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1. Johdanto 
 

Videoiden julkaisemisesta YouTubeen eli tubettamisesta on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana 

valtava ja menestyksekäs ilmiö sosiaalisessa mediassa. ASMR-videot ovat yksi YouTuben genre: 

tällä hetkellä ”ASMR” on YouTuben kolmanneksi suosituin hakusana maailmanlaajuisesti (Parker 

2021).1 Kuten Google Trends -sivustolta selviää, suomalaiset ovat väkilukuun suhteutettuna 

maailman ahkerampia ASMR:n hakijoita (esim. Mänty 2018). Jennifer Allen kehitti ASMR-termin 

vuonna 2010; ilmiö oli ollut olemassa jo kauan ennen tätä, mutta ilman nimeä. Kyseessä on 

akronyymi sanoista Autonomous Sensory Meridian Response, mikä suomentuu rauhoittaviksi ja 

rentouttaviksi, autonomisiksi aistielämyksiksi. (Smith & Snider 2019, 42; Turtiainen 2019, 29–30; 

ks. lisää termistä Andersen 2015, 686–687; Sadowski 2016, 158–160.)  

 

ASMR-videot ovat pääsääntöisesti YouTubessa julkaistavia rentoutumistarkoituksiin kuvattuja, 

hyvää oloa tuottavia videoita, joita ihmiset käyttävät myös esimerkiksi nukahtamisen avuksi (ks. 

esim. Barratt & Davis 2015, 5). Rentoutumisen lisäksi näihin videoihin liitetään hyvinvoinnillinen 

ulottuvuus: katsojat voivat kokea videoiden auttavan vaikkapa yksinäisyyden, stressin tai ahdistuksen 

lieventämisessä, jolloin ASMR toimii ikään kuin epävirallisena terapeuttisena teknologiana 

(Turtiainen 2019, 29–30). ASMR-videoiden tekijöitä kutsutaan ASMRtisteiksi yhdistämällä sanat 

”ASMR” ja ”artisti”, mikä korostaa tekijöiden toimijuutta. ASMR on valtavirtaistunut voimakkaasti 

populaarikulttuurissa viime vuosina (Sadowski 2016, 160). Videoita on valtavasti erilaisia. Niille on 

yhteistä kutkuttavien äänimaailmojen tai visuaalisten ärsykkeiden (engl. triggers) luominen. 

Kuiskausäänen sivussa yleisiä ärsykkeitä ovat muun muassa rapistelu, naputtelu (engl. tapping), 

liioitellut suuäänet ja visuaaliset ärsykkeet. Näitä kaikkia voidaan yhdistellä luovasti ASMR-

videoiden yhdessä tunnetuimmassa alalajityypissä eli roolileikkivideoissa. Roolileikkivideoissa 

ASMRtistit näyttelevät arkipäiväisiä tilanteita  esittämällä olevansa esimerkiksi kampaajia, opettajia 

tai myyjiä, ja tarjoavat siten katsojalle kuvitteluleikin käyttäytymällä roolin mukaisesti. Ihmiset 

kuvailevat ASMR-tuntemuksia selittämättömäksi hyvän olon tunteeksi, kylmien väreiden kaltaisiksi 

aistielämyksiksi, joiden koetaan lähtevän päänahkaa pitkin kohti selkää ja raajoja (ks. esim. Barratt 

& Davis 2015, 8). Osa ihmisistä ärsyyntyy ASMR-tuntemuksista tai kokee ne jopa vastenmielisinä, 

 
1 Sijoitus oli kolmas tämän kirjoitushetkellä joulukuussa 2021. Ajantasaisen sijoituksen saa vastaisuudessakin nopeasti 

selville kirjoittamalla hakukoneeseen esim. ”Most popular YouTube search terms globally”, eli suomennettuna 

YouTuben suosituimmat hakusanat maailmanlaajuisesti.  
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jolloin voi olla kyse misofoniasta2. ASMR pitää sisällään suuren määrän alalajityyppejä – tässä 

tutkielmassa keskityn yksinomaan tyttöystäväroolileikkivideoihin rajaten muunlaiset ASMR-videot 

pois fokuksesta.  

 

Tarkastelen maisterintutkielmassani miten ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa (engl. ASMR 

girlfriend roleplay) luodaan sukupuolitettuja, audiovisuaalisia nautintoja ja samalla digitaalista 

intiimiyttä. Tässä nimenomaisessa ASMR-videoiden alalajityypissä videoiden tekijä esittää eli leikkii 

olevansa katsojan tyttöystävä, joka huolehtii katsojasta. Toteutan tutkielman laadullisin menetelmin 

ja analysoin aineistoa lähilukemalla. Tutkimuksen aineisto koostuu julkisista ASMR-

tyttöystäväroolileikkiaiheisista YouTube-videoista. Tutkielman aineisto keskittyy naisiin, sillä he 

muodostavat suurimman osan ASMRtisteista, ja ovat tyttöystäväteeman keskiössä. Nimitän tässä 

tutkielmassa videoiden kuluttajia ja vastaanottajia katsojiksi, vaikka katsominen itsessään ei ole 

pakollista, ja on myös tyypillistä, että videoita vain kuunnellaan. Kutsun videoiden tekijöitä tekijöiksi, 

sillä tutkielmani lähtökohtiin kuuluu ymmärtää ASMRtistit nimenomaan itsellisinä ja aktiivisina 

tekijöinä esimerkiksi sen sijaan, että he olisivat pelkkiä katseen kohteita.  

 

Maisterintutkielmani sijoittuu feministisen mediatutkimuksen kentälle. Tutkimus tuottaa uutta 

ymmärrystä suomeksi siitä, miten englanninkielisissä ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa 

(myöhemmin tiivistettynä myös: tyttöystävävideot) rakennetaan käsityksiä sukupuolesta ja myöskin 

seksuaalisuudesta siinä määrin, kun se kietoutuu yhteen sukupuolen kanssa. Tarkastelen ASMR-

tyttöystäväroolileikkivideoita sukupuolinäkökulmasta, eli huomioiden sukupuolinormit ja tehden 

kriittisesti näkyväksi mahdolliset videoiden sukupuolitetut käytänteet ja asenteet. Konkretisoin 

tutkielmassani ASMR:ää internet-ilmiönä ja teen sitä tunnetummaksi etenkin akateemisessa 

kontekstissa. Tutkimus on yhteiskunnallisesti merkittävää, koska digitalisoituvan maailman uusia 

ilmiöitä on tärkeä tutkia (Gallagher 2019, 261), sillä yhteiskunnalliset valtarakenteet eivät lakkaa 

olemasta internetissä. Tutkielman aihe liittyy kiinnostavasti ja oleellisesti sukupuolentutkimukseen, 

ja sen vahvuuksia ovat tuoreus ja tulevaisuusorientoituneisuus. Ihmiset siirtyvät yhä enemmän 

internettiin sekä kuluttajina että tulonsaajina, kun teknologian kehittyminen tarjoaa uusia palveluja ja 

käyttömahdollisuuksia. Samalla internet tarjoaa uudenlaisia tapoja rakentaa ja ylläpitää ihmissuhteita 

(esim. Chambers 2013; Dobson et al. 2018), ja affektiivisuus on voimakkaasti läsnä tässä 

digitalisoituneen maailman yhteydenpitoprojektissa (esim. Sundén 2018, 65). Tutkimukseni 

 
2 Misofonia tarkoittaa harvinaista ääniyliherkkyyttä etenkin suuäänille. Tällaiselle neurofysiologisesti herkistyneelle 

ihmiselle esimerkiksi maiskuttaminen voi tuntua hyvin epämiellyttävältä ja aiheuttaa raivoa. (Ks. esim. Barratt & Davis 

2015, 12–13; Tiessalo 2015; Turtiainen 2019, 29–30.) 
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kontribuoi sukupuolentutkimukselliseen keskusteluun tarkastelemalla sukupuolella ja 

seksuaalisuudella leikittelyä ja sukupuolelle annettavia merkityksiä sosiaalisen median aikakaudella.  

 

Digitalisoituneessa maailmassa intiimiys on valunut verkkoon. Digitaalinen intiimiys tarkoittaa 

intiimiyttä tai läheisyyttä, joka välittyy internetin kautta. On mahdollista, että ilmiö tulee kasvamaan 

koronapandemian jälkeisessä ajassa. Tässä tutkielmassa kehitän ennen kaikkea digitaalisen 

intiimiyden käsitettä eteenpäin, kun pohdin miten ja millaista digitaalista intiimiyttä tutkimissani 

videoissa luodaan. Toisin sanottuna kehitän digitaalisen intiimiyden käsitettä tutkimalla, mitä se voisi 

tarkoittaa ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden yhteydessä. Digitaalista tai virtuaalista intiimiyttä 

on käsitelty ennenkin, muun muassa seuranhakupalveluiden ja pelikulttuurin näkökulmista (ks. esim. 

McGlotten 2013; Andreassen et al. 2018; Dobson et al. 2018) sekä ASMR:n kautta yleisemmällä 

tasolla (esim. Andersen 2015). Panokseni on tarpeellinen, sillä aiempi tutkimus ei täysin tavoita sitä, 

mitä kaikkea juuri tyttöystäväroolileikkivideoiden analyysi tarvitsee. Käsitteen jalostuksessa käytän 

apunani aiempaa tutkimusta (Sadowski 2016; Turtiainen 2019; Zappavigna 2020), joka on lähimpänä 

sitä, mitä haluan tavoittaa. En kuitenkaan pyri rakentamaan universaalia määritelmää. 

 

Ehdotan, että ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoita voi lähestyä nimenomaan digitaalisen 

intiimiyden käsitteellä, johon tässä kontekstissa kuuluu nähdäkseni osia eri teoriaperinteistä. 

Rakentaessani digitaalisen intiimiyden käsitettä hyödynnän tutkielmani teorioina 

sukupuolentutkimuksesta ja elokuvatutkimuksesta tuttuja Laura Mulveyn (1975; 1989) 

sukupuolittunutta katsetta (engl. the male gaze) ja Teresa de Lauretisin (1984; 2004) 

sukupuoliteknologiaa (engl. technologies of gender), jotka tuovat tähän feministisen 

elokuvatutkimuksen katsojuusteoriaa. Sovellan elokuvatutkimuksen teoriaa YouTube-videoihin 

visuaalisina kulttuurintuotteina. Sen lisäksi yhdistän Sara Ahmedin (2004/2018) ajatuksia affekteista. 

Affektien mukaan ottaminen tähän työhön on tärkeää jo senkin vuoksi, että YouTube, kuten muutkin 

sosiaalisen median alustat, on toimintalogiikaltaan affektiivisten intensiteettien kyllästämä (Paasonen 

2011; Hynnä et al. 2019, 1). Näiden vahvaa jalansijaa sukupuolentutkimuksen teoriakeskusteluissa 

saaneiden teoreetikoiden tuominen yhteen on perusteltua, sillä synteesini tarvitsee erilaisia 

lähestymistapoja ilmiön kattavaan ymmärtämiseen. Koostan näitä osia yhdistelemällä mielekkään 

tavan käsitellä digitaalista intiimiyttä, mikä tavoittaa juuri ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden 

maailman. Näin ollen avaan uuden tulkinnan ASMR-tyttöystävävideoille, missä kiinnostaviksi 

muodostuvat sukupuolen lisänä katse, katsojuus, ruumiillisuus, toimijuus ja vuorovaikutus. 
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Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Millaista digitaalista intiimiyttä YouTuben ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa 

rakennetaan ja miten se tehdään? 

2. Millaisia kulttuurisia käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta nämä digitaalisen 

intiimiyden audiovisuaaliset esitykset tuottavat, ylläpitävät, uusintavat tai purkavat? 

 

Tutkielman tekemistä motivoi kiinnostukseni populaarikulttuuriin, sosiaaliseen mediaan ja nuorten 

naisten toimijuuteen internetissä. Tutkielman tekemiseen vaikuttaa paitsi oma positioni kulttuurini 

kasvattina myös asemani videoiden tekijänä osana ASMR-yhteisöä. Olen kuvannut ASMR-videoita 

harrastuksenani vuodesta 2018 ja kuluttanut muiden tekemiä videoita aktiivisesti jo paljon sitäkin 

kauemmin. Tässä mielessä roolini tutkijana ei ole ulkopuolinen urkkija, sillä olen itsekin tutkimani 

yhteisön jäsen. Ymmärrän YouTubea syvällisesti sekä teknologiana että kulttuurisena alustana. 

Samalla osa aiheeseen liittyvästä tietämyksestäni perustuukin näissä sosiaalisissa verkostoissa 

pitkäaikaisesti mukana olemiseen. Taustani sekä kiinnostuneisuuteni inspiroivat tutkielman tekoa ja 

auttavat ymmärtämään aineistoa, koska pystyn lukemaan ja tulkitsemaan sitä suhteessa siihen 

yhteisölliseen kontekstiin, jossa videoita tehdään. 

2. ASMR-videot audiovisuaalisena mediakulttuurina 

 

2.1. Tutkielman olennaisia käsitteitä 
 

Tässä luvussa taustoitan tutkielmaani liittyvää yhteiskunnallista kontekstia, joka auttaa syventämään 

ymmärrystä ASMR:stä ilmiönä.3 Käsitteiden media, sukupuoli, representaatio ja (digitaalinen) 

intiimiys avulla hahmottelen, miten ASMR-videot näyttäytyvät audiovisuaalisena mediakulttuurina. 

Nämä valitut mediatutkimukselliset, käsitteelliset työkalut mahdollistavat ASMR-ilmiön tutkimisen 

ja kontekstualisoimisen tarkoituksenmukaisesti. 

 

Median murroksesta on puhuttu pitkään. Voidaan sanoa, että 2020-luvulle tultaessa olemme jo kauan 

eläneet mediayhteiskunnassa (esim. Karkulehto 2011, 29). Sanna Karkulehto (2011, 28) on 

luonnehtinut mediakulttuuria vähintään kaksisuuntaiseksi hyödyn tavoittelun ja jopa hyväksikäytön 

 
3 Olen etsinyt kirjallisuutta muun muassa seuraavilla asiasanoilla suomeksi ja englanniksi sekä yhdistelemällä näitä 

hakusanoja: ASMR, ASMR girlfriend roleplay, YouTube, feministinen mediatutkimus, internet, mediakulttuuri, 

populaarikulttuuri, digitaalinen intiimiys, digitaalinen läheisyys, seksuaalisuus ja affektit. Kirjallisuuden etsimiseen olen 

käyttänyt kaupunginkirjastoja, Helsingin yliopiston kirjaston Helka- ja Helda-palveluita, Kansalliskirjaston Arto- ja 

Melinda-hakupalveluita sekä Google Scholar -hakupalvelua. Lisäksi olen löytänyt kirjallisuutta tarkastelemalla, mitkä 

teokset toistuvat hyväksi todettujen kirjojen viittauksissa ja lähteissä. 
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liikkeeksi peräti kymmenen vuotta sitten. Median sisällöntuottajilla ja kuluttajilla on omat tarpeensa 

toimintansa taustalla. Mediasisällöt vastaavat kuluttajien tarkoitusperiin tarjoamalla esimerkiksi 

palveluita ja ajanvietettä, viihdyttämällä ja tuottamalla tunne-elämyksiä. Tuottavan puolen 

näkökulmasta media merkityksellistyy siten, että se mahdollistaa työn eli mediasisältöjen tekemisen 

sekä niiden kaupallistamisen. Media on tehokas toistoon perustuva vaikuttamisen väline. (Karkulehto 

2011, 28.) 

 

Median määritelmään on siis liitetty kaupallisuus, ja sen liiketoiminnallista, voittoon perustuvaa 

näkökulmaa on korostettu (Karkulehto 2011). Media onkin tiedonvälityksen lisäksi viihtymistä ja 

bisnestä (Herkman 2001, 14). On huomattava, että nykyään mediatuottajilla ei viitata enää pelkästään 

mediajätteihin, vaan yksittäiset ihmiset voivat kaupallistaa toimintansa ryhtymällä sisällöntuottajiksi. 

Näin toimivat mitä suurimmassa määrin myös ASMRtistit luodessaan yhteisön YouTubeen ja 

tuottamalla sinne kollektiivista sisältöä. Karkulehdon (2011, 28–29) mukaan tällainen toiminta on 

oleellinen osa voimakkaiden tunteiden ja ihannekuvien välittämistä, minkä kautta myydään ja 

vakiinnutetaan palvelujen ohella ”uskomuksia, aatteita, ihanteita ja ideologioita”.  

 

Digitaalisessa kulttuurissa tapahtuneesta niin kutsutusta visuaalisesta käänteestä on puhuttu jo miltei 

20 vuotta sitten ja virtuaalitodellisuuksista sitäkin kauemmin (Mäyrä 2007, 196, 204). Joidenkin 

tutkijoiden mukaan visuaalisen kulttuurin käänteistä puhuminen on liian yksinkertaistavaa (esim. 

Kupiainen 2007). Käänteistä puhumista on käytetty länsimaissa historiallisena narratiivina jonkin 

uuden keksinnön – esimerkiksi internetin – ilmestyessä kuvaamaan siitä aiheutuvaa euforiaa tai 

paniikkia, minkä myötä maailman ajatellaan muuttuvan oleellisesti parempaan tai kehnompaan 

suuntaan (Mitchell 2002). Audiovisuaalinen tarkoittaa yhtäaikaisia kuulo- sekä näköaistimuksia, ja 

siten se liitetään viestinnällisesti äänellis-kuvallisiin teknologioihin, kuten videoihin (Herkman 2001, 

12–13). Tällaisen multimedian tarjoamiselle otollisena alustana nykyään toimii YouTube.  

 

YouTube on vuonna 2005 perustettu Googlen omistama yhteisöllinen videopalvelu (Leino 2021, 86), 

joka toimii hakukoneen tavoin. YouTube on maailman toisiksi suosituin verkkosivu, jonka suosio 

jatkaa kasvamistaan. Kyseinen alusta eroaa muista medioista matalakynnyksisyydellään: se perustuu 

lähes tyystin yksilöiden itsensä lataamiin videoihin. (Pönkä 2014, 115–118; Burgess & Green 2018.) 

Myös aineistonani olevat videot ovat yksittäisten ihmisten julkaisemia videoita eivätkä esimerkiksi 

”ammatillisten toimijoiden” eli mediatalojen tuottamaa sisältöä. Pidetyt videot tavoittavat 

maailmanlaajuista huomiota nopeasti, ja yhä useampi tienaakin elantonsa tai hankkii sivutuloja 

tubettamalla, kun tekijä hyväksyy yritysten mainosten näyttämisen videoidensa yhteydessä tai 
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tekemällä videoita yritysten kanssa kaupallisina yhteistöinä (Arthurs et al. 2018, 8–9). ASMR-videot 

ovat digitaalisen kulttuurin yksi uusi ilmenemismuoto, joka aiemmin luokiteltiin helposti 

alakulttuuriksi. 

 

ASMRtistien aktiivisiksi toimijoiksi ymmärtämisen ohella toinen tämän tutkielman lähtökohta on 

sukupuolen käsittäminen sosiokulttuurisena rakennelmana sen sijaan, että sukupuoli ymmärrettäisiin 

synnynnäiseksi ja ”luonnolliseksi” biologisen determinismin kautta. Feministisen tutkimuksen tapaan 

sanoudun irti essentialistisesta ja binaarisesta eli kaksinapaisesta sukupuolikäsityksestä. 

Sukupuolesta tekemisenä (engl. doing gender) jo 1980-luvulla kirjoittaneiden Candace Westin ja Don 

Zimmermanin mukaan sukupuolen tekeminen on mikropoliittista toimintaa, joka pohjaa usein 

maailman ymmärtämiseen fundamentaalisena, maskuliinisen ja feminiinisen ”luonnollisena” 

jaotteluna. Heidän mukaansa sukupuolta tuotetaan sosiaalisesti säätelemällä paitsi omaa myös 

kanssaeläjien tekemistä, sillä kyseessä on aina vuorovaikutteinen tapahtuma. (West & Zimmerman 

1987, 126, 146.)   

 

Vuorovaikutuksen merkitystä on korostanut myös Caroline Bassett (1999, 13, 16) tuodessaan esiin, 

että verkon sukupuolileikeissä identiteetillä leikkiminen voi olla tietoista, mutta se ei silti ole täysin 

esiintyjän hallinnassa. Tällä hän tarkoittaa sitä, että yleisö, jolle esitys on tehty – tässä tapauksessa 

YouTube-videoiden katsojat – on mukana tulkitsemassa ja määrittelemässä roolihahmoa suhteessa 

normatiivisiin käsityksiimme sosiaalisista suhteista ja niiden luokituksista.  

 

Essentialismikritiikkiä on esittänyt kenties kaikkein tunnetuimmin feministifilosofi Judith Butler, 

joka kiistää sukupuolen ja seksuaalisuuden kyseenalaistamattomina universaaleina faktoina.4 

Myöskin sukupuolen sosiaalisesta tekemisestä ammentanut Butler on esittänyt useissa teoksissaan 

(1990/2006; 1993; 2004) ajatuksen sukupuolen performatiivisuudesta (engl. gender performativity). 

Butlerin sukupuoliteorian keskeinen ajatus on, että sukupuoli tuotetaan toistoteoilla erilaisissa 

performatiiveissa. Butlerin (1990, 24–25) mukaan performatiivisuus tarkoittaa sitä, että ”sukupuoli-

identiteettiä ei ole olemassa sukupuolen ilmaisujen takana; identiteetti rakentuu juuri niissä 

tilanteissa, joiden on sanottu olevan sen tuloksia”. Hänen mukaansa on tarkasteltava myös normeja, 

joiden seurauksena sukupuoli materialisoituu sen sijaan, että fokus keskitettäisiin ainoastaan 

sukupuolen rakentumisen ymmärtämiseen kulttuuristen tulkintojen kautta (Butler 1993, 9–10).  

 

 
4 Muun muassa Päivi Korvajärvi (1998) on työssään linkittänyt Westin ja Zimmermanin doing gender -keskustelut 

Butlerin performatiivisuuden ajatukseen. 
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Ruumiillisten toistotekojen lisäksi sukupuolta tuotetaan visuaalisissa ja verbaalisissa esityksissä 

(Rossi 2006, 64). Representaation käsite on merkityksellinen feministiselle tutkimukselle. 

Representaatiolla tarkoitetaan edustamisen ja (uudelleen) esittämisen yhteenliittymää, joka on 

samalla tuottavaa, eli todellisuutta muokkaavaa. Representaatio on politisoivaa tekemistä, sillä se 

esittää ja edustaa aina itsensä ohella jotain muita tai jotain kokonaista ryhmää. (Esim. Paasonen 2010, 

40; Karkulehto 2011, 37; Rossi 2015, 72–82.) Rodullistaminen liittyy läheisesti representaatioon 

(esim. hooks 1992). Representaatiot ovat myös rodullistavia ja mediakuvastoissa valkoisuus5 

kuvataan helposti ylivertaisena suhteessa halveksuttuihin toisiin, jotka nähdään ei-eurooppalaisina 

(Mkwesha & Huber 2021; ks. myös esim. Tram 2019). Samalla representaatiot normittavat 

kuvastamaansa – esimerkiksi sukupuolta ja seksuaalisuutta. Toistuvat, normatiiviset representaatiot 

haluttavasta naisruumiista liittyvät tyypillisesti muun muassa hoikkuuteen, nuoruuteen, 

valkoisuuteen ja vammattomuuteen, sulkien samalla pois toisia naiseuden representaatioita (ks. esim. 

Juvonen 2006, 82–83; Kyrölä 2006). Median sukupuolituotantoa tutkineen Leena-Maija Rossin 

(2006, 63) mukaan käsitykset sekä itsestä että toisista sukupuolitettuina ja seksuaalisina subjekteina 

ja objekteina, olipa kyse toimijuudesta, katsojuudesta tai halun ja muiden tunteiden kohteena 

olemisesta, ovat minuuden rakennusainetta. Sukupuoliasemia rakennetaan siis vuorovaikutuksessa ja 

vuoropuheluna videon tekijän ja katsojien välillä, kuten tulen analysoimaan. Asemia ei ole pakko 

ottaa annettuna, vaan vastakarvaan katsominenkin luonnistuu. Joka tapauksessa, kuten Stuart Hall 

(1999) osoittaa, länsimaisen mediakulttuurin representaatiot vaikuttavat identiteettiemme 

muovautumiseen. Tämän tutkielman kannalta se tarkoittaa sitä, että myöskään tutkimani ASMR-

videot eivät ole ”neutraaleja”, vaan ne osaltaan muokkaavat meitä ja muita. Representaatiot 

vaikuttavat maailmankuvaamme ja siihen, mitä pidämme arvossa, mistä unelmoimme ja mitä 

ihannoimme.  

 

Sukupuolen rakentaminen mediasisällöissä tapahtuu eri keinoin, kuten kielellisten esitysten, 

liikkeiden ja asentojen, ehostuksen, vaatetuksen, rekvisiitan sekä lajityypillisen kerronnan avulla. 

Samalla mediasisällöt ovat paikka, jossa sukupuolinormeja muokataan ja jossa ne materialisoidaan. 

(Puustinen et al. 2006, 20–21.) Tutkimani ASMR-videot ovat vahvasti yksi tällainen alue. 

Karkulehdon mukaan mediaesitykset voidaan samastaa mediarepresentaatioiksi. Mitä tutummasta ja 

arkisemmasta asiasta on kyse, sitä haastavammaksi muodostuu havaita näiden representaatioiden 

olemassaolo. (Karkulehto 2011, 37–42.) Käsitän analysoimani videot mediarepresentaatioiksi, mikä 

korostaa niiden tuottavaa luonnetta näennäisneutraaliuden sijaan. Tässä tutkielmassa ymmärränkin 

 
5 Suurin osa tämän tutkielman ASMRtisteista on valkoihoisia, mihin kiinnitän tarkemmin huomiota luvussa 4.1. 
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representaatiot konstruktiivisesti, keskeiseksi osaksi todellisuutta, aivan kuin ylempänä kävi ilmi. 

Kuten mediatutkimuksessa on todettu, olisi hieman vanhanaikaista ajatella, että internetissä tapahtuva 

toiminta olisi vähemmän oikeaa elämää kuin fyysisen maailman todellisuus. Feministitutkija Susanna 

Paasonen (2006, 167) on korostanut, että verkkoviestintää ei pidä ymmärtää muusta todellisuudesta 

irrallisena ja erillisenä ”kokemuksellisuutena tai identiteettityön kenttänä”. Lana Rakow (1986, 23) 

on  puolestaan todennut, että: ”Viestintä luo sukupuolia, jotka luovat viestintää.” Näin ollen voi 

ajatella, että viestinnällä ylläpidetään ja tuotetaan käsityksiä sukupuolesta yhä uudelleen. ASMR-

videoissa, jotka ovat viestintää, tuotetaan sukupuolinormeja ja niiden merkityksiä erilaisin ratkaisuin.  

 

Teknologia mahdollistaa vuorovaikutteisuutta, mutta samalla väylän yksisuuntaiselle viestinnälle. 

Sosiaalisen median vaikuttajien, kuten tubettajien, seuraajille voi muodostua niin kutsuttu 

parasosiaalinen suhde, eli yksipuolinen, ystävyyden kaltainen tunneside (Rotola-Pukkila & Isotalus 

2021). Toisin sanottuna katsoja kuvittelee tuntevansa vaikuttajan kulutettuaan tämän sisältöjä ja 

vietettyään aikaa tämän ”seurassa”, mutta vaikuttaja ei koe samoin katsojiaan kohtaan, sillä 

vuorovaikutus on pääasiassa yksisuuntaista ja vastaanottajat massaa.  

 

Silti näihin ASMR-videoihin liittyy mediavälitteinen intiimiys. Niin kutsutun perinteisen länsimaisen 

käsityksen mukaan intiimiys, joka sanana juontaa juurensa latinasta, koostuu läheisyydestä, 

tuttuudesta ja yksityisyydestä (David & Cambre 2016). Myös sanakirjamääritelmät puoltavat tätä 

perinteistä määritelmää (Kielitoimiston sanakirja 2021b; Merriam-Webster n.d.). Yksinkertaistetusti 

intiimiyden voikin määritellä läheisyydeksi jotain kohtaan. Usein, mutta ei aina, tähän liittyy seksi 

tai seksuaalisuus. Se mikä on mielletty intiimiydeksi tai intiimiksi suhteeksi on muuttunut historian 

saatossa. (Giddens 1992; Chambers 2013, 41–47; Sadowski 2016, 43–45.) Digitaalinen intiimiys, jota 

voi kutsua niin ikään medioiduksi etäintiimiydeksi (Turtiainen 2019), on intiimiyden muuttuva 

versio, joka on valunut verkkoon. Tälle ei ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Digitaalinen intiimiys 

voi tarkoittaa esimerkiksi intiimiä suhdetta teknologiseen laitteistoon, intiimien taikka intiimiyttä 

loukkaavien sisältöjen paljastamista julkisilla verkkofoorumeilla ja videoiden, meemien ja giffien 

kaltaisten intiimien visuaalisten sisältöjen affektiivista vaikutusta. (Sadowski 2016, 43.) Internetin 

seuranhakupalvelut ovat myöskin hyvä esimerkki digitaalisesta intiimiydestä (Chambers 2013; David 

& Cambre 2016). Digitaalinen intiimiys haastaa käsitystä siitä, että intiimiys vaatisi aina kasvokkaista 

vuorovaikutusta. Joutilaana oleminen, tarinan seuraaminen ja kuva- ja äänivirralle antautuminen 

tuottavat mielihyvää (esim. Barratt & Davis 2015; Zappavigna 2020) ja kokemuksia läheisyydestä 

ilman samapaikkaista kohtaamista. ASMR-videoiden tekijä pyrkii tarjoamaan immersiivisen ja siten 

myös affektiivisen, yksityisen kokemuksen, joka on kuitenkin tuotettu kollektiivisesti. Katsoja 
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imeytyy esitykseen ja joutuu antautumaan; katsojasta tulee osa videota. Antautumisen ehtona voi 

mielikuvittelun lisäksi olla se, että katsoja kokee tulleensa puhutelluksi videoissa. 

Vaikka ASMR-videot ovat aiheena verrattain uusi, niitä on ehditty aiemmin tutkia yleisemmällä 

tasolla ja vertaisarvioidusti keskittyen esimerkiksi lähinnä ääneen, yhteen tiettyyn ASMRtistiin 

(Iossifidis 2017), neurotieteisiin ja synestesiaan eli aistien sekoittumiseen (Barratt & Davis 2015; 

Smith et al. 2016) tai leikkiin, haptisuuteen ja digitaaliseen koskettamiseen (Turtiainen 2019). 

ASMR-videoita malliesimerkkinä digitaalisesta intiimiydestä väitöskirjassaan tutkineen Helga 

Sadowskin (2016) mukaan ASMR-roolileikkivideot sijoittuvat online- ja offline-ympäristöjen 

välimaastoon herättäen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Sadowski puhuu niin sanotusta 

”kosketus 2.0:sta”. ASMR-videot ilmentävät digitaalista intiimiyttä kutsumalla katsojat 

moniaistillisen, keholliseen kokemukseen, joka monimutkaistaa totuttua katseen logiikkaa. 

(Sadowski 2016, 161, 163.) Tutkielmani luo lisätietoa tästä, kun tulen vastaamaan siihen, mitä 

läheisyys digitaalisena käytännössä tarkoittaa ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden kohdalla. 

2.2. Länsimainen feminiinisyys ja heteronormatiivisuus 

Mediakuvastoja tutkineen Rossin (2003, 15) mukaan koodien tai merkkien käyttö mediasisällöissä 

perustuu yhteisöllisyyteen pohjaavaan, laajasti tunnistettavaan symbolimerkitykseen. Länsimaisessa 

kulttuurissa naisen ruumiin seksualisoiminen on ollut tavanomaista populaarikulttuurin ja taiteen 

lisäksi useilla tieteenaloilla (de Lauretis 2004, 52). Perinteinen länsimainen feminiinisyys, jota väitän 

tutkimieni ASMRtistien jäljittelevän, on ymmärretty pitkälti passiivisuuden, alistuneisuuden ja 

heikkouden kautta ja siihen on liitetty tunteellisuus, hoivaavuus, äidillisyys, (nais)kauneus ja 

koristeellisuus (ks. esim. Utrio 2001; Rossi 2003, 88–89; Tuovinen 2006). Yleisön vaikuttamiseen 

tähtäävä taktiikka mainonnassa on tavan takaa samalla myös heteroseksuaalisuuden mainontaa (Rossi 

2003, 11). 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkiminen ovatkin usein tiiviisti yhteydessä toisiinsa 

(esim. Karkulehto 2006, 47–48). Maailman terveysjärjestö WHO:n (2006, 5) määritelmän 

mukaan seksuaalisuus kattaa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuoliroolit, 

seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, intiimiyden ja seksuaaliset suhteet sekä 

lisääntymisen. Järjestö korostaa, että seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän 

vaiheissa, ja sitä koetaan ja ilmaistaan suhteissa sekä muun muassa fantasioissa, 

ajatuksissa ja arvoissa. Heteronormatiivisuus viittaa siihen, kuinka yhteiskunnassa 

institutionalisoitunut heteroseksuaalisuus 
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nähdään tiedostamattomastikin muiden seksuaalisen suuntautumisen variaatioiden yläpuolella 

olevana oletusarvona ja tavoiteltavana mallina, joka samalla tarjoaa etuoikeuksia. Toisin sanottuna 

se merkitsee käsitystä siitä, että kaikki ovat ja että kaikkien tulisi olla heteroita. (Karkulehto 2011, 

51; Rossi 2015, 15, 53.)  

 

Jukka Lehtosen (2003, 32) mukaan institutionalisoitunut heteronormi pyrkii rajaamaan naisten ja 

miesten sukupuolen tekemistä siten, että ideaalina on heteroseksuaalinen maskuliinisuus ja 

heteroseksuaalinen feminiinisyys. Näin ollen heteronormatiivisuus soveltuu käsitteenä sekä 

seksuaalisuuksien että sukupuolen tutkimiseen. Heteronormatiivisuus saattaa olla niin 

sisäänkirjoitettua sosiaalisissa säännöissä, että niitä ei pysähdytä kyseenalaistamaan mediatuotteissa, 

vaan niitä toisinnetaan kritiikittä. Tulen tulkitsemaan tätä puolta aineistonani olevissa videoissa. 

Heterouden visuaalista suoritusta ovat Rossin (2015, 62) mukaan kaikki mediaesitykset, joissa 

kuvataan miesten ja naisten välistä pariutumista tai siihen pyrkimistä. Luen tutkimiani videoita 

heteronormatiivisina, mutta tarjoan lopuksi myös vaihtoehtoisen tavan tulkita näitä kuvitteluleikkejä. 

 

Sara Ahmedia (2018) mukaillen voi sanoa, että ”pakollinen heteroseksuaalisuus”6 ilmenee arkisissa 

tilanteissa, esimerkiksi olettaessa pariskunnan muodostuvan miehestä ja naisesta, kuten paikoitellen 

tutkimissani videoissa tehdään. Tällaisella heteroseksuaalisen skriptin noudattamisella uusinnetaan 

heteroseksuaalisuutta. Sillä, että toistetaan käsitystä heteroudesta ihanteellisena yhteenliittymänä on 

kasautuvia vaikutuksia. Ahmedin mukaan heteroseksuaalisuuden käsikirjoitus on tarkka: sellainen, 

jossa hyvä pari määritellään yksiavioisuuden idealisoimisen ja konventionaalisen rakastamisen 

kautta. (Ahmed 2018, 189–190, 192, 195.) Normatiivinen heteroseksuaalisuus puolestaan tarkoittaa 

legitiimejä heterouden käytäntöjä, tapoja toteuttaa heteroseksuaalisuutta (Rossi 2015, 53), joita monet 

tutkimani ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden skriptit noudattavatkin. Rossi (2015, 130) on 

kutsunut tällaista normiheteroutta myös normoudeksi. Kaikki heterous ei kuitenkaan ole 

normatiivista (ks. esim. Rossi 2015, 23). 

 

Suosittuja teemoja ASMR-videoilla ovat toistaiseksi enimmäkseen naiserityisinä pidetyt asiat, kuten 

ehostautuminen, muoti ja tunnetyö. Videoiden tekijä saattaa korostaa videon vastaanottajan 

katsojaposition naisoletusta käyttämällä sukupuolitettuja sanoja (esim. hey girl) puhutellessaan 

katsojaa. Hetero-oletusten tekeminen kulkee usein käsi kädessä tämän kanssa. Tarkoitan tällä sitä, 

että edelleen on yleistä, että esimerkiksi videoissa, joissa katsojaa leikisti meikataan treffeille lähtöä 

 
6 Ahmed lainaa heteroseksuaalisuuden institutionaalisen ja rakenteellisen luonteen paljastavan pakollisen 

heteroseksuaalisuuden käsitteen Adrienne Richilta. 



11 
 

varten, korostetaan sanankääntein, että treffikumppanina tulee olemaan mies. Ilmiötä – siis ASMR-

videoiden katsojien olettamista heteronaisiksi – vasten onkin mielenkiintoista, miten 

tyttöystäväroolileikeissä käänteisillä käytännöillä katsojaksi yllättäen osoitetaankin usein mies. Tämä 

seuraa hetero-oletusta. 

 

2.3. ASMR seksuaalisen häirinnän kimmokkeena  

 
ASMR-tyttöystäväroolileikkivideot ovat median aluetta, joka liittyy seksuaalisuuteen siinä mielessä, 

että niissä esitetään parisuhteita, jotka ymmärretään romanttisiksi ja seksuaalisiksi suhteiksi. Nämä 

videot ovat luovan leikin tilaa, jossa leikitellään eri tavalla kuin muunlaisissa ASMR-videoissa, joissa 

keskitytään esimerkiksi tekemään ääniä erilaisilla esineillä ilman varsinaista narratiivista juonta. 

Joissain tapauksissa nämä mediasisällöt täyttävät estetisoidun ja erotisoidun audiovisuaalisen 

viihteen piirteet. On kuitenkin tyypillistä, että tyttöystäväroolileikkivideo on vain yksi ASMR-

videoiden alalajityyppi kanavan muiden videoiden joukossa, eli että YouTube-kanava ei keskity 

yksistään tyttöystävävideoihin. Siten epäilen, että tällaisia YouTuben vapaapääsyisiä videoita tuskin 

kuvataan pääasiallisesti esimerkiksi taloudellisen voiton tavoittelemisen takia, vaan vaihtelevana 

osana oman kanavan muuta sisältövirtaa. Toisaalta helposti seksuaaliseksi ymmärretyn sisällön 

esittäminen voi hyödyntää kanavan kasvua tuomalla näkyvyyttä katselukertojen myötä. 

 

Seksuaalisuuteen perustuva erotisoitu viihde mediasisältönä eittämättä hyödyntää seksuaalisuudella 

leikittelyä (Paasonen 2015, 11–15). Seksuaalisuudella leikitteleminen mediarepresentaatioissa ei siis 

ole tavaton ilmiö pornoistuneessa yhteiskunnassa (esim. Karkulehto 2006, 44; Rossi 2007a; Sørensen 

& Knudsen 2007). Yksi pornoistumisen määritelmä onkin pornografisten esitystapojen valuminen 

pornosta muualle kulttuuriin, kuten mediasisältöihin, minkä vuoksi kulttuuri on kyllästetty 

seksualisoinnilla (Nikunen et al. 2005, 12; Nikunen 2006, 146). ASMR-videoiden tekijät korostavat 

usein, että heidän sisällössään ei ole kyse pornosta eikä videoita ole kuvattu seksuaalisiin 

tarkoituksiin. ASMR-yhteisö on tehnyt aktiivisesti tätä oman genrensä rajoja määrittelevää 

neuvottelua, jossa irtisanoudutaan erotisoinnista ja seksualisoinnista ja pikemminkin turvaudutaan 

painottamaan neurotieteellisiä ja terapeuttisia selityksiä. Naomi Smith ja Anne-Mari Snider 

spekuloivat, että tämän taustalla saattaa vaikuttaa se, että seksityö on edelleen stigmatisoitua. (Smith 

& Snider 2019, 41, 46; ks. lisää seksualisoinnista esim. Sadowski 2016, 172.) Nuorten ja 

konventionaalisten kauneusihanteiden mukaisten naisten kuvaamien ASMR-videoiden alle satelee 

kommentteja, joista osa on jopa seksuaalista häirintää. Yleisesti ottaen ASMRtistit eivät 

ymmärrettävästi pidä seksuaalisesta häirinnästä tai siitä, että heidän tekemistään seksualisoidaan 
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(esim. Gallagher 2015; VICE News 2018; Mervosh 2019; Puheenaihe 2020; ASMR Sita Sofia 2021). 

Seksuaaliseen häirintään tuntuu riittävän, että nainen kuiskailee kameralle kertoen päivästään 

(seksuaalisesta häirinnästä yleisesti ks. Keski-Petäjä & Attila 2018). Muiden ASMR:ää tutkineiden 

ihmisten tavoin (esim. Sadowski 2016; Turtiainen 2019, 30) myös minä vierastan ASMR-videoiden 

lukemista ensisijaisesti seksuaalisuuden näkökulmasta tai yksinomaan tällaisesta kapeasta 

näkökulmasta, sillä nähdäkseni se jättäisi pois paljon olennaista. Väitän, että tutkimuksellisesti 

videoiden lukeminen pelkästään seksuaalisuuden viitekehyksestä tuottaisi niistä harhaanjohtavan tai 

epätäydellisen kokonaiskuvan. Tekijät ovat käyttäneet videoidensa otsikoissa avainsanoja kuten 

”henkilökohtainen huomio” tai ”paidan raapiminen”, jotka hakusanoina kertovat katsojalle, mitä 

video pitää sisällään. Tekijöiden valinta keskittyä jo otsikkotasolla henkilökohtaiseen huomioon, 

positiivisiin affirmaatioihin tai muihin vastaaviin tukee näkemystäni siitä, että näissä videoissa ei ole 

ensisijaisesti tai ainoastaan kyse seksuaalisuudesta. Laadukkaan tutkimuksen tekemisen ja ilmiön 

hahmottamisen kannalta on tärkeää tarkastella näitä videoita laajemmasta näkökulmasta. 

 

ASMR-videoita on mahdollista katsoa eri tavoilla. Katsomisen sukupuolittuneiden valtasuhteiden 

analysoimisen pioneeri Laura Mulvey toi jo vuonna 1975 esiin, että elokuva tuottaa epätasa-arvoisia 

katsojapositioita eri sukupuolta oleville katsojille siten, että miehet ovat aktiivisia ja naiset passiivisia. 

Kulttiasemaan nousseella miehisen katseen termillään hän tarkoittaa sitä, että mieskatsojat saavat 

nautintoa katsoessaan ja fantasioidessaan elokuvan naisesta, joka on tyylitelty tämä tehtävä mielessä 

pitäen. Klassikkoesseessään ”Visuaalinen mielihyvä ja kerronnallinen elokuva” (1975) Mulvey avaa 

skopofiliaa (engl. scopophilia) elokuvan nautintoja tarjoavana lähteenä Sigmund Freudin ja 

psykoanalyysin kautta, oikeita elokuvaesimerkkejä käyttäen. Hän argumentoi, että patriarkaalisen 

yhteiskunnan alitajunta on vaikuttanut elokuvan ja katsomisen muotoon. Skopofiliassa toista 

käytetään eroottisena objektina seksuaalisen nautinnon saavuttamiseksi näköaistin kautta. Toinen 

nautinnon lähde elokuvassa muodostuu Mulveyn mukaan narsismista, jolloin henkilö on omaksunut 

nauttimaan katsottavana olemisesta. Mulveyn (1989) teorian mukaan naiset elokuvassa alistetaan 

kolmesta eri näkökulmasta miehiselle katseelle: lopputulos, joka tekee naisesta spektaakkelin, on 

kameran kuvakulmien, kerronnan ja editoinnin yhteistulosta. Mulveyta on sekä ylistetty että 

kritisoitu. Kritiikki on kohdistunut etenkin Mulveyn teorian heteronormatiivisuuteen, 

sukupuoliessentialismiin ja rodun ohittamiseen katsomisessa (esim. Kaplan 1983; hooks 1992; Neale 

1992). 

 

Häirintä ei ole koskaan hyväksyttävää. Kuiskailevien nuorten naisten seksuaalinen häirintä 

ulkopuolelta käsin on epätoivottua, ja se typistää toimijuuden ja pelkistää ilmiötä. Vaikuttaa siltä, että 
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osa ihmisistä on omaksunut Mulveyta lainatakseni miehisen katseen tavakseen kuluttaa tätä sisältöä. 

Seksualisointia vaikuttavat tekevän etenkin ihmiset, jotka tulevat piirin ulkopuolelta. Tosiasiallisesti 

ASMRtistit kontrolloivat itse ohjailemaansa ja editoimaansa kertomusta; eivät vain esiinny kameran 

edessä muiden iloksi (ks. esim. Sadowski 2016, 174). On mahdollista, että osa ihmisistä käyttää 

YouTuben ASMR-videoita itsetyydytykseen (ks. esim. Barratt & Davis 2015, 5), vaikka tämä ei olisi 

ollut videoiden tekijöiden intentio. Itsensä seksualisoiminen voi olla voimaannuttavaa, mutta 

harvemmin ulkopuolelta pakotettuna. Tämänhetkisen yleisen käsityksen mukaan myöskään vaikkapa 

jooga tai kampaamokäsittely eivät ole seksityötä, mutta silti monet erilaisissa palveluammateissa 

toimivat naiset (ja muutkin) joutuvat kohtamaan seksuaalista häirintää työssään (esim. McKie & 

Jyrkinen 2017; Attila et al. 2018, 77). Sama näyttää koskevan ASMR-videoiden tekijöitä. 

Seksualisointi on käytännössä muun muassa epäasiallisia kommentteja suoraan videoiden alle sekä 

asenteellista spekulointia ja sopimatonta puhetta internetin keskustelupalstoilla. 

 

ASMR-videoiden tekijät ovat usein nuoria naisia (Andersen 2015, 684; Sadowski 2016, 33, 162; 

Waldron 2016). Mikäli nämä videot mielletään digitaaliseksi intiimiydeksi, kuten tulen väittämään, 

ei ole ihme, että sitä tekevät juuri naiset, sillä hoiva on olennainen osa tässä. Samalla videot 

ilmentävätkin digitaalista hoivatyötä. Naisten miehiä yleisesti ottaen harjaantuneemmat tunnetaidot 

voivat vaikuttaa siihen, että paljon tunnetyötä sisällään pitävien ASMR-videoiden kuvaaminen tuntuu 

naisille luontevalta. Vastaavasti mikäli miehet eivät ole tottuneet ottamaan vastuuta tunnetyöstä tai 

sitä ei pidetä heille yhtä sallittuna, he eivät välttämättä tunne vetoa sen tekemiseen. On kuitenkin 

olemassa erilaisia ASMR-lajityyppejä, jotka eivät kaikki ole yhtä sukupuolittuneita kuin nyt 

tutkimani. 

 

Se, että ASMR-videoita kuvaavat tyypillisesti tietyn näköiset vaaleat, nuoret, ulospäin vammattomat 

ja hoikat naiset, voi kertoa siitä, että heillä on etuoikeuksien mukana tuomaa uskallusta ja rohkeutta 

ryhtyä videoiden tekoon ja että he uskovat, että heidän on mahdollista esiintyä kameran edessä 

joutumatta yltiöpäisen kiusaamisen kohteeksi (ks. kehonormeista mediassa ylipäätään Bordo 

1993/2003; Harjunen 2006; Tuovinen 2006; Rossi 2007b; Kyrölä 2014; Kukkonen et al. 2019). On 

mielenkiintoista, että vaikka ASMR:n ydin on keskittyä ääneen (Andersen 2015), useat ja 

suosituimmat ASMRtistit kuitenkin näyttävät keskenään samalta. Itsensä kaltaisten ihmisten 

näkeminen toimimassa voi edesauttaa sitä, että muiden samanlaisten ihmisten tuntuu helpommalta 

lähteä mukaan (samankaltaisuusvinoumasta ks. Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2022). Sosiaalisen 

pääoman hallussapidon lisäksi he lienevät ihmisryhmä, jolla on pääsy verkkoon, resursseja hankkia 

kuvauskalustoa ja osaamista näiden operointiin. On myös sanottava, että vastaava ihmisryhmä on 
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hyvin edustettuna muuallakin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi vaikuttajina ja bloggaajina, joten 

kyse ei ole vain ASMR-ilmiöstä. Tällaisia ihmisiä halutaan katsoa ja heitä on totuttu haluamaan 

katsoa. Samanmielisten yhteisöjen syntyminen on  internetille jossain määrin ominaista. Esimerkiksi 

elektronisen urheilun yhteisöt (e-sports) ovat miesvaltaisia (Kinnunen et al. 2020). On ongelmallista, 

jos järjestelmällisesti ainoastaan tietynlaiset ihmiset hyväksytään mukaan ja siitä poikkeavien 

osallistumisesta rangaistaan muun muassa herjauksina (e-urheilun misogyniasta ks. esim. Hiilinen 

2015).  

 

ASMR-videoiden seksualisoinnista viestii sekin, että videoiden aiheuttamia kylmien väreiden 

tuntemuksia, väristyksiä (engl. tingles) kutsutaan epävirallisesti ja leikitellen ”aivo-orgasmeiksi” 

(engl. braingasm). YouTube ei ole sopiva alusta aikuisviihteelle, joten seksuaalisesta sisällöstä 

menettää helposti mainostulot ja yhteisösääntöjen vastaiset videot poistetaan kokonaan (ks. 

YouTuben mainontaan sopivan sisällön säännöt 2022). Tarkemmin sanottuna YouTuben käytäntöjen 

(2021) mukaan sivustolla ei sallita ”yksityiskohtaista seksuaalista sisältöä, jonka on tarkoitus tuottaa 

seksuaalista tyydytystä”. Pornosivustoilta löytyy kuitenkin ASMR-hakusanalla paljon eri 

ammattikunnan tekemää sisältöä, mikä kertonee siitä, että ASMR-videoita käytetään myös 

seksuaalisen mielihyvän saavuttamiseksi. Osa ASMRtisteista tekee sisältöä YouTuben ohella 

esimerkiksi OnlyFans-sivustolle, jonne tyypillisesti tuotetaan seksuaalista materiaalia, johon katsojat 

pääsevät käsiksi tekijän itsensä määrittelemää kuukausimaksua vastaan. Vaikka kummassakin näissä 

on kyse digitaalisen intiimiyden tuottamisesta, vain jälkimmäinen on (digitaalista) seksityötä. On 

tulkinnanvaraista, käyttääkö osa ASMRtisteista julkaisemiaan tyttöystävävideoita vaivihkaisena 

toisten sivujen julkisena markkinointina. 

 

Kenties ASMR-videoiden tekijöiden demografiasta ja videoiden aihepiiristä johtuen videoita ei 

useinkaan oteta vakavasti (Sadowski 2016, 181). Seksuaalisen häirinnän lisäksi ASMR-videoita 

saatetaan pitää rajatun kohderyhmän ”epämääräisenä” tai ”outona” ja yhtä aikaa hupaisana 

sosiaalisen median ilmiönä (Turtiainen 2019, 28). Tätä kuvastaa esimerkiksi se, että valtavirtamedia 

on valjastanut ASMR-tyylin mainoksiinsa parodisoinnin keinona, tarkoituksena saada omalle asialle 

huomiota ja myydä. Näin ovat toimineet useat tahot aina Verohallinnosta (Rautio 2019) Fazeriin 

(Körkkö & Mansikka 2019). Viime vuosina ASMR on valjastettu vetonaulaksi paitsi mainoksiin 

myös näyttelyihin, kuten ArkDesin (2020) kuratoimaan Weird Sensation Feels Good ja 

julkisuudenhenkilöiden haastatteluihin, joita on toteutettu kenties tunnetuimmin W Magazinen 

(2021) YouTube-kanavalla, mikä osaltaan kertoo ilmiön yleistymisestä.  
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3. Kohti digitaalisen intiimiyden tutkimusta 
 

3.1. Teoreettinen viitekehys 
 

Lähestyn ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoita digitaalisena intiimiytenä yhdistämällä eri 

teoreetikoiden ajatuksia. Ammennan elokuvatutkimuksen perinnettä YouTube-videoiden 

analysoimiseen. Mulveyn sukupuolittuneen katseen teoria ei yksinään ole riittävä tässä kontekstissa, 

sillä se ylenkatsoo äänen ja aistimellisuuden roolia. Pohjan ASMR-videoiden ymmärtämiselle tarjoaa 

Teresa de Lauretis, jonka jalanjäljissä ymmärrän tutkimani mediasisällöt sukupuoliteknologiana. 

ASMR-videoiden ominaispiirteiden tarkastelu vaatii sen lisäksi vielä affektien ja fantasioiden 

pohtimista. Näen, että nämä osatekijät tukevat toisiaan, jolloin voidaan muodostaa mielekäs käsitys 

siitä, mitä digitaalinen intiimiys ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden yhteydessä tarkoittaa.  

 

3.2. ASMR-videot sukupuoliteknologiana  
 

Naisen roolia elokuvassa on hieman samaan tapaan Mulveyn kanssa teroittanut elokuvatutkija ja 

semiootikko Teresa de Lauretis (2004, 104). Feministisessä mediatutkimuksessa on hyödynnetty 

paljon Teresa de Lauretisin ajatuksia  ennen kaikkea sukupuolen teknologiasta. Visuaalisen kulttuurin 

tutkimuksessa sukupuoli ja katse saivat merkittävää huomiota 1970-luvulla ensin 

elokuvatutkimuksen ja sittemmin muiden kuvastojen parissa. De Lauretis on määritellyt klassikoksi 

nousseessa teoksessaan Alice Doesn’t (1984, 137) käsityksen elokuvasta kuvittelua tuottavana 

välineenä ja sosiaalisena teknologiana seuraavasti: ”Elokuva-apparaatti (…) ei tuota vain kuvia vaan 

kuvittelua. Se sitoo affektin ja merkityksen kuviin määrittämällä samastumisen ehdot, suuntaamalla 

halun liikkeen ja asemoimalla katsojan suhteessa niihin.” De Lauretisille esitysten analysoimisen 

sijasta mielenkiintoista on pohtia, millaisia tapoja elokuva tarjoaa sukupuolen ja seksuaalisuuden 

kokemiseksi ja käsittämiseksi (Koivunen 2006, 86). 

 

De Lauretisille sukupuoli siis rakentuu erilaisissa sukupuoliteknologioissa (engl. technologies of 

gender), joita ovat kielen ja arkisten tilanteiden tavoin myös mediakuvastot. Hän onkin puhunut 

(2004, 35–76) sukupuolesta esityksenä ja representaatioina, joita tuotetaan etenkin elokuvassa – jo 

ennen Butleria. De Lauretisin ajattelu tarjoaa arvokkaan väylän videoiden analysoimiselle. Samaten 

tutkielmani kohteena olevia YouTube-videoita voi pitää elokuvan kaltaisena sukupuoliteknologiana, 

sillä näillä on paljon yhtymäkohtia. Kuten elokuvassa, näissä tuotetaan kerronnan ja koodien avulla 

katsojan tunteisiin vetoavia käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja niiden merkityksistä (Rossi 

2006, 75). Delauretisilaisittain visuaaliset representaatiot tuottavat todellisuutta sen sijaan, että vain 
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heijastaisivat sitä. Niiden avulla tuotetaan subjektiutta ja todellisuuskäsityksiä. (De Lauretis 1984; 

2004.) De Lauretisin sukupuoliteknologia on tämän kysymyksen ytimessä: ”yksilö hyväksyy 

yhteiskunnallisen representaation omaksi representaatiokseen ja joka sen vuoksi tulee kyseiselle 

yleisölle todelliseksi, vaikka se itse asiassa onkin kuvitteellinen.” (Paasonen 2006, 163–164). 

Sukupuoliteknologian ajatuksen taustalla vaikuttaa Michel Foucault’n seksuaalisuuden teknologia. 

Foucault’lle seksuaalisuuden teknologia on ”ruumiiseen sijoittuva yhteiskunnallisten ja historiallisten 

valtakonstruktioiden tuotos” (Foucault 1976; viitattu teoksessa Puustinen et al. 2006, 22). 

 

Feministisessä mediatutkimuksessa on eroteltu katseen, katsojuuden sekä yleisön käsitteet. 

Feministinen elokuvateoria on todennut katsojan käsitteen läpeensä sukupuolittuneeksi, sukupuolen 

läpäisemäksi (de Lauretis 2004, 53). Elokuva- ja televisiotutkimuksessa katsoja on perinteisesti 

määritelty niin, että se pitää sisällään paitsi katsojan yksilöllisen aseman katsomistilanteessa myös 

niitä sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat hänen asemaansa (Puustinen et al. 2006, 

35). De Lauretisin semiosiksen käsite kuvastaa juuri tätä: katsojuus on subjektin, sukupuolen ja 

seksuaalisuuden rakentumisen asema ja prosessi (Koivunen 2006, 88). De Lauretisia mukaillen voi 

tarkastella, miten sukupuolta tuottavat normit muotoutuvat osaksi kokemuksia ja 

representaatiojärjestelmiä. Analysoin aineistoani sukupuolentutkimuksellisen katsojuuden 

kontekstissa: sukupuolen, seksuaalisuuden ja subjektina olemisen muotoutumisen prosessina. 

Määritellessään elokuvan sosiaalisena teknologiana de Lauretis mainitsee affektit. Affektiivisuus on 

siinä määrin merkityksellistä ASMR-videoissa, että otan de Lauretisin rinnalle Sara Ahmedin 

affektiteoriaa. 

 

3.3. ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden väristyksiä aiheuttava affektiivisuus 
 

Affektit ovat nousseet kulttuurintutkimuksessa kiinnostavaksi niin suuressa määrin, että on alettu 

puhua jopa affektiivisesta käänteestä (Koivunen 2010). Affektiteorioiden avulla voidaan tarkastella 

sitä, miten emootiot, tunteet tai ruumiilliset tuntemukset vaikuttavat. Lisäksi affektilla on mahdollista 

viitata vaikuttajiin, jotka ohjaavat ihmisiä näiden sitä tiedostamatta. (Rinne et al. 2020, 5–7.) 

Affektille ei ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Lyhyesti sanottuna niissä on kyse suhteista 

maailmaan (Paasonen 2017, 42). Suomen kielitoimiston sanakirjassa (2021a) affekti määritellään 

”voimakkaaksi tunteeksi, mielen- ja tunnekiihtymykseksi”. Affektiivinen puolestaan tarkoittaa 

tunteisiin vaikuttavaa (Rinne et al. 2020, 8). Osa tutkijoista tekee eron affektin ja tunteen välille, osa 

ei.  Tässä tutkielmassa en näe merkittävää eroa tunteiden (engl. emotions) ja affektien välillä, vaan 

ymmärrän ne samankaltaisiksi Margaret Wetherellin (2012) ja Sara Ahmedin (2004/2018) tapaan. 
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Seuraan Sara Ahmedin määritelmää affekteista. Hänen mukaansa tunteita ja affekteja ei ole edes 

mahdollista erottaa toisistaan (2018, 38–39). Sitä vastoin hän korostaa, että ihmiset ovat juuri 

tunteiden kautta yhteydessä maailmaan ja suhtatuvat siihen. Hänelle tunteet ovatkin vaikuttava (engl. 

affect) toiminnan muoto. (Ahmed 2004, 10–11.) ASMR saattaa aiheuttaa affektiivisia, fyysisiä 

reaktioita, kuten ihastumista, mielihyvää, inhoa tai vaikkapa myötähäpeää. Väitän, että affektiivisuus 

on yksi merkittävä pala ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden digitaalista intiimiyttä. 

 

Ahmedin (2018, 122–124) mukaan affektit ovat kulttuurisia käytäntöjä, jotka ovat samalla 

diskursiivisia ja performatiivisia. Tällä Ahmed tarkoittaa Butlerista vaikutteita ottaneena sitä, että 

esimerkiksi puheteot ovat toistoon perustuvia ja esittäviä. Ne peilaavat mennyttä ja tulevaa yhtä aikaa, 

ja siten eivät ole pelkästään toteavia vaan tuottavia saamalla aikaan sen, minkä nimeävät (Butler 

1993). Ahmed (2018, 29) on kuvannut puhetekoja siten, että affektiiviset ilmaisut tuottavat 

yhtenäisyyttä. Niillä on siis mahdollisuus muokata maailmaa luomalla ja voimistamalla 

yhteisöllisyyttä. Tämä on havaittavissa tutkimissani videoissa, sillä niissä käytetään kosolti 

affektiivista puhetta ja tunnesanoja digitaalisen intiimiyden luomisen tehokeinona. Sama retorinen 

keino on myös laajemmin nähtävissä ASMR-videoissa, joiden yksi oleellisimmista pyrkimyksistä on 

auttaa katsojaa luomalla yhteys. Laajemmin ajateltuna ASMRtistit sisältöineen luovat turvallista ja 

rakkaudellista yhteisöä, johon katsojat haluavat palata mielihyvän saamiseksi. Toisin sanoen 

videoiden affektiivisena toteuttamisen tapana on saada katsojissa aikaan positiivisia fyysisiä 

reaktioita, joita ASMR-piireissä kutsutaan väristyksiksi. Ahmedin hengessä tästä voi puhua ASMR-

yhteisön tahmeutena, mitä ilmentää katselukertojen, tykkäysten ja kommenttien määrä sekä 

videoiden jakaminen (Andersen 2015, 686; Smith & Snider 2019, 44). Ylipäätään, kun ASMR ja 

siihen olennaisesti liittyvät aputermit on nimetty, tähän voidaan tarrata helpommin kuin johonkin 

epämääräiseen, joka on vailla nimeä. 

 

Sanoilla koskettamisen lisäksi fyysisen koskettamisen esittäminen on mahdollista mediavälitteisesti. 

Koskettaminen on yksi affektiivisen kommunikaation väline, kuten Taina Kinnunen ja Marja 

Kolehmainen (2020) ovat todenneet liittäessään ruumiilliset aistikokemukset – esimerkiksi 

kosketuksen – affektiivisuuteen. Tämäkin affektiivisuuden puoli on esillä tarkastelemissani 

videoissa. Wetherellin mukaan affektit ruumiillisina merkityksen luomisen prosesseina pitävät 

sisällään aistit, asennot, somaattiset prosessit sekä kehon rutiinit (Wetherell 2012, 28–31).  

 

Kuten olen esittänyt, ASMR-videot ovat kiinteä osa nykyistä populaarikulttuuria. Lawrence 

Grossberg (1995) on tuonut esiin populaarikulttuurin affektiivisen merkityksen. Hänen mukaansa 
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pop-kulttuurissa on kyse ”fiilisten hakemisesta”. Onkin väitetty, että populaarikulttuurissa on 

tavanomaisesti kyse viihtymisestä ja ruumiillisista mielihyvän kokemuksista (Herkman 2001, 191). 

Nämä väitteet on helppo allekirjoittaa. ASMR-videoita kuvataan ja katsotaan muun muassa 

stressinlievitystarkoituksiin, uniongelmien lievittämiseksi ja rauhoittumisen tueksi, mutta myös 

silkaksi viihteeksi. ASMR-videoita on mahdollista kuluttaa populaarikulttuurin tuotteina ja 

elämyksinä vaikkapa elokuvien, podcastien tai musiikin tapaan. ASMR-videot ovat osa visuaalista 

mediakulttuuria, mutta niissä ei ole kyse puhtaasti pelkästä visuaalisuudesta. Genrelle on tyypillistä 

monitasoinen verbaalisen ja oraalisen, auditiivisen sekä aistimellis-sensorisen informaation 

samanaikainen yhdistely. 

 

3.4. ASMR-tyttöystäväroolileikkivideot nautinnollisina fantasioina 
 

Affekteilla on yhteistä liittymäpintaa elokuviin ja fantasioihin. ASMR-

tyttöystäväroolileikkivideoissa rakennetaan immersiivisiä sensaatioita, eli vedotaan katsojien 

aisteihin ja herätetään voimakkaita tuntemuksia. Kuvitteellisen hahmon rooliin ja tilanteeseen 

asettuminen, siis luovaan leikkiin osallistuminen, vaatii osapuolten heittäytymistä ja mielikuvitusta. 

Eläytyminen on olennainen osa roolipelaamista, ja näiden videoiden digitaalisen intiimiyden 

tarkastelu vaatii sen vuoksi vielä fantasian pohtimista. 

 

Digitaalista ja visuaalista kulttuuria tutkineen Frans Mäyrän (2007) mukaan digitaalinen kuvallisuus 

leikittelee avoimesti fantasioilla. Ranskalaisesta semiootikko Roland Barthesista inspiroituneena 

Mäyrä (2007, 210) toteaa, että jaettu digitaalinen kulttuuri tarjoutuu näin tyydyttämään ”sekä 

sosiaalisesti määräytyneitä mielihyvän tarpeita että erilaisia tiedostamattomia haluja”. Janne 

Seppänen  (2005, 60–61) on määritellyt fantasian kuvittelukyvyksi ja todennut, että fantasia on yksi 

keskeinen nautinnon tuottamisen elementti elokuvassa. Fantasiat tarjoavat affektiivista polttoainetta 

seksuaaliselle halulle ja ohjaavat ihmisiä leikkiin ja suhteessa muihin (Paasonen 2018, 545). 

Tyttöystäväroolileikkivideot tarjoavat paikan fantasialle: leikille siitä, että katsoja on (intiimissä) 

suhteessa videolla olevan henkilön tai sen roolihahmon kanssa, jota tekijä esittää. Tämä on 

mahdollista siten, että videon tekijä ottaa kuvitellun tyttöystävän roolin ja menee siihen 

perinpohjaisesti: tekijä kannattelee tietoisesti fantasiaa. Fantasiaa ruokkii edelleen mahdollisuus 

valita itse tilanne, jossa ASMR-videota katsotaan heittäytyen mukaan leikkiin – tyypillisesti tämä 

tehdään omalta ruudulta yksityisessä tilassa nukahtamisen tai rentoutumisen avuksi.  
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De Lauretis (2004, 139–168) on teoretisoinut fantasioita ja todennut, että ne eivät ole suoraan 

samastettavissa representaatioihin, vaikka yhtäläisyyksiä on. Fantasioilla on kuitenkin tärkeä rooli 

yhteisesti jaettujen arvojen yhteiskunnassa. Fantasiat ovat kulttuurisesti jaettuja tietyssä ajassa ja 

paikassa ja ne saavat ihmiset tavoittelemaan yhteiskunnassa yleisesti arvokkaina pidettyjä asioita – 

esimerkiksi parisuhdetta. Paitsi että fantasiat osallistuvat vallitsevien ajattelu- ja toimintatapojen 

vakiintumiseen entisestään, ne ovat Seppäsen (2005, 62) mukaan myös ”psyykkinen voimavara 

näiden samaisten normien kyseenalaistamiseen”. Näin ollen on mahdollista, että tutkimieni kaltaisten 

videoiden katsominen auttaa näkemään itsensä ja muut uusilla tavoilla.   

4. Tutkimusaineisto ja menetelmät 
 

4.1. Aineisto ja eettinen aineistonkeruu  
 
Keräsin aineistoni YouTubeen ladatuista julkisista, englanninkielisistä ASMR-

tyttöystäväroolileikkiaiheisista videoista. Etsin videoita hakusanalla ”ASMR girlfriend roleplay” 

keskittyen suosittuihin latauksiin. Valitsin videoita useilta (12) eri tekijöiltä, kokonaisuudessaan 24 

kappaletta. Löydettyäni näihin määreisiin sopivan videon, klikkasin tekijän kanavalle ja tutkin 

silmäillen, löytyisikö hänen tekemistään videoista lisää tyttöystävävideoita. Preferoin viime vuosina 

julkaistuja videoita, ja tarkempaan tarkasteluun mukaan valitsemani videot ovat vuosilta 2019–2021. 

Katsoin ja kuuntelin videoita riittävästi, kunnes löysin saturaatiopisteen, eli kohdan, jonka jälkeen 

videot alkoivat niin sanotusti kyllääntymään samojen havaintojen toistuessa. Rajasin varsinaiseksi 

aineistokseni viideltä eri ASMRtistilta yhteensä seitsemän videota, joita lähiluin. Yhden ASMR-

videon kesto oli keskimäärin noin 30 minuuttia. Aineistoni on videomuotoista, minkä vuoksi sen 

luenta eroaa tekstimuotoisesta aineistosta. Keskityin analysoinnissa paitsi kieleen myös visuaalisiin 

aspekteihin. Keskityin juonen lisäksi non-verbaaliseen viestintään kuten ilmeisiin, eleisiin, 

katseeseen, asentoihin, rekvisiitan käyttöön, hiljaisuuksiin ja liikkeisiin. Siispä tarkastelen aineistoani 

moniaistillisesti pohtien, miten ääni, kuva ja liike luovat merkityksiä yhdessä. Kerron 

analyysiprosessista ja tutkimuksen vaiheista tarkemmin seuraavassa luvussa. Suosittelen lukijaa 

käymään katsomassa aineistonani olevia videoita tai pätkiä niistä, etenkin jos ASMR ei ole 

entuudestaan tuttua. Olen koonnut aineistona olevan materiaalin taulukkona liitteeseen yksi. Sen 

pariin löytää tutkielman lopusta kirjallisuusluettelon jälkeen. 

 

Analyysini on aineistolähtöistä ja induktiivista. Olen valinnut aineistonäytteet havainnollistavuuden 

perusteella. Kaikki aineiston materiaali on ollut analyysin kohteena. Samoja teemoja esiintyi monien 

tekijöiden puheessa. Siksi en ole kokenut, että lukijan on oleellista tietää tarkasti, kenen tutkittavan 
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sitaatti kulloinkin on kyseessä. Sen vuoksi en olekaan merkinnyt litteroimiini sitaatteihin 

ASMRtistien nimiä, vaan käytän tutkittavista tekijöistä koodeja T1–T5 sitaatteja edeltävästi tekstissä 

tai suluissa sitaattien perässä. Tämä on myös eettinen valinta. Tutkielmassa aineistonäytteiden 

kursivointi on kirjallinen tehokeino ja tyyliseikka, jolla pyrin erottamaan sitaatit muusta tekstistä.  

” -- ” -merkki tarkoittaa, että katkelmasta on jätetty yksi tai useampi sana pois alku- tai loppuosasta. 

Vastaavasti [--] merkki sitaatin sisällä kertoo, että katkelman sisältä on jätetty sana tai sanoja pois. 

Tiivistykset on tehty lukijaystävällisyyden vuoksi. Muutamassa kohdassa olen lisännyt hakasulkuihin 

selventävän sanan, jotta lukijalle käy paremmin ilmi, mistä on kyse. ASMR-videoiden tempo on 

tyypillisesti tarkoituksenmukaisesti verkkainen, joten lauseiden välissä sekä jopa lauseen sisällä ei 

ole harvinaista pitää taukoja. Sitaateissa kolme pistettä (…) merkitsee sitä, että puheessa on tauko. 

Koska menetelmäni ei ole keskustelunanalyysia, en ole litteroinut taukojen kestoja tai muita hyvin 

tarkkoja puheen piirteitä mukaan. 

 
YouTube on hakukone ja digitaalisten sisältöjen jakamiseen keskittyvä alusta. Valitsin YouTuben 

aineistonkeruualustaksi, sillä se on relevantein paikka, jonne tuotetaan ASMR-videoita.  

Havainnoitavanani oleva materiaali YouTubessa on julkista, avointa ja ei-arkaluontoista. En ole 

tallentanut videoita itselleni. Aineistonani olevat videot ovat tekijöiden julkisiksi lataamia, kenen vain 

ilmaiseksi nähtävissä ja siten vapaassa käytössä tekijänoikeuskysymykset huomioiden. Tuottaessaan 

sisältöä alustalle tekijät ovat sitoutuneet YouTuben käyttöehtoihin. Toisaalta on muistettava, että 

videoita ei ole tehty tutkimuksia varten. Analysoin videoita diskreetisti ja pyrin kuvaamaan 

tutkimusvaiheita mahdollisimman läpinäkyvästi. Tarkoituksenani ei ole tuottaa tekijöille 

minkäänlaista mainehaittaa, vaikka onkin todettava, ettei ole käsissäni, miten tutkimus 

vastaanotetaan. Internetin luonteesta johtuen voi ajatella, että nettitutkijoilla on pääsy vain 

tutkimiensa sisällöntuottajien tuottamiin sisältöihin – kuten videoihin – ei näihin ihmisiin sinänsä. 

Koen, että on reilua antaa tutkittaville tunnustusta tuotoksistaan, mistä syystä aineistoa ei ole täysin 

anonymisoitu. 

 

Olen noudattanut Helsingin yliopiston sosiaalisen median aineiston käytön tietosuojaohjeita ja 

toiminut niiden mukaisesti (Ylä-Sulkava 2021). En ole kysynyt videoiden tekijöiltä lupaa etukäteen 

videoiden käyttämiseen tutkimusaineistona vaan tiedottanut heitä aiheesta. Netnografisen 

tutkimuksen hyvien periaatteiden mukaisesti tutkimuskohteella on oikeus tietää olevansa 

havainnoitavana (Sumiala & Tikka 2013, 179), joten olen ollut sähköpostitse ja sen jälkeen vielä 

Instagramin yksityisviestien välityksellä yhteydessä niihin sisällöntuottajiin, joiden videoita 
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analysoin, ja kertonut heille tutkielmastani. Olen kertonut vastaavani mielelläni mahdollisesti 

herääviin kysymyksiin.  

 

On mahdollista ja todennäköistä, että YouTuben algoritmit ovat vaikuttaneet aineiston etsintään. Sen 

sijaan että olisin tehnyt hakuja sisäänkirjautumattomana tai esimerkiksi yksityisen selailun incognito-

tilassa, etsin aineistoa eli ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoita kirjautuneena omalle YouTube-

tililleni, jolloin hakukone algoritmeineen personoi tuloksia jossain määrin aiempien hakujeni 

perusteella. Tiedetään, että yleisesti suositut eli katsotuimmat videot nousevat vähemmän katsottuja 

helpommin esiin. Näillä kahdella mainitulla seikalla on siis ollut vaikutusta siihen, että juuri nämä 

videot ovat valikoituneet mukaan aineistooni eivätkä jotkin muut. Olen kuitenkin halunnut valita 

aineistoon tietoisestikin videoita, joilla on paljon katselukertoja, sillä niiden voi olettaa olleen 

pidettyjä tai kiinnostavia. Suosittujen videoiden tekijät ovat onnistuneet vakiinnuttamaan asemansa 

ASMR-yhteisössä. Paljon katselukertoja saaneiden videoiden valitseminen mukaan on ollut yksi tapa 

rajata aineistoa. Olen halunnut, että videot ovat keskenään mahdollisimman vertailukelpoisia. 

 

Kuten sanottu, YouTuben toimintalogiikka perustuu katselukerroille niin, että suositummat videot 

ovat etulyöntiasemassa muihin verrattuna. Samalla tätä voi pitää indikaattorina sosiaalisen median 

affektiivisuudesta: Ahmedin (2018) havainnon mukaisesti mitä enemmän jokin kiertää sitä 

tarraavammaksi ja tahmaisemmaksi se muuttuu. Eli, suositut lataukset tulevat suositummiksi ja 

herättävät enemmän reaktioita saadessaan yleisöä. Tutkimusprosessin näkökulmasta on tiedostettava, 

että osallistuin myös itse hierarkian rakentumiseen antamalla valitsemilleni videoille katselukertoja 

käyttäessäni videoita tutkimuksessani sisäänkirjautuneena. En jättänyt alustalle muunlaista jälkeä 

toiminnastani vaan havainnoin passiivisesti – en esimerkiksi kommentoinut videoita tai tykännyt 

niistä. 

 

YouTuben algoritmit saattavat nostaa valkoihoisten ihmisten videoita enemmän esille kuin 

rodullistettujen ihmisten videoita (Abdallah & Engström 2019, 17; YouTuben algoritmista ks. esim. 

Arthurs et al. 2018; Bishop 2019; Bryant 2020; tekoälyn yhdenvertaisuusvaikutuksista ks. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2021). Samoin ASMR:ää käsittelevissä haastatteluissa haastateltavina 

ovat usein valkoihoiset naiset (Smith & Snider 2019, 42). Nämä seikat voivat osaltaan korostaa sitä 

vaikutelmaa, että kyseessä olisi ennen kaikkea valkoisten naisten alakulttuuri. ASMR-videoissa jo 

videon otsikkoon ja videota mainostavaan pikkukuvaan (engl. thumbnail) kirjoitetaan avainsanoja, 

joista lukija saa käsityksen, mitä video tulee pitämään sisällään. Avainsanojen kirjaaminen auttaa 

videota menestymään myöskin algoritmimielessä. Osa ASMRtisteista lisääkin otsikkoon erikseen, 
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mikäli kyseessä on inklusiivisempi ”kaikille” suunnattu tai queer-roolileikkivideo esimerkiksi 

lisäämällä sateenkaarilippuemojin otsikkokenttään. Samaan tyyliin lisäämällä hakukenttään vaikkapa 

”ASMR black girlfriend roleplay” saa tarkempia hakutuloksia esiin, mutta en ole käyttänyt tällaisia 

spesifimpiä hakuja. Tarkastelemieni videoiden joukossa on yhtäältä eri maista kotoisin olevia ja eri 

etnisiin ryhmiin kuuluvia ASMRtisteja. Kaikkiaan kahdestatoista tarkastelemastani tekijästä hieman 

yli puolet näyttää olevan valkoihoisia. On huomattava, että ulkonäöstä ei voi varmuudella päätellä, 

kuuluuko joku vähemmistöön (ks. M’charek 2010). Tässä laadullisessa tutkimuksessa en pyri 

tekemään yleistäviä päätelmiä suurista joukoista.  

 

4.2. Mediaetnografia ja lähilukeminen analyysin työkaluina 

 

Kuten olen maininnut ylempänä, tutkielmani on digitaalisen visuaalisuuden tutkimista ja se sijoittuu 

feministisen mediatutkimuksen kentälle. Suuntauksessa tarkastellaan paitsi esitettyä myös 

näyttämistä, katsetta, katseen kohteena ja katsojana olemista (Rossi 2003, 17). Verkossa tehtävää 

mediaetnografista tutkimusta voi kutsua tarkemmin esimerkiksi netnografiaksi (ks. esim. Isomäki et 

al. 2013). Johanna Sumiala ja Minttu Tikka (2013, 177, 188) ovat tehneet verkon mediaetnografista 

tutkimusta: tällaista tiedontuottamista he kuvailevat teoreettisen pohdinnan ja empiirisen aineiston 

vuoropuheluksi. He ovat tutkineet YouTuben uutiskulttuuria ja olen inspiroitunut heidän 

metodologisesta lähestymistavastaan. Käytännössä analyysini perustuu osallistuvaan havainnointiin 

eli verkossa tapahtuvaan kenttätyöhön. Tässä osallistava havainnointi tarkoittaa sitä, että olen 

perehtynyt ASMR-videoihin ja niiden ominaispiirteisiin näiden omalla alustalla juurta jaksaen. Olen 

analysoinut näitä videoita ja samalla tunnustellut, mitä ajatuksia ja tuntemuksia ne saavat aikaan. 

Valitsemalleni menetelmälle on kuitenkin tyypillistä avoimuus sekä liian yksityiskohtaisen 

etukäteissuunnittelun välttäminen, jotta tutkimusaiheelle jää tilaa. YouTuben tutkimisessa 

havainnointi ei edellytä tutkijalta välttämättä kovin osallistuvaa roolia perinteisessä mielessä, sillä 

kyseessä voi olla enemmänkin ”virtuaalinen vaeltelu” klikkailemalla videosta toiseen. (Sumiala & 

Tikka 2013.) Havainnoinnin lisäksi aineistosta voidaan ottaa esimerkiksi kuvakaappauksia, joiden 

avulla aineiston analyysia lopulta tematisoidaan.7 Sumiala ja Tikka tuovat esiin, että netnografiassa 

tarkastelun kohteena analyysissa ovat tyypillisesti merkitysten, vallan, symbolien sekä kielellisten ja 

non-verbaalisten käytäntöjen tulkinta. (Sumiala & Tikka 2013, 178.) Myös minä olen kiinnittänyt 

näihin erityistä huomiota lähilukiessani aineistoani. 

 
7 Aluksi tein juuri näin, mutta lopulta päätin olla käyttämättä kuvakaappauksia videoista, sillä pysäytyskuvat eivät tee 

oikeutta videomuotoiselle materiaalille. Liite 1 sisältää hyperlinkit analyysissa mukana oleviin videoihin, joita 

suosittelenkin katsomaan. 
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Paasonen on huomauttanut, että useiden analyysimenetelmien joustava hyödyntäminen on tarpeellista 

tutkittaessa multimodaalisia nettiaineistoja. Paasosen mukaan analyysin liikkeessä pitäminen ja 

näkökulmasta toiseen liikkuminen ovat avainasemassa, ja olen soveltanut tätä oivallusta omassa 

tutkielmassani. Laadullinen sisällönanalyysi tukee tarkkaa, aistimellista lähilukemista. (Paasonen 

2013, 41.) Analyysin tekeminen lähilukemalla vaati mielikuvitusta, empaattisuutta ja 

tarkkanäköisyyttä. 

 

Anu Koivunen (2004) on korostanut tulkinnan merkitystä visuaalisen kulttuurin analysoimisessa. 

Koivunen painottaa, että aina kun katsoja tulkitsee visuaalisen kulttuurin tuotetta, oman tulkinnan 

taustalla on automaattisesti painolastina aiemmat tulkinnat ja merkityksellistämiset. Tulkinnat eivät 

siis synny tyhjästä. Kulttuurintuotteiden katsoja on tekijä, joka tuo oman tulkintansa 

merkitysprosessiin aiemman taustansa ja positionsa kautta (Rossi 2003, 15). Videoiden tulkinnassa 

on kyse niin ikään kielellistämisestä, kun visuaalisuuksista ja aistimellisista kokemuksista halutaan 

sanoa jotain (Paasonen 2013, 43). Vaikka tutkijan tulkinta ei ole ainoa mahdollinen tulkinnan tapa, 

se on yhtä oikea kuin jokin toinenkin.  

 

Olin hauduttanut ajatusta tästä maisterintutkielmasta pidemmän aikaa. Tein kuitenkin vielä paljon 

rajauksia, sillä valitsemaani aihetta on mahdollista lähestyä monesta kulmasta. Ideapaperi ja 

tutkimussuunnitelma syntyivät oitis, tiesinhän aiheesta jo paljon entuudestaan. Aiempaan 

tutkimukseen perehtyminen ja teoriaan tutustuminen veivät aikaa. Tuota työvaihetta tein etenkin 

kesä- ja heinäkuussa 2021. Keräsin myös aineistoni samana kesänä. Havainnoin valitsemiani videoita 

viikonloppuisin syys-lokakuussa 2021. Vaikka havainnointijakso kesti kaksi kuukautta, on 

huomattava, että olen perehtynyt jo lähes kymmenen vuoden ajan YouTuben ASMR-maailmaan. 

Marras-joulukuun tein kirjoitustyötä sekä hioin ja syvensin tutkielmaa, ja tammikuussa 2022 

viimeistelin työn. 

 

Tutustuin valitsemiini videoihin havainnoimalla, analysoimalla ja tulkitsemalla niitä. Listasin ja 

katsoin yhteensä 24 videota 12 eri tekijältä. Koostin videot omaksi yksityiseksi soittolistaksi 

YouTubeen, jotta videot pysyisivät tallessa samassa paikassa ja olisivat helposti löydettävissä. Tein 

katsomistani videoista lyhyet muistiinpanot kirjoittamalla ylös mitä näin ja kuulin. Tiiviitä 

muistiinpanoja videoista syntyi erilliseen tiedostoon yhteensä 12 sivua. Saturaatiopiste löytyi pian, 

jolloin uudet videot eivät enää tuottaneet uutta tietoa. Valitsin sitten lähiluettavaksi seitsemän videota, 

joiden tarkastelun tarkemmassa vaiheessa keskityinkin nimenomaan säännönmukaisuuksien  
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havainnointiin, eli ryhdyin etsimään niistä toistuvia teemoja. Samankaltaisuuksien lisäksi kiinnitin 

huomiota eroavaisuuksiin. Palasin tutkielman tekemisen eri vaiheissa katsomaan valittuja videoita. 

Tarkemassa analyysissa on mukana viisi ASMRtistia: neljältä heistä on mukana yksi video, ja yhdeltä 

kolme videota. Tähän on kolme syytä. Osalla tekijöistä oli ylipäätään olemassa vain yksi 

tyttöystävävideo, kun taas muutama oli kunnostautunut tyttöystävävideoiden tekemisessä 

laajemmalla skaalalla. Olen katsonut useita tyttöystävävideoita niiltä, joilla oli enemmän tarjontaa, 

mutta tarkempaan tarkasteluun mukaan ovat päätyneet vain sellaiset videot, jotka tuovat jotain lisää. 

Olen myös halunnut mieluummin valita useampia tekijöitä kuin keskittyä vain muutamaan 

ASMRtistiin ja samalla kuitenkin pitää mukaan otettavien videoiden määrän käsiteltävänä tutkielman 

kokoon nähden. 

 

Havainnoin videoita kirjoittamalla muistiinpanoja niiden ensivaikutelmasta, miljööstä ja tunnelmasta. 

Samoin kiinnitin huomiota aisteilla leikittelyyn ja erilaisiin käytettyihin ärsykkeisiin. Kirjasin ylös 

ASMRtistien puhetta ja narratiivia, eli tarinan eteenpäin kuljettamista. Omien muistiinpanojen 

tekemisen lisäksi litteroin mielenkiintoisia kohtia ja pidempiäkin osia videoiden käsikirjoituksista. 

Koostin havaintojeni perusteella neliosaisen luokittelun ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden osa-

alueista, joilla saadaan yhdessä aikaan kokemus digitaalisesta intiimiydestä. Ilmiön ymmärtämistä 

helpottavat pilkotut teemat ovat: henkilökohtainen huomio, affektiivinen puhe, aistikokemukset sekä 

tarinankerronta. 

 

Metodologisesti on huomattava, että koska en ole tehnyt haastatteluja tai ottanut tarkasteluun mukaan 

esimerkiksi videoiden kommenttiosioita, minulla on pääsy vain omiin reaktioihini. Olen tehnyt 

rajauksen pitääkseni tutkielman hallittavan kokoisena. Samaan aikaan omien reaktioiden merkitystä 

on toisaalta korostettava. Vaikka analyysini ei keskity omiin tuntemuksiini vaan pääasiassa videoiden 

tekijöiden tapaan toimia, ei ole yhdentekevää, että katsoessani aineistoni ASMR-videoita vastaanotan 

affektiivisia aistiärsykkeitä ja koen niitä kehollisesti. Tutkielman painopiste ei kuitenkaan ole tämä, 

ja olen katsonut analysoitavan materiaalin niin monesti ja spesifisti tutkimuksellisesta näkökulmasta, 

että osallisuuttani roolileikkivideoihin sekä niiden aiheuttamia tuntemuksia on hankala pitää niin 

kutsutusti aitona siinä merkityksessä, että olisin videon ensikertaa huvikseen katsova katsoja, 

jollaisena näiden videoiden kohdeyleisön voidaan ajatella olevan tutkijoiden sijaan. Affektiivisten 

piirteiden poimiminen on ollut minulle siinä mielessä helppoa, että kuulun ihmisiin, jotka kykenevät 

saamaan helposti väristyksiä ja siten helpommin ymmärtämään ilmiötä.8 

  

 
8 ASMR-yhteisössä puhutaan myös siitä, että väristyksille voi tulla immuuniksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että vastaanottajan ASMR-

herkkyys voi kadota, kun affektiiviset kokemukset menettävät tehonsa ajan kanssa liiallisen ASMR:n kulutuksen myötä. Tällöin 

monet pitävät pienen tauon. Vastaavasti tuntemuksia kerrotaan voivan vahvistaa esimerkiksi hivelemällä omaa käsivartta tai 

harjaamalla hiuksiaan samalla kun kuluttaa ASMR-sisältöä. (Ks. esim. Smith & Snider 2019, 46–47.) 
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5. Digitaalinen intiimiys ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa  
 

5.1. ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden affektiiviset rakennuspalikat 
  

Nuori vaalea nainen katsoo lähietäisyydeltä intensiivisesti suoraan katsojan silmiin, tervehtii ja 

koskettaa9 katsojan kasvoja sekä kysyy hymyillen, miten päivä on sujunut.  

Tätä seuraa kosolti kauniita kehuja ja toistuvia kehotuksia siitä, että nyt on hetki rentoutua. 

Näin alkaa YouTuben tyypillinen ASMR-tyttöystäväroolileikkivideo, jossa katsoja katsoo ruutua, 

jonka kautta videon tekijä katsoo häntä. 

 

Aineistohaun perusteella valtaosa ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden tekijöistä on nuoria, 

valkoisia, ulospäin vammattomia naisia, jotka ovat kauniita länsimaisen kauneuskäsityksen tapaan 

(länsimaisesta kauneuskäsityksestä ks. esim. Harjunen 2006; Kyrölä 2006; Tuovinen 2006; Karmakar 

2021). Eri tekijöistä huolimatta nämä videot ovat keskenään hämmästyttävän samanlaisia, eivätkä 

vain tekijädemografiansa puolesta. Yleisenä huomiona voi sanoa, että videoiden rauhallinen ja 

miellyttävä tunnelma kutsuu katsojan pysähtymään, rauhoittumaan ja rentoutumaan hetkeksi. 

Videoilla toistetaan käsitystä intiimiydestä kahden ihmisen välisenä: ASMRtisti esiintyy videolla 

yksin ja hän puhuttelee katsojaa yksikössä. 

 

Tämän genren videokuva on yleisimmin kehystetty lähikuvaksi tekijän kasvoista, mikä antaa 

vaikutelman siitä, että tekijä ja katsoja ovat lähekkäin. Lähikuvassa keskitytään lähinnä videon tekijän 

kasvoihin ja hiveleviin käsiin. Videon kuvaaja tulee paikoitellen niin lähelle kameran linssiä, että 

hänen kasvonsa eivät ole jatkuvasti kokonaan näkyvissä. Mikäli video on hieman kauempaa, istuen 

tai seisten kuvattu ja rintakehän alapuolelta useimmiten rajattu, tyttöystävää esittävä videon tekijä 

kuitenkin nojaa vähän väliä kameraa kohti. Videoiden valaistus on usein hämärä ja tunnelmaa 

luodaan esimerkiksi kynttilöillä, jouluvalomaisilla valoketjuilla tai sateen ropinan ja myrskyn äänillä. 

Luontoäänet voivat olla joko autenttisia tai keinotekoisesti tuotettuja, videon ääniraitaan jälkikäteen 

lisättyjä. Tuiki tavallisissa arkisissa keskusteluissa ”tyttöystävä” suunnittelee viettävänsä katsojan 

kanssa rauhallista koti-iltaa elokuvan parissa. Toisaalta videoilla myös annetaan hierontaa tai 

hellitään kasvoja, mitä voi pitää mukavana pienenä luksuksena. 

 

ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoita yhdistää se, että niissä eksplisiittisesti kehotetaan 

rentoutumaan samalla kun luodaan erilaisia ärsykkeitä. Videoilla hyödynnetään visuaalisia 

 
9 Luvussa 5.1.3. selitän tarkemmin, miten koskettaminen tapahtuu. 
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ärsykkeitä, kuten suudelmien simuloimista kameraan, ”katsojan poskelle”, ja käsiliikkeiden tekemistä 

lähellä kameran linssiä niin, että liike näyttää katsojan kasvojen sivelyltä. Sivelyyn voidaan käyttää 

apuvälineenä meikkisivellintä tai vaikkapa sulkaa. Meikkisiveltimillä aiheutetut aistiärsykkeet ovat 

kestosuosikki ASMR-maailmassa. Pääfokus videoissa on siis katsojan rentouttaminen erilaisin 

keinoin, joilla samalla pyritään luomaan sitä mitä tässä työssä kutsun digitaaliseksi intiimiydeksi. 

 

Alalajityypin yleisen havainnoinnin perusteella voi kootusti sanoa, että 

tyttöystäväroolileikkivideoiden yleisimpiä aiheita on kolme. Näistä suosituin on se, että katsoja 

saapuu töistä kotiin, jota vastassa on tyttöystävä hemmottelemassa. Toinen toistuva aloitus on se, että 

tyttöystävä esittää heräävänsä päiväunilta, ja dialogi alkaa tästä. Etenkin tällöin kuvauspaikkana on 

sänky tai sohva, ja sommittelu on rakennettu niin, että tuntuu, että katsoja ja videon tekijä makaisivat 

vaaka-asennossa kasvotusten sängyllä juttelemassa. Kolmanneksi, videoiden tyttöystävä saattaa 

huolehtia kipeänä olevasta katsojasta. Näissä narratiiveissa on päällekkäisiä piirteitä. Videot 

puolestaan päättyvät useimmiten siihen, että valot sammutetaan ja tyttöystävä ja katsoja ikään kuin 

käyvät yhdessä nukkumaan. Tämä selittynee sillä, että ASMR-videoiden yksi pohjimmainen tarkoitus 

on nukuttaminen. Vaihtoehtoisesti tilanne voi raueta siihen, että puheessa viitataan heidän alkavan 

tehdä jotain yhteistä aktiviteettia, kuten elokuvan katselu tai ruokailu, mihin videon kuvaaminen 

päättyy. 

 

ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa pyritään rakentamaan affektiivisia esityskonventioihin ja 

esteettisiin normeihin pohjaavia tunneintensiteettejä. ASMRtistit käyttävät luovuutta ja runsaasti 

erilaisia keinoja pyrkiessään luomaan audiovisuaalisia nautintoja katsojalle. Eri keinoja 

hyödyntämällä pyritään luomaan sekä emotionaalista että ”fyysisen” läheisyyden tuntua, digitaalista 

intiimiyttä. Tämä tapahtuu tuomalla videoon mukaan elementtejä totutuista oikean elämän 

ihmissuhteista ja yhdistelemällä rentouttavia ASMR-ärsykkeitä. Kaiken tämän tuloksena syntyy 

ASMR-tyttöystävävideoiden digitaalisen intiimiyden kokemus.  

 

Kuten sanottu, ASMR-roolileikkivideoissa jäljitellään usein tapahtumia, joiden oletetaan olevan 

samastuttavia tosielämässä. ASMR-roolileikkivideot voi nähdä mielikuvitusta vaativana, yhdessä 

etäällä ja eriaikaisesti leikkimisenä, minkä juuri digitaalinen teknologia mahdollistaa (Turtiainen 

2019, 34). Eriaikaisuutta korostaa entisestään se, että videoita voi katsoa vielä vuosikausia, kenties  

-kymmeniäkin niiden ilmestymisen jälkeen. Roolileikkivideoissa pyritään tyypillisesti tarjoamaan 

katsojalle jokin kokemus. Esimerkiksi kampaamokäyntiä simuloivissa ASMR-roolileikkivideoissa 

tarjotaan digitaalista kampaamokokemusta tai lääkäriroolileikkivideoissa imitoidaan 
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lääkärikäyntikokemusta. Siten yhtenä ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden tarkoituksena voi pitää 

pyrkimystä tarjota tietynlainen tyttöystäväkokemus. Sen vuoksi näistä videoista on perusteltua puhua 

tyttöystäväkokemuksena. Käytän kyseistä termiä myös sen ytimekkyyden vuoksi. Affektiivinen 

tyttöystäväkokemus näillä videoilla on rakennettu monikerrostetusti erilaisilla repertuaareilla.  

 

Luen näitä videoita siten, että näen niiden yhtenä olennaisena tarkoituksena korostaa näkemystä siitä, 

että jokainen on rakkauden arvoinen, jokainen ansaitsee tulla rakastetuksi ja kohdelluksi 

rakkaudellisesti. En keskity tässä työssä pelkkään affektiteoriaan, mutta puhun paikoitellen 

affektiivisuudesta ja affekteista, koska ne ovat keskeisiä ASMR-videoissa. 

 

Tyttöystäväkokemukseen liittyvän kokemuksen merkityksellistäminen tapahtuu tulkintani mukaan 

ainakin neljällä tavalla, jotka ovat sidoksissa affektiivisiin kokemuksiin. Olen päätynyt tällaiseen 

jaotteluun, koska se auttaa ymmärtämään pala palalta, miten eri ulottuvuuksien osista muodostuu  

ASMR-tyttöystävävideoiden digitaalisen intiimiyden kokonaiskuva. Tarkastelen lähemmin 

valitsemiani seitsemää videota paikantamieni ulottuvuuksien kautta, jotka ovat: henkilökohtainen 

huomio, affektiivinen puhe, aistikokemukset sekä tarinankerronta. Tarkemmin sanottuna 

audiovisuaalisen, sukupuolitetun nautinnon rakentaminen videoilla käy yhdistelemällä edellä 

mainittuja elementtejä, jotka ovat osittain päällekkäisiä tai yhtäaikaisia. Päällekkäisyyden vuoksi 

lukujen pituudet vaihtelevat, kun pyrin välttämään toistoa. Eri elementtien yhdisteleminen tarkoittaa 

esimerkiksi kauniiden affirmaatioiden ja hyväilysanojen vahvistamista päättämällä ne suukkoon. 

Seuraavaksi esittelen yleisemmältä tasolta yksityiskohtaisempaan edeten jokaista näistä aihealueista, 

jotka yhdessä saavat aikaan potentiaalisesti nautinnollisen katsojakokemuksen ja kokemuksen 

digitaalisesta intiimiydestä. 

 

5.1.1. Henkilökohtainen huomio 

 

Ensiksikin, affektiivinen katselukokemus merkityksellistyy henkilökohtaisena huomiona (engl. 

personal attention), sillä videoiden suosio perustuu pitkälti tavoille puhutella katsojaa. Videot ja 

niiden puhe on osoitettu katsojalle ja ne pitävät sisällään eri keinoin annettua henkilökohtaista 

huomiota. Jo videoiden lähtöasetelma ylipäätään on se, että niissä näytellään tekijän ja katsojan 

välistä vuorovaikutustilannetta, jossa katsoja on käytännössä kameran linssi. Roolileikkivideoissa 

katsojan oletetaan osallistuvan prosessiin, jolloin merkitys muodostuu kuvitellusta 

vuorovaikutuksesta. Katsekontaktin ja kuvakulmien lisäksi puhuttelun tapoja ovat tekijän asennot, 

liikehdintä sekä sanavalinnat. Videon tekijä tyypillisesti osoittaa huomion ja hellyyden ohella 
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kysymyksiä katsojalle. Vuorovaikutuksellisuutta rakennetaankin myös siten, että tekijä pyrkii 

luomaan dialogia reagoimalla lyhyen hiljaisuuden – eli vastaanottajan puheenvuoron paikan – jälkeen 

oletetusti sopivalla tavalla. Näin katsojasta tulee kanssaleikkijä. Vaikka kanssaleikkijä voi eläytyä 

videoon ja nauttia omasta roolistaan, hän ei tosiasiallisesti voi osaltaan vaikuttaa siihen, miten tarina 

etenee. Leikin kulku on täysin videon tekijän hallinnassa. 

 

Henkilökohtainen huomio vie fokuksen katsojaan. Katsojan tunteet ja reaktiot ovat keskipisteenä, 

mitä myöskin ilmaistaan sanallisesti videon tekijän toimesta: ”Voit pyytää minulta mitä tahansa” 

(T2).10 Videolla tyttöystävä on täysin katsojaa varten, valmiina palvelemaan katsojan tarpeita 

alituiseen ja jatkuvasti: “Onko mitään muuta mitä tarvitset juuri nyt?” (T1). Huolehtiminen ei 

kuvaudu velvollisuutena vaan mieluisena tehtävänä. “Olen odottanut tapaamistamme koko viikon.  

[--] Anna minun pitää sinusta huolta tänään.” (T5)  

 

Täydellinen toisen pauloissa ja käytettävissä oleminen sanallistetaan suoraan, kuten seuraavasta 

aineistokatkelmasta näkyy: ”Olen henkilökohtaisen huomion assistenttisi tänä iltana. Joten, jos voin 

rentouttaa sinua jotenkin, teen sen mielelläni. Olen täysin sinun.” (T2) Henkilökohtainen 

huomioiminen tapahtuu tekemällä palveluksia ja ennakoimalla katsojan, kumppanin, haluja ja 

toiveita: “Tuolla on juoma sinulle ennen kuin aloitamme, koska tiedän että tulit juuri kotiin” (T2). 

Tähän hoivaamiseen kuuluu olennaisesti syömisestä ja muista perustarpeista huolehtiminen: “Olet 

varmaan nälkäinen nyt [--] Käyn laittamassa uunin päälle” (T2). Henkilökohtainen huomio on 

roolileikkivideoiden kulmakivi, jonka ympärille muut digitaalisen intiimiyden ulottuvuudet 

rakentuvat. 

 

5.1.2. Affektiivinen puhe  

 
Toiseksi, olennaisena osana nautinnollisen katsojakokemuksen ja digitaalisen intiimiyden luomisessa 

tyttöystävävideoissa on affektiivinen ja romantisoitu puhe sekä tunnesanojen käyttäminen. 

Affektiivisten kokemusten tuottaminen tapahtuu usein käyttämällä tunteisiin liittyviä sanoja ja 

tunneilmaisultaan voimakasta kieltä. Videoiden tekijät käyttävät katsojasta hellittelynimiä kuten 

kulta, beibe, hani, rakas, upeus ja beibi osana hemmottelevaa rutiinistoa, mikä samalla korostaa 

tekijän ja katsojan suhteen intiimiä ja läheistä luonnetta. Se, että videot ovat täynnä positiivisia 

affirmaatioita tukee nähdäkseni tulkintaani siitä, että videoilla halutaan korostaa sitä, että jokainen 

 
10 Kaikki aineistona olevat videot ovat englanninkielisiä, ja olen suomentanut aineistokatkelmat itse. Kiitän Ida Immosta 

avusta käännöksissä. 
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ansaitsee tulla rakastetuksi. T4:n “Ansaitset rakkautta. Ansaitset minun rakkauteni” on esimerkki 

tällaisesta myönteisestä vahvistamisesta, joilla luodaan intiimiä tunnelmaa digitaalisesti. 

 

Merkittävä kiintymyksen osoitus puheen tasolla on se, että tyttöystävät kertovat ikävöineensä 

katsojaa. Videot alkoivat usein sen paljastavalla toteamuksella, kun katsoja ”saapuu kotiin”. Tällainen 

miellyttävä lausahdus oletettavasti tuntuu hyvältä: ”Ikävöin sinua tosi tosi paljon tänään. Ikävöin 

sinua kamalasti.” (T4) ASMR-videoille tyypillisesti samoja sanoja ja lauseita toistellaan sellaisinaan 

tai hieman muunneltuna, sillä toistaminen on monille miellyttävä ärsyke. ”Hei beibi, olen kaivannut 

sinua. Paljon. [--] Kaipasitko? Kuinka paljon kaipasit minua? Aww, kuinka herttaista.” (T4) 

Ikävöimisestä kertominen ei jää ainoastaan yleiselle tasolle, vaan asiaa puidaan tarkasti: ”Ikävöin 

näitä kasvoja tänään” (T2) ja ”Olen kaivannut kosketustasi” (T4). Samalla ikävöinnistä 

mainitsemisella paljastetaan, että katsoja on ollut tyttöystävän ajatuksissa ikään kuin videon 

ulkopuolellakin. 

 

Videoissa katsojasta puhutaan ylistäen ja tätä kehutaan runsain sanankääntein. Videoiden kehut 

saattavat liittyä ulkonäköön: “Sinulla on niin kivat, kauniit hiukset ja kaunis iho. Näytät tosi hyvältä 

tänään.” (T5) Useimmiten kehut eivät kuitenkaan ole pinnallisia vaan liittyvät juurikin tunteiden 

sanottamiseen: ”Minulla on niin lämmin ja turvallinen olo kanssasi” (T4) ja “Teet paljon hyväkseni. 

Tunnut niin turvalliselta. Tykkään ihan vain pidellä sinua.” (T3) Näin korostetaan samalla sitä, että 

videoiden kuvaaja on hyvin onnekas saadessaan olla nimenomaan katsojan tyttöystävä: ”Olet parasta 

mitä minulle on ikinä tapahtunut” (T2).  

 

Puheteot ovat Ahmedin (2018) mukaan yhtenäisyyttä tuottavia, kun affektiivisten ilmausten myötä 

liimaudutaan yhteen. ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa on mukana tunnetta ja paatosta, 

tunteisiin vetoamista. Tässä tapauksessa romantisoitu puhe ja hyväilysanat toimivat keinona luoda 

digitaalista intiimiyttä, siis kokemusta katsojalle yhteisestä läheisestä suhteesta videon tekijän 

hahmon kanssa. Affektiivinen puhe jatkuu tyypillisesti videon alusta loppuun. Luen videoita siitä 

näkökulmasta, että positiivisilla sanoilla pyritään todennäköisesti ruokkimaan katsojan 

omanarvontuntoa ja saamaan aikaan mielihyvää.  

 

Videoilla mainitaan useasti rakkaus. Rakkaudentunnustusta voi pitää indikaattorina hyvin läheisestä 

ja tärkeästä suhteesta. Rakkaudentunnustukset videoilla olivat tavallisia, eivät suureleisiä 

spektaakkeleja. Joskus niihin sidotut kehut olivat kuitenkin jopa runollisia: “Minä rakastan sinua. 

Tykkään viettää aikaa kanssasi. Tunnut kodilta.” (T3) Kehuja tehostettiin ja voimistettiin 
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yhdistämällä puheeseen käsien liikettä ja simuloimalla koskettamista. Intiimiyttä korostaa entisestään 

suoraan silmiin, eli kameran linssiin, katsominen. Suoran ja intensiivisen katsekontaktin lisäksi 

videon tekijä on hyvin lähellä kameraa, mikä lisää läheisyyden ja intiimiyden tuntua. Katsekontaktin 

merkitystä myös sanallistetaan spontaaneilla lausahduksilla kuten: ”Rakastan katsoa silmiisi” (T4). 

Kauniita sanoja korostaa läpi videon jatkuva hyväntuulisuus, mitä hymyileminen ja paikoittainen 

flirttailevuus ilmentää.  

 

Liitän osaksi affektiivista kiintymyspuhetta niin kutsutun avuttomuuspuheen, jossa entisestään 

korostetaan katsojan tärkeyttä ja sitä, että tyttöystävä suorastaan tarvitsee tätä. Tällaiset kohdat ovat 

omiaan lisäämään tuntua siitä, että katsoja on videon keskiössä: ”Tiedät että olet absoluuttisesti 

maailmani” (T2) tai “Arvostan sinua ja tarvitsen sinua. Tarvitsen sinua, en pelkää sanoa sitä.” (T4) 

Ultimaattista kiintymystä osoitetaan toteamalla, että tyttöystävä kuuluu katsojalle: “Olen niin 

onnellinen että olen sinun. Meidän rakkaus on minulle kaikki kaikessa.” (T4)  

 

Olen tunnistanut affektiivisuutta aineistosta myöskin epäsuorien affektiivisten ilmausten ja 

repertuaarien muodossa. Suorista tunneilmaisuista eroavia, non-verbaaliseen eli sanattomaan 

viestintään sekä äänimaailmoihin liittyviä esimerkkejä ovat katseet, eleet, asennot, henkäykset, 

naurahdukset ja huokaukset. Käytännössä affektiivisuutta tuotettiin teoilla, jotka voivat aiheuttaa 

katsojassa ruumiillisia tuntemuksia: ärsykkeiden vastaanottaminen saa useissa katsojissa aikaan 

kehollisia kokemuksia, kuten kylmiä väreitä ja yleistä hyvän olon tunnetta. Kaikissa videoissa ei ole 

yhtä paljon puhetta. Osassa videoista voidaan keskittyä enemmän muihin ärsykkeisiin kuin 

kuiskaukseen – tutkimieni videoiden tapauksessa esimerkiksi visuaalisiin ärsykkeisiin tai suukkoihin. 

Käsittelen seuraavaksi näitä aistikokemuksiksi luokittelemiani videoiden piirteitä. 

 

5.1.3. Aistikokemukset  

 

Kolmas audiovisuaalisten nautintojen luomisessa avainasemassa oleva ulottuvuus on 

aistikokemukset. Aistikokemuksiin lukeutuu muun muassa äänensävyt, koskettaminen, videon 

materiaalinen ympäristö sekä videon tekijän vaatetus ja muu ulkonäkö. Toisin sanottuna 

audiovisuaalisia sukupuolitettuja nautintoja rakennetaan tyttöystävävideoissa huomioimalla 

kuuloaisti, näköaisti ja simuloimalla tuntoaistia, ja joissain tapauksissa myös haju- ja makuaistia. 

Jäljittelemällä ja uusintamalla verkon ulkopuolisten kohtaamisten aistinautintoja pyritään samalla 

luomaan tehokkaasti digitaalista intiimiyttä. 
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Aistinautintoja luodessa affektit ovat performatiivisia, kuten Ahmed (2018, 122) on esittänyt. ASMR-

videoiden affektit ovat performatiivisia, koska ne ovat esitykseen sidottuja ja saavat katsojat 

tuntemaan: ne vaikuttavat. Fyysisen koskettamisen esittämisen lisäksi nämä videot voivat myös olla 

koskettavia, koskettaa katsojaa, siis olla liikuttavia ja tunteita herättäviä.  

 

Yleisin puhumisen tapa ASMR-videoissa on kuiskaaminen. Toinen yleinen äänenkäytön tapa on niin 

sanottu hiljainen puhe (engl. soft spoken). Kuiskaaminen itsessään voi helliä aisteja, koska aistit 

herkistyvät ja ihminen joutuu keskittymään hiljaisemman puheen äärellä. Kuiskaus voi myös 

ilmentää sitä, että videon tekijä olisi hyvin lähellä katsojaa, jopa kuiskaisi tämän korvaan. Korvaan 

kuiskaamista voi pitää melko intiiminä. Tämän illuusion luomisessa teknologia nousee tärkeäksi. 

Tekninen laitteisto ylipäätään on merkittävässä roolissa ASMR-aistikokemusten luomisessa. ASMR-

videoiden tekijät käyttävät nykyään usein binauraalista äänitysteknologiaa jäljitelläkseen aitoa 

tilannetta mahdollisimman hyvin. Osa 3D-mikrofoneista on tehty näyttämään korvaparilta. 

Molempikorvaisesti tallentava mikrofonipari tarjoaa vastaanottajalle äänen tulosuunnan ja etäisyyden 

siten kuin kuiskailu tapahtuisi live-tilanteessa (Turtiainen 2016, 30), mikäli hän käyttää kuunteluun 

kuulokkeita, mikä onkin yleinen suositus ASMR-videoiden kuluttamiseen.  

 

Kosketus on tärkeä osa hyvinvointia (Enäkoski & Routasalo 1998; Kinnunen 2013, 19). Samalla 

koskettaminen on sanatonta viestintää, ja se tuntuu olevan tehokas affektiivisen kommunikaation 

väline. Affektiivisuus ja ruumiillisuus nousevat kriittisen tärkeiksi, kun videoiden tekijät ohjailevat 

roolileikkiä simuloimalla kosketusta. Kosketus on vuorovaikutuksellista, mutta ei välttämättä 

vastavuoroista. Videoiden tekijät pyrkivät osallistamaan katsojan ruumiin mukaan ja saamaan siten 

aikaan affektiivisia väristyksiä, kun he esittävät koskettavansa katsojaa linssin läpi mediavälitteisesti. 

Tutkimieni videoiden kohdalla voidaan puhua niin sanotusta naisellisesta kosketuksesta (kosketuksen 

sukupuolittuneisuudesta ks. Kinnunen 2013, 117–120). Naisen kädet, jotka koskettavat joko itseä tai 

kuviteltua katsojaa ovat tuttu näky näissä videoissa. Pitkiä, hitain liikkein liikkuvia sormia koristavat 

lakatut kynnet tai rakennekynnet. Visuaaliseksi ärsykkeeksi tai jäljittämiseksi (engl. tracing) 

kutsuttavat käsiliikkeet (engl. hand movements) ovat lähes vääjäämätön osa ASMR-

tyttöystäväroolileikkivideoita. Tyypillisimmillään käsiliikkeitä tehdään liikuttamalla pehmeästi 

kupin muotoon aseteltuja kämmeniä sormet hieman erillään pitkin kameran linssin molempia reunoja. 

Tämä näyttää ja voi myös tuntua siltä kuin katsojan kasvoja siveltäisiin rauhallisin vedoin ylhäältä 

ohimolta aina leukaperiin asti. Kasvojen hellää paijaamista voi tehdä vain sormin tai vaikkapa 

vuorotellen vasemmalta ja oikealta. Oleellista on se, että erilaisia käsiliikkeitä tehdään vaihtelevasti. 

Usein tekijä samalla sanallistaa, mitä hän tekee: ”Tykkään pitää huolta sinusta. Tykkään sivellä 
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[meikkisudilla] sinun silmäluomiesi yli. Tykkään tulla tosi lähelle sinua. Tykkään suudella sinua. 

Tykkään koskettaa sinua.” (T3) Mikäli tekijä ohjaa kosketuksensa mikrofoniin, saa hän sen 

kuulostamaan realistisesti siltä ja sen myötä tuntumaan siltä kuin kädet hipaisisivat katsojan hiuksia 

tai korvien vierustaa. Tällöin on kyse kosketusaistimuksen aiheuttamisesta hyödyntämällä 

audiovisuaalisia ärsykkeitä, mistä voidaan puhua synestesiana (Barratt & Davis 2015; Turtiainen 

2019, 30). Toisinaan videoiden tekijät koskettavat omia kasvojaan, huuliaan tai rinnan aluetta, mikä 

korostaa ruumiillisuutta ja minkä voi mieltää flirttailevaksi vihjeeksi.  

 

Suuteleminen poskelle ja muualle kasvoihin on näiden videoiden perustavanlaatuinen elementti: 

”Hengitä. Rauhallisesti. Annan rentouttavia suudelmia sinulle.” (T5) Videoiden tekijä saattaa niin 

ikään suukottaa omaa sormenpäätään, jonka sitten painaa kameran linssiä päin kohtaan, jossa katsojan 

otsa tai vaikkapa nenä oletettavasti sijaitsee. Suudelmien voi ymmärtää osoittavan tyttöystävän 

kiintymystä, sekä yleisesti viriiliyttä, seksuaalista halua ja hedelmällisyyttä. Suutelukohtaukset 

kuvastavat sitä, että katsoja on haluttava, ja että tyttöystävä on halukas rakastamaan ja osoittamaan 

kiintymystään tälle. Kiintymyksen fyysinen osoittaminen ei videoissa mene suudelmia pidemmälle, 

mutta käsikirjoituksessa vihjaillaan esimerkiksi yhdessä lähekkäin nukkumisesta. Suukottelu 

sängyllä makoillen onkin vihje tekijän ja katsojan suhteen intiimistä luonteesta. Tällaisen luovan 

parisuhdeleikin avulla luodaan oleellisesti digitaalista intiimiyttä. 

 

Videovälitteisen koskettamisen tuottamaa mielihyvää voi lähestyä esimerkiksi haptisuuden tai flow-

käsitteen avulla. Digitaalista intiimiyttä haptisen visuaalisuuden kontekstissa tutkineen Sadowskin 

(2016, 170–171) mukaan ASMR-roolileikkivideoiden koskettamisen teho perustuu siihen, että 

katsoja tunnistaa kosketustilanteen aikaisempien kokemustensa ja muistojensa avulla. Laura Marks 

on kuvannut, että haptisuudessa silmät toimivat kosketusaistin tavoin (2002, 2). Aistillis-

affektiivisten tyttöystävävideoiden katsominen ja kuunteleminen siis koetaan kehossa (Sobchack 

2004). Tämän omaksumista voi auttaa se, että itse koskettamisen esittämisen lisäksi videoiden tekijät 

kysyvät, tuntuuko heidän kosketuksensa hyvältä. He siis tekevät viittauksia katsojan vartaloon, jolloin 

katsoja voi paremmin uppoutua kuvittelemaan kosketuksen ja sen aiheuttamat tuntemukset. Muun 

muassa seuraavassa katkelmassa kosketeltuaan katsojan kasvoja ja annettuaan tälle suukkoja T4 

kysyy iloisena ja myöskin vastaa tämän puolesta: ”Miltä sinusta tuntuu nyt? Hieman paremmalta. 

Sepä hyvä.” Kun katsojan vartaloa ”hipsutetaan” eli sivellään hellästi meikkisiveltimellä, T5 

puolestaan kysyy veikeästi hymyillen, kutiaako katsoja. Edellä kuvatun laisella toiminnalla eittämättä 

yritetään paitsi saada katsoja eläytymään sensuelliin kosketettavaksi tulemiseen entistä 

intensiivisemmin myös luomaan näennäisdialogia parin välille.  
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Haptisella visuaalisuudella tarkoitetaan lyhykäisyydessään aistien hellimistä, katsomisen aiheuttamia 

kosketusaistimuksia (haptisesta mediatutkimuksesta ks. Parisi & Archer 2017). Tyttöystävävideoissa 

vaikutetaan moniaistillisesti, vaikka tekninen toteutus mahdollistaa käytännössä vain näkö- ja 

kuuloaistin huomioimisen. T3 simuloi katsojan hajuaistia, kun hän pyytää saada suihkuttaa katsojan 

kasvoille raikastavaa ihonhoitotuotetta ja sen tehtyään toteaa sen tuoksuvan sitruunaiselta. 

Haistamisen, maistamisen ja koskettamisen kuvaaminen on tapa herätellä ja virittää katsojan aisteja 

ja saada katsoja uppoutumaan syvemmin videoon hyödyntämällä mielikuvitustaan. Videoissa 

sanallistetaan eräänlaisena koskettamisen metapuheena, että hahmo on tuonut mukanaan tarvikkeita, 

joilla hän aikoo tehdä katsojalle eli kumppanille ASMR-tuntemuksia: ”Ja nyt, riisu paitasi. 

Hivelemme hitaasti kasvojasi, käsiäsi, käsivarsiasi ja vartaloasi. Minulla on erityisesti sitä varten 

tosi tosi pehmeä ja kiva sivellin” (T5). Välineet ovat tavanomainen osa videon kulkua, ja näitä voivat 

olla siveltimien lisäksi esimerkiksi sulka, vanulaput ja ihonhoitotuotteet. Materiaalisessa 

ympäristössä rakennetaan tilallisuutta tällaisilla keinoilla, eli katsoja yritetään saada maadoitettua 

esitettyyn mielenmaisemaan kuvailemalla miljöön ja tapahtumien yksityiskohtia.  

 

Jotta haptinen visuaalisuus resonoisi katsojassa, on katsojan antauduttava videolle (Marks 2002, 20). 

Riikka Turtiainen (2019, 32–34) on tuonut esiin, että ASMR-roolileikkivideoiden digitaalisen 

koskettamisen teho onkin yhteydessä leikkiin voimakkaasti liittyvään eläytymiseen, kun videoiden 

katsominen luovana toimintana voi aiheuttaa flow-tilan. Seuraavassa aineistokatkelmassa T5 

maalailee ympäröivää äänimaisemaa ja aisteja hellivää tunnelmaa: “Pidätkö sateesta? Ehkäpä haluat 

hieman viiniä… Voit juoda vähän viiniä ja vain rentoutua, rentoutua, rentoutua.” Näin 

katsojakokemuksesta tulee kokonaisvaltaisempi, eri aistit huomioon ottava. Sateen ropina ja viinin 

juominen voidaan mieltää tunnelmaltaan romanttisiksi. Videoilla mainitaan ohimennen melko usein 

viini tai muu alkoholillinen juoma, mikä nähdäkseni viittaa siihen, että videot on kuvattu aikuisille, 

ja että niissä kuvataan aikuisten välisiä suhteita. 

 

Ei ole kieltäminen, että tyttöystävävideoiden katsominen ei olisi nautinnollista joillekin katsojille 

myös puhtaasti katsomisen näkökulmasta. ASMR-piireissä hymyileminen, rauhalliset eleet ja 

esimerkiksi käsiliikkeet ymmärretään rauhoittavana ja miellyttävänä. Kuten jo todettu, videoiden 

tekijät edustavat konventionaalista länsimaista kauneusihannetta. He ovat laittautuneet videoille, 

vaikka käsikirjoituksen mukaan juonena olisi esimerkiksi herääminen tai nukkumaan käyminen. 

Ehostautuminen ilmenee voimakkaana meikkinä, hienoina kampauksina, kynsienpidennyksinä ja 

asusteiden käyttämisenä.  
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Yhtenä ulkonäköön panostamisen ja itsestä huolehtimisen osana on näyttävä pukeutuminen. Kirkkaat 

värit, vaatteiden tietynlaiset leikkaukset ja materiaaleista esimerkiksi satiini, silkki ja nahka ovat 

kulttuurisesti ymmärretty ”seksuaalisiksi” tai seksikkäiksi. Toisaalta on korostettu, että materia 

itsessään ei ole seksikästä, vaan seksikkyys muodostuu vaatteen pukemisen seurauksena. (Edwards 

2020, 704–705.) Videoiden tekijöiden vaatteet ovat usein, mutta ei aina, niukkoja, ja ne paljastavat 

olkapäät ja dekolteen. Esimerkiksi T5 tekee ääniä raapimalla vihreän kesämekkonsa kangasta pitkillä 

mustilla kynsillään. Huomio kiinnittyy hänen asuvalintaansa senkin takia, että hän ottaa sen itse 

puheeksi: ”Olen odottanut tapaamistamme koko viikon. [--]  Ostin uuden mekon tätä varten. Pidätkö 

siitä? Uusi kesämekko Joo. Pidätkö vihreästä?” Olkapäät, rintojen alue ja reidet ovat tyypillisen 

seksualisoituja osia naisen kehossa (ks. esim. Utrio 2001), minkä vuoksi katsojan huomio 

kiinnittyykin helposti avonaiseen kaula-aukkoon, kun se on kameran etualalla. Kenenkään 

pukeutumistyyli tai asuvalinnat eivät kuitenkaan vielä yksinään viesti välttämättä mitään. Videoilla 

käytetyt asut noudattavat nähdäkseni 2020-luvun muotia ja vaatevalinnat voivatkin vain kertoa siitä, 

että videoiden tekijät seuraavat trendejä ja ovat kiinnostuneita vaatteista ja pukeutumisesta. Toisaalta 

ne voivat olla turvallinen valinta, joka ei erottaudu liikaa virrasta. Tosin, vaatetus voi myös olla keino 

ilmaista makua ja ne voivat kertoa tekijöiden luokka-asemasta (mausta luokka-aseman osoituksena 

ja kulttuuripääomana ks. Purhonen et al. 2014). Yhdistettynä aiemmin mainitsemiini elementteihin, 

asuvalintojen yhteneväisyyttä voi pitää keinona luoda sukupuolitettuja visuaalisia nautintoja. Naisten 

vähäpukeisuutta on totuttu näkemään mediassa niin paljon, että kenties vaatevalintojen pohtimiselle 

ei uhrata kahta hetkeä. Yhtäältä voi pohtia, kertooko itseä ilmaiseva ja ihoa paljastava pukeutuminen 

esimerkiksi hyvästä itsetunnosta ja itsensä kanssa sinut olemisesta, mistä lienee apua kymmenien 

tuhansien silmäparien eteen heittäytymisessä. 

 

5.1.4. Tarinankerronta  

 

Neljäs tapa luoda digitaalisesti intiimi tyttöystäväkokemus liittyy jälleen katsojan mukaan ottamiseen 

leikkiin. Roolileikkivideoiden toinen perustavanlaatuinen tunnuspiirre henkilökohtaisen huomion 

kera on tarinankerronta. Roolileikkivideoissa sisältö tarinallistetaan ja samalla leikillistetään. Video 

etenee useimmiten rakennetun juonen sekä selkeän roolituksen kautta. Videon tekijän ja katsojan 

välistä suhdetta kuvataan siis narratiivisesti. Kuten de Lauretis (1984; 2004) on tähdentänyt, 

kerronnan ja koodien avulla tuotetaan katsojan käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja niiden 

merkityksistä. Tämä tehdään usein tunteisiin vedoten. Osaa tyttöystävävideoiden käsikirjoituksista 

vaikuttaa motivoivan kaipuu menneisyyden sukupuolirooleihin, sillä ne ovat siinä määrin 
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merkityksellisessä osassa niitä.11 On hankalaa sanoa, onko tällainen ratkaisu tehty omista 

mieltymyksistä vai oletettujen katsojien odotuksista käsin vai kenties autopilotilla, tottumuksesta, 

asiaa sen enempää ajattelematta. Ilmiö on kuitenkin todellinen. 

 

Tyttöystävävideoiden teemat ovat usein tarkoituksenmukaisen arkisia. Merkillepantavaa on se, että 

juonesta on haluttu tehdä mahdollisimman uskottava. Videoilla aiotaan esimerkiksi katsoa yhdessä 

lempisarjaa monta jaksoa putkeen. Tässä lienee pyrkimyksenä tuottaa samastumispintaa niin monelle 

kuin suinkin. Tätä tukee niin ikään ASMR-videoiden usein kotikutoinen laatu: kyseessä ei ole 

elokuvatasoinen tuotanto, vaan videot on kuvattu siten, että niiden tapahtumat voisivat olla todellisia. 

Tällaisilla valinnoilla luodaan henkilökohtaisuuden tuntua, kun katsoja saadaan mahdollisesti 

kokemaan, että tuollainen tilanne voisi hyvinkin käydä juuri hänelle. Kaikki nämä valinnat tukevat 

digitaalisen intiimiyden rakentamista.  

 

Tyypillisin ASMR-tyttöystävävideon juoni on se, että kumppani, poikaystävä, saapuu pitkän 

työpäivän jälkeen kotiin, jossa tyttöystävä on ollut odottamassa tätä. Analysoimistani videoista vain 

yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tyttöystävän rooli on käsikirjoituksen tasolla nimenomaan 

passiivinen odottaja tai sairasta kumppania hoivaava huolehtija. Esimerkiksi T2:n hahmo kertoo 

videolla viettäneensä päivän katsellen televisiosarjaa ja halailleensa kumppaniltaan 

ystävänpäivälahjaksi saamansa sydäntyynyn kanssa, kun kumppani oli uurastamassa töissä. 

Asetelma, jossa nainen odottelee passiivisesti kotona puolisoaan, joka puolestaan kuvautuu 

aktiivisena toimijana, on yksi yhteen Mulveyn katseen teorian kanssa, jossa pohjimmiltaan 

analysoidaan subjektin ja objektin välistä suhdetta kuvakerronnassa. Siinä toiminnallisuus on miestä 

kuvaava ominaisuus, kun taas nainen on passiivinen, ikään kuin raakamateriaalia miehelle (Mulvey 

1975, 11; ks. myös de Lauretis 2004, 104). Mulveyn mukaan (elokuvan) maailmaa katsotaan 

miehisen ja heteroseksuaalisen linssin läpi, jossa nainen on totuttu näkemään passiivisena objektina. 

 

Tyttöystävien omistautuminen katsojalle on tullut esille jo aiemmin. Siinä missä tekijä keskittyy 

omassa roolissaan lähinnä hoivaajana ja kodin hengettärenä olemiseen muun muassa laatimalla 

katsojalle mieluista kauppalistaa, katsojalta kysytään myös uraan liittyviä kysymyksiä. Seuraavissa 

katkelmissa T1 ja T2 puhuvat katsojan ahertamisesta töissä. Pitkät illat ja aikaiset aamut ovat tuttuja, 

ja tyttöystävät ovat tässä ikään kuin sijaiskärsijöitä, koska he oletettavasti haluaisivat viettää 

enemmän aikaa kumppanin kanssa. Toisaalta katkelmista piirtyy kuva, että he ovat vilpittömän 

 
11 Tämän luvun lisäksi esitän vielä videoiden heteroseksuaalista merkistöä käsittelevässä luvussa 5.3. muita tyypillisiä 

tyttöystävävideoiden juonenkäänteitä. 
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oloisesti huolissaan kumppaninsa jaksamisesta. Pääasiallinen pointti seuraavissa katkelmissa on 

kuitenkin se, että tyttöystävien mielestä katsoja ansaitsisi runsaamman taloudellisen kompensaation 

aherruksestaan.  

 

”Miten töissä menee? … Oi sepä kiva kuulla. Jatka, jatka vaan ja sitten ehkä, ehkä saat 

palkankorotuksen ensi kuussa. [--] Mielestäni ansaitset palkankorotuksen, koska olet työskennellyt 

niin ankarasti viime aikoina, joo kyllä olet. Myöhäisiä iltoja, aikaisia aamuja.” (T1) 

 

”Hei. No olen iloinen että päätit vihdoin liittyä seuraani. Taas yksi myöhäinen työpäivä. [--] 

Rehellisesti sanottuna mielestäni ansaitsisit jo palkankorotuksen. Kyllä ansaitset. No, tein sinulle 

lempijuomasi… Hyvä, hyvä. Söit jo, eikö niin?” (T2) 

 

Näin osaltaan ylläpidetään usein edelleen vallalla olevaa käsitystä miehestä leiväntuojana 

heterosuhteessa (ks. esim. Heikkinen 2015; Kangas et al. 2016; Immonen 2021). ASMR-videoilla 

yleisesti ottaen katsojaa puhutellaan tyypillisesti lämpimästi ja hänet kehystetään positiivisessa 

valossa. Vaikuttaa siltä, että tyttöystävävideoiden tapauksessa työstä ja urasta kyseleminen nähdään 

oleellisena,  koska tällaiset saavutukset nähdään tärkeiksi oletetun mieskatsojan miehuudelle (ks. 

esim. Aavik et al. 2020, 4–5). Toisin sanottuna uraan keskittyminen ja sen myötä mahdollisesti 

leiväntuojan rooli (ks. Kangas 2020) nähdään ihailtavana piirteenä mieskumppanissa. On kertovaa, 

että tyttöystävävideoissa katsojalta kysytyt ensikysymykset keskittyvät juuri uraan ja sen 

aiheuttamaan stressiin. Työkeskeisyys on toki aikamme ilmiö myös laajemmin (ks. esim. Pyöriä et 

al. 2017; Sutela et al. 2019; Ågren 2019). 

 

Vielä tarkemmin sanottuna videoiden tyypillisessä narratiivissa kumppani on uupunut rankan työn 

takia, ja tyttöystävä on valmis hemmottelemaan ja rentouttamaan tätä: ”Olen niin iloinen että päätit 

tulla käymään. Jep tiedän että sinulla oli todella todella pitkä päivä ja halusin hemmotella sinua. Joo 

tottakai. Illallinen on valmiina, okei --.“ (T2) Hemmottelu videolla saattaa olla ihonhoitoa, lahjojen 

antamista, ruoan tekemistä ja syöttämistä, hierontaa tai muun fyysisen läheisyyden, kuten suudelmien 

antamista. Tyttöystävävideoiden juoneen kuuluukin, että videoissa annetaan katsojalle huomion 

lisäksi jotain, yleisimmin erilaisia palveluksia ja kosketusta. Tämä on keino osoittaa hellyyttä, mutta 

ASMR-videoiden luonteen muistaen toisaalta tapa luoda ärsykkeitä.  

 

Intiimiyden ja parisuhteen tuntua rakennetaan ”tietämällä” faktoja katsojasta. Yksi intiimiä suhdetta 

määrittelevä piirre nimittäin on, että siinä henkilöstä tiedetään ulkopuolisia enemmän, ja tämä 
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erityistieto tarjoaa pääsyn toiseen (Sadowski 2016, 44–45). Seuraavassa aineistokatkelmassa 

tyttöystävä ”tietää”, mikä on kumppanin suosikkikeksi ja on pullantuoksuisena tyttöystävänä 

huomaavaisesti leiponut niitä tälle valmiiksi: “Olen myös juuri leiponut suosikkikeksejäsi. Haistatko 

ne? Joo, ajattelin että pitäisit niistä.” (T2)  

 

Kaikissa tutkimissani videoissa miljöönä on koti, joka on perinteisesti paikka, joka mielletään 

yksityiseksi ja johon päästetään useimmiten vain läheisiä. Näin ollen katsojan päästäminen 

henkilökohtaiseen tilaan on selkeä strateginen valinta intiimiyden koherenssiuden luomisessa. 

Tyttöystäväkokemuksen aikaansaamiseksi on oleellista saada tyttöystävän ja katsojan suhde 

tuntumaan mahdollisimman luonnolliselta. Tämän illuusion rakentamiseksi hyödynnetään 

tarinankerronnan näkökulmasta useita keinoja. Tyttöystävävideoiden käsikirjoitukset ovat 

luontevana kuvautuvaa keskustelua. Avautumisia tai kehuja ei edellä empiminen, vaan ne ovat 

tavanomainen osa keskustelua. Henkilökohtaisten asioiden jakaminen käsikirjoituksessa implikoi 

luottamusta ja läheisyyttä toiseen. Menneisyys- ja tulevaisuusviittauksilla luodaan kuvaa siitä, että 

tyttöystävän ja katsojan välinen suhde on pitkä, kestävä ja olemassa kyseisen videon ulkopuolellakin. 

Juuri tällaiseen intiimiyden rakennusainekseen luottaa T4 puhuessaan pariskunnan vuosien päästä 

siintävistä tulevaisuudensuunnitelmista: “Sinusta tulee niin hyvä vanhempi. Enkä malta odottaa että 

pääsemme siihen pisteeseen suhdettamme kanssasi.” Videoiden narratiivin ajallisessa ulottuvuudessa 

on tyypillisesti kovin normatiivinen odotushorisontti. Tarina sijoitetaan siis elämänkulkuun, jossa 

pariutumisen ja yhdessä asumisen jälkeen ihanteena tai odotuksena on hankkia lapsia ja muodostaa 

ydinperhe (perhenormeista ja -ihanteista ks. Moring 2013; heteronormatiivisesta ydinperheonnesta 

ks. esim. Ahmed 2018, 260). 

 

Työkeskeisen katsojan hemmottelemisen sivussa toinen tyypillinen teema videoiden käsikirjoituksen 

tasolla on nukkumaan meneminen ja uneliaisuus, niin kutsuttu unelias tyttöystäväroolileikki (engl. 

sleepy girlfriend roleplay). “Taisin nukahtaa. Olen pitänyt sinusta huolen koko aamun.” (T3)  Näissä, 

kuten tyttöystävävideoissa yleensä, on miljöönä sänky. Seitsemästä tarkemmassa analyysissa mukana 

olevista videoista kolme on kuvattu sängyssä tai sängyllä. Uneliaisuuden teema on linjassa ASMR:n 

tavoitteen kanssa nukuttaa katsoja. Nimenomaan näin toimii T5 tehdessään videolla lähtölaskennan 

uneen. Hän ikään kuin laskee lampaita eli luettelee numeroita kymmenestä alaspäin saadakseen 

katsojan uneliaaksi, tavoitteenaan katsojan nukuttaminen: ”Ja nyt, laitan sinut nukkumaan. Niin 

stressisi hellittää. Tunnet itsesi toosii hyväksi juuri nyt. Kyllä. Ajattelet ainoastaan positiivisia 

juttuja.” Uni ja jaettu peti ovat oheisteemana myös videolla, jossa T4 kuvailee katsojaa 

läheisyydenkaipuisena toteamalla hieman huvittuneena: “Onko tämä riittävän lähellä? Käyttäydyt 
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kuin et pääsisi nukkumaan viereeni illalla.” Samaten T3 korostaa yhdessä nukkumista videollaan: 

”Tykkään tuoksustasi. Tykkään nukahtaa vierellesi.” Nukkumaan meneminen ilmenee usein 

viimeistään siten, että käsikirjoitus päättyy siihen, vaikka videon varsinaisena aiheena olisi ollut jokin 

muu. Englanninkielinen ”to sleep with someone” voi merkitä nukkumisen lisäksi seksitekoja, ja näin 

videon sänky ja videon päätteeksi sänkyyn meneminen voi saada seksuaalisen merkityksen tai luoda 

sellaisia mielleyhtymiä.  

 

Kahdestaan nukkumaan käyminen tukee vihjeenä käsikirjoitusta, jossa tyttöystävä ja katsoja asuvat 

yhdessä, mitä pidetään merkkinä vakavasta ja sitoutuneesta suhteesta. Videoiden tekijät puhuttelevat 

videon alussa katsojaa toteamalla iloisesti, että he ovat ilahtuneita tämän saapumisesta kotiin. 

Nähdäkseni tämäkin on selvä vihje ja indikaatio siitä, että juonen mukaan pari asuu yhdessä. 

Yhteenmuutto ja talouden jakaminen lukeutuvat perinteisen parisuhdekehityksen virstanpylväisiin. 

Videot toistavat monogaamisen parisuhteen ideaalia, eivätkä polyamoria tai avoimet suhteet nouse 

teemana esille millään tapaa (monogaamisen parisuhteen ideaalista ks. esim. Klesse 2018). 

Parisuhdetta myös korostetaan kaikista tärkeimpänä ja eniten merkityksen tunnetta tuottavana 

ihmissuhteena yli muiden: ”Aina kun haluan hengailla jonkun kanssa ja pitää hauskaa, olet joka 

kerta ykkösvalintani” (T2). Palatakseni Ahmedin (2018, 189–195) ajatuksiin, vaikuttaa siltä, että 

videoilla toistetaan tarkkaa heteroseksuaalisuuden käsikirjoitusta, kun hyvä parisuhde määräytyy 

yksiavioisuuden idealisoimisen ja konventionaalisen rakastamisen kautta.  

 

ASMR-tyttöystäväroolileikkien digitaalisen intiimiyden yksi osatekijä on eläytyminen fantasiaan, 

jonka samastan tässä kuvitteluleikkiin. Tyttöystävävideot ovat mediavälitteistä leikkiä, joissa 

korostuu yhtä aikaa tekijän taito ja tavat tuottaa fantasioita sekä vastaanottajan kyky tuottaa omia 

fantasioitaan. Vaikka sekä tekijä että katsoja osallistuvat fantasiaan kuvittelemalla, ei ole syytä 

aliarvioida videoiden katsojia. Katsojat ovat pikemminkin todennäköisesti tietoisia esitysten 

keinotekoisesta luonteesta. Siitä huolimatta, että he voivat heittäytyä nautinnolliseen leikkiin ja 

saattavat nauttia eroottisestakin spektaakkelista, pohjimmiltaan he ymmärtävät, että videoiden tekijä 

puhuu yksinään linssille. Tyttöystävävideoiden digitaalisen intiimiyden kannalta on kuitenkin 

oleellista, että läheisen suhteen illuusiota pyritään pitämään yllä. Tämä tapahtuu näiden keinojen ja 

affektiivisten rakennuspalojen avulla, joita olen esittänyt analyysiosiossa tähän mennessä. Suvereeni 

esittäminen vaatii roolin kautta puhumista ja roolissa pysymistä koko videon ajan, ja sen 

lopputuloksena saavutetaan oleellinen osa videoiden digitaalisen intiimiyden luomista. 
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5.2. Perinteisen länsimaisen feminiinisyyden ilmentyminen videoissa 

 
Tässä luvussa analysoin, miten perinteiset käsitykset sukupuolesta ilmenevät aineistossani. Kuten 

sanottu, tutkimillani videoilla konventionaalisesti kauniit, nuoret ja pääosin valkoihoiset naiset 

performoivat sujuvasti perinteistä länsimaista naisihannetta (länsimaisesta naisihanteesta ks. myös 

Juvonen 2006, 82–83; Kyrölä & Harjunen 2007). Tyttöystäväroolileikkivideoiden yksi piirre ja 

eräänlainen tehokeino vaikuttaa olevan roolihahmon rakentaminen nopeasti naiseksi tunnistettavaksi. 

Tämä on tehty käyttämällä vakiintuneita, sukupuolitettuja koodeja sekä jäljittelemällä ja 

tavoittelemalla kulttuurillisesti ihanteellisen (hetero)tyttöystävän mallisuoritusta (esim. Rossi 2010; 

naisellisuuteen investoimisesta ihanteena ja arvon kerryttämisenä ks. esim. Ahmed 2018, 224). Toisin 

sanottuna henkilöhahmot pohjaavat tuttuihin ja totuttuihin representaatioihin ja tyypittelyihin. 

Rakentamalla henkilöhahmon tällaisista tutuista, jopa stereotyyppisistä ainesosista hahmosta tehdään 

katsojalle tunnistettava ja ymmärrettävä.  

 

Vaikka videoissa on jonkin verran nokkeluutta ja yllätyksellisyyttä, ne rakentavat feminiinisyyttä 

huolehtivana, sensuellina, äidillisenä ja herttaisen hellänä. Tämä kiteytyy etenkin hoivaavana 

koskettamisena, joka on tapa tehdä naiseutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näin ollen ajattelen, 

että videoiden tekijät ovat omaksuneet niin sanotun kulttuurisen ”sukupuolitetun hellyysetiketin”. 

(Kinnunen 2013, 120.) Toisaalta on huomattava, että tietty lempeys ja pehmeys kuvastavat ASMR-

ilmiön ydintä laajemminkin, sillä tällainen miellyttävyys rauhoittaa ja rentouttaa ihmisiä. Tätä 

kuvastaa jo ASMRtistien itselleen valitsemat nimet, kuten tässä tutkielmassa tutkimani ASMR 

SWEETIE tai Creative Calm ASMR.  

 

Videoiden ulkonäkökeskeisyys on yksi osoitus siitä, miten länsimainen feminiinisyys on läsnä. 

Ulkonäkötyötä tehdään myöskin vaatevalinnoilla, kuten käsittelin luvussa 5.1.3. Videoiden tekijät 

ovat länsimaisessa normatiivisessa mielessä kuvankauniita ja korostavat puheessa ulkonäön 

merkitystä ja itsensä koristamista. Osassa puheenvuoroista meikkaus kuvautuu jopa eräänlaisena 

pakkona: “Meikkasin tänä aamuna koska luulin että joutuisin käydä sinulle kaupassa” (T3). 

Ulkonäön konventionaalista naisihannetta noudatetaan videolla myös hyvin arkisissa tilanteissa, 

kuten apteekkiin lähtöä tehdessä. Tähän liittyvässä kohtauksessa T1 lisää huulikiiltoa ja toteaa: 

”Laitan vaan hieman huulikiiltoa koska… pitää näyttää nätiltä, eikö vaan.”  

 

Ulkonäköä halutaan tehdä tykö osoittamalla siihen yhdistettyjä kysymyksiä katsojalle. T4:n hahmo 

vaihtaa videolla kampaustaan ja kyselee, mistä tyttöystävänsä hiustyylistä katsoja pitää eniten. Hän 
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toteaa: ”Sinun pitäisi olla tyytyväinen. Yritän näyttää hyvältä sinua varten. *Naurahdus*.” Samalla 

edellä oleva aineistokatkelma on esimerkki siitä, että naurahduksia – mutta ei katsojalle nauramista 

– sisällytetään videoihin rutiininomaisesti. Mielipiteen pyytäminen ulkonäöstä ja avun pyytäminen 

ulkonäön hoitamisessa, kuten päänahan öljyämisessä, ovat selkeä esimerkki ulkonäkökeskeisyydestä 

videon käsikirjoituksessa. Yllä olevassa sitaatissa korostuu, että hahmo haluaa näyttää huolitellulta 

juuri katsojaa varten. 

 

ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa luodaan katsojakokemuksia sekä elämyksiä. Videoiden avulla 

tuotetaan rooleja – sekä tekijälle että vastaanottajalle – mielikuvia sekä tunteita. Videoissa 

rakennetaan ja tuotetaan sukupuoliasemia ja sukupuolitettuja käsityksiä parisuhdekohtaamisista sekä 

seksuaalisuudesta. ASMRtistit nojaavat esityksissään totuttuihin tapoihin nähdä tyttöystävät tässä 

yhteiskunnassa. Länsimaisen ihannefeminiinisyyden esittäminen toistuu videoissa jatkuvana 

hymyilemisenä ja hyväntahtoisena nauramisena, hoivaamisena, puheen ja kosketuksen hempeytenä 

sekä tarinankerronnallisissa valinnoissa. Perinteiset sukupuoliroolit ovat esillä videoissa. Sukupuolta 

teoretisoineita Westia, Zimmermannia (1987) ja Butleria (1990/2006; 1993; 2004) mukaillen sanon, 

että esittämällä sukupuolta kulttuurisesti odotetulla tavalla sukupuoli nimenomaisesti tehdään näissä 

videoissa (de Lauretis 1984; 2004). Samalla tullaan ylläpitäneeksi ja uusintaneeksi sukupuolinormeja 

ja vahvistetaan institutionaalisia legitimoituja sukupuolijärjestelmiä. Näin ollen ajattelen että 

tutkimani videot ovat sukupuolituotantoa, joissa ilmaisun taustalla vaikuttavat normit. 

 

5.3. Videoiden heteroseksuaalinen merkistö  
 

Kuten todettu, näissä videoissa sukupuolta toistetaan ja uusinnetaan butlerilaisittain ajateltuna kovin 

perinteisesti. Seuraavaksi tarkastelenkin, miten heteroseksuaalinen merkistö ruumiillistuu ja ilmenee 

tutkimissani videoissa. Analysoimissani videoissa sukupuoli- ja seksuaalipositiot esitetään 

dikotomisesti eli kaksinapaisesti ja perinteiset sukupuoliroolit manifestoituvat näyttävästi. 

Seksuaalinen halu kuvataan oletusarvoisesti heterona, vaikka kaikissa videoissa tästä ei vihjeitä 

annetakaan. Luen kuitenkin aineistonani olevia videoita heteronormatiivisina, ja tässä luvussa annan 

esimerkkejä videoiden vihjeistä, jotka tukevat tätä valintaa. Viimeisessä luvussa esitän tosin 

vaihtoehtoisen tavan heteronormatiiviselle luennalle, kun esitän lyhyesti, miten videoita on 

mahdollista katsoa tietoisesti toisin. 

 

Heteroseksuaalisuutta viestitään näissä tyttöystävävideoissa vähintäänkin epäsuorasti kielenkäytön, 

tarinankerronnan ja videoiden teemojen kautta. Rossin (2015) ehdottama samoin toistaminen tai 
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siihen tähtääminen on esillä analysoimissani videoissa, sillä niissä konventionaalisen tai 

normatiivisen heteroseksuaalisuuden rajojen rikkomista ei yritetä juurikaan tai lainkaan. 

Tyttöystävävideoissa roolihahmojen esitykset ovat Rossia (2006, 62) mukaillen loppuun hiottuja 

ihannekuvia, joilla joko tavoitellaan realismia, tai äärimmäisyyksiin vietyjä parodisoivia 

karikatyyreja. Käsittelen myös parodian mahdollisuutta lyhyesti seuraavassa luvussa. 

 

Videoiden heteroseksuaalista merkistöä analysoidessa tulevat ajankohtaiseksi ja hyödylliseksi 

Butlerin ajatukset, sillä hänen teoretisoinnissaan sukupuoli, seksuaalisuus ja valta kietoutuvat usein 

yhteen. Teoriaosiossa esitellyn sukupuolen performatiivisuuden lisäksi hän on muotoillut 

heteroseksuaalisen matriisin ajatuksen. Butler kutsuu heteroseksuaaliseksi matriisiksi sitä 

heteronormatiivista kulttuurista ajatusmallia, jossa biologisesta sukupuolesta ajatellaan seuraavan 

tietty kulttuurinen sukupuoli sekä tietty seksuaalinen halu, joka kohdistuisi ’toiseen’ sukupuoleen. 

(Butler 1990/2006, 10, 54–56.) Hän itse vastustaa tällaista ”luonnollisena” automaationa pidettyä 

yhtälöä vain kahdesta sukupuolesta, jotka ovat kiinnostuneita toisistaan. Butlerin 

heteroseksuaaliseksi matriisiksi kutsuma tapa tehdä sukupuolta näkyy aineistossa muun muassa siinä, 

miten T2 puhuu videolla kumppaninsa kanssa amerikkalaisen Pukumiehet-draamasarjan seksikkäinä 

pitämistään näyttelijöistä. Kohtauksessa tyttöystävä kertoo olevansa viehättynyt ulkonäöllisesti 

tietystä mieshahmosta ja korostaa, että katsojan on hyväksyttävää pitää vastaavasti naishahmoa 

seksikkäänä. Näin tullaan samalla korostaneeksi videon heteroseksuaalisuutta. Niin ikään T4:n 

ilmaisema ripustuneisuus ja miesten ja naisten välisiä suhteita kuvaava esimerkki hahmon elämästä 

saa heteroseksuaalisen ja liiallisuudessaan vähemmän imartelevan sävyn: 

 

”-- Minä arvostan sinua ja rakastan sinua. Ja sinä olet se oikea minulle. [--] Haluan että tiedät, 

että kaikki mitä teen, teen sinä mielessäni. Me mielessä, okei, joten se miten liikun, tiedäthän, kun 

olen ulkona tyttöjeni kanssa, tapa jolla vastaan miehille kasvokkain tai edes niille jotka ovat 

yksityisviesteissäni, teen sen sinä mielessäni ok. Älä koskaan unohda että olen täysin sinun. Olen 

täysin sinun beibi. Joten älä unohda. Olet minun. Kokonaan minun.” (T4) 

 

Nähdäkseni puhe siitä yhdestä oikeasta kumppanista ilmentää varsin perinteistä käsitystä 

yksiavioisuudesta. Erilaisten suhdemuotojen lisäksi myöskään sukupuolen tai seksuaalisen 

suuntautumisen moninaisuutta ei käsitelty videoilla. Jo se, että videoilla jätetään kuvaamatta 

seksuaalivähemmistöön kuuluminen on valinta, joka viestii tiettyjä asioita. Ehdotan, että 

tyttöystävävideoihin voisi helposti mukauttaa vihjeitä esimerkiksi bi- tai panseksuaalisuudesta, mutta 

näin ei tehty. Osassa videoista, kuten seuraavista aineistokatkelmista näkyy, sanotaan suoraan, että 
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katsoja on mies ja kumppanista puhutaan poikaystävänä: ”Olet ehdottomasti, ehdottomasti ihan 

paras poikaystävä” (T2).  Ystävänpäivän aikaan julkaistun videon tausta on tumma. Tyttöystävällä 

ja katsojalla on treffi-ilta, ja tyttöystävä aikoo antaa katsojalle hieronnan. Katsoja on ostanut 

tyttöystävälleen kosolti ruusuja, jotka ovat maljakossa näkymän oikealla puolella. Tyttöystävä 

ilmaisee kiitollisuuttaan eleestä: ”Olet niin kiltti, ajattelevainen ja huolehtiva poikaystävä. Kyllä olet. 

Ja ansaitset tulla hemmotelluksi. Ja rakastetuksi. Ja vaalituksi.” (T2)  

 

T2 myös kertoo asetelleensa kaikki videon taustalla näkyvät koristetyynyt katsojaa varten ja toteaa 

naureskellen ironisesti, että ovathan ne varsin miehekkäitä. Heteronormatiivisuus korostuu samaisella 

videolla siten, että katsojasta halutaan käyttää ainoastaan adjektiiveja, joilla kuvaillaan tyypillisesti 

miesten ulkonäköä. Asiat kuten koristetyynyt tai söpöksi kutsuminen eivät näyttäydy soveliaina liittää 

mieskatsojaan, joten asialle päädytään leikkisästi naureskelemaan: ”Olet virallisesti kaikista söpöin 

tyyppi. Olet. Sori, tarkoitan todella todella miehekäs ja komea.” (T2) Näin söpöksi kutsuminen 

kuvautuu loukkauksena ja kolauksena oletetun mieskatsojan itsetunnolle. Uusi vihje katsojasta 

miehenä on se, että hänen kuvataan pukeutuvan pukuun. Tyttöystävä aikoo puhdistaa likatahran 

puvusta: ”Sinulla on tahra puvussasi juuri tuossa [--] Joudut ehkä viemään sen pesulaan. Voin katsoa 

jos saan puhdistettua sen. Joo jätä se vaan yläkertaan. Katson saanko puhdistettua sen.” (T2) 

 

Toisessa T2:n videon alkuasetelmassa tyttöystävä on innoissaan ja haluaa hemmotella ja hoitaa 

kumppania, koska tietää tämän olevan hieman väsynyt harmaan sään ja töiden takia. Luvassa on spa-

ilta miehille erikseen suunnatuilla ihonhoitotuotteilla. Sen lisäksi että käytetyt tuotteet on suunnattu 

miehille, videosta suuri osa kuluu katsojan parran huoltamiseen: sitä kosketellaan, harjataan ja 

trimmataan, mikä ilmenee jo videon otsikosta ”ASMR tyttöystäväsi huolehtii sinusta. Ihonhoito, 

parran ja hiusten siistiminen”. Näillä videoilla on tyypillistä, että kasvojenpuhdistuskohdissa ei 

kysytä, onko katsojalla meikkiä eikä meikin poistamisesta puhuta mitään (T1 & T2). Oletuksena 

vaikuttaa olevan, ettei kasvoilla ole meikkiä, mikä on poikkeus muun genren ASMR-videoihin 

yleensä, ja saattaa olla viittaus katsojan sukupuolen olettamiseen mieheksi. Toisinaan jopa todetaan, 

että katsojalla ei ole meikkiä: ”Tiedän ettei sinulla ole mitään kasvoillasi” (T2). Toisessa 

kohtauksessa T2 ottaa huulikiillon esiin ja kysyy hieman naureskellen lupaa levittää sitä katsojalle. 

Luvan kysyminen ilmaisee hienotunteisuutta ja luo dialogia. Myös T3 opettaa huulikiillon käytön 

saloja ”Ja sitten taputat sitä [huulia]” ja valistaa katsojaa siitä, huulimeikin leviäminen on 

huulituotteiden käytön ärsyttävä haittapuoli. 
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Tyttöystävävideoissa noudatetaan heteronormatiivista kaavaa jatkamalla traditiota, joka yhdistää 

naiset ja hoivan. T1 esittelee keittokirjaa ja kyselee mitä ruokia hän voisi tehdä katsojalle. Videossa 

on mukana usein (hetero)parisuhteisiin liittyvää kommentointia, kuten seuraavassa 

aineistokatkelmassa näkyy: ”Olemme puhuneet tästä. Vähemmän lihaa ja enemmän vihanneksia. 

Pelastetaan planeetta ja niin edelleen.” (T1) Tällaisella hienovaraisella ja hyväntahtoisella naljailulla 

rakennetaan samalla tuttua parisuhdeilmapiiriä ja rentoutta. 

 

Tyttöystävät muun muassa huolehtivat, että katsoja saa riittävästi unta. Palvelualttiutta kuvastaa 

pienet, jatkuvat huolehtivat kysymykset, kuten ”Oletko nälkäinen?” (T3) tai ”Voinko tuoda sinulle 

jotain?” (T3). Samaten emotionaalista hoivatyötä (ks. Cancian 2000; Kinnunen 2013, 119) tehdään 

videoilla silloin, kun katsojalle laitetaan ruokaa ja kipeänä olevaa katsojaa hoidetaan: “Käyn vähän 

shoppailemassa. Ja kun tulen kotiin niin kokkaan sinulle jotakin ruokaa ja pidän huolta sinusta.” 

(T1) Huolenpito näkyy vahvasti jo videoiden otsikkotasolla. Aineistossa yhden mukana olevan 

videon otsikko on ”ASMR Girlfriend Is Taking Care Of You”, eli ASMR tyttöystävä pitää sinusta 

huolta. Analyysini perusteella ehdotan, että nämä tyttöystävävideot ovat itsessään digitaalista 

hoivatyötä, jossa on hoivatyön emotionaalinen puoli korostuu. 

 

T3 ja T1 hoitavat kumpikin sairastavaa katsojaa testaamalla lämpöä otsalta, mittaamalla kuumetta ja 

kyselemällä lempeästi tämän tarpeista. T3 korostaa hoitavansa katsojaa rakkaudesta, leikkii katsojan 

hiuksilla, antaa välillä suukkoja ja rauhoittelee unten maille. T1 ojentaa hyväksi kutsumiaan 

nenäliinoja, tarjoaa ”katsojan suosikkikarkkeja” ja juottaa vettä. Huolehtiessaan kipeänä olevasta 

kumppanistaan T1 tekee rauhoittavia käsiliikkeitä samalla kun hän toteaa: “Tulit varmaan kipeäksi 

hengailtuasi kanssani. Eli olen pahoillani. Mutta, teen parhaani jotta sinulle tulisi hieman parempi 

olo jooko. Okei hyvä.” Videot keskittyvät naisen perinteiseen rooliin hoivaajana, ja videoilla 

hyödynnetään tyypillisiä ASMR-tuntemuksia aiheuttavia ärsykkeitä, kuten kasvojen puhdistusta, 

käsiliikkeitä ja henkilökohtaista huomioita.  

 

Videoiden tekijät kuvaavat tekevänsä paljon kotitöitä esimerkiksi kertoessaan silittävänsä tämän 

paitaa tai laittavansa ruokaa. Perinteinen työnjako, jossa naisella on suuri vastuu kotitöistä (ks. 

Jokinen 2004; Miettinen 2008; Connell 2009, 3; Pääkkönen & Hanifi 2011; Attila et al. 2018) ja 

toisaalta kumppanin työkeskeisyyden kuvaaminen ovat omiaan toistamaan useista heteroparisuhteista 

tuttua kuviota. Kotityön, hoivatyön ja tunnetyön sivussa tyttöystävät ilmentävät videoilla ottavansa 

vastuuta parisuhteen metatyöstä. Tiedetään, että heteroparisuhteissa naiset tekevät valtaosan niin 

sanotusta metakotityöstä, eli kotityön näkymättömästä ja valmistelevasta ajattelutyöstä. Tämäkin 
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kotityön muoto on palkatonta ja kasautuu naisille. (Luukinen 2017.) Metatyön tekeminen parisuhteen 

mittarina näkyy analysoimissani tyttöystävävideoissa. Videoilla tyttöystävät ilmentävät hoivaavan 

asenteen lisäksi tekevänsä paljon metatyötä, kuten miettineensä mikä sopisi katsojan veljelle 

joululahjaksi tai hankkineensa katsojalle oma-aloitteisesti joulukalenterin yllätyksenä. Metatyö tulee 

esiin myöskin esimerkiksi muistuttelemalla viikonlopun menoista ”Meillähän on myös veljesi 

illalliskutsut lauantaina” (T2) tai hallinnoimalla kumppanin vaatevaraston tilannetta “Meidän pitää 

mennä ostamaan sinulle uusi paita. Voin tehdä sen.” (T2) T4 puolestaan luettelee ulkomuistista mitä 

osti kaupasta ja mitkä tuotteet olivat vähissä parin yhteisessä jääkaapissa.  

 

Mulveyn (1975, 12) teorian mukaan mies on tyypillisesti elokuvien tarinoiden päähenkilö eli 

protagonisti, jonka ympärillä kaikki tapahtuu, ja johon mieskatsojat samastuvat. ASMR-

tyttöystäväroolileikkivideoiden käsikirjoitukset tukevat tätä näkemystä siten, että näissä videoissa 

fokus on katsojassa, joka ainakin paikoitellen oletetaan mieheksi. Vaikka oletettu mieskatsoja on 

näkymätön, hän on tarinan keskiössä, olipa kyse tämän tarpeiden hoitamisesta ruoan laittamisena, 

vaatteiden puhdistamisena tai fyysisinä huomionosoituksina. Keskustelu videoilla sivuaa hyvin 

vähän, jos lainkaan, tyttöystävää, sillä teot ja sanat kohdistuvat mieheen ja tämän mieltymyksiin. 

Katsojalta kysytään paljon kysymyksiä ja tämän tekemisistä ollaan kiinnostuneita. Vaikka ASMRtisti 

esiintyy videolla, narratiivin päähenkilö vaikuttaakin olevan katsoja. Kuten Mulveyn analysoimissa 

elokuvissa myös ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa näytellään ja hyödynnetään 

kameratyöskentelyä. Katsoja nauttii videoista älylaitteen välityksellä, ja fyysisellä katsomisen tavalla 

voi olla yhteyksiä Mulveyn elokuvateoriaan kiinnittyvään voyeurismiin (1975, 9), kun videoita 

saatetaan katsella unenpäästä kiinni saamisen toivossa pimeässä huoneessa kirkkaalta näytöltä. Näin 

katsoja pääsee ikään kuin tirkistelemään omassa yksityisyydessään. 

 

Vaikka kaikissa videoissa ei eksplisiittisesti puhutella katsojaa miehenä, videot pitävät sisällään 

vihjeitä katsojapositiosta. Maskuliinisten adjektiivien käytön ja palkkatyön korostamisen kera 

tällaisia miehiin perinteisesti liitettyjä mielikuvia ovat videoiden toteamukset siitä, että katsoja ei 

meikkaa, haluaa syödä lihaa, juoda olutta, katsoa urheilua ja animea, toivoo lahjaksi tietotekniikkaa 

kuten pelikonsolia, älykelloa ja dronea eli robottilennokkia ja pukeutuu pukuun. Puvut ja 

palkankorotukset voivat kieliä niin ikään luokkastatuksesta. Maskuliinisuuden tuottaminen tapahtuu 

tukahduttamalla feminiininen. Pohtimalla sitä, mitä jätetään sanomatta, voi samalla miettiä, mitkä 

voisivat olla toisia mahdollisia vaihtoehtoja näissä videoissa.  
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5.4. Vastakarvaan katsoen – ASMRtistit toimijoina 

 

Olen kuvannut edellä, miten oletettu heteroseksuaalisuus näkyy tyttöystävävideoissa. Katsojan on 

kuitenkin mahdollista kuluttaa tätä sisältöä myöskin toisella tavalla, niin sanotusti vastakarvaan, eli 

tavanomaisuudesta poikkeavasta näkökulmasta, jossa ei oteta ilmeisiä ja normalisoituja merkityksiä 

annettuina (Karkulehto & Rossi 2018, 51). Vastakatseesta (engl. the oppositional gaze) on kuuluisasti 

kirjoittanut vastikään menehtynyt bell hooks artikkelissaan ”Mustat naiskatsojat ja vastakatse” (1992, 

115–131). hooksin mukaan mustat naiset ovat kautta aikain hyödyntäneet kriittistä ja kapinallista 

vastakarvaan katsomista keinona nauttia taiteesta, kuten elokuvista, joissa he eivät nähneet itsensä 

kaltaisia näyttelijöitä. Vastakatse on siten ollut heille elinehto ja poliittinen teko.  

 

Tutkimieni videoiden kohdalla on huomattava, että myös muut kuin miehet voivat tuntea vetoa tai 

halua naisesiintyjään ja että myös muut kuin naiset voivat samastua videon hahmoon. Tätä kuitenkin 

hankaloittaa tarinankerronnan ohjailu heterosuuntaan ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden 

unohtaminen videoilla, kuten olen osoittanut aiemmin mainitsemillani esimerkeillä. Korostan silti, 

että naisen on katsojana mahdollista tuntea mielihyvää katsoessaan toista naista, vaikkei esitystä olisi 

ensisijaisesti tarkoitettu hänen katsettaan varten. Tuottavan katseen voi ajatella mahdollistuvan 

etenkin, jos katsoja tiedostaa sukupuolen ja seksuaalisuuden sosiokulttuurisen rakentumisen (Rossi 

2006, 79). Tyttöystävävideoissa kutsutaan ja houkutellaan haaveilemaan toisen ihmisen lämmöstä, 

huomioista, kosketuksesta ja jopa rakkaudesta. On mahdollista, että katsojaa, jonka elämästä puuttuu 

tällaisia asioita ei haittaa videoiden stereotyyppisyys. Joitain videoiden stereotyyppisyys voi haitata 

ja se saattaa aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta. Voi argumentoida, että ylipäätään katsojan on 

nautittava perinteisistä arvoista ja oltava ainakin jokseenkin perinteisiin elämäntyyleihin sitoutunut, 

jotta nämä videot tuntuvat mielekkäiltä. 

 

Toinen tapa tulkita ASMR-tyttöystävävideoita vastakarvaan ja uusin silmin on pohtia parodian 

mahdollisuutta. Videoiden tekijät saattavat identifioitua videoilla perinteisen tyttöystävän 

roolimalliin, mutta toisaalta he voivat tarkoituksella viedä esityksen yli liioittelemalla. Parodia ja 

ironia ovat vaikeita lajeja, jotka saattavat mennä helposti ohi. Liioitellun roolin ottaminen voi olla 

keino naamioitua ja täten yhtäaikaisesti tunnistaa olemassa oleva ideologia ja toisaalta pyrkiä siitä 

eroon (ks. esim. Valaskivi 2006, 276). T2:n erään aineistonani olevan videon kuvaustekstin ote 

kuuluu seuraavasti: ”Tervetuloa sinä! Tämäniltaisessa spesiaalissa videossa tyttöystäväsi antaa 

sinulle rentouttavaa henkilökohtaista huomiota ja tyynnyttävää niska- ja hartiahierontaa. Hän 

yksinkertaisesti rakastaa sinua niin kovasti!!” Kuvauksen kolmannen persoonan muotoilu, 
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täsmällisemmin sanottuna persoonapronomini ”she” kertoo, että hahmo on nimenomaan näytelty 

hahmo, ei yhtä kuin videontekijä itse. Parodia on taitolaji, joka onnistuessaan kuvastaa toiminnan 

liikkumavaraa. Toisesta näkökulmasta katsottuna parodiat saattavat kuitenkin lähinnä pönkittää 

kritiikittömästi heteroseksuaalisuuden sukupuolistereotypioita (ks. esim. Butler 2006, 230–233).  

 

Annamari Vänskä (2006) on käyttänyt vikuroinnin käsitettä kuvaamaan niskoittelevaa, poliittista ja 

uudelleenmerkityksellistävää tarkastelun tapaa. ASMRtistien toimijuuden korostamista voi pitää 

tietynlaisena vastakarvaan katsomisena ja vikurointina. Vähäpuheinen T5 ilmaisee toimijuuttaan 

tokaisemalla roolileikin lopussa, että nyt on katsojan vuoro pitää huolta hänestä. Huolehdittavaksi 

haluavaksi naiseksi heittäytymisen ohella tämän voi ymmärtää kuvastavan omaa tahtoa ja 

vastavuoroisuuden ja jopa tasa-arvoisuuden ihannetta parisuhteessa. Tekijän intentionaalinen 

tulokulma representaatioon on vain yksi näkökulma, mikä ilman haastatteluaineistoa jää 

tulkinnanvaraiseksi. Videoidentekijöiden tarkoitusperät saattavat olla tyystin toisenlaiset kuin 

lopputulos. Tulkitessa representaatioita konstruktionistisesta vinkkelistä tekijää ei ajatella ainoana 

tulkinnan luojana, vaan myöskin vastaanottajat osallistuvat aktiivisesti merkitysprosessiin, jolloin 

tulkintojen tekeminen viimeistään politisoituu (Rossi 2015, 83).  

 

Kuten olen maininnut, ymmärrän ASMRtistit tekijöiksi, jotka pyörittävät omaa pienoiskokoista 

mediaimperiumiaan. Tekijät käyttävät metapuhetta videoillaan, eli he puhuvat ASMR:n tekemisestä 

videoillaan: ”Teen erityisen live-ASMR -session sinulle, rentoudu vaan” (T5) sekä “Tiedän että 

rakastat kun teen sinulle vähän ASMR:ää” (T2). Nähdäkseni tämä korostaa videontekijöiden 

toimijuutta. ASMRtistien toimijuutta tyttöystävävideoissa korostaa niin ikään heidän hahmoissaan 

paikoitellen ilmenevä vaativuus sekä oman persoonan esiin tuominen. Tähän on erikoistunut 

aineiston tarkemmassa tarkastelussa oleva T4, jonka videoiden käsikirjoitukset ovat luovia.12 Myös 

hän kysyy videon alussa toisen päivästä, mutta korostaa videoiden käsikirjoituksissa 

poikkeuksellisesti omaakin elämäänsä ja itselleen tärkeitä asioita itsenäisesti ja erillään katsojasta, 

kumppanista: “Olen pahoillani etten voinut syödä kanssasi. Minun piti saada pari juttua valmiiksi 

YouTubea varten. Joo. Minulla oli tapaaminen ja tiedäthän, piti hoitaa muutamia yhteistöitä ja sen 

sellaista.” ”Kiitos beibi, rakastan kuulla että olet ylpeä minusta”, sanoo kehuja nyt itselleen 

suuntaava, sängyssä täydessä tällingissä makoileva T4. Ruotsalainen T1 puolestaan haastaa katsojaa 

kysymällä, onko hän muistanut harjoitella ruotsin kielen taitoaan: ”Oletko harjoitellut ruotsin kieltä? 

 
12 Kyseiseltä ASMRtistilta on mukana yksi video varsinaiseksi aineistoksi valitussa seitsemän videon joukossa, mutta 

olen katsonut häneltä seulontavaiheessa useampia videoita. 
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Oletko käynyt ruotsin tunneilla? Minusta nimittäin tuntuu, että minä kehitän englannin kieltäni mutta 

sinä et oikeastaan harjoittele ruotsia.” 

 

Vastakarvaan katsomisen hengessä totean lopuksi, että englanninkielinen tyttöystävää tarkoittava 

sana ”girlfriend”, jolla olen etsinyt videoita, voi ylipäätään englanniksi viitata kumppanin lisäksi 

tyttökaveriin eli tyypillisesti naisen naispuoliseen ystävään. Vaikka suomeksi tällaista 

nyanssivivahdetta ei oikeastaan tunneta, nämä roolileikkivideot olisi siis periaatteessa mahdollista 

tulkita ystävien väliseksi roolileikiksi. Videoiden tapahtumat eivät kuitenkaan tue tätä näkemystä, 

sillä esimerkiksi suuteleminen ja keskinäiset parisuhdeviittaukset eivät yleensä kuulu perinteisesti 

ymmärrettyyn ystäväsuhteeseen. Videoiden tyttöystävät viittaavat videoiden käsikirjoituksissa 

ystäviinsä erikseen, yleensä puhuen ”tytöistä”. Huomautan vielä, että ASMR-yhteisössä tyttöjen tai 

naisten välisestä ystävyydestä kertovat roolileikkivideot koodataan yleensä siten, että jo niiden 

otsikkotasolta käy ilmi, että ASMRtisti näyttelee siipiensä suojaan ottavaa koulun suosittua tyttöä tai 

vaikkapa katsojan isosiskoa. 

 

6. Johtopäätökset ja pohdinta 
 

Tässä tutkielmassa olen halunnut konkretisoida ASMR:ää ilmiönä ja tehdä sitä ymmärrettäväksi 

akateemisesti. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni kuului: Millaista digitaalista intiimiyttä 

YouTuben ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa rakennetaan ja miten se tehdään? 

Päätutkimustulokseni tässä tutkielmassa onkin se, että YouTuben ASMR-

tyttöystäväroolileikkivideot ovat digitaalista intiimiyttä, joka on samalla sukupuolituotantoa. 

Digitaalista intiimiyttä tuolla tai hieman eri nimellä on tutkittu aiemminkin. Digitaalista intiimiyttä ja 

affektiivisuutta on tutkittu muun muassa peliyhteisöjen, yhteydenpidon ja seuranhakupalveluiden 

kautta (esim. Sundén & Sveningsson 2011; Chambers 2013; McGlotten 2013; David & Cambre 2016; 

Andreassen et al. 2018; Dobson et al. 2018). ASMR yleisemmällä tasolla on ollut aiemmin saman 

tyylisten pohdintojen kohteena (esim. Andersen 2015; Sadowski 2016; Smith & Snider 2019). Oma 

työni eroaa edellisistä siten, että olen nimenomaisesti tutkinut toistaiseksi vähemmälle huomiolle 

jäänyttä ASMR:n alalajityyppiä, tyttöystäväroolileikkivideoita, digitaalisena intiimiytenä. 

Tehdessäni näin olen yhdistänyt eri teoriaperinteitä ja siten tullut määritelleeksi digitaalisen 

intiimiyden käsitettä uudelleen tässä kontekstissa. ASMR-tyttöystäväroolileikkivideot ovat esimerkki 

mediakulttuurin sisällöstä, jossa yhdistellään leikkiä ja totuttua. Mulveyn katseen käsite auttaa 

tulkitsemaan ASMR-videoita, mutta se ei ole yksin riittävä, sillä nämä videot saavat otteen kehosta 
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näköaistia laajemmin, affektiivisuutena. Kyseiset sisällöt kutsuvat katsojan kokemaan ja tuntemaan, 

imaisevat sisäänsä yhteiseen mutta eri-aikaisesti ja eri-paikkaisesti tuotettuun leikkiin.  

 

Tulosteni mukaan ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoissa rakennetaan digitaalista intiimiyttä 

monitasoisesti. Analyysini perusteella väitän, että tässä tapauksessa digitaalinen intiimiys rakentuu 

henkilökohtaisen huomion, affektiivisen puheen, aistikokemusten ja tarinankerronnan 

audiovisuaaliseksi kudelmaksi. Näiden avulla ASMRtistit pyrkivät aikaansaamaan vaikutuksen kuin 

katsoja olisi hänen kanssaan läheisessä suhteessa ja samassa tilassa. Tyttöystäväroolileikkivideoiden 

digitaalinen intiimiys nojaa siten myös mielikuvitukseen, minkä lisäksi olennaisia ovat affektiivisuus, 

hoiva ja huolenpito. Digitaalinen intiimiys muodostuu hellimällä eri aisteja yhtäaikaisesti, jolloin 

nautinnon tuottaminen on audiovisuaalisten elementtien yhteentulemaa. Audiovisuaalisista 

elementeistä huomattavin on se, että kaikki puhe näillä videoilla on kuiskausta, mikä nähdäkseni 

voimistaa sanojen herkkyyttä ja intiimiyttä. Osa intiimiydestä rakentuu sen varaan, että videon tekijä 

performoi kenties tuttuja tilanteita, muistoja, joissa on reaalielämässä koettu mielihyvää. ASMR-

kentällä pitkään toimineena voi todeta, että huomion saaminen huolenpidolla ja kauniiden sanojen 

kuuleminen ovat useiden mielestä erityisen miellyttävä osa ASMR-videoita. Liitänkin nämä osaksi 

ASMR-yhteisön sisällä rakentuvaa ymmärrystä intiimistä suhteesta.  

 

Tyttöystävävideoiden digitaalinen intiimiys muodostuu edellä mainituista ulottuvuuksista. 

Tutkimieni videoiden digitaalinen intiimiys venyttää käsityksiä siitä, mikä ymmärretään 

intiimiydeksi: näiden videoiden digitaalinen intiimiys on sellaista, joka sekoittaa ja murtaa monia 

totuttuja, usein vastakkainasetteluun perustuvia jaotteluita. ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden 

digitaalinen intiimiys rikkoo käsitystä verkon kautta ja verkon ulkopuolella (online/offline) 

tapahtuvasta jakolinjasta, sillä se ei tapahdu niin kutsutusti eletyn elämän kasvokkaisessa ja fyysisessä 

reaalimaailmassa, mutta se ei myöskään typisty pelkkään netissä paikkansa ottavaan yksisuuntaiseen 

viestintäkokemukseen. Ominaispiirteidensä vuoksi se sijoittuu ennemminkin jonnekin näiden 

välimaastoon ja rajapinnoille. Vaikka videoiden julkaisualusta on sosiaalisessa mediassa, videoilla 

on potentiaalia saada katsojissa aikaan kehollisia kokemuksia, affektiivisia kutkutuksia, kun videoilla 

esitetyillä ärsykkeillä pyritään tuottamaan kylmien väreiden kaltaisia tuntemuksia, niin kutsuttuja 

väristyksiä. Väitänkin, että intiimiys ei aina vaadi kasvokkaista kohtaamista. ASMR-videoiden 

affektiivisuudessa on siis mukana ruumiillinen ulottuvuus, joka tarjoaa vaihtoehdon kasvokkaiselle, 

samassa paikassa ja ajassa tapahtuvalle vuorovaikutukselle. Väristyksien saaminen videovälitteisesti 

kielii siitä, että teknologisten apparaattien kautta on mahdollista tuntea mielihyvää, vaikka 

intiimiyden taso saattaisikin jäädä fyysisen elämän vastaavaa tilannetta laimeammaksi. 
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Samalla tyttöystäväroolileikit kyseenalaistavat ihminen–kone- ja todellinen–keinotekoinen-jaot. 

Näiden kyseenalaistaminen ei ole vielä kovin tavallista juuri intiimiyden tutkimuksessa. Videoiden 

kuvaajat ovat oikeita ihmisiä, jotka tarjoavat digitaalista intiimiyttä videovälitteisesti. Elävä elämä on 

videoiden ytimessä, mutta niiden tuottamiseen, säilyttämiseen ja kuluttamiseen hyödynnetään 

teknologista koneistoa. Tiettyä ASMRtistia pidemmän aikaa seuranneelle voi muodostua 

parasosiaalinen suhde videon tekijään, jolloin katsojakokemus voi olla erityisen intensiivinen ja toden 

tuntuinen. Pelkän katsomisen ja sisällön kuluttamisen ohella katsojan vuorovaikutusmahdollisuus 

onnistuu halutessa tykkäys- ja kommentointiominaisuuksilla. Videon tekijä voi vastata katsojille, ja 

tällainen keskustelevuus on omiaan vahvistamaan intiimiyden tunnetta. Vaikka katsojalle 

muodostuisi digitaalisesti intiimi yhteys videon tekijään, hän kuitenkin tiedostaa yhtä aikaa, että video 

on tuotettu myös muiden käyttöön. Tyttöystävävideoiden digitaalinen intiimiys ei ole yksityistä, 

vaikka se koetaan henkilökohtaisesti. Näin ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden digitaalinen 

intiimiys kyseenalaistaakin merkittävällä tavalla totutun jaon julkisen ja yksityisen välillä. Intiimiyttä 

on tavattu pitää yksityisenä, mutta näiden videoiden massamediakontekstissa intiimiys ei ole rajattu 

eksklusiivisesti tiettyjen osapuolten välille. Näiden videoiden intiimiys on sisällöiltään normatiivista 

ja tuotantotavaltaan epänormatiivista. Tyttöystävävideoissa roolipelataan intiimiä suhdetta julkisen 

sosiaalisen median alustalla ja kutsutaan katsoja mukaan tähän leikkiin. Katsoja voi kuluttaa sisältöä 

oman kotinsa yksityisyydessä kuitenkin osallistuen eläytymällä. Videoita voi myös kelata ja katsoa 

uudelleen toisin kuin kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia. ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoiden 

digitaalinen intiimiys on yksisuuntaisempaa kuin reaalielämän intiimiys, ja sen vaikutus painottuu 

pitkälti katsojan kokemuksiin. 

 

Toiseksi kysyin tutkimuksessani: Millaisia kulttuurisia käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta 

nämä digitaalisen intiimiyden audiovisuaaliset esitykset tuottavat, ylläpitävät, uusintavat tai 

purkavat? Mediakuvastoilla ja -sisällöillä on potentiaalia vaikuttaa ihmisten käsityksiin sukupuolesta 

ja seksuaalisuudesta, jotka usein kietoutuvatkin toisiinsa. Tutkimani audiovisuaaliset esitykset ovat 

osaltaan mukana tuottamassa kulttuurisia käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. 

 

ASMR-roolileikit pohjaavat tehokeinona ”oikean” arkielämän tilanteiden jäljittelyyn. Tällaisella 

uudelleentoistamisella siis vääjäämättä uusinnetaan totuttua. Tutkimani videot ovatkin keskenään 

hyvin samanlaisia, ja sukupuoli on rakennettu näissä videoissa toistoteoilla. Videoissa ylläpidettiin 

perinteisiä käsityksiä sukupuolesta liittämällä naiseus tiiviisti hoivaan ja hellyyteen ja korostamalla 

ulkonäkökeskeisyyttä. Vaikka roolileikit olisivat mahdollinen paikka leikkiä sukupuolella, näissä 
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videoissa pikemminkin uusinnettiin kaksinapaista sukupuolijärjestelmää sen sijaan, että sitä oltaisiin 

pyritty horjuttamaan tai purkamaan. 

 

Tunnistettavaa parisuhdetta ja toivottavaa ja haluttavaa tyttöystävyyttä luodessa luotettiin 

heteroseksuaaliseen merkistöön pienten vihjeiden avulla. Jo se, että tämän ASMR-alalajityypin nimi 

rakentuu sukupuolitetun ”tyttöystävä”-sanan ympärille vihjaa siitä, että videon käsikirjoituksen 

asetelma nojaa melko perinteiseen ymmärrykseen kumppanuudesta ja sukupuolirooleista. Parisuhde 

kuvautui videoilla rituaalimaisena siinä mielessä, että eri tekijöiden videoissa toistuivat samat 

elementit. Intiimin parisuhteen illuusio muodostui tuttuuden, romanttisen rakkauden ja toisaalta 

paikoittaisen intohimon yhdistämisellä samaan pakettiin. Videoiden suhdekäsitys oli hyvin 

parisuhdenormatiivinen ja yksiavioisuuden ihanne näkyi niissä. Videoiden tekijöiden käyttämä puhe 

sisälsi piirteitä omistushalusta. Vaihtoehtoisia suhdemuotoja, kuten monien ihmisten yhtäaikaista 

tapailua, ei mainittu. 

 

Katsomisen mielihyvä on esillä tutkimissani videoissa, sillä visuaalisilla ja kerronnallisilla valinnoilla 

pyritään tuottamaan nautintoa. Ensinäkemältä nämä saattaisivat vaikuttaa mukailevan skopofiliaa 

mulveylaisittain, missä nainen typistetään objektiksi ja silmänruoaksi. Väitän, että näissä ASMR-

videoissa katsomisen mielihyvä rakentuu kuitenkin Mulveyn miehisen katseen teoriaa 

monimutkaisemmin. Kun Mulveyn mukaan miehille tarjotaan katsojina aktiivinen rooli ja naisille 

lähinnä passiivista katseen kohteena olemista ja mieheyden puutetta, näissä videoissa esiintyvä 

henkilö nousee aktiiviseksi tekijäksi. Videoiden katsojat puolestaan – sukupuolesta riippumatta – 

jäävät siten siinä mielessä passiiviseen rooliin, että vaikka he voivat nauttia esiintyjän tarjoamasta 

eroottisestakin spektaakkelista, käsikirjoitus etenee tekijän ehdoilla. Siinä missä Mulvey (1989) 

esittää katseen teoriassaan kolmiportaisen käsitteellistämisen elokuvien naisten katseen kohteeksi 

päätymiseksi – kameran kuvakulman, narratiivin sekä editoinnin lopputulemana – on huomattava, 

että vaikka ASMRtistit eivät välttämättä voi vaikuttaa siihen, miten vastaanottaja päättää katsoa ja 

tulkita heidän esiintymistään ja ulkonäköään, he pitävät editoimisen ja tarinankerronnan lankoja 

täysin käsissään. Sama itsenäinen tekijä vastaa produktion kaikista vaiheista ja on sekä kameran 

edessä että takana. Näin ollen on heidän valintansa, millaista sisältöä päätyy julkaistuksi. 

Laadukkaiden ASMR-videoiden tekeminen vaatii ainakin luovuutta ja mielikuvitusta, 

esiintymistaitoa ja heittäytymiskykyä, tietoteknistä osaamista, näkemystä sekä omistautumista. 

 

Osasyy ASMR:n suosion kasvuun voi olla se, että hektisen elämän ympärille jatkuvassa kiireessä 

kaivataan tasapainoksi rauhoittumista. ASMR-ilmiön voi siten nähdä vastaiskuna ulkomaailman 
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tehokkaalle ja kiivaalle tahdille. Samaa ilmiötä voi lähestyä kyynisemmin eri näkökulmasta: ASMR:n 

ottamisen osaksi elämää taustalla voi olla uusliberalismille tyypillinen itse itsestä huolen pitämisen 

ja itsensä kehittämisen eetos, jolloin ASMR näyttäytyisi uneen, ahdistukseen tai stressiin liittyvien 

ongelmien itsehoitona (uusliberalismista ja itsestä huolehtimisesta ks. esim. Bjelić 2016; Harjunen 

2017; Rokkonen & Lehto 2017; Koskinen 2020). ASMR:n katsomisella saatetaan korvata 

lääketieteellistä apua, jota ei kenties ole saatavilla. Tämä asettaa ASMRtistit hankalaan positioon. 

Vaikka he korostavat usein, että videoilla saattaa olla positiivisia vaikutuksia hyvinvoinnille, he 

muistuttavat yhtä aikaa, että terveysongelmissa olisi syytä konsultoida terveydenhuollon 

ammattilaisia. Kuitenkin näitä näkemyksiä vasten ASMRtistit tekevät affektiivista hoivatyötä, 

digitaalisesti (Sadowski 2016, 183–184). ASMR:n ilmiönä voi nähdä positiivisena ja jopa 

rakkaudellisena yhteisöllisyytenä sosiaalisessa mediassa, jota yleisesti ottaen useilla alustoilla 

luonnehtii nykyään tulehtuneisuus, vastakkainasettelu ja vihapuhe (vihapuheesta ks. Honkasalo 

2020).  

 

Nähtäväksi jää, millaiseksi ASMR:n rooli muodostuu tulevaisuudessa. On mahdollista, että 

etäintiimiyden merkitys korostuu koronapandemian jälkeisessä ajassa: olemmehan siirtyneet 

muutenkin tänä aikana etäalustoille. Lienee liioittelua väittää, että digitaalinen intiimiys korvaisi 

perinteiset intiimiyden muodot, mutta nähdäkseni se on noussut näiden rinnalle ja vakiinnuttanut 

asemansa ainakin joidenkin ihmisten elämässä. Kuten liitteestä 1 näkyy, suuri määrä ihmisiä katsoo 

ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoita, eli tällaiselle digitaaliselle läheisyydelle on tilausta. En voi olla 

miettimättä, piileekö näissä parisuhdesimulaatiovideossa joillekin ihmisille myös potentiaalia 

harjoitella suhteessa olemista tai vaikkapa rakastavien sanojen vastaanottamista ja tunteiden 

näyttämistä. Silloin tämäkin toimisi perusteluna tyttöystävävideoiden tulkitsemisessa digitaalisen 

intiimiyden lisäksi digitaaliseksi hoivatyöksi. Samoin roolileikkivideot voisivat mahdollisesti toimia 

jatkossa inspiraationa digitaalisen läheisyyden palveluiden muodossa hoivakodeissa, 

vanhainkodeissa ja palvelutaloissa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämisessä, kun huoltosuhteen 

heikkenemisen ja hoitajapulan myötä on sitä paitsi todennäköisempää, että ylimääräisiksi 

miellettyihin työtehtäviin ei riitä henkilökuntaa. Laajasti ajateltuna tyttöystäväroolileikkivideoilla voi 

olla yhteys tulevaisuuden VR-teknologiaan13 ja robotiikkaan. 

 

 
13 Esimerkiksi virtuaalilasit voisivat saada tyttöystäväroolileikin virtuaalitodellisuuden (engl. virtual reality) tuntumaan 

entistä intensiivisemmältä. Kehotietoisuuden ja hyvinvoinnin yhteyttä sosiaalisen mediaan ja virtuaalitodellisuuteen ovat 

tutkineet muun muassa Kaylee Payne Kruzan ja Andrea Stevenson Won (2019). 
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Jään seuraamaan innolla, voiko ASMR ja sen rauhallisempi olemisen tempo valua digitaalisesta 

maailmasta tavalliseen arkeen esimerkiksi paikan päällä tapahtuvan live-ASMR:n muodossa. Tämä 

tarjoaisi herkullisen tutkimusaiheen. Muita mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita olisivat tietoisesti 

yrittää queeriyttää ASMR-tyttöystäväroolileikkivideoita eli lukea niitä vastakarvaan, keskittyä 

miesten tekemiin ASMR-(poikaystävä)roolileikkivideoihin ja syventää tutkimusta haastattelemalla 

ASMR-videoiden tekijöitä sekä niiden katsojia.  

 

Kirjallisuus 
 
Aavik, Kadri, Hoegaerts, Josephine & Salminen, Janne (2020) Men, Masculinities and the Modern Career. 
Contemporary and Historical Perspectives. Oldenbourg: De Gruyter.  

 

Abdallah, Dalia & Engström, Madlén (2019) So Far Away, Yet So Close. A Study on How Intimacy Is 

Attempted to Be Produced in Girlfriend Roleplay ASMR Videos on YouTube. Uppsala University. 
 

Ahmed, Sara (2004) The Cultural Politics of Emotion. New York: Routledge. 

 
Ahmed, Sara (2018) Tunteiden kulttuuripolitiikka. Tampere: Niin ja näin. Suomentanut Halttunen-Riikonen, 

Elina. 

 
Andersen, Joceline (2015) Now You’ve Got the Shiveries: Affect, Intimacy, and the ASMR Whisper 

Community. Television & New Media 16(8), 683–700. 

 

Andreassen, Rikke, Nebeling Petersen, Michael, Harrison, Katherine & Raun, Tobias (toim.) (2018) Mediated 
intimacies: Connectivities, Relationalities and Proximities. Abingdon, Oxon: Routledge. 

 

ArkDes (2020) Weird Sensation Feels Good. An exhibition about ASMR. https://arkdes.se/en/utstallning/asmr-
weird-sensation-feels-good/ (haettu 18.09.2021). 

 

Arthurs, Jane, Drakopolou, Sophia & Gandini, Alessandro (2018) Researching YouTube. Convergence: The 

International Journal of Research into New Media Technologies 24(1), 3–15. 
 

ASMR Sita Sofia (2021) COMEBACK       ASMR SITA SOFIA.  YouTube-video 21.11.2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=m5uOhFOy-OA (haettu 21.11.2021). 

 
Attila, Henna, Pietiläinen, Marjut, Keski-Petäjä, Miina, Hokka, Päivi & Nieminen, Markku (2018) Tasa-

arvobarometri 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. Helsinki: Grano. 

 
Barratt, Emma & Davis, Nick (2015) Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental 

state. Peer J 3, 1–17. 

 

Bassett, Caroline (1999) A Manifesto Against Manifestos? Teoksessa Sollfrank, Cornelia & Old Boys 
Network (toim.) Next Cyberfeminist International. Hamburg: OBN, 13–16. 

 

Bishop, Sophie (2019) Managing Visibility on YouTube Through Algorithmic Gossip. New Media & Society 
21(11-12), 2589–2606. 

 

Bjelić, Tasha (2016) Digital Care. Women & Performance,  A Journal of Feminist Theory 26(1), 101–104. 
 

https://arkdes.se/en/utstallning/asmr-weird-sensation-feels-good/
https://arkdes.se/en/utstallning/asmr-weird-sensation-feels-good/
https://www.youtube.com/watch?v=m5uOhFOy-OA


53 
 

Bordo, Susan (1993/2003) Unbearable Weight. Feminism, Western Culture, and the Body. Berkeley: 

University of California Press. 
 

Bryant, Lauren Valentino (2020) The YouTube Algorithm and the Alt-Right Filter Bubble. De Gruyter. Open 

Information Science 4, 85–90. 
 

Burgess, Jean & Green, Joshua (2018) YouTube: Online Video and Participatory Culture. Cambridge: Polity. 

 

Butler, Judith (1990/2006) Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous. Helsinki: Gaudeamus. 
Suomentaneet Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi. 

 

Butler, Judith (1993) Bodies That Matter. New York: Routledge. 
 

Butler, Judith (2004) Undoing Gender. New York and London: Routledge. 

  
Cancian, Francesca (2000) Paid Emotional Care. Organizational Forms That Encourage Nurturance. Teoksessa 

Meyer, Madonna Harrington (toim.) Care Work: Gender, Class, and the Welfare State. Routledge: New York, 

London, 136–148. 

 
Chambers, Deborah (2013) Social Media and Personal Relationships. Online Intimacies and Networked 

Friendship. University of Newscastle, UK: Palgrave Macmillan. 

 
Connell, Raewyn (2009) Gender: In World Perspective. Cambridge: Polity Press. 

 

David, Gaby & Cambre, Carolina (2016) Screened Intimacies: Tinder and the Swipe Logic. Social Media + 

Society 2(2), 1–11. 
 

Dobson, Amy Shields, Robards, Brady & Carah, Nicholas (toim.) (2018) Digital Intimate Publics and Social 

Media. Palgrave Macmillan. 
 

Edwards, Tim (2020) Living dolls? The role of clothing and fashion in ‘sexualisation’. Sexualities 23(5–6), 

702–716. 
 

Enäkoski, Ritva & Routasalo, Pirkko (1998) Kosketuksen voima. Helsinki: Kirjayhtymä. 

 

Foucault, Michel (1976/2010) Seksuaalisuuden historia. Tiedontahto, nautintojen käyttö, huoli itsestä. 
Suomentanut Sivenius, Kaisa. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Gallagher, Rob (2015) Modulations. An Archive of Tingles. Podcast-jakso 26.06.2015. 
https://www.mixcloud.com/Resonance/modulations-26th-june-2015/ (haettu 18.01.2022).  

 

Gallagher, Rob (2019) ‘ASMR’ Autobiographies and the (Life-)Writing of Digital Subjectivity. New Media 
Technologies 25(2), 260–277. 

 

Giddens, Anthony (1992) The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern 

Societies. Stanford, CA: Stanford University Press. 
 

Grossberg, Lawrence (1995) Mielihyvän kytkennät. Risteilyjä populaarikulttuurissa. Suomentaneet ja 

toimittaneet Koivisto, Juha, Lehtonen, Mikko, Puoskari, Ensio & Uusitupa, Timo. Tampere: Vastapaino.  
 

Hall, Stuart (1999) Identiteetti. Suomentaneet ja toimittaneet Lehtonen, Mikko & Herkman, Juha. Tampere: 

Vastapaino. 

 

https://www.mixcloud.com/Resonance/modulations-26th-june-2015/


54 
 

Harjunen, Hannele (2006) Käsityksiä lihavan naisen seksuaalisuudesta. Teoksessa Kinnunen, Taina & 

Puuronen, Anne (toim.) Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 
183–197. 

 

Harjunen, Hannele (2017) Terveys, talous ja tehokkaat ruumiit. Teoksessa Eskelinen, Teppo, Harjunen, 
Hannele, Hirvonen, Helena & Jokinen, Eeva (toim.) Tehostamistalous. SoPhi: Jyväskylä, 162–180. 

 

Heikkinen, Suvi (2015) (In)Significant Others. The Role of the Spouse in Women and Men Managers’ Careers 

in Finland. University of Jyväskylä. 
 

Herkman, Juha (2001) Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino. 

 
Hiilinen, Teemu (2015) Naiset kohtaavat sukupuolittunutta vihaa pelikentillä. Yle 18.11.2015. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/18/naiset-kohtaavat-sukupuolittunutta-vihaa-pelikentilla (haettu 

19.01.2022). 
 

Honkasalo, Julian (2020) Väittelytaidoilla vihapuhetta vastaan. Impulsseja, lokakuu 2020, 3–17.  

 

hooks, bell (1992) Black Looks: Race and Representation. Boston: South End Press. 
 

Hynnä, Kaisu, Lehto, Mari & Paasonen, Susanna (2019) Affective Body Politics of Social Media. Social Media 

+ Society 5(4), 1–5. 
 

Immonen, Ella (2021) ”Tiukassa paikassa isyys unohdetaan ja ollaan projektipäällikkö” – Isien 

perhevapaiden käytön perusteluja ja isyysnäkemyksiä kahdessa suomalaisessa organisaatiossa. 

Maisterintutkielma. Yhteiskuntapolitiikka Helsingin yliopisto. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/328699/Immonen_Ella_tutkielma_2021.pdf?sequence=2&is

Allowed=y  

 
Iossifidis, Miranda Jeanne Marie (2017) ASMR and the ‘Reassuring Female Voice’ in the Sound Art Practice 

of Claire Tolan. Feminist Media Studies 17(1), 112–115. 

 
Isomäki, Hannakaisa, Lappi, Tiina-Riitta & Silvennoinen, Johanna (2013) Verkon etnografinen tutkimus. 

Teoksessa Laaksonen, Salla-Maria, Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.) Otteita verkosta. Verkon ja 

sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 150–169. 

 
Jokinen, Eeva (2004) Kodin työt, tavat, tasa-arvo ja rento refleksiivisyys. Teoksessa Jokinen, Eeva, Kaskisaari, 

Marja & Husso, Marita (toim.) Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö Tampere: Vastapaino, 285–304. 

 
Juvonen, Tuula (2006) Seksuaalisen ruumiin jäljellä. Teoksessa Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (toim.) 

Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 71–90. 

 
Kangas, Emilia, Lämsä, Anna-Maija & Heikkinen, Suvi (2016) Miesjohtajien isyysdiskurssit. Työelämän 

Tutkimus 14(3), 257–275. 

 

Kangas, Emilia (2020) Discourses of Fatherhood in Leadership and Organisations. JUY dissertation. 
 

Kaplan, Ann (1983) Women and Film. Both Sides of the Camera. London and New York: Routledge. 

 
Karkulehto, Sanna (2006) Seksuaalisen ruumiin modernit teoriat. Teoksessa Kinnunen, Taina & Puuronen, 

Anne (toim.) Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 44–70. 

 

Karkulehto, Sanna (2011) Seksin mediamarkkinat. Helsinki: Gaudeamus. 
 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/18/naiset-kohtaavat-sukupuolittunutta-vihaa-pelikentilla
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/328699/Immonen_Ella_tutkielma_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/328699/Immonen_Ella_tutkielma_2021.pdf?sequence=2&isAllowed=y


55 
 

Karkulehto, Sanna & Rossi, Leena-Maija (2018) Queer – avoimuuden ja moninaisuuden opetusta toisin. 

Teoksessa Karkulehto, Sanna & Rossi, Leena-Maija (toim.) Feministisen pedagogiikan ABC. Opas ohjaajille 
ja opettajille. Tampere: Vastapaino, 45–56. 

 

Karmakar, Goutam (2021) The Body and Sexuality in Cultural Representation: an Interview with Susan Bordo. 
Journal of Gender Studies 30(7), 855–863. 

 

Keski-Petäjä, Miina & Attila, Henna (2018) Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen liittyvä vihapuhe. Teoksessa 

Attila, Henna, Pietiläinen, Marjut, Keski-Petäjä, Miina, Hokka, Päivi & Nieminen Tasa-arvobarometri 2017. 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. Helsinki: Grano, 32–48. 

 

Kinnunen, Jani, Taskinen, Kirsi & Mäyrä, Frans (2020) Pelaajabarometri 2020: Pelaamista koronan aikaan. 
Tampere University Press.  

 

Kinnunen, Taina (2013) Vahvat yksin, heikot sylityksin. Otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista. Helsinki: 
Kirjapaja. 

 

Kinnunen, Taina & Kolehmainen, Marjo (2020) Affektiiviset repertuaarit suomalaisten 

kosketuselämäkerroissa. Teoksessa Rinne, Jenni, Kajander, Anna & Haanpää, Riina (toim.) Affektit ja tunteet 
kulttuurien tutkimuksessa. Ethnos-toimite 22. Vantaa: Grano, 67–112. 

 

Klesse, Christian (2018) Toward a Genealogy of a Discourse on Women’s Erotic Autonomy: Feminist and 
Queer-Feminist Critiques of Monogamy. Signs: Journal of Women in Culture and Society 44(1), 205−231. 

 

Koivunen, Anu (2004) Mihin katse kohdistuu? Feministisen elokuvatutkijan metodologinen itsereflektio. 

Teoksessa Liljeström, Marianne (toim.) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: 
Vastapaino, 228–151. 

 

Koivunen, Anu (2006) Queer-feministinen katse elokuvaan. Teoksessa Mäkelä, Anna, Puustinen, Liisa & 
Ruoho, Iiris (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 80–

106. 

 
Koivunen, Anu (2010) An Affective Turn? Reimagining the Subject of Feminist Theory. Teoksessa Liljeström, 

Marianne & Paasonen, Susanna (toim.) Working with Affect in Feminist Readings. Disturbing differences. 

London & New York: Routledge, 8–28. 

 
Korvajärvi, Päivi (1998) Gendering Dynamics in White-Collar Work Organizations. Academic Dissertation. 

University of Tampere. 

 
Koskinen, Veera (2020) Building Skills for Lifelong Wellness – An Empirical Study on the Wellness-Oriented 

Lifestyle. JYU Dissertations 246. University of Jyväskylä. Faculty of Humanities and Social Sciences. 

 
Kruzan, Kaylee Payne & Won, Andrea Stevenson (2019) Embodied Well-Being Through Two Media 

Technologies: Virtual Reality and Social Media. New Media & Society 21(8), 1734–1749. 

 

Kukkonen, Iida, Pajunen, Tero, Sarpila, Outi & Åberg, Erica (2019) Ulkonäköyhteiskunta. Ulkoinen olemus 
pääomana 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Into. 

 

Kupiainen, Reijo (2007) Voiko kuvaa lukea? Visuaalisen lukutaidon kysymyksiä. Teoksessa Rossi, Leena-
Maija & Seppä, Anita (toim.) Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 36–

76. 

 

Kyrölä, Katariina (2006) Ruumis, media ja ruumiinkuvat. Teoksessa Mäkelä, Anna, Puustinen, Liisa & Ruoho, 
Iiris (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 107–128. 

 



56 
 

Kyrölä, Katariina & Harjunen, Hannele (toim.) (2007) Koolla on väliä. Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. 

Helsinki: Like. 
 

Kyrölä, Katariina (2014) The Weight of Images. Affect, Body Image and fat in the Media. London and New 

York: Routledge.  
 

Körkkö, Hilla & Mansikka, Ossi (2019) Keväällä Fazerin asmr-mainos sai monet raivon partaalle, ja nyt myös 

Mainonnan eettinen neuvosto otti siihen kantaa. Helsingin Sanomat 17.10.2019.  https://www.hs.fi/nyt/art-

2000006276390.html (haettu 18.09.2021). 
 

De Lauretis, Teresa (1984) Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: Indiana University 

Press.  
 

De Lauretis, Teresa (2004) Itsepäinen vietti. Tampere: Vastapaino.  

 
Lehtonen, Jukka (2003) Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-

heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja 31. Helsinki: Yliopistopaino.  

 

Leino, Ritva (2021) Median valtaajat. Into Kustannus. 
 

Luukinen, Susanna (2017) Näkymätön näkyväksi. Metakotityön sisältö ja jakamisen tavat. Pro gradu -

tutkielma. Helsingin yliopisto. 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/228191/Luukinen_Sosiologia.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

 

Marks, Laura (2002) Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media. Minneapolis: University of 

Minnesota Press. 
 

McGlotten, Shaka (2013) Virtual Intimacies: Media, Affect, and Queer Sociality. New York: State 

University of New York Press. 
 

M’charek, Amade (2010) Fragile Differences, Relational Effects: Stories About the Materiality of Race and 

Sex. European Journal of Women’s Studies 17(4), 307–322. 
 

McKie, Linda & Jyrkinen, Marjut (2017) MyManagement: Women Managers in Gendered and Sexualised 

Workplaces. Gender in Management 32(2), 98–110. 

 
Merriam-Webster -sanakirja. (n.d.). ”Intimacy”. https://www.merriam-webster.com/dictionary/intimacy 

(haettu 05.01.2022). 

 
Mervosh, Sarah (2019) A.S.M.R. Videos Give People the Tingles (No, Not That Way). The New York Times 

07.02.2019. https://www.nytimes.com/2019/02/07/style/asmr-definition-video-women.html (haettu 

21.11.2021). 
 

Mitchell, William John Thomas (2002) Showing Seeing. A Critique of Visual Culture. Journal of Visual 

Culture 1(2), 165–181. 

 
Mkwesha, Faith & Huber, Sasha (2021) Representaatioiden uudelleenarviointia – rasisminvastaisuus ja 

taideaktivismi dekoloniaalista näkökulmasta. (Suom. Sinkkonen, Anna) Teoksessa Keskinen, Suvi, Seikkula, 

Minna & Mkwesha, Faith (toim.) Rasismi, valta ja vastarinta. Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus 
Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 225–243.  

 

Moring, Anna (2013) Oudot perheet. Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. Väitöskirja. Helsingin 

yliopisto. 
 

Mulvey, Laura (1975) Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen 16(3), 6–18. 

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006276390.html
https://www.hs.fi/nyt/art-2000006276390.html
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/228191/Luukinen_Sosiologia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intimacy
https://www.nytimes.com/2019/02/07/style/asmr-definition-video-women.html


57 
 

 

Mulvey, Laura (1989) Visual and Other Pleasures. Basingstoke: Macmillan. 
 

Mänty, Sonja (2018) Suomalaiset hakevat ASMR-videoita Youtubesta eniten maailmassa – Kuiskailuista 

haetaan apua yksinäisyyteen ja ahdistukseen. Moreenimedia 10.10.2018. 
https://www.tuni.fi/moreenimedia/2018/10/10/suomalaiset-hakevat-asmr-videoita-youtubesta-eniten-

maailmassa-kuiskailuista-haetaan-apua-yksinaisyyteen-ja-ahdistukseen/ (haettu 21.11.2021). 

 

Mäyrä, Frans (2007) Viesti, kuva, peli. Virtuaaliutopioista pelikulttuurien syntyyn. Teoksessa Rossi, Leena-
Maija & Seppä, Anita (toim.) Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 

196–218. 

 
Neale, Steve (1992) Notes on the Gaze. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Nikunen, Kaarina, Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim.) (2005) Jokapäiväinen pornomme. Media, 
seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino. 

 

Nikunen, Kaarina (2006) Feministiset keskustelut pornosta. Teoksessa Mäkelä, Anna, Puustinen, Liisa & 

Ruoho, Iiris (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 129–
148. 

 

Paasonen, Susanna (2006) Identiteetti internetissä. Teoksessa Mäkelä, Anna, Puustinen, Liisa & Ruoho, Iiris 
(toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 149–167. 

 

Paasonen, Susanna (2010) Sukupuoli ja representaatio. Teoksessa Saresma, Tuija, Rossi, Leena-Maija & 

Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 39–49. 
 

Paasonen, Susanna (2011) Tahmea verkko, eli huomioita internetistä ja affektista. Suomalaisen 

Tiedeakatemian vuosikirja 2011, 67–72. 
 

Paasonen, Susanna (2013) Ihmisiä, kuvia, tekstejä ja teknologioita. Teoksessa Laaksonen, Salla-Maria, 

Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.) Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median 
tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 34–48. 

 

Paasonen, Susanna (2015) Pornosta. Turku: Eetos. 

 
Paasonen, Susanna (2017) Affekti suhteina ja intensiteettinä. Tieteessä tapahtuu 35(2), 42–43. 

 

Paasonen, Susanna (2018) Many splendored things: Sexuality, playfulness and play. Sexualities 21(4), 537–
551. 

 

Parisi, David & Archer, Jason Edward (2017) Making Touch Analog: The Prospects and Perils of a Haptic 
Media Studies. New Media & Society 19(10), 1523–1540. 

 

Parker, Sam (2021) Good Vibrations: tapping in to the benefits of ASMR. The Guardian 23.10.2021.  

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/oct/23/good-vibrations-tapping-in-to-the-benefits-of-asmr 
(haettu 21.11.2021). 

 

Puheenaihe (2020) ASMR-videot, aivo-orgasmi ja rentoutuminen (Kaisu Kälviäinen & Ella Immonen) | 
Puheenaihe 137. YouTube-video 29.12.2020. https://www.youtube.com/watch?v=MPQKzBu-6d8&t=612s 

(haettu 21.11.2021).  

 

Purhonen, Semi, Gronow, Jukka, Heikkilä, Riie, Kahma, Nina, Rahkonen, Keijo & Toikka, Arho (2014) 
Suomalainen maku. Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Helsinki: 

Gaudeamus. 

https://www.tuni.fi/moreenimedia/2018/10/10/suomalaiset-hakevat-asmr-videoita-youtubesta-eniten-maailmassa-kuiskailuista-haetaan-apua-yksinaisyyteen-ja-ahdistukseen/
https://www.tuni.fi/moreenimedia/2018/10/10/suomalaiset-hakevat-asmr-videoita-youtubesta-eniten-maailmassa-kuiskailuista-haetaan-apua-yksinaisyyteen-ja-ahdistukseen/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/oct/23/good-vibrations-tapping-in-to-the-benefits-of-asmr
https://www.youtube.com/watch?v=MPQKzBu-6d8&t=612s


58 
 

 

Puustinen, Liina, Ruoho, Iiris & Mäkelä, Anna (2006) Feministisen mediatutkimuksen näkökulmat. Teoksessa 
Mäkelä, Anna, Puustinen, Liisa & Ruoho, Iiris (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen 

mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 15–44. 

 
Pyöriä, Pasi, Ojala, Satu, Saari, Tiina & Järvinen, Katri-Maria (2017) The Millennial Generation: A New Breed 

of Labour? SAGE Open 7(1), 1–14. 

 

Pääkkönen, Hannu & Hanifi, Riitta (2011) Ajankäytön muutokset 2000-luvulla. Tilastokeskus, Helsinki. 
 

Pönkä, Harto (2014) Sosiaalisen median käsikirja. Docendo. 

 
Rakow, Lana (1986) Rethinking Gender Research in Communication. Journal of Communication 34(4), 11–

26. 

 
Rautio, Samppa (2019) Suomen virallisimmat aivo-orgasmit kuiskiva Osku häkeltyy, kun tuntemattomat 

pysäyttävät kadulla: ”En mä vapaa-ajalla kuiski edes vaimolle”. Iltalehti 05.04.2019. 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/28e121c5-a801-487a-8ff1-ac749bb7f831 (haettu 18.09.2021). 

 
Rinne, Jenni, Kajander, Anna & Haanpää, Riina (2020) Johdanto: Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa. 

Teoksessa Rinne, Jenni, Kajander, Anna & Haanpää, Riina (toim.) Affektit ja tunteet kulttuurien tutkimuksessa. 

Ethnos-toimite 22. Vantaa: Grano, 5–30. 
 

Rokkonen, Lilli & Lehto, Iiris (2017) Tehokasta Itsehoivaa. Teoksessa Eskelinen, Teppo, Hannele Harjunen, 

Hannele, Hirvonen, Helena & Jokinen, Eeva (toim.) Tehostamistalous. Jyväskylä: SoPhi, 181–202. 

 
Rossi, Leena-Maija (2003) Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Rossi, Leena-Maija (2006) Mainonta sukupuolituotantona. Teoksessa Mäkelä, Anna, Puustinen, Liisa & 
Ruoho, Iiris (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 129–

148. 

 
Rossi, Leena-Maija (2007a) Outdoor Pornification: Advertising Heterosexuality in the Streets. Teoksessa 

Nikunen, Kaarina, Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim.) Pornification: Sex and sexuality in media 

culture. Oxford: Berg. 

 
Rossi, Leena-Maija (2007b) Kyllin hyvä mainosruumiiksi? Hyväksytyn vartalon rajojen venytystä 

televisiomainonnassa. Teoksessa Kyrölä, Katariina & Harjunen, Hannele (toim.) Koolla on väliä. Lihavuus, 

ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki: Like, 133–159. 
 

Rossi, Leena Maija (2010) Esityksiä, edustamista ja eroja: Representaatio on politiikkaa. Teoksessa 

Tarja Knuuttila, Aki Petteri Lehtinen (toim.) Representaatio. Tiedon kivijalasta tieteiden 
työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus, 261–275. 

 

Rossi, Leena-Maija (2015) Muuttuva sukupuoli. Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa. Helsinki: 

Gaudeamus. 
 

Rotola-Pukkila, Miisa & Isotalus, Pekka (2021) Ystävyyttä vai illuusiota? Parasosiaalisen suhteen näkyminen 

seuraajien viesteissä sosiaalisen median vaikuttajalle. Lähikuva – Audiovisuaalisen Kulttuurin Tieteellinen 
Julkaisu 34(2–3), 95–110. 

 

Sadowski, Helga (2016) Digital Intimacies. Doing Digital Media Differently. Dissertation. Linköping Studies 

in Arts and Science No. 691. Faculty of Arts and Sciences. http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1047582/FULLTEXT01.pdf  

 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/28e121c5-a801-487a-8ff1-ac749bb7f831
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1047582/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1047582/FULLTEXT01.pdf


59 
 

Seppänen, Janne (2005) Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Tampere: 

Vastapaino. 
 

Smith, Naomi & Snider, Anne-Marie (2019) ASMR. Affect and Digitally-Mediated Intimacy. Emotion, Space 

and Society 30, 41–48. 
 

Smith, Stephen, Fredborg, Beverley Katherine &  Kornelsen, Jennifer (2016) An Examination of the Default 

Mode Network in Individuals with Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR). Social Neuroscience 

12(4), 361–365. 
 

Sobchack, Vivian (2004) Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture. Berkeley: University of 

California Press. 
 

Sørensen, Anette Dina & Knudsen, Susanne (toim.) (2007) Nuoret, sukupuoli ja pornografia Pohjolassa. 

Loppuraportti. Pohjoismaiden ministerineuvosto. Kööpenhamina: Arco Grafisk. A/S, Skive. Norden.  
 

Sumiala, Johanna & Tikka, Minttu (2013) Verkko mediaetnografin tutkimuskohteena. Tapauksena uutisen 

etnografia YouTubessa. Teoksessa Laaksonen, Salla-Maaria, Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.) 

Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino, 170–192. 
 

Sundén, Jenny & Sveningsson, Malin Elm (2011) Gender and Sexuality in Online Game Cultures. Passionate 

Play. New York: Routledge. 
 

Sundén, Jenny (2018) Queer Disconnections: Affect, Break, and Delay in Digital Connectivity. 

Transformations 31, 63–78. 

 
Suomen kielitoimiston sanakirja (2021a) ”Affekti”. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/affekti?source=suggestion (haettu 21.06.2021). 

 
Suomen kielitoimiston sanakirja (2021b) ”Intiimi”. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/intiimi?searchMode=all (haettu 05.01.2022). 

 
Sutela, Hanna, Pärnänen, Anna & Keyriläinen, Marianne (2019) Digiajan työelämä – työolotutkimuksen 

tuloksia 1977–2018. Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Tiessalo, Paula (2015) Raivostuttaako ruoan maiskutus? Et ole hullu, sinulla voi olla misofonia. Yle 
04.08.2015. https://yle.fi/uutiset/3-8191428 (haettu 18.12.2021). 

 

Tram, Vy (2019) En suostu alistumaan. Teoksessa Kukkonen, Iida, Pajunen, Tero, Sarpila, Outi & Åberg, 
Erica (toim.) Ulkonäköyhteiskunta. Ulkoinen olemus pääomana 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Into, 137–

138. 

 
Tuovinen, Paula (2006) Pyllistävät blondit. Teoksessa Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (toim.) 

Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 249–268. 

 

Turtiainen, Riikka (2019) Leikitäänkö kampaajaa? Digitaalinen koskettaminen ASMR-roolileikkivideoissa. 
Lähikuva – Audiovisuaalisen Kulttuurin Tieteellinen Julkaisu 32(3), 26–45. 

 

Utrio, Kaari (2001) Bella Donna. Kaunis nainen kautta aikojen. Helsinki: Tammi. 
 

Valaskivi, Katja (2006) Ajankohtaisviihteen sukupuoli. Teoksessa Mäkelä, Anna, Puustinen, Liisa & Ruoho, 

Iiris (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 265–281. 

 
VICE News (2018) ASMR Creators Want You To Know It’s An Art, Not A Sexual Fetish. YouTube-video 

15.12.2018. https://www.youtube.com/watch?v=5OaHmYMLtYQ (haettu 21.11.2021). 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/affekti?source=suggestion
https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/intiimi?searchMode=all
https://yle.fi/uutiset/3-8191428
https://www.youtube.com/watch?v=5OaHmYMLtYQ


60 
 

 

Vänskä, Annamari (2006) Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin 
tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35. Helsinki: Taidehistorian seura. 

 

Waldron, Emma Leigh (2016) "This FEELS SO REAL!" Sense and sexuality in ASMR videos. First Monday 
22(1). 

 

Wetherell, Margaret (2012) Affect and Emotions: A New Social Understanding. Croydon: Sage publishing. 

 
West, Candace & Zimmerman, Don H. (1987) Doing Gender. Gender and Society 1(2), 125–151. 

 

W Magazine (2021) Celebrity ASMR -YouTube-soittolista  07.06.2021. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeV2Z0bkqSgs-Xhmf2hXv__3XoqR2SAlq (haettu  

24.10.2021). 

 
World Health Organization (2006) Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual 

health 28–31 January 2002, Geneva. Sexual health document series. 

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu (2021) Yhdenvertaisuusvaltuutetun huomioita tekoälyn 
yhdenvertaisuusvaikutuksista. Luotu 09.02.2021. https://syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-huomioita-

tekoalyn-yhdenvertaisuusvaikutuksista-1 (haettu 14.01.2022). 

 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu (2022) Omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja purkaminen edistää 

yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun Instagram-postaus 26.01.2022 @yhdenvertaisuusvaltuutettu. 

https://www.instagram.com/p/CZL_yk3NWe-/ (haettu 27.01.2022).  

 
Ylä-Sulkava, Lotta (2021) Aineistokohtaiset tietosuojaohjeet. Sosiaalisen median aineiston käyttö 

tutkimuksessa. Flamma. Luotu 05.02.2019, muokattu 01.10.2021. 

https://flamma.helsinki.fi/fi/group/tutkimuksen-tuki/aineistokohtaiset-tietosuojaohjeet#menu2-2 (haettu 
23.10.2021). 

 

YouTuben alastomuutta ja seksuaalista sisältöä koskeva käytäntö (2021) 
https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=fi&ref_topic=9282679 (haettu 24.10.2021).  

 

YouTuben mainontaan sopivan sisällön säännöt (2022) 

https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=fi#Adult&zippy=%2Cguide-to-self-
certification%2Copas-itseluokitteluun (haettu 13.01.2022). 

 

Zappavigna, Michele (2020) Digital intimacy and ambient embodied copresence in YouTube videos: 
construing visual and aural perspective in ASMR role play videos. Visual Communication, 1–25. 

 

Ågren, Susanna (2019) Työkeskeinen ajattelu ajaa osan nuorista yhteiskunnan ulkopuolelle. Alusta! 
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan verkkojulkaisu 13.08.2019. 

https://www.tuni.fi/alustalehti/2019/08/13/tyokeskeinen-ajattelu-ajaa-osan-nuorista-yhteiskunnan-

ulkopuolelle/ (haettu 22.01.2022). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeV2Z0bkqSgs-Xhmf2hXv__3XoqR2SAlq
https://syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-huomioita-tekoalyn-yhdenvertaisuusvaikutuksista-1
https://syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-huomioita-tekoalyn-yhdenvertaisuusvaikutuksista-1
https://www.instagram.com/p/CZL_yk3NWe-/
https://flamma.helsinki.fi/fi/group/tutkimuksen-tuki/aineistokohtaiset-tietosuojaohjeet#menu2-2
https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=fi&ref_topic=9282679
https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=fi#Adult&zippy=%2Cguide-to-self-certification%2Copas-itseluokitteluun
https://support.google.com/youtube/answer/6162278?hl=fi#Adult&zippy=%2Cguide-to-self-certification%2Copas-itseluokitteluun
https://www.tuni.fi/alustalehti/2019/08/13/tyokeskeinen-ajattelu-ajaa-osan-nuorista-yhteiskunnan-ulkopuolelle/
https://www.tuni.fi/alustalehti/2019/08/13/tyokeskeinen-ajattelu-ajaa-osan-nuorista-yhteiskunnan-ulkopuolelle/


 
 

Liitteet 

 
Liite 1: Tutkimusaineisto 

 

Kanavan 

nimi 

 

Kanavan 

tilaajamäärä* 

Videon nimi 

ja hyperlinkki 

YouTubeen 

Videon 

julkaisu-

päivämäärä 

Videon 

kesto 

(min) 

Katselukerrat* Kommenttien 

määrä* 

ASMR 

SWEETIE 

62 600 ASMR Girlfriend Is 

Taking Care Of You 

23.11.2019 24:40 49 205 178 

Creative 

Calm 

ASMR 

365 000 ASMR Sweet 

Personal Attention 

🌹 

15.02.2019 39:26 236 162 369 

Creative 

Calm 

ASMR 

365 000 ASMR Your 

Girlfriend Looks 

After You | 

Skincare, Beard & 

Hair Grooming 

26.11.2019 33:32 120 144 292 

Creative 

Calm 

ASMR 

365 000 ASMR Girlfriend 

Gets You Ready For 

Bedtime 😴 

(relaxing asmr 

roleplay, helping 

you sleep) 

26.02.2020 31:00 201 053 325 

Karuna 

Satori 

ASMR 

1,2 milj. ASMR Girlfriend 

Roleplay 

28.10.2020 22:26 876 657 1431 

Triniti J 

ASMR 

136 000 ASMR | Girlfriend 

Puts You to Sleep 

RP (Personal 

Attention & Positive 

Affirmations)  

04.05.2021 30:00 75 228 489 

Trinki 

ASMR 

77 000 ASMR Girlfriend 

Roleplay👄 Close 

up Kisses, Shirt 

Scratching, Personal 

Attention🔥 4k 

14.05.2021 23:32 101 238 159 

 

*Tiedot tarkistettu ja linkkien toimivuus testattu 15.01.2022 

https://bit.ly/3vIP2mX
https://bit.ly/3vIP2mX
https://www.youtube.com/watch?v=llfxO0EpjdQ&list=PLXeRglfj0D81MTVLb4I_8UMa5ETzhENRX&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=llfxO0EpjdQ&list=PLXeRglfj0D81MTVLb4I_8UMa5ETzhENRX&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=llfxO0EpjdQ&list=PLXeRglfj0D81MTVLb4I_8UMa5ETzhENRX&index=7
https://bit.ly/3vE9LbJ
https://bit.ly/3vE9LbJ
https://bit.ly/3vE9LbJ
https://bit.ly/3vE9LbJ
https://bit.ly/3vE9LbJ
https://bit.ly/2ZhRyoI
https://bit.ly/2ZhRyoI
https://bit.ly/2ZhRyoI
https://bit.ly/2ZhRyoI
https://bit.ly/2ZhRyoI
https://bit.ly/2ZhRyoI
https://bit.ly/%20%202Zd3NlU
https://bit.ly/%20%202Zd3NlU
https://bit.ly/3nlLZgJ
https://bit.ly/3nlLZgJ
https://bit.ly/3nlLZgJ
https://bit.ly/3nlLZgJ
https://bit.ly/3nlLZgJ
https://bit.ly/3B83o1d
https://bit.ly/3B83o1d
https://bit.ly/3B83o1d
https://bit.ly/3B83o1d
https://bit.ly/3B83o1d
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