valeuutisvideolla, jossa katsojalle opetetaan, mitä valeuutiset ovat, sekä esite-

tään keinoja, joiden avulla erilaisten uutisen todenperäisyyttä voi arvioita. Näillä 

kahdella videolla rakentuukin kriittisten medialukutaitojen opetuksen diskurssi, 

jossa keskiöön nostetaan kyky arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä. Syvä-

väärennös- ja valeuutisvideon voidaankin katsoa muodostavan kriittisiä medialu-

kutaitoja opettavan kokonaisuuden ja käsittelevän tiedon luotettavuuden arvioin-

tia sekä kriittistä medialukutaitoa, vaikka jälkimmäistä ei uutisvideoilla suoraan 

mainitakaan. Näin ollen myös valeuutisvideon voidaan nähdä tähtäävän lasten 

kriittisten arvioinnin taitojen ja medialukutaitojen kehittämiseen, sillä videolla ope-

tetaan, mitä valeuutiset ovat, sekä neuvotaan keinoja uutisten todenperäisyyden 

arvioimiseen.  

 

Valeuutisvideolla toimittajajuontaja Jasmin määrittelee tutkivan journalistin roo-

lissa, mitä valeuutiset ovat. Myös tämän puhejakson taustalla kuuluu äänitehos-

teena kellon tikitys, joka analyysiin valituilla Yle Mixin uutisvideoilla toistuu audi-

tiivisena tehokeinona, kun halutaan painottaa jonkin asian vakavuutta. Lisäksi 

tälläkin puhejaksolla näytetään uutisvideon kuvatilassa toimittajajuontaja Jasmi-

nin lähikuvan ohella erilaisia emoji-symboleita. Kuvatilassa näytetään esimerkiksi 

kysymysmerkkejä, varoitusmerkkisymbolia ja emoji, jolla on pohdiskeleva ilme. 

Emojit toimivatkin uutisvideon puheen tukena siten, että toimittajajuontaja Jasmi-

nin mainitessa internetissä leviävän terveyteen liittyvän väärän tiedon ilmestyy 

uutisvideon kuvatilaan sairaalaa kuvaava emoji. Näin ollen myös valeuutisvide-

olla opetuspuheen tukena käytetään kuvasymboleita, joiden tarkoitukseksi voi-

daan nähdä kerrotun asian kuvaaminen visuaalisin merkein. Tällä taas voidaan 

pyrkiä tehostamaan oppimista, sillä kuten edellä on todettu, kuvasymboleita voi-

daan käyttää opetuksen tukena. Toisaalta puhejakson yhteydessä kuvatilassa 

näytetyt emojit eivät täsmällisesti havainnollista uutisvideolla opetettavaa asiaa, 

joten ne voidaan nähdä myös uutisvideon kuvituksena, jolla ei välttämättä ole 

vaikutusta oppimiseen (vrt. Lenzner ym., 2013). Puhejaksolla käytetyt emojit ja 

äänitehosteet toimivatkin näin ajateltuna viestiä vahvistavina tehokeinoina, mutta 

eivät varsinaisesti anna lisämerkityksiä puhejaksolle. 

 

Mediakasvatuksellista puhetta on valeuutisvideolla myös ennen valeuutisvisailun 

oikeiden vastausten paljastamista. Uutistenlukijan ingresseissä Jasmin opettaa 
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katsojille erilaisia keinoja tunnistaa valeuutisia. Valeuutisvideolla muun muassa 

opastetaan, että tiedon luotettavuutta arvioidessa katsojan kannattaa tarkistaa 

uutissivuston ja uutisartikkelin kirjoittajan tiedot, tutkia uutisen tekstiä ja kieliasua 

sekä yrittää etsiä itse uutisessa mainittuja lähteitä internetissä. Myös tässä puhe-

jaksossa korostuu kriittisten medialukutaitojen opetuksen diskurssi. Tällä opetuk-

sellisella puhejaksolla ei kuitenkaan näytetä uutisvideon kuvatilassa emoji-sym-

boleita eikä puheen taustalla ole mitään äänitehostetta, joten näiden tehokeino-

jen käyttö opetuspuheen tukena ei ole analyysiin valituilla uutisvideoilla syste-

maattista. Emojit ja uutisvideoilla käytetyt äänitehosteet voidaankin tulkita teho-

keinoiksi, joiden ensisijainen pyrkimys on tehdä videoista katsojille kiinnostavam-

pia. Toisaalta niillä voi myös olla useita tarkoituksia, sekä opetuksellisia että viih-

teellisiä. Valeuutisvideolla opetuksellinen diskurssi esiintyykin myös asiantuntija-

haastattelussa, jonka taustalla videon ääniraidalla kuuluu pirteä taustamusiikki. 

 
Tunteisiin vetoavat tarinat toimii sen takia, että somessa muutenkin kaikista par-
haiten toimii muutenkin kaikki mikä herättää meissä jonkin reaktion. Tai jos me 
mietitään, vaik jotain nettihuijauksia, jossa väitetäänkin yhtäkkiä et joku on voit-
tanut tosi monta miljoonaa tai jossain on joku perijä, joka haluu antaa just sulle 
sun rahat. Nii et aina kun tulee semmonen olo et vitsi vau voiks tää pitää paik-
kansa, niin yleensä se ei sillon pidä paikkaansa. (Viestinnän asiantuntijan Emmi 
Nuorgamin haastattelu, valeuutisvideo) 

 

Valeuutisvideolla uutisaiheen vakavuutta korostavan argumentaation tukena on 

käytetty puhejaksoja asiantuntijahaastattelusta. Puhejaksoilla sosiaalisen me-

dian vaikuttaja ja viestinnän ammattilainen Nuorgam selittää, että valeuutiset le-

viävät helposti internetissä, koska niiden tavoitteena on saada aikaan voimak-

kaita tunnereaktioita. Valeuutisvideon asiantuntijahaastattelun puhejaksot tuke-

vat kriittisen ajattelun taitojen ja medialukutaidon opetuksen diskurssia. Nuorgam 

puhuu valeuutisvideolla selkeästi ja lempeästi, kohdeyleisön iän huomioon ot-

taen, joten puhejakson tavoitteena lienee katsojien ymmärryksen lisääminen ai-

heesta. Vastaavasti myös tietoturvavideolla asiantuntijahaastattelu saa opetuk-

sellisia piirteitä. 

 
Heikot salasanat on niinku ihan ylivoimaisesti se isoin juttu. Sillä, että on pitkä 
salasana ja monivaiheinen tunnistus, et puhelimeen tulee se toinen juttu mist sa-
notaan, et salli nii niinku estää jo suurimman osan kaikista tietomurroista, koska 
vähintäänkin saa itselleen sen tiedon siitä, et joku yrittää nyt murtautua mun tilille 
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ni sit sä voit käydä vaihtaa sen salasanan ennen ku kukaan pääsee sinne sisään. 
(Tietoturva-asiantuntija Benjamin Särkän haastattelu, tietoturvavideo) 

 

Tietoturvavideolla mediakasvatus keskittyy kriittisten medialukutaitojen sijasta 

turvataitoihin ja käytännön mediataitoihin. Mediakasvatuksen keskiössä onkin di-

gitaalisten laitteiden ja alustojen käyttötaidot kuten sopivien salasanojen valitse-

minen. Tietoturvavideolla mediakasvatusta tuotetaan median riskidiskurssien 

kautta, ja näin ollen mediakasvatuksen lähtökohdat ovat lasten suojelussa me-

dian riskeiltä. Riskien nimeämisen lisäksi uutisvideolla opetetaan keinoja riskeiltä 

suojautumiseen, kuten esimerkiksi tarpeeksi vahvat salasanat ja eri salasanojen 

käyttö. Tietoturvaa käsittelevällä videolla tuodaan esiin myös muita internetin 

käyttöön liittyviä riskejä sekä keinoja, miten itseään voi suojella sekä, miten toimia 

epäilyttävissä tilanteissa. 

 
Käytä esim pelatessa aina jotain nimimerkkii tai lempinimeä äläkä koskaan kerro 
sun koko nimee tai salasanoja tuntemattomille. Keksi pitkä salasana ja vaihda 
sitä salasanaa usein. Äläkä käytä sitä samaa salasanaa enää missään muussa 
sovelluksessa. Laita sun sometilit yksityisiksi, jotta vaan sun kaverit näkee sun 
tiedot kuvat ja videot. Kantsii kattoo mitä niiden sun kuvien ja videoiden taustalla 
näkyy, sillä joku voi selvittää missä sä asut ja liikut ja mieti myös, että millon sä 
jaat sun sijainnin. Sit lisäks älä koskaan avaa semmosta linkkii tai tideostoo mistä 
et tiedä keneltä se on tai minne se vie. (Uutisvideon lopetus, Jasmin Beloued, 
tietoturvavideo) 

 

Tietoturvavideon loppujuonnossa painottuu vahva mediataitojen opetuksen dis-

kurssi. Puhejakson aikana toimittajajuontaja Jasmin näytetään uutisvideon kuva-

tilassa studiossa ja hän puhuttelee katsojaa kerraten erilaisia internetissä toimi-

miseen liittyviä turvataitoja. Myös tällä uutisvideolla hyödynnetään puheen tukena 

visuaalisuutta, sillä Jasminin puhuessa käyttäjänimistä ja salasanoista uutisvi-

deon kuvatilassa näytetään esimerkkiä pitkästä salasanasta ja turvallisesta nimi-

merkistä. Sosiaalisen median tilien yksityisyysasetuksista puhuttaessa uutisvi-

deon kuvatilaan ilmestyy Instagramin ja TikTokin logot sekä niiden päälle kielto-

symboli. Tämä on kiinnostavaa, sillä vaikka kyseessä ei ole sosiaalisten median 

sovellusten kieltäminen lapsilta, vaan yksityisyysasetusten muuttaminen turvalli-

semmiksi, voidaan kieltosymboli tulkita myös toisin. Tältä osin tietoturvavideolla 

kuva ja puhe ovat keskenään ristiriidassa (vrt. Fairclough 1997, 16), mutta ky-

seessä on kuitenkin hyvin lyhyt jakso, joka ei myöskään ratkaisevasti muuta pu-

hejakson tavoitteesta tehtäviä tulkintoja. 
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Tietoturvavideolla käsitellyt turvataidot liittyvätkin sekä tietoturvaan liittyviltä ris-

keiltä että internetin sosiaalisilta riskeiltä suojautumiseen. Yle Mixin uutisvideoilla 

tuotettu mediakasvatus korostaa erityisesti turvallista median ja internetin käyt-

töä. Lasten suojelu internetin riskeiltä onkin itsearvoisen tärkeää lasten hyvin-

voinnin ja turvallisuuden kannalta. Tämän lisäksi turvataitojen oppimisen voidaan 

ajatella olevan yhteydessä ylipäätänsä parempiin mediataitoihin, sillä kuten aiem-

min on todettu, on kokemuksella internetin turvallista käytöstä sekä luottamuk-

sella omiin kykyihin toimia internetissä yhteys parempiin digitaitoihin (Mascheroni 

ym., 2020, 41). Sen sijaan valeuutisvideolla opetetaan kriittisiä medialukutaitoja, 

jotka ovat myös yhteydessä internetissä turvallisesti toimimiseen. Kriittiseen ajat-

telun taidot auttava lapsia suojautumaan mediaan liittyviltä riskeiltä sekä ylipää-

tänsä vähentävät heidän altistumistaan näille riskeille (vrt. Haddon ym., 2020, 

113). Kriittistä mediakasvatusta opetetaan valeuutisvideolla erityisesti visailuoh-

jelmaa muistuttavalla puhejaksolla, jossa katsojan tehtävänä on tunnistaa va-

leuutinen. 

 
Tällä videolla mä kerron sulle kolme uutista ja sun tehtävä on päätellä mitkä 
näistä on totta ja mitkä näistä on valeuutisia. (Uutistenlukijan ingressi, Jasmin 
Beloued, valeuutisvideo). 

 

Kriittisen medialukutaidon opettamisen tehokeinona voidaan valeuutisvideolla 

nähdä käytettävän opetuksen pelillistämistä eli pelillisiä elementtejä tuodaan me-

diakasvatuksen kontekstiin. Pelillisten elementtien ajatellaan usein lisäävän mo-

tivaatiota ja innostavan oppimaan uutta ja tätä kautta parantavan oppimistuloksia 

(Sailer & Homner, 2020). Pelillisiä elementtejä hyödynnetään valeuutisvideolla 

myös valeuutisvisailun oikeiden vastausten paljastamisessa, jolloin kuvatilaan il-

mestyy joko oikeaa tai väärää vastausta kuvaava symboli ja sen kanssa yhtenevä 

äänitehoste. Näillä tehokeinoilla ei kuitenkaan voida nähdä olevan erillistä ope-

tuksellista tarkoitusta, vaan ne lähinnä vahvistavat toimittajajuontaja Jasminin pu-

heen viestiä sekä pyrkivät todennäköisesti lisäämään uutisvideon viihdyttävyyttä.  

 

Valeuutisvisailun oikeiden vastausten paljastamisen yhteydessä selitetään, mi-

ten eri uutistoimitukset ovat faktojen tarkistuksen kautta paljastaneet kyseiset uu-

tiset valeuutisiksi. Myös näissä puhejaksoissa korostuu medialukutaitojen 
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opetuksen diskurssi ja niiden tavoitteena voidaan nähdä olevan katsojan kriittisen 

medialukutaidon kehittäminen. Toisaalta valeuutisvisailun tavoitteena voidaan 

myös nähdä uutistoimitusten toimintatapojen esittely. Katsojan kriittisten media-

lukutaitojen lisäämisen yhteydessä valeuutisvideolla toimittajajuontaja Jasmin 

selittääkin, miten Ylellä tarkastetaan tietojen paikkansapitävyyttä. 

 
Kun mä alotin nää uutistoimittajan hommat, niin mä mietin, et miten ne toimittajat 
tarkistaa ne uutisten tiedot, mut nyt mä tiiän. Yle Mixhän kuuluu Ylen uutistoimi-
tukseen, joten kun me alotetaa valmistelee videon aihetta, niin näin se tapahtuu. 
Ensinnäkin se tieto etsitään luotettavista lähteistä. (Uutistenlukijan ingressi, Jas-
min Beloued, valeuutisvideo) 

 

Valeuutisvideolla voidaan siis nähdä olevan useita tarkoitusperiä: yhtäältä se li-

sää lasten kykyä arvioida uutisten luotettavuutta ja näin ollen kehittää heidän kriit-

tisiä medialukutaitojaan, mutta toisaalta korostaa Ylen luotettavuutta uutisme-

diana. Toisaalta koska diskurssit esiintyvät aina myös osana laajempaa kokonai-

suutta, voidaan kontekstin sekä uutisen genren perusteella (vrt. Pietikäinen & 

Mäntynen, 2009, 82–84) jo päätellä, että Yle Mixin uutisvideon tieto on luotetta-

vaa ja Ylen pyrkimyksenä on lasten medialukutaitojen kasvattaminen. Kuitenkin 

tämän lisäksi valeuutisvideon kielenkäytön yhtenä tavoitteena voidaan nähdä 

myös katsojien sitouttaminen Ylen tuottamaan uutissisältöön. Myös lapsille suun-

nattuihin uutisvideoihin liittyy aina valtasuhteita, ja Ylellä onkin omassa kanavas-

saan mahdollista tuottaa sellaista sisältöä, joka kannustaa Ylen sisältöjen pariin 

jatkossakin.  

 
Kiitos kun katoit tän videon! Jos sä haluut tietää vielä lisää aiheesta, niin voit mennä 
kattoo Ylen tekemän valheenpaljastajavideon ja tehä siihen liittyvän testin. Tai sit on 
Trollibunkkeri niminen pakohuonepeli, jossa sä jäljität valeuutisia tehtailevia trolleja. 
Ja sitten on meijän viimeisin video deep fake -video, jossa puhuttiin siis videovää-
rennöksistä. Linkit kaikkiin löytyy tuolta alta. Muista tykätä tästä videosta ja tilata mei-
jän kanava ja nähään ens kerralla. (Uutisvideon lopetus, Jasmin Beloued, valeuutis-
video) 

 

Valeuutisvideon lopussa on myös havaittavissa, miten teknologian kehityksen ja 

YouTuben julkaisualustan myötä Yle Mixin uutisvideot ovat perinteisiä uutisvide-

oita vuorovaikutuksellisempia, mikä osaltaan monipuolistaa uutisvideoissa käy-

tettävää kieltä (vrt. Immonen, 2021, 209). Analyysiin valituissa uutisvideoissa on-

kin tubettajien ja muiden yksityishenkilöiden YouTubessa julkaisemien videoiden 
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elementtejä, kuten kehotuksia tykätä ja kommentoida uutisvideota sekä tilata Yle 

Mixin kanava YouTubessa. Lisäksi valeuutisvideon lopetus viestii vahvasti siitä, 

että YouTube on Yle Mixin uutisvideoiden ensisijainen julkaisualusta, sillä Yle 

Areenassa olevista uutisvideoista ei ole leikattu pois kehotuksia videosta tykkää-

miseen ja kanavan tilaamiseen, vaikka nämä toiminnot eivät ole siellä katsojalle 

mahdollisia. 

 

Valeuutisvideon loppujuonnossa katsojia myös ohjataan suoraan muiden Ylen 

sisältöjen pariin ja uutisvideon kuvauksen tekstistä sekä YouTubessa että Yle 

Areenassa löytyy suorat linkit puhejakson lopussa esiteltyihin muihin Ylen sisäl-

töihin. Valeuutisvideolla katsojia kannustetaan myös osallistumaan uutisaiheen 

käsittelyyn ja toimittajajuontaja Jasmin kehottaa katsojia kommentoimaan You-

Tubessa, kuinka monta vastausta he saivat oikein valeuutisvisailussa. Uutisvide-

olla siis sekä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen, mutta myös markkinoi-

daan muuta Ylen sisältöä. Tämä havainnollistaa hyvin sitä, miten lapsille suun-

nattuihin uutisvideoihin voi liittyä mediaorganisaatioiden puolelta useita eri tavoit-

teita. Yle Mixin uutisvideoiden voidaankin yhtäältä nähdä pyrkivän lasten kriittis-

ten medialukutaitojen vahvistamiseen sekä lasten informoimiseen maailman ta-

pahtumista ja näin ollen parantavan heidän mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen 

osallistumiseen (Salasuo ym., 2021b, 97–98), mutta myös kannustavan lapsia 

Ylen sisältöjen kuluttajiksi jatkossakin.  
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6 Luotettavuus 
 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä 

arvioin tutkimusprosessiani. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvi-

ointi kiteytyykin juuri tutkimusprosessin luotettavuuden arviointiin (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 211). Kuitenkaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin 

ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa mallia, vaan luotettavuuden arviointiin vaikut-

taa tutkimuksen kohde ja tutkimusasetelma (Dahler-Larsen, 2018, 867).  

 

Olen tässä tutkimuksessa esittänyt tutkimukseni tekemisen vaiheet ja ne teoreet-

tiset lähtökohdat, jotka ovat ohjanneet tutkimukseni tekemistä. Olen myös rapor-

toinut tarkasti analyysin kohteena olevan tutkimusaineiston ja tutkimustulosten 

esittämisen yhteydessä esitellyt laajasti erilaisia litteroituja otteita aineistosta, jo-

hon tutkimustulokseni perustan. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa onkin 

olennaista, että tutkija kuvaa kaikki tutkimusprosessin vaiheet tarkasti ja totuu-

denmukaisesti. Myös tutkimustulokset sekä ne lähtökohdat, joihin tutkija tutki-

musaineistosta tekemänsä tulkinnat perustaa, tulee raportoida täsmällisesti. Tut-

kimustulosten esittelyn yhteydessä tulisi myös esitellä autenttisia otteita aineis-

tosta, sillä nämä lisäävät lukijan mahdollisuuksia arvioida tutkijan aineistosta te-

kemien päätelmien luotettavuutta. (Hirsjärvi ym., 2009, 232–233.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tuleekin koko tutkimusprosessin ajan arvi-

oida tekemiään ratkaisuja sekä ottaa kantaa analyysiin laajuuteen ja näin ollen 

myös tekemänsä tutkimustyön luotettavuuteen (Eskola & Suoranta, 1998, 209). 

Lisäksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tutkimuksen uskotta-

vuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus. Uskottavuus liittyy siihen, vastaa-

vatko tutkijan valitsemat käsitteet tutkimuskohteen käsityksiä. Siirrettävyys taas 

viittaa siihen, onko tutkimuksessa saadut yksittäiset tutkimustulokset yleistettä-

vissä laajempaan ilmiöön. Tutkimuksen varmuuteen liittyy tutkimukseen ennus-

tamattomasti vaikuttaneiden tekijöiden huomioon ottaminen ja vahvistuvuudella 

viitataan siihen, että aineistosta tehdyt tulkinnat saavat tukea aiemmasta tutki-

muksesta. (Eskola & Suoranta, 1998, 212–213.)  
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Tarkastellessani tässä tutkimuksessa Yle Mixin mediakasvatusta käsitteleviä uu-

tisvideoita, olen valinnut teoreettiset käsitteet mediakasvatuksen ja medialukutai-

don tutkimuksellisesta viitekehyksestä. Näin olen pyrkinyt varmistamaan, että va-

litsemani teoreettiset käsitteet sopivat tutkimuskohteeni tarkasteluun. Tutkimus-

prosessini aikana ei ilmennyt ennustamattomia tekijöitä tai aineiston hankintaan 

liittyviä haasteita, jotka olisivat voineet vaikuttaa tutkimuksessani tekemiini pää-

telmiin. Olen läpi tutkimusprosessin avannut lukijalle tutkimaani aineistoa sekä 

käyttämääni tutkimusmenetelmää, joten myös varmuus toteutuu tutkimuksessani 

(vrt. Eskola & Suoranta, 1994, 213). Koska Yle Mixin uutissisällöistä ei ole tehty 

aiempaa tutkimusta, ei tutkimustulosteni vahvistavuutta ole mahdollista täsmälli-

sesti arvioida. Olen kuitenkin läpi tutkimusprosessini sidostanut ja verrannut tut-

kimustuloksia aiempaan tutkimukseen, mikä lisää tutkimukseni luotatettavuutta. 

Lisäksi koska käyttämäni aineisto on myös lukijalle vapaasti internetissä saata-

villa, lisää se mahdollisuuksia arvioida esittämiäni tutkimustuloksia kriittisesti ja 

näin ollen parantaa tutkimusprosessini läpinäkyvyyttä. 

 

Diskurssianalyysissa tutkija on aina myös diskurssien tuottaja (Pietikäinen & 

Mäntynen, 2009, 171). Näin ollen olen tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi 

pyrkinyt tutkimusaineistosta nousseita diskursseja paikantaessani nimeämään 

diskurssit nimenomaan aineistosta käsin. Toisaalta vaikka olen tutkimuksessani 

tarkastellut syvällisesti, millaista kuvaa mediakasvatuksesta analyysiini valitse-

mani uutisvideot diskurssien kautta tuottavat, ei analyysini välttämättä tavoita 

koko totuutta Yle Mixin uutistoimituksen tuottamasta mediakasvatuksesta. Esi-

merkiksi tässä tutkimuksessa ei ole tarkasteltu lainkaan Yle Mixin TikTokissa jul-

kaisemaa uutissisältöä tai uutisvideoiden katsojien jättämiä kommentteja YouTu-

bessa. Lisäksi tässä tutkimuksessa analyysin ulkopuolelle on jäänyt kolme uutta 

Yle Mixin syksyllä  2021 julkaisemaa mediakasvatusta ja lasten median käyttöä 

käsittelevää uutisvideoita. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa aineiston ana-

lyysin suhteen tulee aina tehdä rajauksia, ja näin ollen myös tutkimustulokset ovat 

aina tiettyyn aikaan ja paikkaan rajautuneita (Hirsjärvi ym., 2009, 161). Se ei kui-

tenkaan heikennä tutkimuksen luotettavuutta, sillä laadullista tutkimusta teh-

dessä tulee analyysiin sisällyttää mahdollisimman sopiva ja edustava otos tar-

kastellusta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Kuitenkin jatkossa olisi tärkeää 

tutkia myös edellä mainittuja Yle Mixin sisältöjä sekä uutisformaatin 
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vuorovaikutuksen luonnetta, jotta saataisiin laajempi kuva Yle Mixin tuottamasta 

mediakasvatuksesta sekä Yle Mixistä lapsille suunnattuna uutispalveluna sekä 

siihen liittyvistä ilmiöistä.  
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7 Pohdintaa 
 

Analyysiin valitut Yle Mixin uutisvideot poikkeavat genreltään perinteisistä televi-

siouutista, mutta niissä on myös useita televisiouutisille tyypillisiä piireteitä (vrt. 

Immonen, 2021). Tarkastelluista uutisvideoista oli löydettävissä Immosen (2020) 

määrittelemiä haastattelu-uutisen rakenneosia ja puhejaksoja, mutta Yle Mixin 

uutisvideot myös poikkesivat haastattelu-uutisen vakiintuneesta rakenteesta. Eri-

tyisesti Yle Mixin uutisvideot eroavat televisiouutisissa tyypillisestä kielenkäytöstä 

puhekielisyydellään, minkä lisäksi analysoiduilla uutisvideoilla esiintyi opetuksel-

lisia puhejaksoja, jotka eivät ole televisiouutisille tyypillisiä. Yle Mixin uutisvideot 

poikkesivat televisiouutisista myös visuaaliselta ilmeeltään sekä äänimaailmal-

taan. Uutisvideoilla esiintyi erilaisia visuaalisia ja auditiivisia tehokeinoja, jotka ei-

vät ole uutisvideoiden genrelle tyypillisiä. Nämä tehokeinot osaltaan vahvistivat 

uutisvideoilla tuotettuja diskursseja, mutta toisaalta niiden pääasiallisena tavoit-

teena voidaan nähdä olevan uutisvideoiden viihdyttävyyden lisääminen. Kuiten-

kin televisiouutisten tavoin Yle Mixin uutisvideot ovat multisemioottisia tekstejä, 

joissa informaatiota välitetään sanan, kuvan ja äänen kautta (vrt. Immonen, 

2020). Tarkastelluilla uutisvideoilla puhuttu kieli osoittautui ylivoimaisesti tärkeim-

mäksi informaation välittäjäksi. Uutisvideoiden kuva taas oli alisteista uutisvideon 

puheelle (vrt. Immonen, 2013), eikä analysoitujen uutisvideoiden kuvatilan välit-

tämä informaatio näin ollen varsinaisesti tuonut lisämerkityksiä kulloinkin käsitel-

tävään uutisaiheeseen.  

 

Yle Mixin mediakasvatusta käsittelevien uutisvideoiden institutionaalisena tavoit-

teena voidaan nähdä olevan lasten mediataitojen lisääminen. Tarkastelluilla uu-

tisvideoilla esiintyi erilaisia mediakasvatuksen diskursseja, kuten mediaan liitty-

vien riskien diskurssi, mediataitojen opetuksen diskurssi sekä median käyttöä 

lasten elämän normaalina ja hauskana osana korostava diskurssi. Uutisvideoilla 

mediakasvatusta tuotettiin riskien kautta ja mediakasvatuksessa keskityttiin las-

ten suojelemiseen mediaan liittyviltä riskeiltä (vrt. Herkman, 2007, 12; Francke 

ym., 2017, 6–8). Toisaalta tätä median riskidiskurssia myös haastettiin uutisvi-

deoilla tuomalla esiin se, että median käyttö voi olla hauskaa ja lapsillakin on 

oikeus nauttia mediasta. Analyysiin valituilla Yle Mixin uutisvideoilla esiintyi siis 
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erilaisia mediakasvatuksen diskursseja, joista osa oli keskenään ristiriidassa. 

Diskurssit järjestyivätkin uutisvideoilla hierarkkisesti siten, että mediakasvatuk-

sen riskidiskurssit ja mediataitojen opetuksen diskurssit muodostuivat uutisvi-

deoilla vallitseviksi, kun taas lasten median käyttöä ja toimijuutta korostavat dis-

kurssit näyttäytyivät näille alisteisina. Mediakasvatuksen diskurssit myös limittyi-

vät aineistossa keskenään ja esimerkiksi mediataitojen opetuksen diskurssia pe-

rusteltiin  lasten median käyttöön liittyvien riskien diskurssilla. 

 

Vaikka olen tutkimuksessani tarkastellut, millaisia lasten median käyttöön ja me-

diataitoihin liittyviä diskursseja Yle Mixin uutisvideoilla tuotetaan, ei tutkimukseni 

kuitenkaan anna vastauksia siihen, lisääkö Yle Mixin uutisvideoiden mediakas-

vatus tosiasiallisesti katsojien mediataitoja. Kuitenkin lasten mediakasvatukselle 

voidaan nähdä olevan tarvetta, sillä lapset käyttävät internettiä ja sosiaalista me-

diaa yhä enenevissä määrin (Kohvakka & Saarenmaa, 2019; Salasuo ym., 2021; 

Smahel ym., 2020). Lisäksi lapset voivat näitä käyttäessään altistua useille erilai-

sille riskeille ja käytön määrän lisääntyessä myös todennäköisyys riskeille altis-

tumiselle lisääntyy (Haddon ym., 2020; Livingstone ym., 2011; Mascheroni ym., 

2020; Smahel ym., 2020). Tästä huolimatta Peruskoulun opetussuunnitelman pe-

rusteissa (POPS 2014) ei määritellä tarkasti koulussa harjoiteltavia mediataitoja 

tai mediakasvatuksen sisältöjä. Esimerkiksi äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen 

tehtävässä mainintaan, että mediakasvatuksella pyritään lisäämään oppilaiden 

mediasisältöjen tuottamisen sekä tulkitsemisen taitoja. Monilukutaidon laaja-alai-

sen osaamisen tavoitteissa vuosiluokilla 3–6 taas määritellään, että oppilaita tu-

lee ohjata työskentelemään medioiden parissa, ja tämän kautta opetuksessa tuo-

daan esiin medioiden välittämää todellisuutta. (POPS, 2014, 104, 157, 160, 288.) 

Kuitenkaan kriittistä suhtatumista median välittämää informaatiota kohtaan, me-

diasisältöjen kriittisen arvioinnin taitoja tai edes ylipäätänsä medialukutaitoa ei 

mainita Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS 2014) missään kaikille 

yhteisesti opetettavien oppiaineiden sisällöissä vuosiluokilla 1–6. 

 

Toisaalta kouluopetus ei läheskään aina lisää suoraviivaisesti lasten digi- tai me-

diataitoja, vaan se voi jopa heikentää niitä (Haddon ym., 2020, 112). Näin ollen 

Yle Mixin kaltaisen formaalin opetuksen ulkopuolella tapahtuvan lasten media-

kasvatuksen voidaan ajatella olevan erityisen hyödyllistä. Tosin on huomattava, 
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että analyysiin valittuja Yle Mixin uutisvideoita voidaan myös hyvin käyttää ope-

tusmateriaalina kouluissa. Lisäksi uutisvideoilla esiintyy toimittajajuontaja Jasmi-

nin opetuksellisia puhejaksoja, joita voidaan verrata opettajalähtöiseen opetuk-

seen. Opettajalähtöisessä opetuksessa opettaja on tiedon välittäjä, jolla on hal-

lussaan oikeat vastaukset, kun taas oppilas on tiedon vastaanottaja (vrt. Scott, 

Mortimer & Aguiar, 2006, 610–611, 628). Koska uutisvideoilla vuorovaikutus on 

yksisuuntaista (Fairclough, 1997, 53; Immonen, 2021, 209), tämä asymmetrinen 

valta-asetelma uutisvideon opetuksellisten puhejaksojen ja uutisvideon vastaan-

ottajan välillä korostuu entisestään. Näin ollen, koska tutkimuksessa tarkastel-

luilla uutisvideoilla esiintyneet opetukselliset puhejaksot muistuttivat tyyliltään 

opetusvideoita ja uutisvideoita voidaan hyödyntää formaalissa opetuksessa, on 

vaikeaa arvioida kuinka paljon  Yle Mixin uutisvideoiden välittämä mediakasvatus 

tosiasiallisesti poikkeaa koulujen mediakasvatuksesta. 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että tietoturvaan liittyvien riskien ja sosiaalisten 

riskien diskurssit esiintyvät Yle Mixin uutisvideoilla osittain päällekkäisinä ja esi-

merkiksi heikko tietoturva voi altistaa sosiaalisille riskeille. Aiemmassa tutkimuk-

sessa taas on havaittu, että suomalaiset lapset kohtaavat internetissä useammin 

sosiaalisia riskejä sekä ikätasoon nähden sopimattomia sisältöjä, kuin esimer-

kiksi tietoturvaan liittyviä riskejä tai taloudellisia haittoja (Smahel ym., 2020). Tur-

vataitojen opetuksen koulussa tulisikin painottua erityisesti niiden riskien torjumi-

seen, jotka ovat todennäköisimpiä ja, joiden seuraukset ovat vakavimpia. Näin 

ollen analyysini ja aiemman tutkimuksen perusteella voidaan esittää, että inter-

netin ja sosiaalisen median käyttöön liittyvien turvataitojen opettaminen on tär-

keää, mutta lasten mediakasvatuksen ei tulisi keskittyä ainoastaan median käyt-

töön liittyviin riskeihin. Jatkossa koulujen mediakasvatusta tulisikin toteuttaa las-

ten toimijuutta ja osallisuutta painottaen, sillä lasten internetin käytön määrä sekä 

luottamus omiin kykyihin ja kokemus siitä, että internetin käyttö on turvallista, on 

yhteydessä parempiin digitaitoihin (Mascheroni ym., 2020, 41). Kouluissa tulisi 

myös opettaa erityisesti kriittistä medialukutaitoa, sillä alakouluikäisten lasten in-

ternetissä välitetyn tiedon tarkoitusperien ja todenmukaisuuden arvioinnin taidot 

ovat vielä puutteellisia (Kiili ym., 2018; Notley ym., 2017, 20–21). Kriittinen me-

dialukutaito on myös yhteydessä parempiin digitaitoihin, ja lisäksi se auttaa lapsia 

suojautumaan paremmin internetin riskeiltä (Haddon ym., 2020, 113). 
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Tutkittaessa Yle Mixin tuottamaa mediakasvatusta jatkossa, olisi tärkeää analy-

soida myös syksyllä 2021 julkaistuja mediakasvatusta ja lasten median käyttöä 

käsitteleviä uutisvideota sekä mahdollisesti myös muita aiheeseen liittyviä Yle 

Mixin uutismateriaaleja. Toisaalta uutissisältöjen ja niiden välittämien diskurssien 

tarkastelun lisäksi tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, millai-

sina kouluikäiset lapset Yle Mixin uutisvideot kokevat, sillä juuri heillehän Yle Mi-

xiä tuotetaan. Tämä olisi oleellista myös lasten toimijuuden sekä heille suunnat-

tujen uutissisältöjen kehittämisen kannalta, sillä lapsille suunnatut uutispalvelut 

ovat tärkeitä lasten yhteiskunnallisen osallisuuden kannalta (Salasuo ym., 2021b, 

97–98). 

 

Uutisilla on myös suuri merkitys sille, millaisena hahmotamme todellisuuden 

(McCombs & Reynolds, 2002), ja näin ollen lapsille suunnatuilla uutispalveluilla 

voidaan nähdä olevan erityisesti vaikutusta sille, millaiseksi lapset maailman ym-

märtävät. Lisäksi, koska lapset voivat olla aikuisiakin alttiimpia median vaikutuk-

sille (Genner & Süss, 2017, 1894), ei ole samantekevää, millaisia tarinoita ja ku-

vastoja lapsille suunnatut uutisvideot välittävät. Media on merkittävä sosialisaa-

tion väline, joka vaikuttaa lasten ja nuorten identiteettien muodostumiseen (Gen-

ner & Süss, 2017; Prot ym., 2014). Median vaikutus identiteetin kehitykselle voi 

olla niin negatiivinen kuin positiivinenkin; ylipäätänsäkin lasten ja nuorten media-

sisältöjen kulutukseen voi liittyä sekä hyviä että huonoja puolia. Ongelmallista 

mediasisällöissä voi olla esimerkiksi se, että niiden kautta lapsille ja nuorille vä-

littyvä kuva vähemmistöistä tai sukupuoleen liittyvistä ominaisuuksista voi olla 

hyvin stereotyyppinen ja vääristynyt. (Prot ym., 2014.)  

 

Mediakuvasto esimerkiksi vahvistaa usein teknologian käyttöön liittyviä sukupuo-

listereotypioita, sillä teknologia-alan asiantuntijoina mediassa esitetään pääsään-

töisesti vain miehiä (Genner & Süss, 2017, 1898). Tämä on havaittavissa myös 

tässä tutkimuksessa tarkasteluilla uutisvideoilla, joissa tietoturvan ja tietoteknii-

kan asiantuntijat olivat miehiä, kun taas viestinnän asiantuntijana haastateltiin 

naista. Vaikka näin pienestä aineistosta ei voida tehdä yleistyksiä siitä, millaisia 

sukupuolirooleja ja -stereotypioita Yle Mixin uutisvideot tuottavat, tulee silti uutisia 

analysoidessa huomioida se, että ne ovat journalistisessa prosessissa tuotettuja 
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tekstejä. Uutisissa siis tehdään aina valintoja uutisaiheen rajauksien ja esitettyjen 

sisältöjen suhteen (vrt. Fairclough, 1997; Fowler, 1991) ja näin ollen tekstin tuot-

tajalla olisi ollut mahdollisuus valita esitettäväksi myös toisenlaisia representaati-

oita tai näkökulmia. 

 

Vaikka Yle usein mielletään laadukkaaksi ja luotettavaksi uutislähteeksi, on Ylen 

tuottamien mediasisältöjen kriittinen tarkastelu tärkeää ja aidosti ajankohtaista. 

Kirjoittaessani tätä tekstiä marraskuun lopulla 2021 on Yle joutunut mielestäni 

aiheellisesti kritiikin kohteeksi 19.11.2021 esitetyn Marja Sannikka -keskuste-

luohjelman myötä, jossa television parhaaseen katseluaikaan käytettiin rasistisia 

ja loukkaavia sanoja. Vaikka Yle Mixin tuotannolla ei suoranaisesti ole yhteyttä 

tähän keskusteluohjelmaan, nostaa kyseinen tapaus esiin tarpeen pohtia valtiol-

lisen mediayhtiön välittämää arvomaailmaa. Yle Mixin sisältöjen tutkiminen onkin 

jatkossa tärkeää muun muassa siksi, että Ylen toimintaa rahoitetaan verovaroin. 

Lisäksi kuten jo edellä on todettu, liittyy mediaorganisaatioiden toimintaan aina 

valta-asetelmia, eikä median tai uutisten välittämä informaatio maailmasta ole 

koskaan täysin objektiivista. Näin ollen tulevaisuudessa onkin erityisen perustel-

tua tarkastella kriittisesti Yle Mixin lapsille suunnattujen uutisten representaatioita 

sekä sitä, millaista maailmankuvaa nämä uutisvideot ylipäätänsä välittävät. 
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