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Tiivistelmä: Sosiaalisen median teknologinen kehittyminen on johtanut perhealbumien perinteen 

digitalisoitumiseen sekä mahdollistanut erilaisia vertaistuen ja poliittisen vanhemmuuden muotoja. 

Samanaikaisesti vanhempien uudet käytännöt sosiaalisessa mediassa ovat synnyttäneet jännitteitä 

suhteessa lasten digitaalisiin oikeuksiin. Pro gradussa tutkitaan digitaalisen vanhemmuuden 

rakentumista suomalaisen 2010–2020-luvun dataistuneen yhteiskunnan ja Facebookin vertaisryhmien 

konteksteissa. 

 

Tutkielmassa avataan digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteettien rakentumista Foucault’n 

hallinnan analyysin keinoin. Tutkielmassa kysytään, minkälaisten minätekniikoiden kautta Facebook 

ja kansalaisjärjestöt rakentavat digitaalisen vanhemmuuden ihanteita ja miten nämä ihanteet eroavat 

toisistaan. Aineisto on kerätty näiden verkostotoimijoiden tuottamista odottavia ja 0-2-vuotiaiden 

lasten vanhempia puhuttelevista julkaisuista, joita on analysoitu foucault’laisen kriittisen 

diskurssianalyysin metodilla. Ihannesubjektiviteettien tutkimiseen sisältyy emansipatorinen tavoite: 

niiden avulla voidaan tehdä näkyväksi verkostotoimijoiden tapoja hallinnoida vanhemman 

henkilökohtaisiltakin tuntuvia käyttäytymisen strategioita, huolia ja erilaisia arjen jännitteitä.  

 

Tutkimuksessa tunnistettiin kolme digitaalisen vanhemmuuden problematisoitumisen osa-aluetta. 

Toimijaverkostot rakensivat ihannesubjektiviteetteja vanhemman läsnäolon, mediakasvattajuuden ja 

hyvinvoinnin ulottuvuuksissa. Diskurssien keskeiset erot tulivat esiin makrodiskursseissa: Facebook 

rakensi ihannesubjektiviteettia voimaantuvan ja kansalaisjärjestöt vastuullistuvan vanhemmuuden 

makrodiskursseissa. Tutkielmassa tunnistettiin yhteensä kuusi digitaalisen vanhemmuuden 

ihannesubjektiviteettiä. Facebookin voimaantumisdiskurssin alla tunnistettiin kolme 

ihannesubjektiviteettiä, jotka nimettiin vanhemmuuden kuluttajaksi, stressin hallinnoijaksi sekä 

medialukutaitoiseksi mediakasvatuskumppaniksi. Kansalaisjärjestöjen vastuullistamisdiskurssin alla 

tunnistettiin kolme ihannesubjektiviteettiä: tiedostava läsnäolija, tasapainoileva itsetutkiskelija ja 

sitouttava portinvartija. Subjektiviteettien alla tunnistettiin lukuisia ihannesubjektiviteetteja 

rakentavia minätekniikoita. 

 

Tutkielman johtopäätöksenä on, että diskurssit digitaalisesta vanhemmuudesta dataistuneessa 

yhteiskunnassa ovat kauttaaltaan jännitteisiä. Vanhempien ja lapsen edun näkökulmasta, vanhemman 

toimijuus on siten monin paikoin heikentynyt. Tutkielman ihannesubjektiviteetit ja minätekniikat 

voivat toimia vanhempien osallistamisen ja poliittisen päätöksenteon välineenä, jos halutaan purkaa 

jännitteisiä digitaalisen vanhemmuuden diskursseja ja arvioida sen edellytyksiä teknologia- ja 

perhepolitiikalle. 
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1 Johdanto 

 

Facebookin vanhempien vertaistuen ryhmistä on kasvanut 2010-luvun lopulla suosittuja 

vauvaa odottavien ja pienten lasten vanhempien kohtaamispaikkoja. Sosiaalisen median 

palvelussa Facebookissa on muodostunut tavaksi esimerkiksi julkaista vauvan 

ultraäänikuva ensi-ilmoituksena raskautumisesta, representoida raskauden edistymistä ja 

vauvan kasvua hashtag-toiminnolla sekä liittyä vauvan syntymäkuukauden mukaiseen 

vertaisryhmään. Pew Research Centerin (2020, 56) tuottamassa kyselytutkimuksessa 

82% sosiaalista mediaa käyttävistä yhdysvaltalaisista vanhemmista kertoi jakaneensa 

lastensa kuvia, videoita tai muuta tietoa sosiaalisessa mediassa. Tätä kutsutaan 

tutkimuksessa sharenting-käytännöksi. 

 

Länsimaissa vanhemmaksi kasvaminen ja vanhemmuuden vertaistuki tapahtuu yhä 

enemmän sosiaalisen median alustoilla. Vanhemmuuden medioituminen ilmiönä, on 

nostanut esiin jännitteet vanhemman sananvapauden ja syntyvän vauvan digitaalisten 

oikeuksien välillä. Onko lapsella oikeus yksityisyyteen ja digitaaliseen jalanjälkeensä, 

sekä toisaalta, missä määrin vanhempi saa jakaa tietoa tai kuvia lapsestaan? 

Vanhemmuuden medioituminen alustalla on nostanut esiin uudenlaisia huolia sekä 

luonut uusia käytäntöjä, joilla vanhemmat pyrkivät hallinnoimaan sharenting-

käytäntöjään. Useissa sosiaalisen median tutkimuksissa (Kumar & Schoenebeck 2015; 

Chalklen & Anderson 2017; Das 2019; Cino & Formenti 2021) on havaittu, kuinka 

sosiaalisen median dilemmoista on tullut odottavien ja tuoreiden vanhempien 

arkipäivää. Tuoreiden vanhempien pohdinnat kiteytyvät vanhemman arkiseen 

kysymykseen sosiaalisessa mediassa toimimisesta: jakaa vai eikö jakaa? (Cino & 

Formenti, 2021).  

 

Tutkijat ovat havainneet, että vanhemmilla on hyvin erilaisia strategisia 

käyttäytymistapoja suhteessa sosiaaliseen mediaan ja sen vertaisryhmiin (Chalklen & 

Anderson 2017). Osalle vanhemmista vauvakuvien tai vanhemmuuden ilojen ja 

haasteiden jakaminen ryhmissä ovat osa normaalia arkea. Toiset taas määrätietoisesti 

hallinnoivat vauvansa digitaalista jalanjälkeä esimerkiksi peittämällä lapsensa kasvot 

julkaisemissa kuvissaan tai säätämällä palvelujen tarjoamia yksityisyysasetuksia. Suuri 
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joukko seuraa keskustelua passiivisesti tai jättäytyy tietoisesti kokonaan alustan 

kommunikoinnin ulkopuolelle. Näiden käyttäytymistapojen taustalla vaikuttaisi olevan 

erilaiset käsitykset hyvän vanhemmuuden toteutumisesta sosiaalisessa mediassa. 

(Damkjaer 2018.)  

 

Vanhemmuuden medioitumisen hallinta ja hyvän vanhemmuuden normit näyttävät 

kietoutuvan tiiviisti yhteen. Suvi-Sadetta Kaarakainen (2021) tuo esiin väitöskirjassaan, 

kuinka suomalaiset äidit pohtivat omaa mediankäyttöään hyvän äitiyden ja hyvän 

mediateknologian käyttäjän kulttuurisia puhetapoja mukailemalla. Median arkisen 

hallinnan ja hyvän vanhemmuuden tasapainoilu ulottuu myös pienen lapsen 

vanhemman arkiseen todellisuuteen, jossa sosiaalisen mediassa toimimisen lisäksi 

ongelmaksi nousee myös teknologian parissa vietetty aika. Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoiminnan Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeessa digitaalinen 

hyvinvointi määritellään “fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi hyvinvoinniksi 

arjessa, johon digitaaliset laitteet ja palvelut ovat tuoneet hyötyjen lisäksi uusia erityisiä 

haasteita” (Tammisalo ym 2020, 16). Digitalisaatio on tarkoittanut vanhemman 

sananvapauden ja lapsen oikeuksien välisten jännitteiden lisäksi arkea koskevien 

jännitteiden lisääntymistä. Pew Research Centerin (2020, 47) toteuttamassa 

kyselytutkimuksessa kaksi kolmesta yhdysvaltalaisvanhemmasta sanoo vanhemmuuden 

muuttuneen vaikeammaksi kuin 20 vuotta sitten, erityisesti sosiaalisen median ja 

älypuhelimia koskevien syiden takia.  

 

Samanaikaisesti vanhemmat ovat saaneet yhä laajemman näkymän siihen, miten muut 

vertaiset toteuttavat vanhemmuuttaan. Facebookin vertaisryhmiä on usein ylistetty 

vertaistuen yhteisöinä, mutta ne myös luovat myös paineita vanhemmuuden 

toteuttamiselle. Kirjassaan Äidiksi tuleminen Minja Koskela (2021, 174-175) kirjoittaa 

henkilökohtaisista kokemuksistaan näin:  

 

“ Ennen lapsen syntymää minun olisi ilmeisesti syytä selvittää, olisinko 

kestovaippailija, perhepeteilijä, luomusoseuttaja, lapsentahtinen laktivisti vai 

kiintymysvanhemmuuden airut? Vai olisiko feministiäiti, joka vaalisi omaa 

aikaa, puhuisi uran merkityksestä hyvinvoinnille, kirjoittaisi Twitteriin 

jakavansa vanhempainvapaat tasan ja vääntäisi väsymättömästi 

sukupuolisensitiivisyydestä Facebookin vanhemmuusryhmissä?” 
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 Puhe äitiydestä on lisääntynyt merkittävästi nykyisessä hybridimedian todellisuudessa, 

jossa se usein kytkeytyy hyvän ja huonon äitiyden normeihin. (Lehto & Kaarainen 

2016). Tutkimustulokset 42 maan kansainvälisessä vertailevassa tutkimuksessa ovat 

osoittaneet, että suomalaiset äidit ovat erityisen uupuneita ja merkittäväksi tekijäksi on 

paljastunut perfektionismi vanhemmuuden toteuttamisessa. (Sorkkila & Aunola 2020). 

 

Vanhempien Facebook-vertaisryhmät ovat 2010-luvun lopulla kasvaneet yhdeksi 

merkittäväksi vanhempien tuen kanavaksi, jossa on saatavilla paljon vanhemman 

henkilökohtaiseen tilanteeseen vertautuvaa tietoa, tukea ja kokemusasiantuntijuutta. 

Äitien näkökulmasta mediateknologia on luonut uusia näkyvyyden ja osallisuuden 

mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti altistanut äidit laaja-alaisen arvioinnin ja 

arvostelun kohteeksi. Äitien mediankäytön rajat ja toimijuudet ovat nousseet erilaisten 

asiantuntijoiden pohdinnan aiheeksi ja moraaliseksi kysymykseksi. (Kaarakainen 2021.) 

Digitaalinen vanhemmuus on laaja sateenvarjokäsite, jonka alla keskitytään 

keskustelemaan uusista vanhemmuuden muodoista ja niiden uhista ja 

mahdollisuuksista. Tarkastelen tutkielmassani digitaalisen vanhemmuuden ihanteita ja 

niiden käytänteitä kahden verkostotoimijan rakentamina: kansalaisjärjestöjen sekä 

Facebookin. Nämä verkostotoimijat rakentavat käsityksiä siitä, miten odottavan tai alle 

2-vuotiaan vanhemman tulisi toimia suomalaisessa 2010–2020-luvun dataistuneessa 

yhteiskunnassa. Tässä kontekstissa kysymys koskee myös vanhemmalle rakennettua 

ihanteellista tapaa asettua verkostotoimijoiden tarjoaman vanhemmuuden tuen piiriin ja 

tapaa hyödyntää sen käytäntöjä vanhemmuutensa toteuttamisessa.  

Tarkastelen ihannesubjektiviteettien rakentumista foucault’laisesta hallinnan teorian 

viitekehyksestä ammennetuilla minätekniikoiden käsitteistöllä. Ihannesubjektiviteetilla 

tarkoitetaan tässä tutkielmassa ihanteellista digitaalisen vanhemmuuden toimijuutta: 

yksilölle ulkoapäin tarjoiltua tapaa ymmärtää itsensä eettisesti toimivana vanhempana. 

Käsittelen digitaalista vanhemmuutta tutkimuksessa kriittisesti hallinnan välineenä, 

jonka avulla tavoitellaan erilaisia päämääriä. Tässä tutkielmassa ei siten tarkastella itse 

vanhempien kokemusta eli sitä, miten vanhemmat yksilöinä asettuvat osaksi, kokevat, 

neuvottelevat tai vastustelevat toimijoiden tarjoamia hyvän vanhemmuuden diskursseja. 

Uskon että jokainen vanhempi haluaa olla lapselleen hyvä vanhempi myös 

ristiriitaisuuksien täyttämässä digitalisoituneessa ajassa. 
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Digitaalisen vanhemmuuden subjektiviteetteja tarkastellaan suhteessa Facebookin 

vanhemmille muotoiltuihin vertaisryhmiin. Tämä eroaa esimerkiksi tarkastelusta, jossa 

vanhempi tekee profiilityötä ja jakaa kuvia lapsestaan omassa profiilissaan sekä 

hallinnoi profiiliaan alustan tarjoamilla yksityisasetuksilla (Vrt. Uski 2015). 

Vertaisryhmiä tarkastellaan lisäksi osana laajempaa dataistuneen suomalaisen 2010–

2020-luvun yhteiskunnan kontekstia. Tässä datatalouden kontekstissa yksityisyys 

käsitetään niin sosiaaliseksi kuin myös institutionaaliseksi (ks Chalklen & Anderson 

2017). Facebook ja sen vertaisryhmät asemoidaan tutkielmassa osaksi alustaistunutta 

infrastruktuuria eli laajalle levinnyttä järjestelmää, joka hallinnoi ja muokkaa 

kommunikaatiota (Plantin et al 2018). Facebookin vertaisryhmät toimivat alustan 

toimintalogiikan mukaisesti keräten dataa kaupallisiin tarkoituksiin käyttäjistään 

tarjoamia palveluja vastaan. Tämä johtaa yhä uudenlaisiin datafikaation ilmiöihin ja 

huoliin, jotka ovat vasta viime vuosina nousseet laajalti sosiaalisen median tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteeksi. 

Voidaan ajatella, että vanhempien asettuessa näihin verkostotoimijoiden rakentamiin 

diskursseihin tai neuvotellessaan toimintaansa suhteessa niihin, he voivat käsittää 

digitaalisen vanhemmuutensa ja siihen liittyvät riskit tai velvollisuutensa hyvin eri 

tavoin. Tehdessään niin tai näin, he voivat altistua myös tarpeettomalle arvostelulle sekä 

huolille. Diskurssien kriittinen tutkiminen lisää ymmärrystä monimutkaisesta ilmiöstä. 

Tutkimuksen tiedonintressi on emansipatorinen: tekemällä digitaalista vanhemmuutta 

ympäröimät diskurssit ja niiden jännitteet näkyväksi, haluan parantaa vanhempien sekä 

heitä tukevien instituutioiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa digitaalisen 

vanhemmuuden konstruktion kehittymiseen tulevaisuudessa.  

Tutkielma etenee seuraavanlaisesti. Käsittelen ensin tutkimuksen lähtökohtia, jotka 

avaavat suomalaista dataistuneen yhteiskunnan kontekstia ja Facebookin vertaisryhmiä. 

Tämän jälkeen käsittelen vanhemmuuden kulttuurisia odotuksia, ihanteita ja käsityksiä 

sekä yhteiskunnallisen vanhemmuuden tuen muuttumista jo ennen digitaalisen 

vanhemmuuden käsitteen käyttöönottoa. Tämän jälkeen esittelen tieteellistä keskustelua 

digitaalisesta vanhemmuudesta ja käsitteen eri ulottuvuuksista. Kirjallisuuskatsauksen 

jälkeen esittelen työn teoreettisen viitekehyksen, Michel Foucaultin teoretisointeihin 

perustuvan hallinnan analyysin ja sen sisältämät minätekniikat. Hallinnan analyysin 

viitekehys ohjaa diskurssianalyysia tarjoamalla heuristisen työkalun uusien ongelmien 
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analysoimiseksi (Heikkinen ym 1999, 149.). Sen laaja käsitteistö operationalisoidaan 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. 

Tämän jälkeen esittelen foucaultlaisen kriittisen diskurssianalyysin metodin. Aineistoni 

koostuu erilaisista Facebookin julkaisuista ja säännöistä sekä kansalaisjärjestöjen 

digitaalista vanhemmuutta koskevista julkaisuista ja pienenä digiajassa-podcastista. 

Aineistonkeruuta ohjasi lähtökohtaisesti kysymys siitä, missä digitaalista vanhemmuutta 

rakennetaan? Harkiten valikoitu aineisto kerättiin avaamaan tarkastelun ikkuna, joka 

sisältää erilaisia diskursseja digitaalisen vanhemmuuden ihanteista ja käytännöistä, 

joilla vanhempi voi rakennettua ihannetta tavoitella.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

 

1. Minkälaisten minätekniikoiden kautta Facebook ja kansalaisjärjestöt 

subjektivoivat digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteettia? 

 

2. Miten Facebookin ja kansalaisjärjestöjen rakentamat digitaalisen 

vanhemmuuden ihannesubjektiviteetit eroavat toisistaan?  
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2 Vanhemmuus dataistuneessa yhteiskunnassa 

 

Dataistunutta yhteiskuntaa käsitellään mediatutkimuskirjallisuudessa useiden erilaisten 

aikalaisanalyysien ja mediateorioiden kautta. Niitä yhdistää lähtökohtaisesti analyysi, 

jossa informaatio- ja viestintäteknologioiden kehitys muuttaa yhteiskuntaa. Näihin 

hegemonisiin aikalaisanalyyseihin lukeutuvat esimerkiksi käsitys kytkösmediasta (van 

Dijck 2013) valvontakapitalismista (Zuboff 2015) uudesta moraalisen arvioinnin 

taloudesta (new economy of moral judgement) (Fourcade & Healy, 2016), 

datakapitalismista (West 2017) tai alustayhteiskunnasta (van Dijck, Poell & de Waal 

2018).  

 

Datatalouden arkisia vaikutuksia yksilön toimijuuteen on tutkittu ajallisuuden ja 

affektien kautta. Kapitalistisen datatalouden on tulkittu esimerkiksi muuttaneen 

perheiden hegemonista ajallisuutta, joka tuottaa vanhemmille nykyisin enemmän kiireen 

tuntua arjessa (Barassi 2020.) Sosiaaliseen median vaikutuksia vanhemman 

toimijuuteen on myös lähestytty alustaan sitouttavana valtana, joka tuottaa vanhemmalle 

ristiriitaisia ja monitahoisia affektiivisia tiloja (Lehto & Paasonen 2021). Lisäksi 

sosiaalisen median vaikutuksia on tutkittu myös tarkastelemalla alustan arkkitehtuuria ja 

siellä toimimiseen liitettyjä symbolisia merkityksiä, jotka ohjaavat alustalla toimimista 

(Saariketo 2014). .  

 

Kuvailen tutkielman suomalaisen dataistuneen yhteiskunnan kontekstia ja sen 

lähtökohtia rajatusti sosiaalista median näkökulmasta soveltaen kahta yhteensopivaa 

käsitettä: kytkösmedian ja infrastrukturoituneen alustan käsitteitä. Kytkösmedian käsite 

on José Van Djickin (2013, 13) määritelmä sosiaaliselle medialle, jonka tarkoituksena 

on korostaa alustalla toimivan teknologian merkitystä kommunikaation järjestelijänä. 

Hän korostaa, kuinka sen sijaan, että toistaisimme teknologiayhtiöiden diskurssia 

sosiaalisen median sosiaalisuudesta, tulisi vahvistaa diskurssia sosiaalisen 

teknologisoitumisesta. Kytkösmedian lisäksi Facebookia ja sen vanhempien 

vertaisryhmiä käsitellään laajalle levinneenä infrastruktuurina, jotka yhtäaikaisesti 

tekevät vuorovaikutuksen mahdolliseksi sekä muovaavat sosiaalisia toimintoja. (Plantin 

et al 2018; Laaksonen 2020.)  
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Dataistuneen yhteiskunnan ja sosiaalisen median tutkimuksissa on tutkittu datatalouden 

merkitystä ja sen vaikutuksia yksilölle useanlaisista lähtökohdista. Datatalouden 

nähdään muuttaneen käsityksiä kuluttajakansalaisuudesta, jolloin kuluttajasta on tullut 

keskeinen arvonmuodostuksen lähde sekä teknologiayhtiöiden resurssi että aistikanava. 

(Panzar 2017.) Marion Fourcade ja Kieran Healy (2017, 10) kuvailevat 

markkinatalouden muutosta kohti datan ohjaamaa moraalisen arvostelun taloutta ja sen 

vaikutusta yksilölle seuraavanlaisesti: “Markkinat ovat oppineet ‘näkemään’ uudella 

tavalla, ja opettavat meitä näkemään myös itsemme tällä tavalla” (kirjoittajan 

suomentama).  

2.1 Sosiaalinen media alustaistuneena infrastruktuurina 

Sosiaalisen median käsittäminen infrastruktuurina on saanut alkunsa alusta- ja 

infrastruktuuritutkimuksen rajapinnassa. Infrastruktuurit, jotka ovat usein 

julkishallinnon tarjoamia ja hallinnoimia laajalle levinneitä ja saavutettavia 

sosioteknisiä systeemejä ja palveluita. Infrastruktuureja voidaan luonnehtia ubiikeiksi, 

luotettaviksi, kestäviksi, jotka luovat vuorovaikutteisia riippuvuussuhteita. 

Infrastruktuuritutkimuksessa infrastruktuureja tarkastellaan siten myös kriittisenä 

elementteinä ihmisten käytäntöjen, tapojen tai kulttuurien mahdollistamisessa. (Plantin 

ym 2018, 296.) Alustatutkimus on kuulunut taas vahvasti mediatutkimuksen alaan. 

Alustat ovat van Dijckin, Poellin, ja de Waalin (2018, 4-5) määritelmän mukaan 

ohjelmoitu ja digitaalinen arkkitehtuurinen kokonaisuus, joka on suunniteltu 

järjestelemään yksittäisten käyttäjien, yritysten ja julkisyhteisöjen vuorovaikutusta. 

Alustojen toimintaa ohjaa sen käyttäjistä saatu systemaattinen datankeruu, algortiminen 

prosessointi, levittäminen ja kaupallistaminen.  

 

Alustat ovat mahdollistaneet uusia kommunikaation käyttötapoja eli affordansseja sekä  

yhtäaikaisesti ne ovat saavuttaneet infrastruktuurin aseman usealla ihmisen arkielämän 

alueella. Voidaankin sanoa, että perinteiset sosiaaliset käytännöt kuten perhealbumien 

traditio ovat uudessa mediainfrastruktuurissa alustaistuneet, sillä sen ympärille 

rakennetut tekniset käyttömahdollisuudet perustuvat nyt alustojen toimintalogiikalle. 

Alustan toimintalogiikasta seuraa siten datafikaatio (Plantin ym 2018). Datafikaation 

käsite kuvaa big dataan ja ennakoivaan analytiikkaan perustuvan teknologian nykyisiä 
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mahdollisuuksia muuntaa täysin uusia elämän ulottuvuuksia määrälliseen muotoon 

(Cukier and Mayer-Schönberger 2014, 13).  

 

Langlois ja Elmer (2019, 241) kuvaavat Facebookin infrastrukturoitumisen kehitystä 

kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa se kehitti kommunikoinnin tapoja sekä 

useita erilaisia tapoja kerätä dataa käyttäjistään. Evästeiden ja seurapalvelimien 

moninkertaistuminen mahdollisti, että datankeruu oli mahdollista myös henkilöiltä, 

jotka eivät ole rekisteröityneet tai kirjautuneet sosiaalisen median palveluun. Toisessa 

vaiheessa netin käyttöliittymä laajentuu älypuhelimilta tabletteihin ja älykelloihin sekä 

muihin kodin älylaitteisiin, mikä mahdollistaa yhä kattavamman sosiaalisen 

kommunikaation seurannan verkkokäyttäytymisen lisäksi. Infrastrukturoitumisen 

kolmannessa vaiheessa sosiaalinen media irtautuu rajatusta verkon tilasta laajentuen 

ulottumaan elämän infrastruktuuriksi sen kaikissa muodoissaan tavoitteenaan 

yksityisomisteinen internet- ja mobiili-infrastruktuuri. (mt 241.)  

 

2.2 Vanhemmuuden ihanteet ja hallinta 

 

Seuraavissa kappaleissa käsittelen lyhyesti suomalaisen vanhemmuuden ja äitiyden 

kulttuuristen ihanteiden ja odotusten rakentumista sekä ilmiötä kuvaavaa 

tutkimuskäsitteistöä 1990-luvulta saakka. Etenen käsittelyssäni äitiyden ja 

vanhemmuuden hegemonisten ideologioiden esittelyn kautta kohti vanhemman 

toimijuutta. Tarkastelen lisäksi vanhemmuuden tuen yhteiskuntapoliittisten 

hegemonioiden muuttumista. Tällä tavalla taustoitan lyhyesti vanhemmuuden kulttuurin 

ja yhteiskuntapolitiikan tutkimusta, joka selventää odotuksia ja niiden kehityskulkuja. 

Lopulta selvennän vielä hallinnan ja siihen liittyvien odotusten ja ihanteiden merkitystä 

vanhempien hyvinvoinnille. 

2.2.1 Vanhemmuuden ideologiat ja modernin hallinnan tavat 

 

Foucault analysoi, kuinka jo modernin hallintatavan kehittyessä 1700-luvulla perheestä 

tuli keskeinen hallinnan väline, jonka avulla voitiin esimerkiksi kerätä tietoja tai 

kampanjoida erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Foucault 1991, 100). Käsitykset 

perheestä ja vanhemmuudesta muuttuvat jatkuvasti eri ajassa ja eri kulttuureissa, 

rakentuen yhä uudestaan erilaisten ideologioiden ja hallinnan ympärille.  
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Vanhemmuuden kulttuurin tutkimuksessa (ks Hay 1996; Frank 2002) tutkitaan 

vanhemmuuden kulttuuria, normeja ja niiden muutoksia. Jo 1990-luvulta saakka on 

alettu puhua hyvin toimeentulevien äitien kilpailullisesta “intensiivisestä 

vanhemmuudesta” vanhemmuuden kulttuurin läpäisevänä ideologiana ja sen normina, 

joka suostuttelee äitiä kuluttamaan suuren määrän rahaa, energiaa ja aikaa lastensa 

kasvattamiseen” (Hay 1996). Intensiivisen äitiyden ohella puhutaan lisäksi uudesta 

äitiydestä (new momism) ja äitimyytistä, joka on median synnyttämä ilmiö, jossa 

julkisesti romantisoitu ja täydellisen äitiyden kuva aiheuttaa äitiyden paineita yksilölle. 

(Douglas & Michales 2004). 

 

Suomessa digitaalista vanhemmuuden ilmiötä on edeltänyt julkinen keskustelu 

vanhemmuudesta, joka on erilaisten vanhemmuutta koskevien huolien ja 

problematisointien kehystämä. Suomalaista mediakeskustelua Helsingin Sanomissa 

2000-luvun vaihteessa tutkineen Riitta Jallinojan (2006, 16-24) mukaan, suomalaista 

mediakeskustelua vanhemmuudesta ja sen hyveistä ovat määritelleet erilaiset 

individualistiset ja familialistiset perhekäsitykset. Individualistinen perhekäsitys 

painottaa yksilön valintoja ja haastaa siten perinteisiä familialistisia perhekäsityksiä, 

jotka painottavat perhemyönteisyyttä. Perinteisesti familialismi on tarkoittanut 

kotiäitiyden ja hyvän vanhemmuuden ihanteita, mutta modernissa familialismissa 

perhemyönteisyys on muuttanut jatkuvasti muotoaan. Individualistiset ja familialistiset 

perhekäsitykset ovat ajan saatossa saaneet valtaa julkisessa keskustelussa sykleittäin, 

jolloin perheen ja yksilön dilemma on ollut jatkuvaa.  

 

Jallinoja on tutkinut tarkemmin 2000-luvun vaihteen familialistista käännettä, jossa 

sanomalehtimediassa käydyn keskustelun huoli on kohdistunut lasten hoitoon ja 

vanhemmuuteen, ja sitä taustoittaa puhe lapsen ja nuoren pahoinvoinnista. Jallinojan 

analysoimassa media-aineistossa toistui puhe hukassa olevasta vanhemmuudesta, johon 

linkittyvät aiheet perheiden hyvinvoinnista sekä perheen ja työn yhteensovittamisesta. 

Hukassa oleva vanhemmuus sai jalansijaa julkisessa keskustelussa ja sen analysoitiin 

johtuvan individualismista. Kuten intensiivisessä vanhemmuuden ideologiassa, myös 

familialistisen käänteen myötä hyvässä vanhemmuudessa nousivat keskeiseksi 

erityislaatuinen aika lapsen kanssa ja sitä hallitseva läsnäolo. Jallinojan arvioikin 

muutosta keskustelussa kriittisesti: familialistisen käänteen alussa vanhempi nousi 
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vanhemmuutensa asiantuntijaksi, sillä perheitä koskevat globaalit tai yhteiskunnan 

rakenteelliset ongelmat oli helpompi ratkaista vastuuttamalla ne yksilölle. 

Familialistisen käänteen myötä vanhemmuuden valta suhteessa asiantuntijoihin kasvoi, 

mutta lopulta valta asiantuntijoille palautettiin uudella yhteisöjen hallinnan tavalla. 

(Mts. 126-128.)  

 

Suomalaisessa mediakeskusteluissa ammattilaisten yhteistyö nähtiin yhä useammin 

ratkaisuna vanhempien ongelmiin. Jallinojan (2006) analyysi yhtyy Nicholas Rosen 

(1999, 167-168) havaintoihin, jossa 1990-luvun lopulla moniammatillinen ja 

luonnollisia ihmissuhteiden verkostona näyttäytyvä yhteisöllä hallitsemisen muoto oli 

yllättäen noussut samaan aikaan useissa länsimaissa. Hän kutsuu tilaa yhteisöllä 

hallitsemisen tapana, “kolmantena tilana” julkisen ja yksityisen sektorin välissä, jossa 

kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli huolenpitotyön siirtämisessä vapaaehtoistyöksi. 

(Jallinoja 2006, 193.)  

 

Jallinojan mukaan suomalainen familialismin käänne yhdistyi tähän uuteen yhteisöllä 

hallinnan nousuun. Uusi yhteisöllä hallitsemisen muoto rakentui individualistista 

perhekäsityksen vastapainoksi, jonka problematisoitiin jättäneen ihmiset yksin 

ongelmineen. Lisäksi se rakentui narratiiville, paluuna nostalgisen 1950-luvulle 

yhteisöllisyyden aikaan, jossa koko kylä kasvattaa. Yhteisöllisyys on tässä narratiivissa 

käsitetty perheiden hyvinvointia parantavana voimana ja sen ideaalina. Uuden 

yhteisöillä hallitsemisen strategiassa keskeisessä roolissa olivat erilaiset 

toimijaverkostot, kansalaisjärjestöt ja kolmassektori (Jallinoja 2004, 192-194; 200). 

Familialismin nousun myötä kansalaisjärjestöjen rooli korostui ja se alkoi hallitsemaan 

kansalaisia yhteisöjen kautta ja siten ylläpitää sosiaalista järjestystä (mts. 126-128).  

 

Vuosituhannen vaihteessa suomalaisia äitiyden kulttuurisia odotuksia tutkinut Kristiina 

Berg (2008, 150-152) havaitsi, että median ja ammattilaisten puhe olivat eriytyneet 

toisistaan individualististen ja familialististen käsitysten mukaisesti. Ammattilaisten 

puhe korosti äidin lapsen tarpeisiin vastaamisen odotuksia, kun taas mediapuheessa 

korostuivat odotukset naiseudesta, naisen itsenäisyydestä ja omista tarpeista. Havainnot 

yhtenevät Janninojan (2006) sekä myös Kaarakaisen (2021) analyysiin, joiden mukaan 

erilaisista kasvatuksen ammattilaisista koostuvien verkostojen hallinta rakentuu 

modernien familialistisen perhekäsityksen ympärille.  
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Kansalaisjärjestöjen ja sen asiantuntijoiden yhteisöillä hallitsemisen muodon ja siihen 

kietoutuvien familialismin narratiivien lisäksi vanhemmuus on noussut myös osaksi 

hallitusohjelmien poliittista retoriikkaa 1990-luvulta alkaen. Ella Sihvonen (2016, 73) 

on tutkinut vanhemmuuden tukemista ja siihen liittyvää poliittista hallintaa Suomessa. 

Sihvonen tarkasteli vanhemmuuden tukemisen tapoja 2000-luvulla ja niiden myötä 

vanhemmilta vaadittua kompetenssia erilaisissa järjestöjen ja kuntien toteuttamissa 

perheprojektien dokumenttianeistoissa. Analyysin myötä piirtyy ajankuva, jossa 

vanhempien vastuuta lasten kasvatuksesta halutaan vahvistaa, sillä kasvatusvastuun 

ajatellaan siirtyneen liikaa julkisen vallan harteille. Sihvonen analysoi, kuinka 

vanhemmuuteen tarjotaan kohdistamalla tuki vanhemmuuden tuki psyykkeeseen 

tarjoamalla tukea itseohjautuvuuden ja oman asiantuntijuuden vahvistamiseksi. Hänen 

mukaansa kyseessä on myös laajempi yhteiskunnan muutos, jonka myötä 

nykyvanhemmuudella ei modernin yhteiskunnan ja neoliberaalin politiikan myötä ole 

yhtenäistä arvopäämäärää, jonka varaan se voisi rakentua. Siten myös Sihvosen 

tarkastelemat perheasiantuntijat tukeutuvat lasten kasvatuksen tukemisessa 

hienovaraisesti arvopäämäärien sijaan usein moniammatilliseen viiteryhmäänsä, 

asiantutijaverkostoon tai kasvatuskumppanuuteen. Itseohjautuvuudesta tulee täten 

vastuullisen vanhemmuuden uusi ideaali. (Sihvonen 2016, 82-83.) Berg (2008) tekee 

saman huomion ja hänen mukaansa vanhemmuuden ilot ja surut ovatkin 

henkilökohtaistuneet ja vastuu niistä on yhä enemmän yksilöllä.  

 

Vanhempien vastuuta vanhemmuudestaan halutaan kasvattaa, mutta samanaikaisesti 

vanhemmuutta hallinnoidaan eri asiantuntijoista koostuvissa verkostoissa. Uusitalo 

(2015) tutki suomalaista mediakasvatuspolitiikkaa hallinnan analyysin keinoin. Hänen 

mukaansa vanhemmat nähdään lastensa ensisijaisina kasvattajina, mutta samanaikaisesti 

nähdään tarpeellisena, että valtion ja sen erilaisten kasvatusinstituutioiden kautta 

kontrolloidaan sekä ohjataan vanhempia ja vanhemmuutta. Kaarakaisen (2021, 216) 

mukaan 2020-luvun vaihteen mediateknologian kasvun myötä vanhemmuus- ja 

kasvatusammattilaiset, kuten psykologit, psykiatrit ja kätilöt, ovat omaksuneet myös 

teknologisen asiantuntijuuden. Ne ovat alkaneet määritellä julkisuudessa hyvän 

vanhemmuuden lisäksi sitä, miten mediateknologiaa tulisi käyttää oikealla tavalla.  
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2.2.2 Vanhemmuuden kulttuuriset odotukset ja vanhempien hyvinvointi 

 

Perhepoliittiset päätökset ja niiden tavoitteet tukevat erilaisia vanhemmuuden odotuksia 

ja ihanteita. Suomen perhepoliittiset tuet kuten kotihoidontuki ovat vaikuttaneet 

ensimmäisten kotiäitivuosien lisääntymiseen 1990-luvulta lähtien. (Lehto & Kaarainen 

2016, 90-91.) Vuoden 2022 voimaan saatetulla perhevapaauudistuksella tavoitellaan 

perhevapaiden käytön ja hoitovastuun tasapuolisempaa jakautumista vanhempien 

kesken, jonka tulisi vahvistaa vanhempien yhdenvertaisuutta työelämässä. (KELA 

2021.) Samanaikaisesti lapsiperheiden tuen tarpeet ovat moninaistuneet, joka asettanut 

jo vuosien ajan nykyiselle julkiselle palvelujärjestelmälle haasteita (Rautio 2016, 12).  

 

Politiikan ja julkisten palvelujärjestelmien ulkopuolella vanhempien vertaisryhmät ja 

muut sosiaalinen median tarjoamat toimintatavat ovat mahdollistaneet äideille uusia 

kollektiivisia poliittisen toiminnan muotoja, joiden avulla äidit ovat voineet nostaa heitä 

koskevia ongelmia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mari Lehto (2021) havaitsi 

tutkimuksessaan, kuinka suomalaisissa äitiysblogeissa ja sosiaalisen median 

keskusteluissa äitiysbloggarit ovat pyrkineet haastamaan ristiriitaista äitimyyttiä huonon 

äitiyden representaatioilla, tuomalla esiin näkyvästi äitimyytin ristiriitaisuuksia. Lehto 

analysoi “huonon äitiyden” representaatioiden äitien tavaksi selviytyä intensiivisen 

vanhemmuuteen liittyvien odotusten ristipaineissa, joissa yhden ihanteen täyttäminen 

johtaa toisen hylkäämiseen, onnistumatta kuitenkaan purkamaan itse äitimyyttiä. 

Äitiyden tutkijat usein viittaavatkin Lauren Berlantin (2011) ajatukseen äitimyyttiä 

koskevien ristiriitaisten odotusten luomasta julmasta optimismista, jossa hyveet ovat 

toisensa poissulkevia.  

 

Vanhemmuuden odotukset ovat myös yhä näkyvämmin esillä, sillä vanhemmuus 

puhututtaa niin perinteisessä kuin myös sosiaalisessa mediassa. 2010-luvun lopulta 

saakka julkinen puhe äitiydestä on yhä lisääntynyt perhe-elämää käsittelevien äitiys 

blogien ja tosi-televisiosarjojen myötä, ja lisääntynyt näkyvyys on ollut yhä vahvasti 

kytköksissä hyvän ja huonon äitiyden normeihin. (Lehto & Kaarainen 2016, 90-91.) 

Suomessa 2000-luvun aikana sosiaalisen media on mahdollistanut vanhemmille 

vertaistiedon merkittävän kasvun, mikä on murtanut perinteisten 

kasvatusasiantuntijoiden ja edellisten sukupolvien asemaa kasvatustiedon siirtymisessä. 
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Samanaikaisesti se on tehnyt äitiydestä tietointensiivistä. Tietoa halutaan etsiä yhä 

enemmän omista tarpeista ja lähtökohdista käsin ja arvioida itse. (Kaarakainen 2021, 

121.) Tutkijat ovat kyseenalaistaneet Facebookin vertaisryhmien tuen merkityksiä ja 

niiden todellisia vaikutuksia pienten lasten vanhemmille (ks Archer & Kao 2018). 

 

Vanhemmuuden odotuksilla ja ihanteilla on merkitystä myös vanhempien 

hyvinvoinnille. Erityisesti suomalaisten äitien uupumus on tuoreeltaan tutkimuksessa 

tunnistettu ilmiö, joka liittyy pääosin vanhempien kokemiin yhteiskunnallisiin ja itse 

itselleen asettamiin korkeisiin vanhemmuuden standardeihin. Vanhemmuuden 

uupumus, joka eroaa ilmiönä esimerkiksi työuupumuksesta, tunnistettiin 

Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -hankessa, joka on toteutettu 

osana 42 maasta koostuvaa kansainvälistä International Investigation of Parental 

Burnout (IIPB) -tutkimuskonsortiota.  

 

VoiKu-hankkeen tutkijat Matilda Sorkkila ja Kaisa Aunola (2020) ovat tutkineet 

suomalaisten vanhempien uupumuksen riskitekijöitä ja havaitsivat perfektionismin 

merkittäväksi tekijäksi uupumukselle. Tutkimus käsitteli perfektionismia Hewittia ja 

Flettia (1991) mukaillen kaksijakoisesti sosiaalisesti ja itseään kohdistuvan 

perfektionismin käsittein. Yhteiskunnallisesti määrätyn perfektionismin he määrittelivät 

tutkimuksessaan vanhemman uskomukseksi, jonka mukaan muut asettavat korkeita tai 

epärealistisia standardeja vanhemmuudelle, joiden täyttäminen on ehtona muiden 

hyväksynnän saamiselle. Sorkkila ja Aunola havaitsivat, että loppuunpalamisen ja 

sosiaalisesti määrätyn perfektionismin suhde vahvistui lisää, kun vanhemmat ilmoittivat 

myös korkeasta itsekeskeisestä perfektionismista. Itseen suuntautuvaa perfektionismia 

luonnehtii vanhemman todella korkeat standardit itseään kohtaan ja kova itsekritiikki.  

2.3 Digitaalisen vanhemmuuden ilmiöt ja käsitteet 

 

Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä puhutaan yhä enemmän termeillä, jotka 

sisältävät adjektiivin “digitaalisuus”. Miksi emme puhu vain vanhemmuudesta? Sen 

lisäksi että digitaalisuuden adjektiivi on useissa asiamerkityksissään tarpeeton ja 

epätarkka, sillä on myös normatiiviset tarkoitusperät. Eri tasoiset käsitteet kuten 

digitaalinen kansalaisuus, digitaaliset oikeudet tai digitaalinen lukutaito ovat 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-019-01607-1#ref-CR19
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normatiivisia kehyksiä siinä mielessä, että ne tuottavat tilan muutokselle, jossa eri 

yhteiskunnan voivat kehittää toimijuuttaan niin, että toimijuus mahdollistuu myös 

medioituneessa yhteiskunnassa. (Pangrazio & Sefton-Green 2021, 15.) Tässä 

tutkielmassa käsite digitaalinen vanhemmuus siten avaa hallinnan ja siihen kytkeytyvien 

kulttuuristen normien tarkastelun tilan, jossa medioitunutta toimijuutta parannetaan 

kohti jotakin parempaa vanhemmuutta.  

 

Giovanna Mascheroni, Cristina Ponte ja Ana Jorge (2018) ovat koostaneet erilaisia 

digitaalisen vanhemmuuden ja kasvatuksen tutkimuksia toimittamassaan julkaisussa 

“Digital Parenting. The Challenges for Families in the Digital Age”. Sen määritelmän 

mukaan digitaalinen vanhemmuus on monimerkityksellinen käsite, joka tavanomaisesti 

liitetään vanhempien tapoihin kontrolloida lastensa suhdetta digitaaliseen mediaan. 

Tutkijat ovat 2010-luvun lopulla soveltaneet käsitettä myös vanhemmuuden 

medioitumisen näkökulmasta. Mukaillen Sonia Livingstonen (2009) määritelmää, 

medioituminen määritellään tutkielmassa metaprosessiksi, jossa arkiset käytännöt ja 

sosiaaliset suhteet muovautuvat historiallisesti niitä välittävien teknologioiden tai 

mediaorganisaatioiden kautta. Vanhemmuuden medioituminen ymmärretään tässä 

tutkielmassa “heikkona medioitumisena” eli yhtenä vanhemmuuden muutosta ajavana 

tekijänä muiden yhteiskunnallisten ja kulttuuristen kehityskulkujen ohella (Hepp 2009). 

 

Kun mediatutkijat tarkastelevat vanhemmuuden medioitumista, he tarkastelevat silloin 

lapsen sijaan vanhempien sosiaalisen median käyttöä ja kuinka vanhemmat sisällyttävät 

digitaalisen median osaksi arjen toimintaa, luoden uusia vanhemmuuden käytäntöjä, 

jotka synnyttävät uudenlaisia vanhemmuuden ja kasvatuksen muotoja. Tutkijat ovat 

myös kiinnittäneet erityisesti huomiota siihen, kuinka digitaalisen median merkitys on 

kasvanut vanhemmuuden toteuttamisessa. (Mascheroni, Ponte & Jorge, 2018). 

Digitaalista vanhemmuutta lähestytään tässä tutkielmassa avoimena käsitteenä, jota 

rakennetaan usean yhteiskunnallisen verkostotoimijan kesken ja eri merkityksissä. 

2.3.1 Digitaalinen vanhemmuus ja mediakasvatus 

 

Digitaalista vanhemmuutta on yleisemmin käsitelty vanhemman mediakasvattajuuden 

kautta. Livingstone ja Blum-Ross (2020) kuvaavat laajalla etnografisen tutkimuksen 

pohjalta nykyvanhemmuuden arkielämän kokemuksia ja kiteyttävät vanhempien 
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kasvatustyylien rakentuvan teknologiaan kohdistuvien pelkojen ja toiveiden täyttämässä 

maailmassa. He haastavat myytin vanhemmista, jotka laiminlyövät roolinsa 

madiakasvattajana erotellen kolme erilaista digitaalisen vanhemmuuden genreä: 

omaksuva (embrace), tasapainoileva (balance) ja vastustava (resist). Nämä 

vanhemmuuden genret sisältävät hyvin erilaisia käytäntöjä, arvoja ja tulevaisuuden 

kuvitelmia, joiden avulla vanhemmat hallinnoivat rooliaan mediakasvattajina 

arkielämässään. 

 

Digitaalisen median vaikutuksia pieniin lapsiin on tutkimuksissa lähestytty 

tavanomaisesti ruutuajan kautta, joka on osoittautunut varsin ongelmalliseksi 

lähestymistavaksi mediakasvatukseen. Lauri Hietajärvi (2021) muistuttaa, kuinka 

pienten lasten ruutuaikasuositukset ovat lähtökohtaisin perustuneet American Academy 

of Pediatricsin (AAP), jotka eivät suositte ruutuaikaa ollenkaan alle kaksivuotiaille. 

Alunperin nämä suositukset eivät ole perustuneet tutkimukseen, vaan pikemminkin 

helppoon muistettavuuteen. Sittemmin suosituksia lasten ruutuajasta on mukautettu 

lasten ja nuorten muiden toiminnan ulottuvuuksien kuten hyvinvoinnin ja lapsen 

kehityksen kanssa. Hietajärvi arvioi ruutuaikaa ilmiönä kriittisesti ja kuinka  

mustavalkoinen keskustelu ruutuajasta neuvolassa saattaakin nostattaa eripuraa perheen 

sisällä, jossa ruutuaika nousee kokonaisvaltaisessa mediakäytössä suurimmaksi 

huoleksi. (Mts. 36-38.) Ruutuaika tarjoaa hyvän esimerkin siitä, kuinka vähän 

mediakasvatuksen ammattilaisilla on vankkaa ja pitkittäisaineistoihin pohjautuvaa 

tutkimustietoa käytettävissä nopeasti kehittyvän teknologian vaikutuksista lapsiin. Ja 

toisaalta, kuinka paljon erilaiset suositellut käytännöt voivat vaikuttaa perheen sisäiseen 

dynamiikkaan. 

 

Vanhempien lisäksi mediakasvatuksen toteuttajiksi lukeutuvat suomalaisessa 

mediakasvatuspolitiikassa erilaiset kasvatuksen ammattilaiset ja kasvatusinstituutiot. 

Mediakasvatus on kasvattanut merkitystään Suomessa 2000-luvun aikana sen 

valjastuessa osaksi suomalaista mediakasvatuspolitiikkaa. Käsitteenä mediakasvatus on 

siten liittynyt usein juuri lasten ja nuorten kasvattamiseen digitalisoituneessa 

yhteiskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön mediakasvatuksen asiakirjat vuosina 

1999-2013 vastuullistavat vanhempia vetoamalla “hyvään vanhemmuuteen”, kun taas 

muiden toimijoiden odotetaan verkostoituvan ja jakavan tietoa keskenään hyvän 

mediakasvattajuuden saavuttamiseksi ja vajavaisten vanhempien tukemiseksi. (Uusitalo 
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2016, 79-78.) Uusitalon mukaan mediakasvatuspolitiikan asiakirjoissa vanhempien 

ohjaus nähdään tarpeellisena ja sen toteutuminen tulisi tapahtua erilaisten 

kasvatusinstituutioiden kautta. Suomalainen mediakasvatuspolitiikka asettuu siten 

normittamaan hyvää vanhemmuutta sekä samanaikaisesti lujittamaan vanhempien 

sidettä erilaisiin kasvatusinstituutioihin. (Mt. 84.) 

2.3.2 Medioituva vanhemmuus ja sharenting-käytännöt 

 

Digitaalisen vanhemmuuden tutkimukset, joissa digitaalista vanhemmuutta käsitellään 

medioituvan vanhemmuuden näkökulmasta, ovat keskittyneet tarkastelemaan laajalti 

vanhempien sharenting-käytäntöjä. Sharenting terminä juontaa englanninkielisistä 

sanoista parent ja sharing eli vanhempi ja jakaminen. Se tarkoittaa vanhemman tapaa 

jakaa kuvia tai tietoja lapsestaan. Se tarkoittaa siten myös vanhemman jakamia 

representaatioita omasta vanhemmuudestaan tai lapsistaan sosiaalisen median alustalla 

(Blum-Ross & Livingstone 2017, 110) Termin syntyjuuret ovat yhdysvaltalaismediassa, 

josta se on omaksuttu myös laajasti sosiaalisen median tutkijoiden käyttöön. Sharenting 

käytäntönä nähdään juontavan historiallisesti perhevalokuvauksen ja perhealbumien 

traditiosta (Kallio 2021, 52.) Tyypilliset perhevalokuvauksen traditiot ovat siirtyneet 

verkkoon ja kuten myös aikaisemmin, perhevalokuvien määrä on suurimmillaan odotus- 

ja vauva-aikana sekä elämäntilanteessa, jossa tullaan ensikertaa vanhemmaksi.(Kumar 

& Schoenebeck, 2015, 1302). Sharenting ei ole globaali ilmiö, vaan se keskittyy 

pohjoiselle pallonpuoliskon maihin, jossa teknologiaa on paljon saatavilla. Se on lisäksi 

vahvasti sukupuolittunutta ja äidit ovat tämän vuoksi useimmat sharenting-tutkimukset 

keskittyvät vain äitien jakamiseen. (ks esim Cino & Formenti 2021.) 

 

Sosiaalisen median tutkimuksessa sharenting-käsitteenä liitetään toisiinsa linkittyviin 

tutkimuskeskusteluihin äidin portinvartujuudesta vauvansa yksityisyyden hallinnoijana 

(Chalklen & Anderson 2017) lapsen datafikaatiosta (Lupton & Williamson 2017; Siibak 

2019; Mascheroni 2020) digitaalisesta ja ideologisesta jalanjäljestä (Kallio 2021) ja 

tämän myötä myös vanhemman digitaalisesta lukutaidosta (Keen 2020). Lisäksi 

sharenting-käsite nivoutuu keskusteluun vanhemman ristiriitaisista tarpeista toteuttaa 

sekä itseään että hyvää vanhemmuutta alustalla (Blum-Ross & Livingstone 2017; 

Damkjaer 2018; Siibak 2019). Sharenting käytäntönä kytkeytyy myös uudenlaisiin 

poliittiseen äitiyden ja verkkoaktivismin ilmiöihin, jonka emansipaatioon on 
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tutkimuksessa suhtauduttu myös varauksella (ks esim Lehto, M. 2020). Sharenting 

nähdään myös alustaan ja verkottuneen vanhemmuuskulttuuriin sitouttavana 

affektiivisena käytäntönä (Lehto & Paasonen 2021).  

Medioituvan vanhemmuuden ja sharenting-ilmiön tutkimuksissa lähtökohtana on usein 

ristiriita, jossa vanhemman rooli lapsensa yksityisyyden portinvartijana risteää 

vanhemman sharenting-käytäntöjen kanssa. Ilmiötä on lähestytty myös äitibloggareiden 

näkökulmasta ja heidän tavoistaan hallinnoida blogissa esiintyviä äitiyden 

representaatioita suhteessa lapsensa yksityisyyteen (Blum-Ross & Livingstone 2017) 

Suomessa on myös tutkittu äitibloggareiden sharenting-ilmiötä ja lasten kasvokuvien 

hallinnointia promootiokulttuurien näkökulmasta (Kallio 2021). 

 

Tutkimuksissa on pyritty selvittämään vanhempien motiiveja lastensa kuvien ja tietojen 

jakamiseen. Vanhempien paineet jakamiselle saattavat tulla myös lähipiiriltä, kuten 

isovanhemmilta tai ystäviltä, jotka haluavat osallistua lapsen kasvun seuraamiseen 

(Leaver 2020). Facebookin odottavien tai pienten lasten vanhempien vertaisryhmissä 

viestiminen tapahtuu erityisesti vertaisryhmälle eli saman ikäisten vauvojen 

vanhemmille. Vertaisryhmään suuntautuvissa ryhmissä lapsesta jakaminen voi toimia 

vanhemman ilmaisuna vanhemmuudelle omistautuneisuutena erilaisten hauskojen, 

vetoavien ja esteettisten julkaisujen muodossa (Damkjaer 2018, 214). Kuvien jakaminen 

Facebookissa on erityisesti tuoreille äideille tapa saada esittää ja saada vahvistusta 

“hyvän äitiyden” esityksilleen. (Kumar & Schoenebeck 2015.) 

 

Lisäksi yksilöiden kokemien tunteiden eli affektien tarkastelu on noussut sosiaalisen 

median tutkimuksessa mielenkiinnon kohteeksi, kun halutaan ymmärtää käyttäjien 

sitoutumista alustalle. On havaittu, että muiden Facebook-käyttäjien tykkäykset omien 

lasten kuvissa aiheuttavat suuria tunteita, jotka edustavat niin yhteyttä läheisiin 

ihmissuhteisiin ja vanhemmuuden sosiaaliseen hyväksyntään (Demozzi & 

Subrahmanyam, 2020). Sosiaalisen median keskustelut vanhemmuudesta ja kohtaamiset 

vertaisten kanssa voivat synnyttää äideissä monitahoisia affekteja, jotka luovat 

intensiivisen kokemuksen, joka sitouttaa vanhempaa sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi 

vanhemmuuden keskusteluissa intensiteettiä yksilölle voi luoda ilo, joka ilmaantuu 

ärsytyksen tunteiden keskellä. Ahdistus syntyy taas kehollisissa kokemuksissa, joissa 
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jumiutumisen ja vetovoimaisuuden tilat vuorottelevat, sekä tylsistyttäen että elävöittäen. 

(Lehto & Paasonen 2021, 823.) 

2.3.3 Vanhempien sosiaalisen median dilemmat ja hallinnan strategiat 

 

Australialaisäitien haastattelututkimuksessa (Chalklen & Anderson 2017, 9) havaittiin, 

kuinka Facebookissa julkaisevat äidit olivat huolestuneita alustan yksityisyydestä, mutta 

samanaikaisesti kokivat ryhmien tuoman ilon, informaation ja käyttömahdollisuuksien 

ylittävän jakamisen haitat. Tutkimuksen äideistä 78% koki Facebookin yksityisyyden 

ongelmat huolestuttavaksi ja jopa 85% piti Facebookia addikoivana. Äidit ovat 

huolissaan lapsensa digitaalista jalanjäljistä, mutta sharenting-käytäntöjen tapa tuoda 

vahvistusta hyvän äitiyden esityksille, koettiin ajoittain ylittävän jakamiseen liittyvät 

huolet. (Kumar & Schoenebeck, 2015, 1302) Tasapainoilu sosiaalisen median 

tarjoamien mahdollisuuksien ja sen tuomien potentiaalisten negatiivisten tai 

tarkoittamattomien vaikutusten välillä on haastavaa vanhemmille. Vanhemmat voivat 

tuntea itsensä neuvottomaksi tässä tasapainoilussa, sillä uuden teknologian kyydissä 

heitä eivät ohjaa vakiintuneet käytännöt, pitkäaikaiset perinteet tai edes kokemus, johon 

vanhempi voisi uudessa mediaympäristössä tukeutua. (Bucht & Ohlsson, 7.)  

Raskaana olevat äidit ovat esimerkiksi pyrkineet kyseenalaistamaan ja selventämään 

sosiaalisessa mediassa olevia raskauden representoimisen normeja keskustellen 

huolistaan sosiaalisen median ulkopuolisilla äitien verkkofoorumeilla. On kyse 

sosiaalisen median dilemmoista eli vanhempien tavasta pohtia jakamisen hyötyjä ja 

haittoja sekä tapoja ennen raskauden medioimista alustalla. (Cino & Formenti 2021.) Ne 

syntyvät tilanteissa, joissa vanhemman toimijuus on heikkoa suhteessa hänelle 

asetettuun rooliinsa lapsensa digitaalisten jalanjälkien portinvartijana. Sosiaalisen 

median dilemmoihin vaikuttaa myös lapsen ikä ja erilaiset käsitykset vauvan 

yksityisyydestä. Vanhemmuudestaan blogia pitäneiden vanhempien haastatteluissa on 

tullut esiin, kuinka vauvan kasvaminen tiedostavaksi lapseksi on kuljettanut vanhemmat 

epämukavaan tilanteeseen, jossa lasten rajojen kunnioittaminen, blogille ja sen lukijoille 

omistautumisen ristiriita on kasvanut lapsen kasvaessa. (Blum-Ross & Livingstone 

2017, 117.)  
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Lisäksi tutkijat pohtivat, että kyse myös vanhemman digitaalisista taidoista, kuten 

esimerkiksi ymmärryksestä alustan yksityisyydestä sosiaalisesta tai teknologisesta 

näkökulmasta (Keen 2020). Kun tarkastellaan yksityisyyttä sosiaalisesta näkökulmasta, 

vanhemmat joutuvat elämään kontekstin hajoamisen ilmiön epävarmuuden kanssa, joka 

tapahtuu kommunikoinnin yleisön ollessa suuri, erilainen sekä vaikeasti kuviteltava. 

(Boyd 2008.) Esimerkiksi Renee Barnesin ja Anna Potterin (2020, 10) pilotoivassa 

tutkimuksessa saatiin havaintoja siitä, kuinka useat vanhemmat eivät kyenneet 

hahmottamaan heidän julkaisemien lastensa kuvien tai tietojen yleisöä sosiaalisessa 

mediassa. Tietyssä asiayhteydessä julkaistu hauska kuva tai tarina lapsesta voi yllättäen 

saada uudenlaisia merkityksiä toisessa kontekstissa. Lisäksi vanhempien julkaisemien 

kuvien, tietojen ja videoiden potentiaalinen pitkäikäisyys johtaa tilanteeseen, jossa ne 

voivat seurata lasta läpi elämän ja saada erilaisia merkityksiä, riippuen missä 

kontekstissa niitä luetaan. (Damkjaert 2018, 214). Vanhempien medialukutaidon 

puuttuminen, mutta yhtäällä myös sosiaalisen median teknologisen ympäristön 

hahmottamisen haasteet voivat siten lisätä sosiaalisen median dilemmoja.  

Australialaistutkimuksen (Chalklen & Anderson 2017, 6) haastateltujen äitien huolet 

yksityisyydestä olivat institutionaalisia sekä sosiaalisia. Facebookin 

yksityisyysasetukset koettiin sekaviksi ja niiden toimivuutta epäiltiin. Huolia nostatti 

myös sisällön omistajuus ja toisten ihmisten mahdollisuus jakaa sisältöä, jonka 

alkuperäinen omistaja ei olisi halunnut leviävän. Huolia nostattivat myös 

henkilökohtaisen datan kerääminen ja sen käyttö markkinointiin sekä lapsen 

digitaalinen jalanjälki. Sosiaalisiin huoliin lukeutui pelko muiden käyttäjien vakoilusta 

tai kiusaamisesta. Huolet tiedon väärinkäytön riskistä perheenjäsenen, tuttavan, 

työkaverin tai tulevan työnantajan taholta nousivat myös esiin tutkimuksessa. 

Vanhemmat ovat kehittäneet erilaisia strategioita, joilla he hallinnoivat avoimuutta ja 

yksityisyyttä alustalla. Valtaosa australailaisäitien tutkimuksen haastateltavista kertoi, 

että lapsesta julkaisemisesta koettu mielihyvä sekä sosiaalisen ja terveysinformaation 

saamisen hyödyt ylittävät usein yksityisyydelle koetut haitat. Yksityisyyden huolet 

koskettivat erityisesti sisältöä, jota jaettiin lapsesta. Tämän ristiriitaisen tilan 

seurauksena äidit olivat kehittäneet itselleen erilaisia avoimuuden ja yksityisyyden 

neuvottelun strategioita. Erilaisia avoimuuden-yksityisyyden strategisia 

neuvotteluasemia tunnistettiin tutkimuksessa kolme: aktiiviset käyttäjät, aidalla istujat, 
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suojelevat käyttäjät. Toisin kuin muilla käyttäjillä, aidalla istujilla ei ollut ennalta 

asetettuja sääntöjä lasten kuvien julkaisuun tai julkaisemattomuuteen, vaan päätös 

julkaisusta tehtiin tilannekohtaisesti. Useimmat suojelevat käyttäjät taas olivat kriittisiä 

siinä, kuinka muut käyttäjät etsivät terveystietoja Facebook-ryhmistä, kun taas aktiiviset 

käyttäjät hyödynsivät terveysongelmia käsitteleviä Facebook-ryhmiä moninaisen tiedon 

saamiseksi. (Chalklen & Anderson 2017, 7-9.) 

Tanskalaisten vanhempien sharenting-käytäntöjä tutkinut Maja Damkjaert (2018, 209) 

taas täydentää, että vanhempien erilaiset sharenting-käytännöt syntyvät usein 

rationaalisen päätöksenteon sijaan vanhemman ristiriidassa olevien sosiaalisten, työn, 

perhe-elämän, itsensä toteuttamisen sekä hyvän vanhemmuuden tarpeista. Nämä 

vanhempien tarpeet kytkeytyvät erilaisiin arvoihin, neuvotteluihin, uskomuksiin ja 

tunteisiin. Yksilön näkökulmasta syyt lasten kuvien ja tietojen jakamiselle sosiaalisessa 

mediassa ovat moninaisia. 

Sosiaalisen median dilemmat kertovat myös jännitteestä, joka syntyy vanhemman 

identiteetin suhteen, jossa rooli omana itsenään ja vanhempana menevät sekaisin. 

Vanhemman relationaalinen minä toimii vanhemmuuden roolina, johon kasvetaan 

pikkuhiljaa ja joka rakentuu suhteessa lapsiin, perheeseen ja yhteisöön eri tavoin kuin 

ennen raskautta. Jännite vanhemman individualistisen minän (individual self) ja 

relationaalisen minän (relational self) välillä ei ole uusi, vaan on ollut olemassa ennen 

sosiaalisen mediaa. Ennen sosiaalista mediaa tai sharenting-keskustelua tämä jännite ei 

ole ollut yhtä näkyvä, sillä tämän relationaalisen minän vanhemmuuden representaatiot 

eivät ole aikaisemmin törmänneet lasten digitaalisten oikeuksien kanssa. 

Vanhemmuuden relationaalinen minä alustalla tarkoittaa siten aina ristiriitaa: 

jonkinlaisen (potentiaalisesti vahingoittavan) tiedon julkaisemista lapsestaan, vaikkakin 

juuri vanhempina heidän tulisi olla lapsen ensisijaisia yksityisyyden varjelijoita. (Blum-

Ross & Livingstone 2017, 111.) Tätä ambivalenssia on kasvattanut eittämättä myös se, 

että äitiyden rooleja ja asemia on nykyisin enemmän. Yksilön vanhemmuus rakentuu 

aina suhteessa lapseen, mutta sosiaalisen median ryhmissä vanhempi voi 

samanaikaisesti rakentaa suhdetta myös toisiin vanhempiin ja yhteisöön, jotka toimivat 

vanhemmuuden representaatioiden ja vertaistuen yleisönä. (Mt. 121.)  

 



21 
 

Sosiaalisen median dilemmojen kehittymiseen vaikuttaa eittämättä myös se, että 

julkisuuden ja yksityisyyden normit ovat murroksessa. Erilaiset perinteisen media ja 

erilaiset hybridimedian muodot voivat edistää myös julkisuuden ja yksityisyyden 

normien muutosta. Esimerkiksi yksityishenkilöiden lapsiarkea käsittelevät tosi-tv-

ohjelmat ja niistä käydyt tunteikkaat twitter-keskustelut ovat suhteellisen tuore 

ohjelmaformaatti, joiden riskiksi voidaan käsittää yksityisyyttä ja siihen tungettelua 

koskevien normien lieventymistä (Bessant 2014.)  

2.3.4 Lapsen datafikaatio 

 

Tässä tutkielmassa Facebookin vertaisyhteisöt asemoidaan osaksi sosiaalisen median 

kytköksistä ja alustaistunutta infrastruktuuria, jonka toiminnot muotoilevat 

kommunikaatiota alustalla. Vanhemmille muotoillut vertaisyhteisöt herättävät 

uudenlaisia kysymyksiä niin vanhemmuuden kuin lapsuuden datafikaation vaikutuksista 

tulevaisuudessa. Samanaikaisesti on huomioitava, että uuden median (new media) ja 

internetin vaikutukset lasten elämän ovat olleet yhtälailla suurten odotusten kuin myös 

huolien ja pelkojen värittämiä. Lapset ovat haluttu nähdä erilaisissa teknologisissa 

diskursseissa teknologisina edelläkävijöinä sekä samanaikaisesti kaikista 

vahingollisimman aseman omaavina teknologian kehityksen uhreina. Ja toisaalta, lasten 

tarkastelu uuden median kontekstissa voidaan nähdä myös mahdollisuutena tarkastella 

uuden median eri näkökulmia laaja-alaisesti. (Buckingham 2006, 75.) 

 

Tutkimuskirjallisuudessa esiintyy useita huolia liittyen lasten datajälkiin, mutta pitkälle 

tulevaisuuteen virittäytymisen myötä ne yhä varsin hypoteettisia. Esimerkiksi voidaan 

pohtia, kuinka jo kohdusta asti kerättyä dataa voidaan hyödyntää ennakoivan 

analytiikan avulla, jonka myötä on mahdollista järjestellä tai rajoittaa lapsen pääsyä 

resursseihin tai mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Data voi siten seurata lasta 

aikuisuuteen ja vaikuttaa eri elämänvaiheissa kuten koulutukseen pääsyn, 

työllistymiseen, terveys- tai rahoituspalveluiden osalta. (Mascheroni 2018, 519.)  

 

Sosiaalisen median lisäksi lapsen ja lapsuuden datafikaation tutkimuksissa on tutkittu 

laajemmin teknologiaa ja lapsen datajälkiä, joita syntyy vauvan intiimin valvonnan 

kautta dataa keräävillä ja verkkoon kytkettyjen lelujen ja laitteiden kautta. Tällaisia 
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laitteita ovat esimerkiksi raskauden seurantaan suunnitelleet applikaatiot sekä pienten 

lasten valvonta- ja seurantalaitteet (Siibak 2019). Tama Leaver (2017, 4-8) havaitsi 

vauvojen digitaalisen valvonnan normalisoituneen tarkastellessaan vanhempien 

raskauden ja vauvojensa monitoroimisen käytäntöjä sekä influenssereiden tavoissa 

medioida vanhemmuuttaan. Vanhempien monitoroimisen käytännöt yhdistyivät usein 

käsityksiin hyvästä vanhemmuudesta ja hoivasta. Hänen mukaansa vanhempien 

toiminnan taustalla vaikuttaa yhdistelmä erilaisia tekijöitä: datafikaatio, jakamisen ja 

omistautumisen kautta syntyvät tunteet esimerkiksi vanhempien yhteisöissä sekä 

influenssereilta mallinnettu lapsen intiimin valvonnan malli.  

 

Valvontakulttuurin käsitteellä viitataan lapsen datafikaation tutkimuksessa kulttuuriseen 

muutokseen, jossa teknologian avulla suoritettava valvonta on normalisoitunut ja 

kotoistunut sekä muodostaa nykyisin osan arkipäiväisistä reflektoinneista siitä miten 

asiat ovat. Lisäksi se kytkeytyy osaksi erilaisia arkielämän käytäntöjä kuten esimerkiksi 

tapoihin, joilla sitoudumme sosiaaliseen mediaan. (Mascheroni 2018) Leaver (2017, 3-

8) esittää huolen, että sikiöiden ja vauvojen digitaalisen valvonnan normalisoinnista 

seuraa uudenlainen kulttuurinen ymmärrys hyvästä vanhemmuudesta ja hoivasta. 

Vauvan intiimin valvonnan tason noustessa teknologisten innovaatioiden myötä, 

käytäntöjen ulkopuolelle jättäytyvä vanhempi voi näyttäytyä vastakohtaisesti 

vastuuttomana tai poikkeuksellisena. Digitaalista vanhemmuutta ja lapsen datafikaatiota 

tutkinut sosiologi Andra Siibak (2019) näkee teknologiayhtiöiden, lehdistön, 

markkinointidiskurssien ja yhteiskunnan yleisten odotusten luoneen uuden alati 

teknologiaan kytkeytyneen “vastuullisen vanhemman” normin, joka johtaa lasten 

intiimiin datavalvontaan. 

 

Keskittyen valvontakulttuurin positiivisiin puoliin, datavalvonnan ja intiimin valvonnan 

kulttuurin voidaan käsittää synnyttäneen uuden rakastavan ja sitoutuneen vanhemman 

identiteetin, jolla voi olla lapsen kannalta merkittäviäkin hyvinvointia ja hänen läheisiä 

ihmissuhteita parantavia vaikutuksia. Lisäksi erilaiset datavalvonnan muodot voivat 

tukea (tai kriittisesti tarkastellen ohjata) vanhemman valitsemia hoivan tapoja. Deborah 

Luptonin ja Ben Williamsonin (2017, 786-787) mukaan datavalvonnan kulttuuria 

harjoittavat vanhemmat ja lapset mukautuvat siten idealisoituihin käsityksiin 

neoliberaalista yrittäjäsubjektista, joka ottaa vastuun oman ja jälkikasvunsa jatkuvasta 

hallinnoinnista ja optimoinnista. 
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2.4. Facebookin vauvaryhmät Suomessa  

Tässä kappaleessa kuvaan vanhempien vertaisryhmiä tarkastelemalla lähemmin 

Facebookin vuosittain ja kuukausittain järjestäytyneitä vauva- ja odotusajan ryhmiä. 

Kuvailen ryhmiä ja niiden kehittymistä määrällisesti Facebookin vauvaryhmistä 

keräämäni tutkielmaa taustoittavan aineiston perusteella, jotta suomalaisten 

vertaisryhmien suosio ja sen kasvu saavat oikeat mittasuhteensa. Perustan määrällisen 

kuvailuni ryhmistä Facebookin hakutoiminnon sekä Google-hakujen kautta keräämääni 

tietoihin, jonka olen tiivistänyt taulukoiksi. (Liite 1.) 

 

Yhä useampi vanhempi ja etenkin äiti, liittyy jo raskauden alkaessa vauvaryhmään eli 

vanhempien verkkoyhteisöön, jotka järjestäytyvät Facebookin alustalla kronologisesti 

kuukausittain ja vuosittain. Jos lapsen laskettu syntymäaika on kesäkuussa 2021, 

vanhemmat liittyvät esimerkiksi ryhmään kesäkuiset 2021 tai Vauva 2021. Ryhmissä 

jaetaan erilaisia kokemuksia, tietoa ja näkökulmia raskauden ja vanhemmuuden 

tuomista huolista tai onnistumisista tuhansille muille vertaisvanhemmille. Konsultoivat 

kysymykset ovat ryhmissä yleisiä, eli kysymykset siitä mikä on missäkin vaiheessa 

raskautta tai vauvavuotta normaalia, mutta myös yleisesti sosiaaliset motiivit ja omille 

valinnoille vahvistuksen saaminen motivoivat vanhempia julkaisemaan ryhmissä. 

(Damkjaert 2018.) Ylen verkkoartikkelissa (Martikainen 2021) Facebookin 

vauvaryhmiä kuvataan seuraavanlaisesti:  

“Facebookin vauvaryhmät ovat vanhempien kohtauspaikkoja, joissa kysytään 

neuvoja kaikesta raskauteen ja vauva-arkeen liittyen: vauvan kehityksestä, 

syömisestä ja syömättömyydestä, uniongelmista, kakasta ja parisuhteesta. 

Jaetaan kuvia välikausihaalareista ja sormiruokailun sotkusta. Vanhemmat ovat 

oman elämänsä kokemusasiantuntijoita jakaessaan neuvojaan lastenhoidosta. 

Facebookissa on kymmeniä vauvaryhmiä, ja yhdessä ryhmässä voi olla tuhansia 

jäseniä.” 

Keräsin taustatietoja 33:sta vauvaryhmästä, jotka ovat järjestäytyneet Facebookissa 

kuukausittain lapsen lasketun ajan mukaisesti. (Liite 1.) Tietojen keräys tapahtui vuoden 

2021 kesäkuussa. Keräsin tiedot vauvaryhmistä, jotka järjestyvät alustalla vuoden 2019 

kesäkuusta vuoden 2022 maaliskuuhun sen perusteella, että tarkasteluhetkellä 

kesäkuussa 2021 vanhimmat vauvat vanhempien vauvaryhmissä olivat kaksi vuotiaita 
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(Kesäkuiset vauva 2019). Ryhmien jäsenmäärän kasvuun vuonna 2019 suurin osa 

ryhmistä on ollut rajattu vain äideille, mutta yleistyvänä trendinä vaikuttaisi olevan se, 

että molemmat vanhemmat hyväksytään ryhmään ja ryhmätyypiksi valitaan 

vanhemmuuden ryhmätyyppi (ks liite 1). Ryhmien reilu enemmistö koostuu silti yhä 

äideistä. Vanhempien sukupuolittunut mediakäyttäytyminen globaalissa pohjoisessa 

onkin kiinnostanut tutkijoita. (Lazard 2019; Cino & Formneti 2021.) 

Kuka tahansa Facebookiin rekisteröitynyt henkilö voi perustaa ryhmän, laatia ryhmälle 

kuvauksen ja alkaa hallinnoida sen sisältöä määrittelemien sääntöjensä mukaisesti. 

Ylläpitäjä voi asettaa ryhmät yksityisiksi tai julkisiksi. Suomalaiset vanhempien 

vertaistuenryhmät ovat nykyisin aina asetettu pääsääntöisesti yksityisiksi, jolloin 

ryhmän ulkopuoliset ihmiset eivät voi nähdä ryhmien julkaisuja tai siihen kuuluvien 

jäsenien profiileja (ks Facebook a). Ryhmään liittynyt kuitenkin näkee ryhmän muiden 

jäsenten profiilit, joita voi olla tuhannesta kahteen tuhanteen. Suuri jäsenmäärä voi olla 

ongelmallinen yksityisyyden kannalta, sillä se johtaa kontekstin hajoamiseen (Boyd 

2008). Uutinen raskaudesta saatetaan esimerkiksi jakaa siten tahattomasti samaan 

aikaan vanhemmaksi tulevan työkaverin kesken, vaikka työpaikalla raskaudesta ei olisi 

vielä puhuttukaan. Ylläpitäjä voi asettaa ryhmät näkyviksi tai piilotetuiksi, joka säätelee 

ryhmien näkyvyyttä ryhmien ulkopuolisille jäsenille Facebookin haussa (Facebook b). 

Vuonna 2021 suomalaiset vauvaryhmät olivat pääsääntöisesti asetettu näkyviksi. 

Lisäksi ylläpitäjä voi kategorisoida ryhmät vanhemmuus ryhmätyypiksi, joka 

mahdollistaa ryhmäläisille erityisesti vanhemmille suunniteltuja ominaisuuksia. 

Vauvaryhmät ovat järjestäytyneet Facebookissa vuosittain sekä kuukausittain. 

Tarkastelin eri vauvaryhmiä Facebookin sekä Googlen site:-hakutoiminnoilla, yrittäen 

siten välttää yksinään personoidut ja hakukoneoptimoidut tulokset. Facebookin 

hakutoiminnolla hain hakusanoilla “vauva + vuosiluku” sekä Googlen hakutoiminnolla 

“site:www.facebook.com vauva + vuosiluku”. Jos ryhmiä oli useampi, valitsin 

tarkasteltavaksi sen missä oli eniten jäseniä. Tekemäni hakujen mukaan taulukoin 

tulokset ryhmien nimen, jäsenmäärien ja aktiivisuuden mukaisesti: 
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Taulukko 1. Facebookin vuosittain järjestyneet vauvaryhmät Suomessa 2010 - 2020 

(haettu 28.6.2021) 

Ryhmän nimi Jäsenmäärä 

Vauva 2010 95 

Vauva 2011 483 

Vauva 2012 1,200 

Vauva 2013 393 

Vauva 2014 <3 2,600 

Vauva 2017 (se 
lähes säännötön) 

3,800 

Vauva 2018 10 000 

Vauva 2019* 2,900 

Vauva 2020 11 000 

Vauva 2021 10 000 

 

Taulukosta 1 voi päätellä yhden suuremman trendin: vuosittaisten vauvaryhmien 

jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi 2020-luvun loppupuolella ja erityisesti vuoden 

2018 jälkeen. Vauvaryhmien jäsenmäärät kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, kun ryhmistä 

poistutaan esimerkiksi niiden aktiivisuuden hiipuessa vauvan kasvamisen myötä. 

Esimerkiksi vauva 2018-ryhmässä julkaistaan noin 4 julkaisua päivässä, kun taas vauva 

2021-ryhmässä ryhmässä julkaistaan noin 20 julkaisua päivässä. 

Ryhmien jäsenmäärien kasvun taustalla voidaan nähdä teknologian kehittämisen sekä 

teknologian sosiaalisen muokkaantumisen vuorovaikutteinen prosessi. Facebook muutti 

vuonna 2018 News Feed-näkymänsä algoritmia siten, että se nostaisi kaupallisten ja 

mediatalojen sisältöjen sijaan enemmän ystävien, perheen sekä ryhmien sisältöjä. 

Toimitusjohtaja Mark Zuckenbergin twitterissä julkaisun mukaisesti: “Fokusoimalla 

tuomaan ihmiset lähemmäksi toisiaan - olkoon se ystävien tai perheen kesken, tai 

tärkeiden hetkien ympärille maailmassa -  voimme auttaa varmistamaan että 

Facebookissa käytetty aika on hyvin käytettyä aikaa. - - -  Tukeutuen akateemiseen 

tutkimukseen, jonka mukaan ihmissuhteiden vahvistaminen parantaa hyvinvointiamme, 
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Facebook kääntää alustan kehityssuuntaa: sen sijaan, että käyttäjä ohjataan hänelle 

relevantin sisällön pariin, käyttäjää ohjataan “hänelle merkityksellisen sosiaalisen 

vuorovaikutuksen pariin [kirjoittajan suomentama].” (Mosseri 11.1.2018) Kuten vauvan 

syntymävuoden perusteella järjestäytyneet ryhmien käyttäjämäärien roima kasvu 

osoittaa, algoritmin muutoksella on ollut vaikutusta vanhempien ja erityisesti äitien 

mediankäyttötapoihin Suomessa. Facebook on tämän jälkeen kehittänyt ryhmätoimintoa 

nyt myös erityisesti vanhemmille, kilpaillen alustatalouden muiden toimijoiden kanssa 

juuri vanhempien sitoutumisesta alustalle. 

Vauvaryhmien ilmiön suosiota vuonna 2020 synnyttäneiden vanhempien joukossa 

voidaan karkeasti arvioida, kun lasketaan vuonna 2020 synnyttäneiden määrä (46 103) 

(Tilastokeskus 2020) ja ryhmien jäsenten yhteenlaskettu lukumäärä vuonna 2020 (21 

371). Näiden lukujen valossa jopa noin 46% synnyttäneistä vuonna 2020 kuului 

Facebookin kuukausittain järjestyvään vauvaryhmään. Vaikka luku onkin vain suuntaa 

antava, eikä ota huomioon esimerkiksi ryhmissä olevaa toista vanhempaa, ulkomailla 

synnyttäneitä tai heitä, jotka ovat synnyttäneet vuonna 2020 kaksi kertaa, se indikoi 

vanhemmuuden medioitumisen yleisyyttä Suomessa. Se antaa perusteita vanhempien 

vertaisryhmien tutkimiselle ja vanhemmuuden medioitumisen laajemmalle tutkimiselle 

ja kehitys tulee mielestäni huomioida nykyisin erityisesti varhaisen vanhemmuuden tai 

äitiyden tutkimuksissa. Samanaikaisesti on muistettava, että vain pieni osa ryhmien 

vanhemmista on aktiivisia keskusteluiden aloittajia tai kommentoijia, vaan valtaosa 

vanhemmista ottaa osaa keskusteluihin satunnaisesti tai tyytyy sivustakatsojan rooliin 

(Chalcklen & Anderson 2017). 

2.5 Yhteenveto 

Kirjallisuuskatsaus vanhemmuuteen dataistuneessa yhteiskunnassa syventää 

ymmärrystä erilaisista vanhempaa ympäröivästä jännitteisestä hallinnasta ja odotuksista. 

Käsitteenä digitaalinen vanhemmuus ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan sen hallinta 

rakentuu erilaisten vanhemmuuden kulttuuristen odotusten, ideologioiden, 

perhekäsitysten sekä sukupuolittuneiden perhevalokuvien käytäntöjen perustalle. 

Käsitteen käyttöönottoa edeltää myös hegemoninen käsitys perhepoliittisesta 

hallinnallisuudesta, jossa perheiden tarpeet ovat moninaistuneet ja siten vanhemman 

vastuuta lasten kasvatuksesta on haluttu kasvattaa julkisen talouden kustannusten 
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hillitsemiseksi. Vanhemman itseohjautuvuuden ideaalin voidaan sanoa syntyneen siten 

jo ennen “digitaalista vanhemmuutta”. 

 

Digitaalinen vanhemmuus, ymmärrettynä niin vanhemman mediakasvattajuuden tai 

vanhemmuuden medioitumisen kautta, on haastanut vanhempien toimijuutta 

teknologian kyllästämässä arkisessa ympäristössä uusilla tavoilla. Tämä ilmenee niin 

vanhempien erilaisina sosiaalisen median dilemmoina sekä teknologian tarjoamilla 

uusilla vanhemmuuden käytännöillä, joita ympäröivät samanaikaiset huolien ja 

mahdollisuuksien sekä hyvän ja huonon vanhemmuuden diskurssit. Samanaikaisesti 

Suomessakin suosituiksi nousseita Facebookin vertaisryhmiä hyödyntävät vanhemmat 

altistuvat suurelle tiedon määrälle ja alustalla näkyväksi saatetulle keskinäiselle 

arvostelulle. Seuraavassa kappaleessa esittelen työn teoreettisen viitekehyksen, jonka 

avulla tutkielma asettuu tutkimaan digitaalisen vanhemmuuden ihanteita ja hallintaa.  
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3. Michel Foucault’n hallinnan analyysi 

 

Tässä luvussa esitellään Michel Foucault’n teoretisoima hallinnan analyysin viitekehys. 

Edeltävässä kirjallisuusluvussa on jo käsitelty tutkimuksen lähtökohtia laajalti, kuten 

digitaalisen vanhemmuutta avoimena käsitteenä tai sosiaalista mediaa 

infrastrukturoituneena alustana. Hallinnan analyysin viitekehys avaa tutkielman 

analyyttista viitekehystä eli sitä, miten valta ymmärretään ja miten sitä tutkitaan 

tutkielman kontekstissa. Luvun lopuksi teoreettisen viitekehyksen käsitteet 

operationalisoidaan ja siten tarkennetaan, kuinka hallinnan analyysin avulla voidaan 

vastata tutkielman tutkimuskysymyksiin. 

3.1 Hallinnan analyysin teoria ja minätekniikat 

 

Tässä kappaleessa esittelen hallinnan analyysin ja sen minätekniikoiden teoreettisen 

viitekehyksen, joka perustuu Michel Foucault’n teoretisoimaan käsitykseen subjekteista 

ja hallinnasta. Foucault on poststrukturalistisen teoriaperinteen uranuurtaja ja hänen 

filosofiansa on käsitellyt vallan, tiedon ja subjektin yhteenkietoutumista. Foucault’n 

tuotanto jaetaan usein kahteen vaiheeseen: tiedonarkealogiseen varhaistuotantoon ja 

1970-luvulta alkaneeseen vallan genealogiseen aikakauteen. Tiedonarkealogisella 

aikakaudella hänen kiinnostuksensa kohdistui hahmoihin ja rajoihin, jotka järjestelivät 

todellisuutta. Myöhemmässä tuotannossaan hän korosti enemmän valtaa ja sen 

käytäntöjä järjestää alkuperäistä diskurssia. Nietzschen genealogiasta vaikutteita saanut 

Foucault painotti myöhäistuotannossaan erityisesti tieteellisen tiedon ja sosiaalisen 

vallan suhteita. (Husa 1995.) 

 

Sosiologit Nicolas Rose ja Peter Miller sekä Mitchell Dean ovat Foucault’n kuoleman 

jälkeen kehittäneet hallinnan analyysia edelleen. Nykyisin hallinnan analyysi tarjoaa 

tutkimuskäsitteistön, jonka avulla voidaan tutkia sitä hallinnan tapaa, joka ylläpitää 

diskurssia ja kysyä “missä muodoissa, mitä kanavia pitkin ja mitä diskursseja seuraillen 

valta pääsee tunkeutumaan kaikkein hienosyisimpiin ja yksilöllisimpiin 

käyttäytymismuotoihin” (Foucault 2010, 19). Hallinnan analyysin avulla on sittemmin 

tutkittu laajalti erilaisia sosiaalisen median käytäntöjä kuten esimerkiksi yksityisyyden 
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hallinnan käytäntöjä Facebookin ja big-datan aikakaudella (Hull 2015) tai 

sukupuolittuneita sharenting-käytäntöjä (Lazard ym 2019).  

 

Esittelen seuraavaksi tutkielman tutkimusmetodologiset käsitteet: hallintavalta, subjekti, 

minäntekniikat ja ihannesubjektiviteetit. Tämän jälkeen esitän keskeisiä tarkastelun 

näkökohtia ja niiden käsittelyä tässä tutkielmassa, jossa hallinnan analyysin teoreettista 

viitekehystä sovelletaan dataistuneen yhteiskunnan kontekstiin. 

 

Hallintavallan käsite (governmentality) juontuu foucault’laisesta valtakäsityksestä, joka 

perustuu liberalismille ominaiseen tapaan hallita vapauden kautta. (Rose 1999, 62; Dean 

2010, 21; Kaisto & Pyykkönen 2010, 11) Se eroaa perinteisestä poliittisen vallan 

analyysista siten, että valtion byrokraattiseen ja yksinapaisen hegemonisen hallinnan 

sijaan, se tarkastelee useamman toimijan verkostomaista valtaa, jotka tuottavat 

tietynlaista hallinnallisuutta. (Rose 1999, 18-19.) Suomalaista hallinnan analyysin 

tutkimusta koostaneet Jani Kaisto ja Miikka Pyykkönen (2010, 11) kuvailevatkin 

hallintavallan perustuvan yksilön itseohjautuvuuteen ja eroavan siten pakottavasta 

vallasta. Ollakseen tehokasta, hallintavallan tulee siten olla myös yksilöivää. Tämän 

vuoksi hallinnan kohteena olevien yksilöiden tulisi siten ymmärtää itsensä esimerkiksi 

vanhempina, jotka tunnistavat vastuunsa tässä itseään koskevassa kategoriassa.  

 

Subjekti eli tässä tutkielmassa odottava tai 0-2 -vuotiaan lapsen vanhempi, on hallinnan 

analyysissa avoin käsite, joka muotoutuu aina tarkastellun kontekstin ja siinä 

tarkasteltavan hallintavallan mukaisesti. Sillä tarkoitetaan kuitenkin väljästi erilaisia 

minuuksia, persoonia, toimijoita, agentteja tai identiteettejä, jotka samanaikaisesti 

synnyttävät ja vetävät puoleensa erilaisia hallinnan käytäntöjä sekä samanaikaisesti 

muotoutuvat hallinnan käytännöissä. (Kaisto & Pyykkönen 2010, 17.) Subjekti on siten 

perustaltaan kahtalainen: se rakentuu subjektiin kohistuvan ulkoisen ja itsensä hallinnan 

käytännöissä. Subjektivaatio rakentaa subjektia tai yhteisöä itsen hallinnan ja itsensä 

tuntemisen käytäntöjen kautta. (Kaisto & Pyykkönen 2010, 17) 

 

Hallintavallan tapoja, käytäntöjä tai mekanismeja kutsutaan hallinnan analyysin 

perinteessä tekniikoiksi tai teknologioiksi. (Foucault 2010, 19). Teknologioiden avulla 

yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminta tulee ymmärretyksi ja säädellyksi 

suhteessa jonkin autkoriteettivallan kriteeristöön. Tekniikat voivat olla siten 
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arkkitehtonisia, laillisia, taloudellisia, hallinnollisia tai tuomitsevia voimia. (Rose & 

Miller 1992, 281 ). Foucault’n lähtökohtaisena kiinnostuksena ei ole ollut niinkään 

tutkia valtaa ilmiönä, vaan kuinka valta operoi subjektia ulkoapäin, kuinka se pilkkoo 

subjektia sisältä tai suhteessa muihin. Hän keskittyi tarkastelemaan subjektia 

seksuaalisuuden sosiaalisessa kentällä ja kuinka tässä kontekstissa ihmiset rakentavat 

subjektiutensa. (Foucault 1982, 777-778.) Tutkiessaan seksuaalisuutta, Foucault ei 

tutkinut moraalisen käyttäytymisen historiaa, vaan pikemminkin eettisyyden ja 

esteettisyyden historiaa, jossa eettistä subjektia on eri aikoina rakennettu erilaisin 

minätekniikoin (Heikkinen ym 1999).  

 

Ihannesubjektiviteetti on tämän tutkielman keskeisin käsite. Sillä tarkoitan valtaan ja 

tietoon kytkeytyvää olemisen muotoa ja sen tekniikoita, joiden kautta kokeva subjekti 

voi muuntaa itsensä tavoitellessaan jotakin ideaalia olemisen tapaa. (Heikkinen ym 

1999, 144-145.) Eettisyyden tavoittelemiseksi subjektille tarjoillaan erilaisia itsensä 

muuttamisen tekniikoita eli minätekniikoita, joiden kautta esimerkiksi vanhempi voi 

pyrkiä muuttamaan itseään jonkin ihannesubjektiviteetin mukaiseksi. Käsitteellä telos, 

Foucault tarkoitti eettisen elämän päämäärää. Telos itsessään määrittelee tahtoa tulla 

jonkinlaiseksi, kun käyttäydymme moraalisella tavalla. Foucault näki eettisyyden 

yksilön suhteena itseensä, joka myös määrittelee itsensä muuttamisen minätekniikat. 

Eettisyyttä tavoitteleva yksilö voi saavuttaa eettisyyden esimerkiksi mittaamalla tai 

monitoroimalla itseään. (Heikkinen ym 1999, 145.) Modernin hallintavallan mukaisesti 

erilaiset verkostomaisen hallinnan ryhmittymät muokkaavat yksilöiden käyttäytymistä 

minätekniikoiden avulla muokkaamalla heidän halujaan, pyrkimyksiään, etujaan ja 

uskomuksiaan (Kaisto & Pyykkönen 2010, 17). 

 

Vaikka hallintavalta voikin systemaattisesti tähdätä rajattuun lopputulokseen, on sen 

vaikutukset usein ennalta-arvaamattomia. (Dean 2010, 18.) Hallintavalta ei ole 

myöskään alistavaa, vaan subjekteilla on erinäistä valtaa suhteessa erilaisiin subjektin 

ulkopuolella muotoiltuihin ihannesubjektiviteetteihin. Dean (2010, 43-44) painottaa 

kuvaillessaan hallintavallan kontigenttia luonnetta, kuinka käsitteet subjekti tai 

subjektipositiot eroavat subjektiviteetin käsitteestä, joka on hallintavallan päämäärä, 

mutta ei lopputulema.  
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Foucault’n näki mahdollisena myös hallinnan vastamuotojen kehittymisen, joka syntyy 

suhteessa hallinnan tapaan (counter-conduct). Jokin yhteiskunnan liike voi olla 

huolissaan valloillaan olevasta hallinnan tavasta ja pyrkiä muokkaamaan sitä 

harjoittamalla hallinnan muotoja, jotka pyrkivät erilaisiin päämääriin. (Dean 2010, 21.) 

Hallinta ei ole myöskään suoraviivaista eikä ole takeita siitä, että hallintaa harjoittavien 

pyrkimykset muokata ihannesubjektiviteetteja on sujuvaa, vaan se voi merkitä myös 

subjektivaation kriisiä. Foucaultin mukaan kyse on “vaikeudesta löytää tapa, jolla yksilö 

voi rakentaa itsensä oman käyttäytymisensä moraalisubjektiksi ja kehittää itsensä 

vaalimisesta keino, jonka avulla hän voi alistua säännöille ja löytää päämäärän 

olemassaololleen.” Esimerkiksi tilanteet, joissa yksilön vaihtoehtoina on esimerkiksi 

pois jättäytyminen tai osallistuminen, ovat Foucaultin mukaan “seurausta laajemmasta 

problematisoinnista, joka koski tapaa, jolla ihmisen tuli rakentaa itsensä 

moraalisubjektiksi yhteiskunnallisen, kansalais- ja poliittisen toiminnan 

kokonaisuudessa.” Tällöin kysymyksessä on toiminnan jakaminen “vaihtoehtoisiin ja 

pakollisiin, luonnon sanelemiin ja yhteisesti sovittuihin, tilapäisiin ja pysyviin, 

ehdottomiin tai määrätynlaisin ehdoin suositeltaviin tehtäviin.” (Foucault 2010, 353–

355)  

 

Ajattelen, että ihannesubjektiviteetin käsite ja minätekniikat ovat teoreettisia välineitä, 

jonka avulla voidaan tutkia subjektivaatiota, sen päämääriä, tekniikoita ja niihin 

sisällytettyjä olemisen ihanteita. Tässä tutkielmassa tutkitaan subjektiviteetin 

rakentumista Facebookin ja kansalaisjärjestöjen aineistossa, jolloin tutkielma ei vastaa 

kysymykseen siitä, kuinka vanhemmat asettuvat tavoittelemaan, neuvottelemaan, 

vastustamaan tai hylkäämään heille tarjottuja digitaalisen vanhemmuuden 

ihannesubjektiviteetteja. Vaikka kysymys onkin tärkeä, se rajautuu tämän tutkielman 

ulkopuolelle.  

 

Mukaillen Niina Uusitalon (2016, 59) hallinnan analyyttista otetta, käsitys 

vanhemmuudesta dataistuneessa yhteiskunnassa rakentaa odotuksia uudenlaisista 

vanhemmuuden taidoista, joita vanhempi tarvitsee toimiakseen yhteiskunnan 

täysivaltaisena jäsenenä. Erilaiset hallinnan diskurssit siten rakentavat erilaisin 

minätekniikoiden kautta ajatusta yhteiskunnan täysivaltaisesta toimijasta eli 

vanhemmuuden ihannesubjektiviteeteista. Samanaikaisesti ne luovat käsityksiä 

vaillinnaisista subjekteista (Mt. 80). Problematisoinnin käsitteellä voidaan tehdä 
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näkyväksi käyttäytyminen, jota eri tahot pyrkivät hallitsemaan (Rose & Miller 1992, 

279). Tietynlaisissa konteksteissa eri toimijat nostavat lisäksi ongelmaksi sen, kuinka 

harjoitamme hallintaa tai hallinnoimme käyttäytymistä. (Dean 2010, 38.) Voidaankin 

kysyä, miten subjektien eli vanhempien käyttäytymisen muodot problematisoidaan ja 

toisaalta millaisia minätekniikoita tarjotaan näiden problematisointien ratkomiseksi. 

Problematisointiin liittyy siten oletuksia subjektiuden muodoista ja tutkijan voi 

tarkastella siten, millaisia subjektiuden muutoksia hallinnan keinoin tavoitellaan. 

Problematisoinnin käsitteen kautta päästään tarkastelemaan hallintaa harjoittavien 

toimijoiden ihanteita: millaista käyttäytymistä subjektiviteeteilta odotetaan, minkälaisia 

oikeuksia ja velvollisuuksia niillä on sekä miten subjektiviteeteille oletettuja kykyjä ja 

ominaisuuksia vaalitaan. (Kaisto & Pyykkönen 2010, 18.)  

3.2.1 Teoreettinen viitekehys uudessa mediaympäristössä 

 

Tämän tutkielman lähtökohtana on ajatus teknologian vastavuoroisesta sosiaalisesta 

muokkautumisesta (Lievrouw & Livingstone 2006, 21): teknologian käyttäjät 

(vanhemmat) jatkuvasti uusintavat teknologiaa (Facebookin vauvaryhmät) omiin 

käyttötarpeisiinsa, mutta samanaikaisesti teknologian kehittäjällä (Facebook) on valta 

ohjata tai rajoittaa käyttäjiensä valintoja ja toimintaa alustalla. Tässä tutkielmassa 

teknologialla ei nähdä olevan determinististä valtaa, eli Facebookilla ei siten katsota 

olevan yksinään valtaa ohjata ihmisten toimintaa ja sosiaalista muutosta. 

 

Teoreettinen viitekehys on lisäksi sovitettava uuteen mediaympäristöön, jossa 

Facebookin vertaistukiryhmiä luonnehtii samanaikainen infrastrukturoituminen sekä 

alustaistuminen. Langois ja Elmer (2019, 238) painottavat, että tämä uusi yksityinen 

harvojen teknologiajättien välille verkottunut ja kytkeytynyt infrastruktuuri muokkaa 

niitä perustavanlaatuisia ehtoja, joiden kautta ihmiset harjoittavat olemassaoloaan. Sen 

sijaan, että se muokkaisi ihannevanhemmuutta vain yksilön kautta, yhtiöt ovat siirtyneet 

laajempiin projekteihin, jotka muokkaavat vanhemmuuden olosuhteita. Langois ja 

Elmer erottelevat siten henkilökohtaisen subjektiviteetin teknologiayhtiöiden 

tekniikkana, joka järjestelee ja muokkaa vuorovaikutusta sekä persoonattoman 

subjektiviteetin tekniikkana, joka samanaikaisesti muokkaa infrastruktuurin tavoin 

olemassaolon olosuhteita (mts. 243). Facebookin hallinnan analyysissä pääpaino on 

vanhemman henkilökohtaisen subjektiviteetin rakentumisessa. Ei ole kuitenkaan 
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poissuljettua, että tämän tarkastelun osana voisi ilmetä myös subjektiviteettien 

kytkeytymisen ja kytkeytymättömyyden problematisointeja tai vaillinaisuuksia.  

 

Hallinnan analyysin viitekehys itsessään on laaja-alainen ja sen käsitteistöä on 

sovellettu sosiaalitieteissä useilla eri tavoilla. Tämä on samanaikaisesti viitekehyksen 

vahvuus ja heikkous. Käsitteiden käyttöönotto on tämän tutkielman kirjoittajalle 

seikkailu itsessään: niiden kokeileva sovittaminen ja koettelu aina uudessa empiirisessä 

kontekstissaan sisältää mahdollisuuden aina uudenlaisen vallankäytön analyysiin. 

Hallinnan analyysi soveltuu sen avoimuuden ja joustavuuden vuoksi erinomaisesti juuri 

uusien ilmiöiden tarkasteluun. Samanaikaisesti tutkijan on osattava arvioitava kriittisesti 

sen kykyä erotella sosiaalisesti rakentunutta todellisuutta ja tutkijan positiota teorian 

käyttäjänä. Tarkastelen positiotani tutkijana pohdintaluvussa. 

3.2.2 Minätekniikat hermeneuttisena työkalupakkina 

 

Sakari Heikkinen, Jussi Silvonen ja Hannu Simola (1999, 144-148) ovat jäsentävät 

minätekniikoita jakamalla ne kolmeen ulottuvuuteen: tiedontahtoon, hallinnan taitoon 

sekä subjektivoinnin tapoihin. Käsitän ulottuvuudet minätekniikoiden tarkastelun 

tiloina, joiden avulla erilaisten subjektiviteettia rakentavien minätekniikoiden 

hienovaraiset erot voidaan saada esille. Jaottelussa toistuu Foucault'n ajatus totuuksien 

(sekä vapauksien) historiallisesta hallinnoimisesta, jossa valta, tieto ja subjekti 

kietoutuvat yhteen. Hyödynnän tutkielmassani ulottuvuuksia metodologisena välineenä, 

joiden avulla vastaan tutkimuskysymykseen miten ja minkälaisten minätekniikoiden 

kautta Facebook tai ja kansalaisjärjestöt subjektivoivat vanhemmuutta. 
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Kuvio 2. Minätekniikoiden kolmiomalli. (muokattu julkaisusta: Heikkinen ym 1999.) 

Suomentanut kirjoittaja. 

 

Tiedontahto on minätekniikka, jonka avulla subjekti asettuu samanaikaisesti tiedon 

kohteena olevaksi subjektiksi sekä tietäväksi subjektiksi. Tiedontahto ja sen 

rakentuminen jakautuu kolmeksi tahdon osatekijäksi: itsetutkiskelun, kodifikaation sekä 

tunnustuksen tekniikoiksi.  Itsetutkiskelun myötä subjekti on halukas tuottamaan tietoa 

itsestään, omalle itselleen. Tiedontahto tulee myös jonkin subjektin ulkopuolisen 

kodifikaation tekniikoin, kuten psykoanalyyttisen tiedon, jonka kautta yksilön ajatellaan 

ymmärtävän itseään paremmin. Subjektin tulee myös olla halukas tuottamaan tietoa 

itsestään tunnustuksen käytännöillä, tuottaakseen yksilöllistä tietoa jonkin tiedon 

instituutiolle. (Heikkinen ym 1999, 146.) 

 

Hallinnan taito tulee esille käytännöissä, joiden myötä subjekti voi hallita itseään, mutta 

tulee samanaikaisesti hallituksi. Hallinnan taito operoi subjektia kolmella eri tavalla: 

olemisen tyyleissä, hallinnallisuuden sekä normien hallinnan tavoilla. Olemisen tyylit 

saavat muotonsa reaktioina tietynlaisiin suhteisiin toisten ihmisten kanssa laajan ja 

monimutkaisen vallan piirissä. Hallinnallisuus tapahtuu toisiin kohdistuvan hallinnan 

tekniikoiden ja itsen hallinnan läpileikkauksessa, jossa syntyy eräänlainen hallinnan 

käytäntöjen kokonaisuus: kuinka yksilö määrätynlaisessa vapaudessaan voi tulla osaksi, 

määrittää, järjestää tai välineellistää strategioita suhteessa muihin. Normien hallinta 

tapahtuu jonkin sosiaalisen kentän normien sisäistämisellä ja kyvyllä valjastaa ne 

omaksi eduksi. (Heikkinen ym 1999, 145.) 

 

Subjektivoinnin tavoissa korostuvat subjektin tavat työstää, monitoroida, testata, 

kehittää ja muuttaa itseään. Subjektivaatiota voidaan tarkastella kolmelta eri kannalta: 

minäkäytäntöjen, alistumisen sekä eettisen substanssin tavoilla. Minäkäytännöiksi 

kutsutaan itsensä työstämisen tapoja eettisen käyttäytymisen saavuttamiseksi. 

Subjektivaatio voi olla myös alistuvaa käsittäen tavan, jolla yksilöä houkutellaan 

tunnistamaan moraaliset velvollisuutensa. Eettisen substanssin tapa kuvaa sitä, kuinka 

jonkin yksilön elämän alue rajautuu ensisijaiseksi moraalisen tarkastelun kohteeksi. 

(Heikkinen ym 1999, 145.)  
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3.2.3 Teoreettisten käsitteiden operationalisointi 

 

Alla olevassa taulukossa 2 esitän teoreettisten käsitteiden operationalisoinnin eli miten 

hallinnan analyysin käsitteiden avulla tehdään havaintoja empiirisestä aineistosta.  

 

Taulukko 2. Hallinnan analyysin teoreettisten käsitteiden operationalisointi 

 

Käsite Kysymykset aineistolle Analyysin koodit 

Problematisoitu

minen  

Mikä vanhemmuuden osa-alue problematisoituu?  Problematisoituminen 

Vaillinaisuus 

Subjektivoinnin 

tavat 

1.Miten vanhemman odotetaan käsittävän 

ihannevanhemmuutensa ja tunnistavan moraaliset 

velvollisuutensa? 

2. Miten vanhempaa kehotetaan työstämään 

vanhemmuuttaan velvollisuuksien mukaisesti? 

Itsensä työstämisen käytännöt 

Moraalisten velvollisuuksien 

tunnistamisen käytännöt 

Tiedontahto 1. Miten vanhemman odotetaan asemoivan itsensä 

tietäväksi vanhemmaksi sekä vanhemmaksi tiedon 

kohteena? 

2.Miten vanhempaa suostutellaan tuottamaan tietoa 

itsestään itseään ja samalla jotakin tiedon instituutiota 

varten?  

Itsetutkiskelun käytännöt 

Tunnustuksen käytännöt 

Kodifikaation käytännöt 

 

Hallinnan taito 1.Millaista olemisen tapaa suositellaan suhteessa muihin? 

2.Millaisia hallinnallisuuden käytäntöjä eettinen subjekti 

voi hyödyntää, jotka mahdollistavat itsen ja muiden 

hallinnan? 

Olemisen tavat suhteessa 

muihin 

Hallinnallisuuden käytännöt 

 

3.2 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 

Ennen aineiston esittelyä toistan vielä tutkielman emasipatorisen tavoitteen. Tutkielma 

pyrkii dekonstruoimaan digitaalisen vanhemmuuden ja tuomaan esiin eri 

verkostotoimijoiden käyttämiä minätekniikoita, joiden avulla rakennetaan erilaisia 

digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteetteja. Ihannesubjektiviteettien 

purkamisen kautta tutkielman toivotaan antavan vanhemmille välineitä keskustella, 

puntaroida ja siten osallistua rakentamaan digitaalista vanhemmuutta heidän omista 

erilaisista lähtökohdistaan. Tuomalla hallintavallan rakentamat minätekniikat selkeästi 

esiin, voidaan paremmin ymmärtää odottavien ja pienten lasten vanhemmille 

rakennettujen digitaalisen vanhemmuuden jännitteisiin liitettyjä merkityksiä ja valta-

asemia. 
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Tutkimuskysymykseni ja niitä tukevat alakysymykset ovat seuraavat:  

 

1. Minkälaisten minätekniikoiden kautta Facebook ja kansalaisjärjestöt 

subjektivoivat digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteettia? 

a. Mitä digitaalisen vanhemmuuden subjektivoinnin tapoja on 

havaittavissa? 

b. Miten vanhemman tiedontahto muodostuu? 

c. Mitä vanhemmuuden hallinnan taitoja on havaittavissa?  

2. Miten Facebookin ja kansalaisjärjestöjen rakentamat digitaalisen 

vanhemmuuden ihannesubjektiviteetit eroavat toisistaan?  

a. Mikä digitaalisen vanhemmuuden osa-alue problematisoituu? 

b. Mistä digitaalisen vanhemmuuden osa-alueesta vaietaan? 

3.3 Analyysin aineistokokonaisuudet 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdesta aineistokokonaisuudesta: Facebookin tuottamasta 

aineistosta sekä kansalaisjärjestöjen tuottamasta aineistosta. Aineistot sisältävät hyvin 

erilaisia tekstityyppejä uutisjulkaisuista podcasteihin. Erilaisten aineistojen 

hyödyntämisessä on kyse aineistotriangulaatiosta, jossa yhdistelemällä erilaisia 

aineistotyyppejä voidaan lisätä aineiston moninaisuutta ja siten tutkimuksen 

luotettavuutta. Erilaisten aineistotyyppien avulla avataan tarkastelun tila digitaalisen 

vanhemmuuden ihannesubjektiviteettien rakentumiseen. Esittelen ensin lyhyesti 

aineistonkeruun prosessia. Tämän jälkeen esittelen siten erillisissä luvuissa ensin 

Facebookin sekä kansalaisjärjestöjen aineistokokonaisuuden ja lopulta näiden 

toimijaverkostojen keskeisiä eroavaisuuksia. 

 

Aloitin aineistonkeruun maaliskuussa 2021, jolloin keräsin aineistoa varmistaakseni 

siitä, että sitä on on saatavilla riittävästi ja että sen avulla voidaan vastata 

tutkimuskysymyksiin. Syyskuussa 2021 tein tarkemmat rajaukset ja lisäykset 

aineistoon. Aineistonkeruu ei ollut niinkään suoraviivaista, vaan sen kriteerit 

täsmentyivät tutkimusprosessin aikana sitä mukaan, kun ymmärrys tutkittavasta 

varhaisen digitaalisen vanhemmuuden ja siihen liittyvistä ilmiöstä oli kasvanut. 

Aineistonkeruu eteni diskurssianalyyttiselle tutkimukselle tyypillisellä hermeneuttisella 
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otteella: aineistojen kerääminen, lukeminen ja uudelleen rajaaminen oli aikaa vievää, 

mutta samalla se kasvatti ymmärrystäni ilmiöstä ja vaikutti edelleen tapaani tarkastella 

ja ymmärtää sitä (Pietikäinen & Mäntynen 2019, luku 5.2).  

 

Aineistonkeruuta on ohjannut tutkimusmetodin hallinnan analyysin teoreettiset 

lähtökohdat: hallinta on tehokasta kun se on yksilöivää eli odottavan tai pienen lapsen 

kanssa elävän vanhemman tulisi ymmärtää ja tunnistaa itsensä sekä velvollisuutensa sen 

sisältämissä käyttäjän tai vanhemmuuden kategorioissa (Kaisto & Pyykkönen 11). 

Etenkin Facebook aineiston rajaaminen oli aikaa vievää, sillä aineiston runsaus ja 

toisaalta monipuolisuus sisälsi riskin valikoivuudesta. Tärkeäksi kysymykseksi nousi 

enemmänkin se, mitä ei sisällytetä aineistoon. Vaikka keruuta ohjasi selkeät teoreettiset 

lähtökohdat, niin vasta aineiston tullessa tutuksi ja sen puheen saturoituessa sain 

varmuuden siitä, että aineistoa on riittävästi. 

3.3.1 Facebookin tuottama aineistokokonaisuus 

 

Facebook on sosiaalisen median palvelu, jonka yksi lukuisista toiminnoista on 

vanhempien ryhmätyyppi, jota tässä tutkielmassa on kutsuttu vanhempien 

vertaisyhteisöiksi. Facebook on osa suurempaa tuoteperhettä, jonka omistaa 

amerikkalainen teknologiayhtiötä nimeltä Meta (keräyshetkellä Facebook).  

 

Ennen aineistonkeruuta oli selvitettävä, miten Facebook viestii alustana digitaalisesta 

vanhemmuudesta. Yksi sen käyttämistä viestintätavoista ovat erilaiset verkkoportaalit, 

jotka sisältävät yhteistyö- tai konferenssien paneelikeskusteluista tehtyjä videoita, 

erilaisia oppaita, multimodaalisia verkkotekstejä. Portaaleilla tunnistin Facebookin 

tavan tehdä yhteistyötä valitsemiensa kumppanijärjestöjen kanssa sekä tavan järjestää 

konferensseja valitsemiensa aiheiden ja asiantuntijoiden ympärille. Käsitän sen tässä 

tutkielmassa yrityksen tapana toteuttaa yhteiskuntavastuuta sekä samanaikaisesti tapana 

hallinnoida yhteiskunnallista keskustelua ja sen kysymyksenasetteluja. Lisäksi sisällytin 

aineistoon Facebookin yhteisönormit siltä osin, kun ne puhuttelivat suoraan pienten 

lasten vanhempia. 

 

Ensimmäinen aineistonkeruuta määrittävä valinta oli tehtävä kielen perusteella. 

Facebookin ja sen emoyhtiö Metan julkaisuista kerätty aineisto on pääosin englannin 
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kielellä. Facebookin julkaisemaa suomenkielistä sisältöä on myös löydettävissä, mutta 

Facebook itse ohjeistaa käyttämään englanninkielistä sisältöä, sillä englanninkieliset 

versiot ovat päivitetyssä muodossa. Facebookin suomenkielisten sivujen käännökset 

olivat usein kömpelöitä ja vajaita verrattuna niiden englannikielisiin vastineisiin, joten 

keräsin englanninkielisen aineiston, mikä mahdollisti laaja-alaisemman ja 

monipuolisemman diskurssien tarkastelun. Tämä oli mahdollista myös tutkielman 

teoreettisesta näkökulmasta, sillä Foucault’lainen diskurssianalyysi ei tee 

mikroanalyysia kielestä, vaan laajemmista tekstikokonaisuuksista ja kielenkäytöstä. 

Valinta vastaa myös paremmin empiiristä todellisuutta: suomalaiset vanhemmat ovat 

kytkeytyneet alustalle, jonka valtakieli on englanti.  

 

Tutkimuskysymykset ja teoria ohjaavat aineistonkeruuta, jotta aineisto voi perustellusti 

selittää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Aineistonkeruutani ohjasi siten kysymys: 

missä julkaisuissa Facebookin vertaisyhteisöihin osallistuvan vanhemman ymmärrystä 

digitaalisesta vanhemmuudesta rakennetaan? Facebookista kerätty aineisto koostuu 

erilaisista julkaisumateriaaleista, jotka ovat myös julkisesti kaikkien saatavilla ilman 

Facebookiin rekisteröitymistä. Facebook julkaisee tietoa ja uutisia toiminnastaan usealle 

sidosryhmälleen kuten alustan kehittäjille, liike-elämän edustajille, käyttäjille tai 

ylläpitäjille. Rajasin aineistonkeruutani siten, että keräsin vain aineistoa, joka oli 

kohdennettu tai puhutteli vanhempia eri kategorioissa; niin käyttäjän, vanhemman kuin 

myös digitaalisen vanhemmuuden kategorioissa.  

 

Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa aineisto on merkittävässä asemassa, sillä se ohjaa 

ja suuntaa tutkijan valintoja tutkimusprosessin aikana. Aineistoa on tarkasteltava 

kriittisesti ja kuvailtava, sillä se määrittää mitä voidaan tutkia ja millaisiin kysymyksiin 

voidaan saada vastauksia. (Pietikäinen & Mäntynen 2019, luku 5.5.1.) Facebook 

julkaisee myös muita toiminnan ehtoja ja yhtiön omia poliittisia linjauksia käyttäjilleen 

ja ryhmien ylläpitäjille, kuten datapolitiikan ehtoja (Data Policy) tai käyttöehtoja 

(Terms of service). Harkinnan jälkeen näitä kokonaisuuksia ei sisällytetty aineistoon, 

sillä toiminnan ehtoina ne eivät sisällä suostuttelevaa, tiedontahtoa tai hallinnallisuuksia 

rakentavaa hallintaa. Ne rakensivat ennemminkin toiminnan olosuhteita ja 

arkkitehtuurista hallintaa; ota tai jätä-tilanteita, kytkeydy näin tai älä ollenkaan-

asetelmia, jolloin ne rakentavat subjektiviteettia ns. persoonattoman subjektivaation 

käytännöissä (Elmer & Langois 2019, 243), jotka ilmenevät vanhempien käyttämän 
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infrastruktuurin toiminnan ehdoissa ja olemisen olosuhteissa. Tällaisten ehtojen 

käsittely rajautuu tutkimuksen ulkopuolelle, mutta kuten jo teorialuvussa mainitsen, 

näen että infrastruktuurin valta voi ilmetä ihanteiden diskursseissa myös digitaalisen 

vanhemmuuden subjektiviteetin problematisointien ja vaillinnaisuuksien kautta. Näiden 

ehtojen sijaan aineistoa kerättiin paikoista, jossa Facebook on luonut alustalla tai arjessa 

vanhemmuuden toimijuuden merkityksiä, kuten Facebookin turvallisuuskeskuksen 

(Safety center) tai vanhempien portaalin (Parents portal) kokonaisuuksista.  

 

Aineisto on kerätty Facebook-yhtiön itse luomista seuraavanlaisista sisältökategorioista: 

Facebookin “yhteisönormeista”, “turvallisuuskeskuksen” sekä “vanhempien portaalin” 

materiaaleista. Meta-yhtiön (keräyshetkellä Facebook) julkaisemista “Get digital”-

portaalin vanhemmille ja huoltajille suunnatuista materiaaleista sekä uutisjulkaisuista, 

joissa tiedotetaan vanhempien ryhmien (parental groups) uusista ominaisuuksista. 

Facebookin aineisto on multimodaalista sekä sisältää erilaisia aineistotyyppejä: 

videomateriaaleja ja oppaita, säännöstekstiä ja toiminnasta kertovia uutismaisia 

julkaisuja. Julkaisuihin upotettujen videomateriaalien kohdalla tiedostot avattiin, tehtiin 

muistiinpanot ja niistä valittiin olennainen osaksi aineistoa. Erilaisten aineistotyyppien 

ja niiden kontekstien yhdistely vaatii tutkijalta tarkkaa harkintaa, mutta samanaikaisesti 

monipuolisen aineiston avulla päästään lähemmäksi empiiristä todellisuutta, jossa 

digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteetteja rakennetaan multimodaalisessa 

mediatilassa. 

 

Sisällytin Facebook-aineistoon myös sen amerikkalaisten järjestöjen kanssa yhteistyössä 

toteutetut keskustelut ja oppaat, mikäli niiden sisältö suuntautuivat suoraan odottavien 

sekä 0-2-vuotiaiden vanhemmille tai ne kävivät laajempaa keskustelua digitaalisesta 

vanhemmuudesta. Aineiston löytää kokonaisuudessaan tutkielman liitteestä 2. 

3.3.2 Kansalaisjärjestöjen aineistokokonaisuus 

Suomalaisessa lasten oikeuksia, internetin turvallisuutta ja mediakasvatusta edistävien 

kansalaisjärjestöjen kentässä on useanlaisia toiminnan painotuksia. Mediakasvatuksen 

saralla järjestöt tekevät yhteistyötä moniammatillisissa sektorirajat ylittävissä 

verkostoissa. Lastensuojelun keskusliiton Lapsi verkossa-julkaisussa (2019, 9) todetaan 

näin: Haluamme julkaisullamme rakentaa kokonaiskuvaa siitä, että lapsen oikeuksien 

toteutuminen verkkomaailmassa ei voi olla yksin lainsäädännön, viranomaisten, 
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yritysten, vanhempien tai lasten kanssa toimivien eri alojen ammattilaisten varassa. 

Oikeuksien toteutumiseen tarvitaan kaikkien eri tahojen yhteistä työtä ja panostusta. 

Suomessa lasten oikeuksia ajavat järjestöt ovat saavuttaneet mediakasvatusinstituution 

roolin, sillä vanhemmuuden tuen ammattilaisina ja lasten oikeuksien puolustajina ne 

osallistuvat rakentamaan digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteetteja. (ks 

Kaarakainen 2021). 

 

Kansalaisjärjestöjen tuottamasta aineistokokonaisuudesta valtaosa on kerätty 

Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) tuottaman Pienenä digiajassa-podcastin 

litteroidusta aineistosta. Tämä johtuu siitä, että suomalaisessa kansalaisjärjestökentässä 

MLL on tuottanut digitaalisen vanhemmuuden materiaaleja kattavimmin kohdennettuna 

juuri odotusajan ja 0-2-vuotiaan lapsen vanhemmalle, minkä vuoksi järjestö edustaa 

myös valtaosaa aineistosta. MLL:n Pienenä digiajassa podcast-sarja on toteutettu 

osittain Euroopan unionin rahoittamana ja osana Vauvana ja taaperona digiajassa -

julkaisusarjaa. Podcast-jaksoissa on puhujina MLL:n mediakasvatusasiantuntijoita sekä 

erilaisia vierailevia asiantuntijoita. Digitaalisen vanhemmuuden asiantuntijuus rakentuu 

keskusteluissa useanlaisten asiantuntijuuksien ympärille kuten aivotutkijan, 

vauvaperhetyön psykologin, lastenpsykiatriaan erikoistuvan lääkärin ja digitaalisen 

vuorovaikutuksen asiantuntijan sekä lasten mediankäytön tutkijan puheenvuoroissa. 

Podcastit edustavat kuitenkin enemmän kolumnin tapaista pohdiskelevaa genretyyppiä, 

kuin MLL:n virallisia eettisiä linjauksia digitaalisesta vanhemmuudesta. Tämä ilmenee 

esimerkiksi aineiston puhekielisyydessä ja keskustelumuotoon rakennetussa 

pohdinnassa. 

 

Suomalaisella järjestökentällä Mannerheimin lastensuojeluliittolla on pitkät 100-vuoden 

perinteet ja sen nykyisenä strategisena tavoitteena on olla “lasten, nuorten ja perheiden 

arjen asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja, arjen tuen kehittäjä ja yhteiskunnallinen 

vaikuttaja.” (MLL 2017.) Se järjestää useanlaista toimintaa lapsiperheille, joista yksi 

vanhemmuuden tuen muoto ovat erilaiset kasvokkaiset vertaisryhmät ja 

paikallisyhdistysten perhekahvilat (Autio 2020). Facebookin infrastruktuurista valtaa 

vanhemmille suunnattujen tukimuotojen piirissä kuvaa hyvin se, kuinka MLL-toiminta 

toimii myös osittain alustalla, sillä MLL paikallisydistyksillä on myös Facebookissa 

ryhmiä (groups) ja sivuja (pages), jotka pääosin keskittyvät perhekahviloista 
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tiedottamiseen. Järjestön toiminnan tiedoitus on ymmärrettävästi seurannut 

kohderyhmäänsä Facebookin alustalle. 

 

MLL:n aineiston lisäksi tarkastelin Lastensuojelun keskusliiton kahta julkaisua, joista 

ensimmäinen “Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa” on kirjoitettu ennen 

vuoden 2018 tietosuojalainsäädännön voimaantuloa. Toisessa liiton julkaisussa “Lapsi 

verkossa - Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä”, 

jossa pyritään sovittamaan ja tulkitsemaan tietosuojalainsäädäntöä suhteessa lasten 

oikeuksiin. Kyseiset julkaisut ovat syntyneet eri kansalaisjärjestöjen ammattilaisten 

yhteistyössä ja siihen viitataan usein eri järjestöjen mediakasvatusaineistoissa. 

Seuraavassa taulukossa x on esiteltynä kansalaisjärjestöjen aineisto kokonaisuudessaan.  

3.3.3 Aineiston tuottajien erilaisuudet 

 

Aineiston tuottajissa on merkittäviä eroavaisuuksia, joiden kriittinen tarkastelu on 

tarpeen. Ensinnäkin, Facebookin sekä kansalaisjärjestöjen aineistot ovat luotu jotakin 

tarkoitusta kuten yritysstrategisia päämääriä tai järjestön strategisia päämääriä vaalien. 

Yritystoimijana Facebook esimerkiksi tasapainoilee käyttäjiensä käyttökokemuksen ja 

toisaalta mainostaja-asiakkaiden tyytyväisyyden välillä kehittäessään uusia palveluita ja 

tavoitellakseen liikevoittoa. Kansalaisjärjestöt taas tekevät työtä lasten oikeuksien ja 

vanhemmuuden edistämiseksi ja rakentavat digitaalisen lukutaidon tai vanhemmuuden 

hankkeita tästä näkökulmasta. Toinen merkittävä eroavaisuus toimijoiden aineistojen 

välillä koskee niiden julkaisemisen aikajännettä. Facebookin käyttäjäehtoja ja julkaisuja 

kuvaa dynaamisuus: Facebook suuryrityksen resursseilla muokkaa, päivittää sekä 

julkaisee materiaalia jatkuvasti, kun taas kansalaisjärjestöt eivät julkaise samassa 

tahdissa. Siten ne eivät ole keskenään tasavertaisessa vuoropuhelussa, vaan 

liiketoiminnan ja teknologian kehittäjänä Facebook rakentaa keskustelua ja suomalaiset 

kansalaisjäjestöt rakentavat siihen suhteutuvaa ja reaktiivista diskurssia.  

 

Kolmanneksi on huomioitava, että Meta yhtiönä ja Facebook yhtiön alustana sijoittuu 

osaksi amerikkalaista perhe-elämän ja vanhemmuuden kulttuuriperinnettä ja sen 

ihanteita, lainsäädäntösysteemiä ja lakeja, jotka suojaavat lasta erilaisilta 

mediavaikutuksilta. Aineistoa lukiessa on muistettava, että tietyt asiat voivat korostua 

diskursseissa toimijoiden erilaisten yhteiskunnallisten kontekstien vuoksi, jossa 
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kulttuuriset merkitykset rakentuvat eri tavoin. Ja toisaalta, samat eroavaisuudet ja 

kulttuurien risteymät ilmenevät myös suomalaisen vanhemman arkisessa sosiaalisen 

median käyttämisen todellisuudessa. Vanhemman subjektiviteetin rakentumisen 

kannalta voidaankin todeta, että digitaalisen vanhemmuuden subjektiviteetti rakentuu 

samanaikaisesti kansainvälisten sekä kansallisten toimijoiden verkostoissa. 

3.4 Kriittinen diskurssiteoreettinen analyysimetodi 

Tutkielma toteutetaan laadullisella tutkimusmenetelmällä ja sen aineiston analyysissa 

hyödynnetään kriittistä diskurssianalyysiä (CDA). Esittelen ensin diskurssianalyysin 

lähtöoletuksia yleisemmällä tasolla, jonka jälkeen selvennän tutkielman metodia eli 

foucault’laista kriittistä diskurssianalyysia. Yleisesti ottaen diskurssianalyysi voidaan 

määritellä kielenkäytön ja merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analyysin 

kohteena on sosiaalisen todellisuuden tuottaminen erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa 

(Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016a, 17). Diskurssianalyysin teoreettiset lähtökohdat 

pohjautuvat sosiaalisen konstruktionismin traditioon. Sosiaalisen konstruktionismin 

keskeinen ajatus on, että kieli ei vain heijasta ja kuvaa todellisuutta, vaan myös uusintaa 

ja rakentaa sitä. (Jokinen 2016, 251–253.) 

Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa keskitytään kielenkäyttöön tekoina, toimintana ja 

merkitysten rakentajana. Diskurssianalyysiä voi luonnehtia väljäksi teoreettiseksi 

viitekehykseksi, joka sallii erilaisia tarkastelun painopisteitä sekä menetelmällisiä 

sovelluksia. Tutkimusongelmasta ja -asetelmasta riippuu, miten merkittävässä roolissa 

kukin seuraavista lähtöoletuksista on: 

1) kielenkäyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta 

2) on olemassa useita rinnakkaisia ja kilpailevia merkityssysteemejä 

3) toiminnan kontekstuaalisuudella on merkitystä 

4) keskeinen tarkastelun kohde ei ole yksilö vaan sosiaaliset käytännöt; 

tarkastelu keskittyy siis kielenkäyttöön eri tilanteissa ja merkityssysteemeihin, 

joita yksilöt toiminnallaan tuottavat 

 5) kielenkäytöllä on seurauksia.  

 

(Jokinen, Juhila, Suoninen, 2016b, 25–26, 36, 43.) 
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Diskurssianalyysissä on mahdollista painottaa joko analyyttistä tai kriittistä 

sovellustapaa. Analyyttisessä diskurssianalyysissä korostuu avoimuus ja pyrkimys 

aineistolähteisyyteen. Analyyttisen tutkimuksen tavoitteena on ensisijaisesti 

kielenkäytön vaihtelun analyysi ja yksityiskohtainen sosiaalisen todellisuuden erittely. 

Kriittinen näkökulma sen sijaan keskittyy valtasuhteiden tarkasteluun. Kriittisessä 

diskurssianalyysissä kiinnitetään huomiota muun muassa ideologioihin, valtaan, 

valtasuhteisiin, hegemonisiin diskursseihin sekä vaiennettuihin ääniin. Analyyttinen ja 

kriittinen lähestymistapa eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia ja tutkimuksessa voi 

olla elementtejä näistä molemmista. (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016c, 12; Jokinen & 

Juhila, 2016, 300–302.)   

3.4.1 Kohti Foucault’laista kriittistä diskurssianalyysia 

Jokinen ym. (2016b, 34) määrittelevät diskurssit verrattain eheiksi säännönmukaisten 

merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa 

ja jotka samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta. Foucault käsitti diskurssit 

laajemmin käytäntöinä, jotka muokkaavat puhumia kohteitaan. Diskurssit muodostuvat 

joukosta väitelausumia, jotka muodostavat rajatun kokonaisuuden. Diskurssit nojaavat 

historiallisesti rakentuneeseen tiedolliseen järjestelmään eli episteemiin, jonka perustalle 

tieto luo itsensä, tulee todeksi ja sen myötä vaikutukseksi. Se voidaan ymmärtää 

puheena tai kirjoituksena, johon sisältyy jokin merkitys, joka rakentuu myös 

interdiskursiivisesti eli suhteessa muihin diskursseihin. Käsitys diskurssista tai 

diskurssianalyysista ei ollut Foucault’lle yksioikoinen, vaan ymmärrys diskurssin 

määritelmästä on kehittynyt jatkuvasti hänen työn edistymisen mukaan. (Husa 1995, 

43.)  

Foucault'n tiedonarkealogisella aikakaudella, hänen kiinnostuksensa kohdistui rajoihin, 

hahmoihin tai insitutuutioihin, jotka antoivat diskurssille sen muodon. Myöhäisemmällä 

genealogisella aikakaudellaan, Foucault oli siirtänyt tarkastelunsa painopistettä 

tieteellisen tiedon ja sosiaalisen vallan suhteisiin. Tämä siirtymä kehitti myös hänen 

käsitystään diskurssista. (Husa 1995, 44.) Tarkasteltaessa foucault’laista diskurssin 

käsitettä, on tarpeen tuoda esille sen erottautuminen suhteessa muihin 

diskurssianalyyttisiin koulukuntiin. Foucault tarkastelee laajempaa merkkijärjestelmää 

ja sen historiallista muotoutumista, kun taas englantilainen tai saksalainen koulukunta 

keskittyvät kielitieteen tradition mukaisesti ammentamaan merkityksiä 
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yksityiskohtaisten lausumien, väitteiden ja kontekstien kautta. Foucault’lle diskurssi 

saattoi merkitä yhtäältä esimerkiksi fyysistä tilaa kuten vankilaa tai luokkahuonetta 

diskurssina, jolla on valtaa muovata subjektia. Ranskalaisen diskurssianalyyttisen 

lähestymistavan kehittäjänä, foucault’lainen analyysi pureutuu siten eri kanavia pitkin 

tekstin itsestäänselvyyksien taakse yrittäen ymmärtää ihmisen toimintaa muuttuvassa 

maailmassa. (Remes 2004.) 

Hallinnan analyyttisessa tarkastelussa tutkijan mielenkiinto kohdistuu kielenkäytön 

jäsentymiseen lausetta suurempiin kokonaisuuksiin. Tutkielmassa hyödynnetyt 

minätekniikan käsitteet kuvaavat suostuttelevan hallintavallan tapoja kiinnittää 

vanhemmat rakennettuihin ihannesubjektiviteettien diskursseihin.  Näin diskurssilla 

nähdään olevan valtaa ohjata vanhemman toimijuutta ja käyttäytymistä dataistuneessa 

yhteiskunnassa. Minätekniikoiden avulla voidaan myös erotella diskursseja ja 

tarkastella niiden eroja.  

Toinen tärkeä diskurssianalyysin käsite on konteksti ja sen määritteleminen. Usein se 

ymmärretään monikerroksisena, joka viittaa pieneen osaan todellisuutta, mutta on 

samaan aikaan läsnä sekä eri tavoin limittynyt yhä laajempiin konteksteihin. 

Tilannekonteksti on tutkijan valitsema ilmiön kannalta hedelmällinen tilanne, kuin 

pysäytetty tilanne laajemmasta konteksista, jonka avulla päästään tarkemmin kiinni 

laajemman kontekstin eri ulottuvuuksiin: sosiaaliseen ja kielelliseen toimintaan sekä 

materiaaliseen ja toimijuuksien ulottuvuuksiin. (Pietikäinen & Mäntynen 2019, luku 

1.4.) Tämän tutkielman laajempi konteksti on vanhemmuus suomalaisessa 2020-luvun 

dataistuneessa yhteiskunnassa ja tilannekontekstina toimii Facebookin vertaisyhteisöt. 

Diskurssianalyysin metodologisia valintoja ovat ohjanneet kriittisen mediatutkimuksen 

havainnot mediainfrastruktuurista ja sen tutkimisen mahdollisuuksista. Sosiaalisen 

median kriittisessä analyysissa tutkija voi esimerkiksi tarkastella yhtiöiden harjoittamaa 

kaksoisartikulaatiota (double articulation). Facebookia käsitellään tutkimuksessa siten 

infrastruktuurina, joka uuden horisontin, toimintojen ja käytäntöjen luomisen kautta, eli 

teknisen koodin ja alustan käytäntöjen kaksoisartikulaatioinneillaan, synnyttää uusia 

toimijoita, toimijuuksia sekä subjektivointeja, uusia rajoitteita ja valtasuhteita.(Langlois 

ym 2009, 430) Tällöin alustan ennalta määritellyt piirteet kuten esimerkiksi tykkäys-

toiminto tai retweet-toiminto eivät ole vain käyttäjälle suunniteltuja ilmaisukeinoja, 

vaan ne samanaikaisesti helpottavat ranking-listauksia, tuotesuosittelujen ja data-
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analytiikan tekemistä (Platin et al 2018, 297). Alustan ylevät tavoitteet sosiaalisesta 

tilasta sisältyvät jo itse käsitteeseen sosiaalinen media, jonka alkuperä voidaan 

paikantaa syntyneen web 2.0-keskustelun myötä ja levinneen 2000-luvun puolivälissä 

laajempaan käyttöön. Kriittisessä tutkimuksessa sosiaalista mediaa tulee lähestyä 

analyyttisesti, sillä sen rajautuminen yksinomaan tutkimuskohteeksi häivyttää sen 

kaupalliset intressit ja kytkökset. (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013.) 

Foucault’lainen kriittinen diskurssianalyysi auttaa siten tässä tutkielmassa 

emansipatorisen tiedonintressin saavuttamisessa: analysoimalla kahden eri 

verkostotoimijan harjoittamaa hallintavaltaa ja sen minätekniikoita, voidaan lisätä 

ymmärrystä vanhemmuuden ihannesubjektiviteettia rakentavista diskursseista. 

Metodologisena valintana foucault’lainen kriittinen diskurssianalyysi auttaa ylittämään 

niin teknologisen ja sosiaalisen determinismin, sillä hallintavalta on sekä kontingenttia 

että suostuttelevaa - ei alistavaa. Vanhemmat eivät ole passiivisia toimijoita vaan 

vastavuoroisia merkitysten rakentajia, sillä toimijoiden luomilla merkityksillä on myös 

vaikutuksia eri insituutioiden merkitystenantoon yhteiskunnassa. (Mackay & Gillespie 

1992.)  

3.4.2 Deduktiivisen analyysin vaiheet 

Seuraavaksi kuvailen aineiston analyysin etenemistä tarkemmin foucault’laista 

diskurssianalyysin metodia hyödyntäen. Aineiston analyysi eteni abduktiivisen 

analyysin tavoin, joka tarkoittaa sekä induktiivisen että deduktiivisen lähestymistavan 

vuorottelua. Tiivistäen, induktiivisessa päättelyssä yksittäiset havainnot teoretisoidaan 

laajemmaksi kokonaisuudeksi, kun taas deduktiivisessa päättelyssä teoreettinen 

viitekehys ohjaa havainnointia. Tutustuin ensin aineistoon, jonka jälkeen latasin ja 

ryhmittelin aineistot Atlas-ti-ohjelmistoon. Atlas.ti on laadulliseen tutkimukseen 

analyysin hallintaan suunniteltu ohjelmisto. Aloitin aineiston koodauksen 

deduktiivisesti: ensimmäisellä koodauskierroksella koodattiin kohdat, joissa jokin asia 

problematisoitui. Yksi analyysiyksikkö käsitti pääsääntöisesti enemmän kuin yhden 

virkkeen.  

 

Toisella koodauskierroksella problematisoinnit koodattiin uudestaan 

operationalisoitujen käsitteiden ja niiden kysymyksenasettelujen mukaisesti. Tämän 

jälkeen järjestelin aineistoa induktiivisen päättelyn keinoin eli kooten havaintoja yhteen. 
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Analyysiyksiköt alkoivat saada yhä tarkempia minätekniikoiden koodeja kuten 

“varhainen vuorovaikutus” tai “lapsen haavoittuvuus”. Neljännellä koodauskierroksella 

analysoin aineistoa vielä induktiivisesti, käyden aineiston läpi uudestaan ilman 

teoreettisia käsitteitä tarkastellen, mitkä teemat nousevat esiin. Havaitsin, että 

problematisoinnin käsitteen kautta olin päässyt hyvin kiinni aineistossa olennaisiin 

valtaa sisältäviin merkityksiin.  

 

Havaintojen runsauden myötä kolmiomallin (kuvio 2) merkitys tutkimuksen analyysin 

työkalupakkina ilmeni hyvin esimerkiksi siinä, kuinka sen soveltaminen empiiriseen 

aineistoon tuotti osin päällekkäisiä havaintoja. Minulla oli Atlas.ti-ohjelmassa 

enimmillään yhteensä 73 minätekniikoihin linkittyvää koodia, joita yhdistin ja 

järjestelin ohjelmassa uudelleen. Tässä vaiheessa aineistosta oli emergoitunut 

ensimmäiset hahmotelmat ihannesubjektiviteeteista ja työnimiä erilaisille diskursseille. 

Ne mukailivat erinäisiä diskurssien johtoajatuksia, kuten medialukutaito, turvallisuus tai 

kuluttajuusdiskurssi. Lopulta oli aika nostaa katse pois Atlas.ti-ohjelmasta ja siirsin 

jokaisen diskurssin havainnot itselleni operationalisointitaulukkoon (taulukko 2.) 

Diskurssien lopulliset nimet muotoutuivat operationalisointitaulukon täydentämisen 

jälkeen induktiivisen päättelyn keinoin, tarkastellen kokonaisuutena taulukossa 

rakennetuvaa ihannesubjektiviteettia, johon minätekniikat subjektia johdattelevat.  

3.4.3 Tutkijan positio  

Diskurssianalyysissa tutkijalla on jokin ennakkokäsitys tutkittavasta aiheesta, jolla on 

merkitystä tutkimuksen eri vaiheisiin. Tutkielmani alussa minulla oli omakohtainen 

kokemus siitä, millaisia pohdintoja sosiaalinen media aiheuttaa tuoreelle vanhemmalle. 

Minulla on kaksi pientä lasta ja 2010-luvun loppupuolen mukainen kokemus siitä, 

kuinka sosiaalinen media sovelluksineen toimivat osana äidin arkea. Vuonna 2021 olin 

osallisina useilla vauvakutsuilla, joissa juhlitaan odottavaa äitiä. Havaitsin, kuinka näillä 

kutsuilla puhuttiin “heinäkuisista” tai “kuukausiryhmistä” ilman selontekoja, vaikka 

kutsuilla oli myös lapsettomia osallistujia. Tulkitsin, että ryhmät ovat saavuttaneet 

jonkinlaisen institutioituneen aseman raskaana- ja vauva-aikaa viettävien vanhempien 

arjessa. 

Tiedostan, että omat mediankäyttötapani tai vertaisryhmien käytön kokemukseni ei ole 

yleistettävissä. Kokemukseni vanhempana on lisäksi korkeakoulutetun, valkoihoisen, 
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heteroseksuaalisen, toimintakykyisen länsimaisen kulttuuripiirin lävistämä. 

Etuoikeutetun aseman tunnistaminen on vaikuttanut työssäni siihen, olen halunnut 

perustella aineistonkeruun prosessia hallinnan analyysin teoreettisten kriteerien kautta 

erityisen huolella. Hallinnan analyysin teoreettisten lähtökohtien vuoksi, lähestyn 

digitaalisen vanhemmuuden uutta ilmiötä avoimin kategorioin, enkä ole sen vuoksi 

käsitellyt sitä jonkin marginalisoidun ryhmän näkökulmasta. Tämä valinta olisi ollut 

mielestäni tärkeä tilanteessa, jossa olisin päätynyt tutkimaan vanhempien subjektiivisia 

kokemuksia tai subjektipositioita esimerkiksi haastatteluaineistolla. 

Uskon, että tuore kokemukseni vanhempana tukee positiotani nykyisen vanhemmuuden 

ilmiöiden hienovaraisena tulkitsijana. Se on vaikuttanut valintaani nostaa 

vanhemmuuden yhteiskunnallisen tuen näkökulman yhdeksi työn taustalla kulkevaksi 

punaiseksi langaksi. Haluan vielä selventää, kuinka olen tutkielman rajauksen nimissä 

joutunut tekemään valintoja, jotka osaltaan subjektivoivat vanhemmuutta. Ensinnäkin 

keskittymällä odottavien ja 0-2-vuotiaiden lasten vanhemmuuteen, osallistun nykyiseen 

tapaan rakentaa tätä vanhemmuuden “vaihetta” erityiseksi vanhemmuuden ajaksi, jota 

määrittävät erityiset kysymyksenasettelut. Toiseksi, rakentamalla kontekstia 

suomalaisesta dataistuneesta yhteiskunnasta digitaalisen sijaan, teen tutkielman kannalta 

normatiivisen valinnan, jolla korostan tämän hetken mediainfrastruktuurin muuttuvan 

luonteen huomioimisen tärkeyttä. 
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4 Tulokset 

 

Tutkielmassa tunnistettiin kolme digitaalisen vanhemmuuden problematisointien osa-

alueetta, jotka muodostavat rajattuja digitaalisen vanhemmuuden 

ihannesubjektiviteettien hallinnan ulottuvuuksia. Näissä ulottuvuuksissa Facebook ja 

kansalaisjärjestöt muotoilevat digitaalisen vanhemmuuden ihanteita problematisoimalla 

vanhemman läsnäolon, hyvinvoinnin ja mediakasvattajuuden. Näissä hallinnan 

ulottuvuuksissa ihannesubjektiviteetit rakentuvat verkostotoimijoille ominaisten 

makrodiskurssien kautta: kansalaisjärjestöjen vastuullistuvan vanhemman ja Facebookin 

voimaantuvan vanhemman makrodiskursseissa.  

 

Esittelen ensin tutkielmassa tunnistetut makrodiskurssit, joiden kautta vastaan 

tutkielman tutkimuskysymykseen 2: Miten Facebookin ja kansalaisjärjestöjen 

rakentamat digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteetit eroavat toisistaan? 

Tämän jälkeen esittelen tutkielmassa tunnistetut kuusi ihannesubjektiviteettia ja niiden 

minätekniikat, vastaten ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Minkälaisten 

minätekniikoiden kautta Facebook ja kansalaisjärjestöt subjektivoivat digitaalisen 

vanhemmuuden ihannesubjektiviteettia? Esittelen ihannesubjektiviteetit digitaalisen 

vanhemmuuden problematisointien osa-alueiden kautta, tuodakseni 

ihannesubjektiviteettien jännitteet selvemmin esille ja siten täydentääkseni vastausta 

tutkimuskysymykseen 2. Viittaan aineiston osiin liitteissä eritellyillä aineistokoodeilla, 

jotka alkavat Facebookin aineistokokonaisuudessa F-kirjaimella (ks liite 2) ja 

kansalaisjärjetöjen ainestokokonaisuudessa K-kirjaimella (ks liite 3). 

4.1 Ihannesubjektiviteetteja rakennetaan jännitteisin makrodiskurssein 

 

Digitaalisen vanhemmuuden käsite itsessään on verkostotoimijoiden subjektiviteettia 

muotoileva minätekniikka. Siihen rakennettujen merkitysten kautta vanhempaa 

suostutellaan tunnistamaan ne asiat, jotka uhkaavat tai mahdollistavat vanhemmuuden 

ihanteiden tavoittelua eri ympäristöissä. Digitaalisen vanhemmuuden makrodiskurssit 

voisi asettaa janalle, jonka ääripäissä vanhemman toimijuus määritellään 

lähtökohtaisesti arjesta ja toisessa ääripäässä subjektiviteetta rakennetaan enemmän 

“digitaalisesta”. Vaikka makrodiskurssit eroavat toisistaan merkittävästi, niitä yhdistää 
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yhä kirjallisuuskatsauksen esiin tuoma digitaalista vanhemmuuden ideaa edeltänyt 

neoliberaalin itseohjautuvuuden ihanne. 

4.1.1 Kansalaisjärjestöjen makrodiskurssi: vastuullistuva vanhempi  

 

Kansalaisjärjestöjen vastuullistamisen makrodiskurssissa mediateknologian piirteiden ja 

käytön vaikutukset vanhemmuuteen problematisoidaan laajalti. Niiden hallitsemiseksi 

tarjotaan erilaisia minäkäytäntöjä, joiden avulla subjektiviteetti voi hallinnoida 

teknologian vaikutuksia: tunnistaa, arvioida ja muuttaa vaikutuksia itsessä ja omassa 

arjen toiminnassaan. Ne rakentuvat pääosin ihmistieteiden tuoreille vuorovaikukseen 

keskittyville käsitteille, joita sovelletaan digitalistoituneeseen perhearkeen. Käsitteiden 

soveltamisen kautta vastuullistamisen diskurssi asettuu uusintamaan modernia 

familialistista perhekäsitystä, jossa ihannevanhemmuuden olemisen tapa rakentuu 

tiiviisti vanhemman ja vauvan ja kumppanin välisessä vuorovaikutuksessa. Perhekäsitys 

nojaa kehityspsykologiseeen tietoon varhaisesta vuorovaikutuksesta, joka ohjaa 

vanhempaa työstämään vanhemmuuttaan vuorovaikutuksessa vauvan kanssa ja siten 

myös hyväksymään vauvan hoitamisen ajoittaisen hallitsemattomuuden. 

 

Vanhemman kontrolloimaton ja tiedostamaton mediankäyttö probelmatisoidaan tätä 

vuorovaikutussuhdettaan työstävää ihannesubjektiviteettia vasten. Vanhempien 

mediankäyttötapojen hallintavalta sijoittuu siten arkiseen perheympäristöön, jossa 

erilaiset minätekniikat vastuuttavat vanhempaa pitämään huolta arkisesta 

toiminnanohjauksestaan. Tämä ilmenee vanhemmuuden problematisointeina, joissa 

kuvaillaan vanhemman toimijuuden menetystä perhearjen mediaympäristössä: “Koska 

mä haluan ajatella, että me olemme vähän kuin liukuneet tällaiseen käyttöön. Se on 

tullut jotenkin normaaliksi; me olemme vähän niin kuin ajautuneet sinne. Meille on 

tullut uusia puhelimia, uusia liittymiä ja uusia tapoja käyttää aina uusia sovelluksia. Me 

olemme yhtäkkiä löytäneet itsemme tällaisesta maailmasta, tällaisesta tilanteesta ja 

tällaisesta mediaympäristöstä” (K1.)  

 

Vastuullistamisen makrodiskurssissa korostuu huoli teknologian negatiivisiin 

vaikutuksiin vanhempien käyttäytymiseen ja perhe-elämään, ja jopa toivoen, että 

vanhemmat eivät ole tietoisesti valinneet tätä olemisen tilaa. Digitaalinen 

vanhemmuuden käsitteen kautta vanhempaa suostutellaan lempeästi pohdiskelemaan 
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omaa mediankäyttöään, jotka uhkaavat perheen sisäistä vuorovaikutusta. Sen 

pyrkimyksenä on vahvistaa vanhemman toimijuutta suhteessa sosiaalisen median 

infrastruktuuriin ja sovittaa se vauvan kehityksellisten tarpeiden sekä perhearjen 

sujuvuuden parantamiseksi. 

4.1.2 Facebookin makrodiskurssi: voimaantuva vanhempi  

 

Voimaantuvan vanhemman makrodiskurssi rakentuu jo lähtökohtaisesti Facebookin 

yhteisöstandardeissa, joiden yksinkertaisena “tavoitteena on aina ollut luoda ilmaisun 

paikka ja antaa ihmisille ääni” (F1). Facebookin voimaantumisen makrodiskurssissa 

mediaympäristön uudet käytännöt tuodaan esiin mahdollisuutena vapautumiseen 

vanhemmuuden uuvuttavasta ja eristäytyneen olemisen tilasta. Se uusintaa 

mediatoimijan kaltaisesti vanhemman individualistista perhekäsitystä, jossa 

vanhemmuus on yksilön kokemus, identiteetti ja siihen nojautuvia henkilökohtaisia 

valintoja. 

 

Facebook korostaa teknologiansa vallankumouksellisuutta vanhemmille nostamalla 

esimerkeiksi korostetusti marginalisoituja ryhmien edustajien itseohjautuvuuden: 

“Nzinga Jones on Breastfeeding Support Group for Black Moms:in johtaja, 45 

000:nnen jäsenen (ja kasvavan) yhteisö, [joka on] omistautunut voimaannuttamaan ja 

tukemaan Black women-yhteisöä imettämisen hyödyistä” (F10). Facebook toteaa myös 

yhteisöstandardeissaan, että “Varmistaaksemme, että kaikkien ääntä arvostetaan, 

laadimme erityisen huolellisesti käytäntöjä, joka kattaa erilaisia näkemyksiä ja 

uskomuksia, erityisesti sellaisia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka saattaisivat muuten jäädä 

huomiotta tai tulla marginalisoiduksi.”(F1) Marginaalisten ryhmien voimaannuttaminen 

on hallinnan minätekniikka, joka ohjaa ryhmissä toimivaa vanhempaa (useimmiten 

äitiä) tunnistamaan hänen marginaalisen positionsa yhteiskunnassa, ja määrittämään 

siten hänen laajempaa olemisen tapaa suhteessa määrittelemättömiin muihin. Tämä on 

diskurssin voimaantumisen lähtökohta. 

 

Facebookin makrodiskurssi korostaa individualistista perhekäsitystä, joka palautuu 

teknologian ja käyttäjän vuorovaikutukseen. Kuten aikaisemmissakin sharenting-

tutkimuksissa on havaittu (Blum-Ross & Livingstone 2017), tuoreen vanhemman 

subjektiviteetti alustalla rakentuu vanhemman individualistisen minän ympärille, jota 
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tukevat erilaiset alustan teknologiset piirteet kuten vanhemman henkilökohtainen 

profiili. Tulkitsen, että vanhempaa suostutellaan aineistossa hyödyntämään alustan 

toimintoja oman vanhemmuutensa löytämiseksi sekä yhtiön kaksoisartikulaatiota 

tulkiten, samanaikaisesti datafioimaan vanhemmuutensa ja asettumaan kaupallisten 

intressien löytämäksi. 

 

Voimaantumisen makrodiskurssia ohjaa Web 2.0:n taloudellinen ja kulttuurinen 

diskurssi (Van Dijck & Nieborg 2009), jossa valta jakautuu parhaimmillaan vastuullisen 

alustan sekä aktiivisten ja osaavien käyttäjien välille. Se ilmenee aineistossa tapana 

sanoittaa vanhempien oma-aloitteisuutta ja luovuutta alustalla, ja siten painottaa 

mediateknologian sosiaalista muotoutumista. Facebookin turvallisuusjohtaja Antigone 

Davis kuvailee paneelikeskustelussa vanhempien toimintaa Facebookissa: “Itseasiassa 

me näemme melko paljon vanhempia erityisesti käyttävän ryhmiä mahdollisuutena 

kytkeytyä tiettyjen vanhemmuuden ongelmien ja tiettyjen haasteiden ympärille ---”  (F9) 

Puhe neutralisoi teknologian kehittäjän valtaa ja sen osuutta teknologian toimintojen ja 

niihin rakennettujen merkitysten strategisena kehittäjänä. Puhumalla vanhempien 

aktiivisuudesta etäisenä, yllättävänä ja ilahduttavana ilmiönä, se myös subjektivoi 

vanhemman tiedontahtoa ja suostuttelee vanhempia asettumaan alustan 

infrastruktuuriin, jota muutkin vanhemmat jo hyödyntävät.  

 

Samanaikaisesti kun Facebook painottaa puheessaan teknologian sosiaalista 

muotoutumista, se tuo markkinoille “vanhemmuuden kokemukseen kustomoituja” 

erityisiä toimintoja: ”Tästä päivästä lähtien, kun ylläpitäjät valitsevat vanhemmuus-

ryhmätyypin, he mahdollistavat pääsyn kolmeen ainutlaatuiseen toimintoon, jotka ovat 

kustomoitu vanhemmuuden kokemukseen” (F7) Ihannesubjektiviteetti rakentuu 

diskurssissa teknologian medioimaksi vanhemmuuden kokemukseksi, johon 

suunniteltuja toimintoja vanhemmat voivat hyödyntää itsensä etsimisen, kasvun ja 

hyvinvoinnin tukena. Kriittisesti tulkiten, samanaikaisesti kun se luo teknologiaa 

hyödyntävän ja itseohjautuvan vanhemman ihannesubjektiviteettia, se luo myös 

vaillinnaisen vanhemmuuden subjekteja, jossa vertaisryhmien mahdollisuuksia 

hyödyntämättömät vanhemmat näyttäytyvät vastuuttomina ja tietämättöminä. 

 

Kun Facebookin diskurssi digitaalisesta vanhemmuudesta siirtyy janalla “digitaalisesta” 

kohti arkea toimijuutta, Facebookin puhuu korostetusti turvallisuudesta. Facebookin 
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aineistossa, teknologiayhtiöiden tukemassa digitaalisen hyvinvoinnin oppaassa, 

vanhempaa kehotetaan käyttämään teknologiaa niin, että vuorovaikutus säilyy 

leikkipaikalla lapsen turvallisuuden näkökulmasta: “Vanhemman mediankäyttö. 

Ammattilaisen vinkki: Laita puhelimesi sivuun ja leiki lapsesi kanssa leikkipaikalla. 

Varmista että olet täysin läsnä kun valvot lastasi näissä ympäristöissä, vapaa median 

keskeytyksistä. Tiede sanoo: Vanhemmat, joiden keskittymistä puhelin tai muut mediat 

häiritsevät katsoessaan leikkivää lastansa, voivat menettää tärkeitä mahdollisuuksia 

leikkiä ja olla vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa.” Ammattilaisen vinkki suostuttelee 

vanhempaa kiinnittämään erityistä huomiota kodin ulkopuoliseen tilaan ja sen 

turvallisuuteen. Tulkitsen, että verkkoturvallisuuden regulaatio ja sen synnyttämä 

turvallisuusdiskurssi ulotetaan uudella tavalla “digitaalisen ulkopuolelle”. Kriittisesti 

tulkitsen lisäksi, että julkisten ja ulkotilojen vaarojen korostaminen sopii paremmin 

Facebookin voimaantumisen diskurssiin, jossa kotiin eristäytynyt vanhempi on 

voimaantumisen kohteena.  

4.2 Vanhemman läsnäoloa operoivat diskurssit 

Facebook rakentaa vanhemmuuden kuluttajan ihannesubjektiviteettia, joka suuntautuu 

vanhemmuudessaan vertaisiin. Kansalaisjärjestöt rakentavat taas tiedostavan läsnäolijan 

ihannesubjektiviteettia, joka suuntautuu vanhemmuudessaan ensisijaisesti vauvaan ja 

kumppaniin. Nämä familialistisia ja individualistisia perhekäsityksiä uusintavat 

jännitteiset diskurssit problematisoivat vanhemmuuden siten hyvin eri tavoin. 

Facebookin vanhemmuuden kuluttajan ihannesubjektiviteettiä ohjaa käsitys, jossa 

vanhemmuus on hukassa ja se tulee löytää erilaisin vertaistuen optimoinnin tekniikoin. 

Kansalaisjärjestöjen ihannesubjektiviteettia ohjaa taas käsitys vauvan tulon myötä 

muuttuvasta media-arjesta, jota kuvaa läsnäolon niukkuus. 

 

Kansalaisjärjetöjen tiedostavan läsnäolijan ihannesubjektiviteetti rakentuu 

vastadiskurssina Facebookin vanhemmuuden kuluttajan subjektiviteetille, joka hakee 

vertaistukea vanhemmuuteensa optimoiden tietoa geneeristen kategorioiden kuten 

lapsen iän tai vanhemmuuden matkan vaiheiden kautta. Kansalaisjärjestöjen 

ihannesubjektiviteetti rakentaa itsensä tietäväksi vanhemmaksi kahden erilaisen yksilön 

välisessä ainutlaatuisessa vuorovaikutuksessa. Ihannesubjektiviteetit suostuttelevat 

vanhempaa myös tarkastelemaan motivoitumistaan pikkulapsiarjessa: 
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kansalaisjärjestöjen aineistossa vanhemmuuden ei tulisi motivoitua teknologiasta kun 

taas Facebook suostuttelee jakamaan vanhemmuuden matkan ja sen kamppailut sekä 

ilot alustalla. 

4.2.1 Facebookin vanhemmuuden kuluttajan ihannesubjektiviteetti 

Vanhemmuuden kuluttajan ihannesubjektiviteetti rakentaa vanhemmuutensa 

subjektivoinnin tavoissa, joissa vanhempia suostutellaan hyödyntämään alustan 

tarjoamia itsensä työstämisen käytäntöjä. Kutsun näitä käytäntöjä vertaistuen 

optimoinnin minätekniikoiksi. Facebook rakentaa vertaistuen optimoinnin 

minätekniikoin ihannevanhemman subjektiviteettia, joka etsii monipuolisesti 

vanhempien perustamia ryhmiä ja niiden sisälle kehitettyjä toimintoja vanhemmuutensa 

resurssiksi. Ihannesubjektiviteetti jakautuu tuentarvitsijan ja tuenantajan rooleihin, 

joihin asettumalla vanhempi voi rakentaa itsensä vanhemmuudestansa tietävänä 

vanhemmuuden kuluttajana. 

 

Ihannesubjektiviteetti voimaantuu itseohjautuvasti ryhmissä, joka yhtenä 

vanhemmuuden “päivittäisenä resurssina” järjestyy osaksi alustan vanhemmille 

kohdennettujen toimintojen laajempaa ekosysteemiä: “Äidit auttavat paikallisia 

yhteisöjä kasvamaan - - - Uudet tutkimustiedot viittaavat myös siihen, että 

vanhemmuuden matkan edetessä vanhemmat sanovat todennäköisemmin käyttävänsä 

Facebookia päivittäin resurssina. Ryhmien ja varainkeräysten käyttäminen, yhteyden 

muodostaminen ostaa ja myydä paikallisesti Marketplacen[-toiminnon] kautta ja 

kasvattamalla heidän pieniä yrityksiään Pages[-toiminnon kautta], äidit vaikuttavat 

positiivisesti yhteisöihinsä tekemällä yhteistyötä ja tukemalla toisiaan.” (F10)  

 

Diskurssi rakentaa teknologiaa hyödyntävän vanhemman ihannesubjektiviteettia, joka 

aktiivisesti etsii ja antaa tukea alustalla sekä tulee osalliseksi sen uuden yhteisöllisyyden 

hyödyistä. Facebookin järjestämän digitaalista vanhemmuutta koskevan 

paneelikeskustelun lopuksi keskustelun toinen osapuoli, National Parent Teacher 

Associationin (PTA) toiminnanjohtaja Nathan Monell, ylistää Facebookia ja sen luomia 

ryhmiä:  “ja mahdollisuus mennä sinne ja jakamaan kamppailua, jota sinulla on 

vanhempana, ja saada muita vanhempia ympärilleni ja ihmisiä, joita en edes näe, he 

asuvat muissa yhteisöissä tai muissa kaupungeissa, ja heidän mahdollisuutensa antaa 

tukea, se on vain todella hyödyllistä, todella arvokasta, jonka luomisesta meille haluan 
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kiittää sinua, siitä että meillä on tällainen väylä vanhemmille toistensa kanssa 

puhumiseen, koska joskus voit tuntea olevasi ainoa, joka käy läpi jotain. Muistako sen 

tunteen?” (F9)  Diskurssi uusintaa hukassa olevan vanhemmuuden narratiivia, joka voi 

voimaantua alustan tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Vanhemman “kamppailun 

jakaminen” vertaisten kesken kääntyy siten subjektiviteetin eettiseksi sitoutumiseksi 

oman vanhemmuutensa kehittämiseen. Lisäksi kriittisesti tarkastellen, diskurssi 

muotoilee kytkeytymättömyyden eli vaillinnaisen vanhemmuuden subjektiviteetta, 

jolloin subjektiviteetin tarttumattomuus saatavilla oleviin alustan tuen ja poliittisen 

toiminnan resursseihin rakentuu sitoutumattomana ja vastuuttomana vanhemmuutena. 

 

Vanhempaa suostutellaan tunnistamaan erilaisia ihannesubjektiviteetin 

kommunikoinnin tapoja, jotka kuuluvat vanhemmuuden kokemukseen ja sen 

digitaalisen kulttuuriin. Esimerkiksi hashtagien avulla, “#1month avulla vanhempi voi 

juhlistaa [celebrate] lapsensa virstapylväitä” (F5), vanhempi voi tulla osaksi alustan 

yhteisöllistä vanhempien kulttuuria ja ilmaista vanhemmuuttaan muille käyttäjille sen 

kulttuurille tyypillisillä käytännöillä. Lapsen virstapylväiden julkaiseminen voidaan 

tulkita sharenting-käytännöksi, joka kytkee vanhemmaksi kasvamisen vaiheet sekä 

lapsen biologinen kasvun ja rytmin alustan taloudellisiin päämääriin. Facebookin 

kaksoisartikulaatiota tarkastellen, sharenting-käytännöt mahdollistavat alustalle tarkasti 

kohdennetun mainonnan järjestämisen alustalla. 

 

Samanaikaisesti diskurssi vaikenee siitä, kuinka vanhemman sharenting-käytännöt 

kuten hashtagien käyttö kasvattavat lapsen digitaalista jalanjälkeä sekä hankaloittavat 

jakamisen yksityisyyden hallintaa kontekstin hajoamisen myötä. Tässä diskurssissa 

vanhemmat voivat hallinnoida lapsensa yksityisyyden menettämistä lähes olemattomin 

keinoin eli pyytämällä alustaa poistamaan sisältöä jälkikäteen vain Facebookin omalta 

alustalta. Facebook toteaa yhteisösäännöissään suojelevansa alaikäisiä tahattomalta 

kuuluisuudelta ja poistavansa verkkoturvallisuutta uhkaavat “hyökkäykset” vanhemman 

pyynnöstä: “Noudatamme: Laillisen huoltajan pyynnöt tahattomasti kuuluisiin 

alaikäisiin kohdistuneiden hyökkäysten poistamiseksi.”(F1)  
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Facebookin vertaisyhteisöissä ihannesubjektiviteetti tulee osaksi yksilöllistä yhteisöä, 

“vanhemmuuden kokemusta” (F7) ja “vanhemmuuden matkaa” (F10) , joka tarkoittaa 

diskurssissa eräänlaista vanhemman yhteisöllistä vanhemmaksi kasvamisen digitaalista 

kulttuuria. Vanhemmuuden matkan metafora ei ole sinänsä uusi, mutta tämän matkan 

jäsentyminen ja järjestyminen ovat. Facebook muotoilee ihannesubjektiviteetin 

digitaalisen läsnäolon käytäntöjä uusien kehittämiensä toimintojen kautta, kuten 

ryhmässä oman nimen viereen asetetulla Badgeilla (ks kuva 1). Badgen avulla 

vanhempi voi ryhmissä kategorisoida vanhemmuuttaan sekä ilmaista muille jäsenille 

asiantuntijuuttaan sekä sitoutuneisuuttaan vanhemmuuteensa kehittämiseen: “Lisäämme 

vanhemmuusryhmiin uusia tunnuksia (Badgeja), 

jotta jäsenet voivat halutessaan tunnistaa itsensä 

ryhmien jäseniksi sen mukaan, missä vaiheessa 

vanhemmuuden matkaa he ovat. Jos haluat löytää 

ihmisiä, jotka käyvät läpi samankaltaista 

tilannetta kuin sinä, tunnukset helpottaa näiden 

ihmisten nopeaa löytämistä ja yhteydenpitoa 

heihin.” (F7) Alustan kaksoisartikulaatiota 

avaten, vertaistuen optimoinnin käytännöillä 

vanhempi asettuu siten tuottamaan tietoa itselleen 

sekä samanaikaisesti kahdelle tiedon 

instituutiolle: dataa keräävälle alustalle ja 

vertaisille. 

 

Kuva 1 havainnollistaa vanhemmuuden matkan 

jäsentymistä vertaistuen optimoinnin 

käytännöissä.  

Mentoriohjelma on toinen hyvä esimerkki 

vertaisryhmien sisälle rakennettujen toimintojen 

tavasta muotoilla ihannesubjektiviteetin 

digitaalisen läsnäolon käytäntöjä. Mentorointi-

toiminnoilla vanhempi voi löytää optimoida 

itselleen sopivan vertaisen sekä toisaalta toimia vertaistukea antavana 

kokemusasiantuntijana. “Jäsenet voivat muodostaa parin toistensa kanssa tarjotakseen 

opastusta elämän suurimpiin hetkiin, kuten uuden lapsen odottamiseen, muuttoon tai 

Kuva 1. Badges-toiminto 

vanhemmille suunnitellussa 

ryhmätyypissä. (F7) 
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ammatin vaihtamiseen.”(F7) Tulkitsen toiminnon kriittisesti yhtiön 

kaksoisartikulaationa siten, että Facebook suostuttelee tuotejulkaisussaan vanhempaa 

jakamaan kaupallisesti arvokkaita elämän muutostilanteita, joita hän tavoittelee 

elämässään juuri nyt. Vanhemmuuden kuluttajan ihannesubjektiviteetti optimoi 

vertaistukea ja etsii vertaisten kesken tuotetta kodennetta kasvatustietoa: “Esimerkiksi 

kaksi äitiä Mama Dragonsissa, ryhmässä, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja tukea 

LGBTQIA-lasten [lyhenne sanoista lesbian, gay, bisexual, transgender, 

queer/questioning, intersex, asexua] äitejä, auttavat toisiaan navigoimaan 

transsukupuolisen lapsen kasvattamisen matkalla.” (F10) 

 

Kriittisesti tarkastellen, problematisoidun hukassa olevan vanhemman vapauden 

esitetään lisääntyvän alustalla erilaisten vertaistuen optimoinnin käytäntöjen myötä, 

vaikkakin samanaikaisesti se kytkee ja sitouttaa vanhempaa yhä tiiviimmin 

teknologisesti ja taloudellisesti kytköksiseen infrastruktuuriin. Langois ja Elmeriä 

(2018, 246) mukaillen, se kytkee ja sitouttaa vanhempaa uuteen persoonattoman 

subjektivaation infrastruktuuriin. Vanhemmuuden kuluttajan ihannesubjektiviteetin 

hallinnan taito onkin oman yksilöllisen vanhemmuutensa löytäminen ja sen 

toteuttaminen maailmassa, joka on saturoitunut tiedolla vanhemmuudesta. 

4.2.2 Kansalaisjärjestöjen tiedostavan läsnäolijan ihannesubjektiviteetti 

Kansalaisjärjestöt rakentavat tiedostavan läsnäolon ihannesubjektiviteettia pohjautuen 

kehityspsykologiseen tietoon lapsen varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen 

kehitykselle. Varhaista vuorovaikutusta horjuttaa erityisesti vanhemman huomion 

kohdistuminen mediaan digitalisoituneessa arjessa. Ihannesubjektiviteettia suostutellaan 

siten tunnistamaan velvollisuutensa pienen lapsen mediasuhteen rakentajana, jolloin 

vanhemman mediankäyttö ja läsnäolo asetetaan lapsen valvovien silmien alaiseksi. 

Tämä vanhemman velvollisuus määrittää vanhemman ja perheen arkista olemisen tapaa: 

“Pienen lapsen mediasuhde alkaa rakentua jo ennen kuin hän alkaa itse käyttää 

mediaa. Median käytön tapoja omaksutaan seuraamalla perheenjäsenten toimintaa 

laitteiden kanssa. Lapsen suhde mediaan alkaa muodostua perheen mediaan liittyvien 

digitottumusten, asenteiden ja sopimusten pohjalta, mutta merkittävää on 

perheenjäsenten näyttämä esimerkki.”(K11)  

 

https://redfoxsanakirja.fi/fi/sanakirja/-/s/fin/eng/lesbian
https://redfoxsanakirja.fi/fi/sanakirja/-/s/fin/eng/gay
https://redfoxsanakirja.fi/fi/sanakirja/-/s/fin/eng/bisexual
https://redfoxsanakirja.fi/fi/sanakirja/-/s/fin/eng/transgender
https://redfoxsanakirja.fi/fi/sanakirja/-/s/fin/eng/queer
https://redfoxsanakirja.fi/fi/sanakirja/-/s/fin/eng/questioning
https://redfoxsanakirja.fi/fi/sanakirja/-/s/fin/eng/intersex
https://redfoxsanakirja.fi/fi/sanakirja/-/s/fin/eng/asexual
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Diskurssissa mediateknologia asettuu kilpailemaan vanhemman huomiosta vauva-

arjessa, jota luonnehtii ajankäytön ja läsnäolon niukkuus ja kilpailu. Podcastissä 

haastateltavan asiantuntijan tekemä merkitysten siirto selventää ajatusta: “Mä just 

mietin sitä tuossa tulomatkalla, että digilaitehan on siinä mielessä kuin vauva, jos ei 

siitä ole laitettu notifikaatioita pois. Se reagoi, se ikään kuin huutaa lähelleen, se kutsuu 

lähelleen. Ja me vastaamme ja mehän vastaamme saman tien.”(K1) Vanhempaa 

vastuullistetaan tunnistamaan vauvan tulo tapahtumana, jolloin vanhemman tulisi pohtia 

ja muuttaa mediankäyttöään. Vauvan saaminen on yksilön elämänkaarella se 

elämäntapahtuma, jonka myötä vanhemmasta tulee myös uudella tavalla lapselleen sekä 

kumppanilleen velvollinen mediankäyttäjä: “Eli kun se ajankäyttö mullistuu monella eri 

tavalla, niin siinä olisi ihan mahtava paikka miettiä sitä kaikkea aikaa, jota vahingossa 

tai sitten tarkoituksella käyttää digilaitteisiin. Se olisi todella hyvä uudelleen ajattelun 

paikka. Siinä on ikään kuin ajankäytön uusjako.” (K1) Ihannesubjektiviteetti toteuttaa 

eettisyyttä arvottamalla omaa ajankäyttöään lapsen edun mukaisesti ja lisäten hallintaa 

teknologian vaikutuksista vauva-arjessa. Hallinnallisuuden tunnistamiseksi eri 

ihmistieteiden asiantuntijat ovat kehitelleet vauvan näkökulmasta uudenlaisia median ja 

vuorovaikutuksen vahingollisuutta kuvaavaa käsitteistöä kuten “tahmea 

medialaite”(K4) ja “sivustakatsojan pimento” (K4). 

 

Erilaisin pidättäytymisen minätekniikoin vanhempaa suostutellaan ottamaan hallintaa 

arjen läsnäolostaan, joiden kautta eettinen vanhempi voi parantaa arjen sujuvuutta ja 

tukea lapsen kehitystä varhaisen vuorovaikutuksen kautta. Toisin kuin Facebookin 

vanhemmuuden iloja ja kehitystä jakava vanhemmuuden kuluttajan subjektiviteetti, 

tiedostavan läsnäolon subjektiviteetin läsnäolo on arvokasta itsessään ilman, että sitä 

tarvitsee jakaa kodin ulkopuolelle: Jotenkin sitä voisi lähestyä sillä tavalla, että 

semmoiset motiivit ja halu siihen yhdessä oloon ja yhdessä tekemiseen, niin ne nousevat 

siitä perhe-elämästä ja siitä lapsesta. Eli ei siitä mediasta, että se kannattaa myös 

huomioida. Ja sitten, jos tuntuu, että ne eivät jotenkin niin kiinnosta vanhempia, niin 

lähteä sitä kautta, että tämä on merkityksellinen nyt minun lapselleni. (K1)  

 

Sen sijaan, että vauvan kehitystä tarkastellaan vertaisten kanssa ja että sitä jaetaan 

geneerisesti vauvan iän mukaan, diskurssi korostaa lapsen yksilöllisyyttä ja vanhemman 

ja vauvan välisen vuorovaikutussuhteen ainutlaatuisuutta. Mentalisaation kyky on 

esimerkiksi taito ja minätekniikka, jonka avulla ihannesubjektiviteetti voi työstää 
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ainutlaatuista suhdetta yhdessä lapsensa kanssa ja rakentaa itsensä tietävänä 

vanhempana. “Ihan vaan se, että kokeilee ja jotenkin lähtee miettimään, että mitähän 

sen vauvan mielessä voisi olla. Ehkä yhtenä tärkeänä osana on se, että mitä on minun 

mielessäni ja mitä tämä itku minussa herättää, ja mikä taas on se, että mitä vauvalla on 

mielessä. Eli harjoittelee vähän niin kuin tällaista mentalisaation kykyä, että toisen 

ajattelun ajattelua.” Tulkitsen, että diskurssi vahvistaa käsitystä vanhempana 

toimimisen epävarmuuden luonnollisuudesta, ja siten vanhemmaksi kasvu edellyttää 

siten aina jonkinlaisen epävarmuuden sietämistä yksipuolisessa kommunikaatiossa.   

4.4 Vanhemman hyvinvoinnin merkityksiä operoivat diskurssit 

Pienen vauvan vanhemman yksinäisyys, eristäytyneisyys ja uupumus tunnistetaan 

Facebookin sekä kansalaisjärjestöjen aineistossa vanhempien hyvinvointia uhkaavana 

haasteena. Ne käsittävät kuitenkin vertaisryhmien ja sosiaalisen median merkityksen 

vanhemman hyvinvoinnille lähes vastakkaisin tavoin. Facebook korostaa 

vertaisryhmien merkitystä vanhemmalle osana itseohjautuvan subjektiviteetin 

kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ylläpitoa. Tässä diskurssissa teknologian kehitys on 

lisännyt subjektiviteetin valinnan mahdollisuuksia saavuttaa erilaisia vertaistuen 

muotoja, joilla vanhempi voi pitää itsestään parempaa huolta. Kansalaisjärjestöt taas 

tuovat painokkaammin esiin pienen lapsen vanhemmuuden elämäntilanteen herkkyyden 

ja digitaalisen kanssakäymisen negatiivisia hyvinvointivaikutuksia arkielämän 

kokonaisuuteen. 

 

4.4.1 Facebookin stressin hallinnoijan ihannesubjektiviteetti 

 

Facebookin vanhemmuuden stressin hallinnoijan ihannesubjektiviteetti rakentuu 

aineistossa vanhemman yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden problematisoinneille. Tämä 

subjektiviteetti on rakentunut etenkin Covid-19-pandemian ajan julkaisuissa, jolloin 

tuoreiden vanhempien kasvokkaiset kohtaamiset ja tukiverkkojen saatavuus todella 

vaikeutuivat merkittävästi. Itsestähuolehtijan ihannesubjektiviteetti rakentuu itsehoidon 

minätekniikoin, jotka suostuttelevat vanhempaa alustan toimintojen pariin parantamaan 

yhteyksiä kodin ulkopuoliseen elämään. Facebook julkaisee verkkoartikkelin 
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sivustollaan kertoen, kuinka se tukee tuoreita vanhempia pandemian keskellä: 

“Vanhemmuus ei ole koskaan ollut helppoa. 

Oletpa sitten tuore äiti, joka synnytti karanteenin aikana, isä etsimässä tarvikkeita ja 

neuvoa, vanhempi yhteisön tuen tarpeessa, omaishoitaja taistelemassa eturintamassa, 

tai sairastamassa COVID-19:ta kotona, et ole yksin - - -  

”(F5). 

 

Tuore vanhempi voi hyödyntää ryhmiä tullakseen hyvinvoinnistaan tietoiseksi ja 

samanaikaisesti osaksi vertaisryhmien sisältämää itsehoidon instituutiota: “jakaa 

neuvoja, saada vinkkejä ja olla yhteydessä muihin vanhempiin alueellasi” (F5). 

Itsehoidon käytännöt suostuttelevat vanhempaa myös median erilaisten 

vanhemmuussisältöjen pariin rentoutumaan: “Ota tauko — Löydä tapoja rentoutua ja 

varastaa hetki itsellesi” (F5). Diskurssi suostuttelee vanhempaa asettumaan alustalle 

oman hyvinvointinsa parantamiseksi, joka kääntyy koko perheen eduksi: “Jaamme 

resursseja auttaaksemme tuoreita vanhempia pysymään yhteyksissä tehdäkseen sitä 

mitä he tekevät parhaiten: pitämään huolta perheistään” (F5).  

 

Perheille suunnitellussa digitaalisen hyvinvoinnin oppaassa, jota useat teknologiayhtiöt 

tukevat, tunnistetaan vanhemman itsehoidon käytäntöjen merkitys vauva-aikana ja 

vanhemman uupumus tilana, jossa vauva on vaarassa joutua laiminlyödyksi: 

“Ammattilaisen vinkki: Varmista harjoittavasi itsehoitoa (self-care) ja ota aikaa 

itsellesi hallitaksesi tuoreesta vanhemmuudesta johtuvaa stressiä. Vanhemmuuden 

uupumus, tai tunteminen itsensä stressaantuneeksi, ylikuormittuneeksi ja rasittuneeksi 

vauvan hoidosta on todellista ja voi johtaa vanhemman lapsen laiminlyömiseen 

(parental neglect) tai kaltoinkohteluun (abuse).” (F11.) Oppaassa korostetaan 

vanhemman itsehoidon ja vanhemman stressinhallinnan merkityksiä lapsen 

hyvinvoinnille. Siten myös alustan vertaistuen piiriin asettuminen on yksi vanhemman 

itsehoidon minäkäytäntö, jolloin vanhempi harjoittaa eettisyyttä, sillä oman 

hyvinvoinnin aktiivinen työstäminen vähentää vanhemmuuden uupumuksen riskejä 

vauvalle. 

 

Digitaalisen hyvinvoinnin oppaassa vanhemman hyvinvoinnin parantamiseksi esitetään 

useita arkisia käytäntöjä, joiden muodostamaan kokonaisuuteen myös sosiaalisen 

median vertaisryhmät lukeutuvat: “Varmista, että tarkastelet vointiasi, ja kurkota 
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rakkaidesi tai asiantuntijan luo jos koet tarvitsevasi apua. Varmista, että sinulla on 

aikaa fyysiselle ja mielen hyvinvoinnille mukaan lukien riittävä unensaanti, 

ulosmeneminen ja yhteydenpito ystäviin ja perheeseen. Sosiaalinen media, 

mukaanlukien ryhmät ja forumit, auttaa monia uusia vanhempia pitämään yhteyttä ja 

jakamaan vaikeat ajat, juhlimaan iloisia tarinoita ja tuntemaan itsensä vähemmän 

yksinäiseksi. (F11.) Facebookin itsestähuolehtija ihannesubjektiviteetti hyödyntää 

teknologiaa varmistamaan, että hänen kokonaisvaltainen hyvinvointinsa toteutuu.  

 

4.4.2 Kansalaisjärjestöjen tasapainoilevan itsetutkiskelijan ihannesubjektiviteetti  

 

Kansalaisjärjestöjen ihannesubjektiviteetti rakentuu erilaisissa itsetutkiskelun 

minätekniikoissa. Ihannesubjektiviteetti huolehtii hyvinvoinnistaan tunnistamalla 

itseensä kohdistuvia uudenlaisia negatiivisia mediavaikutuksia, jotka tulevat erityisen 

merkitykselliseksi vasta vauvan tulon myötä. Ihannesubjektiviteetti pyrkii jatkuvaan 

mediankäytön hallinnallisuuteen, digitaalisen hyvinvoinnin käsitteen mukaiseen 

tasapainoon, vahvistaen siten arkista toimijuuttaan suhteessa teknologiaan: “Jotenkin se 

semmoinen tasapaino mielestäni myös liittyy tähän digitaaliseen aikaan ja siihen, että 

voimme hyvin näiden kaikkien laitteiden keskellä. Jotenkin semmoinen digihyvinvoinnin 

ajatus. Ja se, että kun otetaan tämä kaikki älylaitekuvio tähän meidän arkeen mukaan, 

niin ei se tasapainon löytäminen ja itsesäätely ole meille aikuisillekaan kovin helppoa 

aina.” (K3.)  

 

Välttääkseen kuitenkin aina vain uusien vanhemmuuden ihanteiden luomisen 

sudenkuopat, kansalaisjärjestöverkostojen ammattilaiset tarjoilevat vanhemman 

itsetutkiskelun käytännöissä valmiita armollisuuden subjektipositioita suhteessa 

erilaisiin vanhemmuuden ihanteisiin, “riittävän hyvän vanhemmuuden” mukaisesti. 

Siten täydellisen vanhemmuuden tavoittelu problematisoidaan vanhemman ja lapsen 

välisessä suhteessa:  “Kaikessa ei tarvitse olla täydellinen. Kaiken ei tarvitse mennä 

nappiin. Tärkeintä on se, että harjoittelee ja yrittää. Ja se, että on armollinen myös 

itselleen, että ei voi osata ja tietää kaikkea. Ihan samalla tavalla, kun ei se vauvakaan 

tästä maailmasta vielä kaikkea tiedä, niin me vanhemmatkaan emme tiedä. Ihan 

samalla tavalla. Sellainen riittävä yrittäminen riittää. Ja se, että muistaa, että jollain 

tavalla pysyy inhimillisenä myös itseään kohtaan.” (K2) Diskurssi asettuu vastakkain 
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Facebookin itsestähuolehtijan subjektiviteetin kanssa, jonka kautta aktiivinen vanhempi 

voi jatkuvasti kehittää hyvinvointiaan, ja suostuttelee päinvastoin siirtymään 

täydellisyyden optimoinnista kohti epämääräisen tasapainon ja riittävän vanhemmuuden 

tilaa. 

 

Kansalaisjärjestöt pilkkovat subjektin ymmärrystä omasta hyvinvoinnistaan korostaen 

vanhemmaksi kasvamisen herkkyyttä erilaisille ulkoisille vaikutuksille esimerkiksi 

herättäen tietoisuutta vertaisryhmissä tapahtuvasta sosiaalisesta vertailusta. 

Itsetutkiskelun käytännöillä vanhempi voi tunnistaa vertaisryhmien käytön vaikutuksia 

itseensä. “Tämmöiset ryhmät voivat monelle olla tärkeä henkireikä, mutta toisaalta ne 

voivat olla jollekin semmoinen osa-alue elämässä, joka voi asettaa paineita sille 

vanhemmuudelle tai olla jotenkin erilaisten kasvatustyylien jopa taistelutanner. 

Tietenkin julkisuudessa myös vanhemmuutta käsitellään aika paljon tänä päivänä. 

Miten pitää kieli keskellä suuta ja välttää liikaa vertailua tai ulkopuolisten odotuksia, 

vaatimuksia tai paineita?(K3)  

 

Hallinta vanhemmuuden paineista palautetaan vanhemmalle itselleen suostuttelemalla 

häntä omien arvojen itsetutkiskeluun, jotka eivät rakennu vertaisryhmien tai valmiiden 

perhearvojen kautta, vaan toiminnan arvot rakentuvat ensisijaisesti omista ja perheen 

lähtökohdista: “Älä vertaa itseäsi tai vanhemmuuttasi muihin. Somen suurissa ryhmissä 

voi saada hyödyllisiä vinkkejä tai peilata omia ajatuksiaan. Tärkeintä on kuitenkin 

kuunnella itseään ja omaa vauvaa ja etsiä omalle perheelle sopivia tapoja toimia. 

Omaa vanhemmuutta ja itselleen ja perheelle tärkeitä arvoja ja asioita on hyvä 

pohtia.”(K7)  

 

Diskurssi problematisoi mediateknologian tuomat rajattomat mahdollisuudet 

yhteydenpitoon, jotka yhdistyessään vanhemman yksinäisyyden kokemuksiin, voivat 

luoda vääränlaista tai valheellista hallinnan tunnetta. Kansalaisjärjestöjen podcast-

aineistossa soveltamat käsitteet digitaalinen hyvinvointi ja FOMO (paitsi jäämisen 

pelko) ovat vanhemman itsetutkiskelua ohjaavia käsitteitä, joilla varustellaan 

vanhemman hallintaa suhteessa sosiaalisen median vertaisryhmätoiminnan vaikutuksiin. 

Itsetutkiskelun käytännöillä vanhempaa suostutellaan kiinnittämään enemmän huomiota 

hallinnallisuuteensa: “Mutta kyllä sitä voisi ehdottomasti miettiä sen ilon ja poissaolon 

mahdollisuuden kannalta. Eli kun se kännykkä tai puhelin tai digilaite on siinä 
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saatavilla ja sen kautta pääsee luonnollisesti ihan mihin vain piireihin, niin siitä tulee 

helposti semmoinen hallinnan tunne. Nyt kun mä olen tämän selannut läpi tai tämä on 

mulla kädessä koko ajan, niin mä tiedän, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta ehkä mä 

haluaisin rohkaista siihen, että ei siellä tapahdu mitään sen ihmeempää.” (K1.) 

 

Kansalaisjärjestöt muotoilevat ihannesubjektiviteetin ymmärrystä hänelle itselleen 

merkityksellisestä vanhemmuuden tuesta kodifioimalla vanhemmuuden tuen heikkoihin 

ja vahvoihin verkostoihin. Tietävä vanhemman ihannesubjektiviteetti osaa arvioida 

kriittisesti tuen hyödyllisyyttä itselleen ja priorisoida toimintaansa rationaalisesti, kuten 

ajankäytöstä ja läsnäolosta palautuvan hyödyn sekä niistä saatavan tuen laadun 

arvioinnin kautta:  

 

“Ja mä en tarkoita, etteivät he saisi siellä olla. Ihanaa, että meillä on isot 

verkostot. Mutta tarvitseeko niitä pitää lämpiminä tai jotenkin ruokkia tai 

ylläpitää koko ajan? Tarvitseeko reagoida aina kaikkeen? Tarvitseeko likettaa? 

Tarvitseeko olla läsnä heille, jotka eivät itse asiassa olisi meidän 

lähettyvillämme muunlaisessa maailmassa lainkaan?  

Puhuja 2: Niin ja kannattelisivatko sinua vaikeissa hetkissä?  

Puhuja 3: Juuri näin. Entä sitten, kun tulee elämän kriisi tai jonkunlainen   

vastoinkäyminen, niin onko heistä apua? Heistä voi olla. He voivat olla kivaa 

ajanvietettä. En mä tarkoita ollenkaan, että niitä verkostoja täytyisi purkaa. 

Mutta se ajankäyttö on tässä se pointti. Haluaako niitä ruokkimalla ruokkia 

koko ajan? Täytyykö heille olla läsnä elämässä, jossa on paljon muutakin?” 

(K1.)  

 

Kansalaisjärjestöjen verkkosivuilla kehotetaan kääntymään kasvokkaiseen 

vertaistukeen, menemällä julkisen tilan leikkipuistoihin tai kerhoihin, joissa on 

perinteisesti ollut juuri kansalaisjärjestöjen perhetukitoimintaa: “Vauvavuonna  ja 

pikkulapsiperheen arjessa vastaan tulee monia tilanteita, joissa vertaisen neuvot ovat 

tarpeen. Sama elämäntilanne yhdistää ja muiden tuki antaa parhaimmillaan voimaa 

vaikeissa tilanteissa. Somessa vaaditaan kuitenkin paljon medialukutaitoa, jotta viestejä 

voi tulkita ja tuottaa ymmärrettävästi. —  Lähteminen voi joskus tuntua työläältä, mutta 

kasvokkaiset kohtaamiset ovat tärkeitä hyvinvoinnin peruspilareita.” (K7.) Lisäksi 

Ihannesubjektiviteettia kehotetaan kääntymään ongelmissaan julkisen 
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palvelujärjestelmän perinteiseen vanhempaintukeen: “Neuvolan puoleen kannattaa 

kääntyä vaikeissa tilanteissa. MLL:n Vanhempainpuhelimen palvelut tarjoavat matalan 

kynnyksen keskustelutukea. Älä jää yksin” (K7). Lisäksi tarjotaan tukea MLL:n 

Vanhempainnetin keskustelupalstalla, jossa voi saada myös vertaistukea. 

Itsestähuolehtijan ihannesubjektiviteetti palautetaan siten osaksi kansalaisjärjestöjen 

perinteistä vanhemmuuden tuen piiriä ja sen osaksi sen kasvatuksellisia ohjelmia. Se 

toistaa suomalaisen mediakasvatuspolitiikan hallintatapaa, jonka tavoitteena on yhtäältä 

legitimioida järjestön toimintaa yhteiskunnassa sekä nivoa vanhemmat tiiviimmin sen 

instituutioiden hallinnan piiriin (ks. Uusitalo 2015, 79-84).  

4.5. Vanhemman mediakasvattajuutta operoivat diskurssit 

Molempien diskurssien keskiössä on käsitykset vanhemman medialukutaidoista ja sen 

merkityksestä vanhemman ja lapsen suhteelle. Kansalaisjärjestöjen diskurssissa 

vanhemmuuden medioitumiseen liittyvä kriittinen medialukutaito nähdään tämän 

suhteen perustana. Kansalaisjärjestöillä aikahorisontti yltää kattavammin lapsen 

tulevaisuuteen, jossa ihannesubjektiviteetti osaa ottaa huomioon vanhemmuuden 

medioitumisen käytännöissä myös teknologioiden muuttuvan luonteen. Facebookin 

aineistossa vanhemman medialukutaito käsitetään kapeammin tässä hetkessä tapahtuvan 

verkkoturvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Toisaalta Facebookin 

aikahorisontti on pitkä, kun se rakentaa ihannesubjektiviteettia, joka toimii lapsensa 

teknologiankäytöstä kiinnostuneena mediakasvatuskumppanina. Siten se toistaa myyttiä 

vanhemmista, jotka eivät ole kiinnostuneita lastensa teknologiankäytöstä. 

 

4.5.1 Facebookin medialukutaitoisen mediakasvatuskumppanin ihannesubjektiviteetti 

 

Facebookin rakentaman medialukutaitoisen mediakasvatuskumppanin 

ihannesubjektiviteetin medialukutaitoa on hallinnoida kapeasti pienten lasten 

alastomuutta ja kaltoinkohtelua sisältävää sisältöä alustan tarjoamilla raportoinnin 

käytännöillä ja sen yhteisösääntöjen mukaisesti. Vanhemmat voivat raportoida ryhmien 

sisältöä ryhmän ylläpitäjälle tai suoraan yhtiölle. Tässä diskurssissa Facebook on 

kuitenkin velvollinen selontekoon, sillä esimerkiksi alaston vauva asettuu ristiriitaan 

vanhemmuuden kuluttajan subjektiviteettia rakentavien sharenting-käytäntöjen kanssa, 
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jotka symboloivat vanhemmuuden iloa ja vanhemman ylpeyttä: “Tiedämme, että joskus 

vanhemmat jakavat alaston kuvia lapsistaan hyvien tarkoitusperien mukaisesti; 

kuitenkin, me yleisesti poistamme nämä kuvat, koska muut [voivat niitä] mahdollisesti 

hyväksikäyttää ja auttaaksemme välttämään muiden ihmisten mahdolliset uudelleen- tai 

väärinkäytökset” (F1). Vertaisryhmien vanhempia vastuutetaan siten tukemisen lisäksi 

myös valvomaan vertaistensa julkaisukäyttäytymistä vauvan turvallisuuden 

näkökulmasta, jota uhkaa pedofilia tai kiusaaminen. 

 

Facebook rakentaa digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteettiä soveltaen 

verkkoturvallisuuden ajatusta vanhemman mediakasvattajuuteen. Mediakasvattajuuden 

avuksi se tarjoilee erilaisia vanhemman itsensä työstämisen tapoja sekä vanhempi-lapsi-

suhteen välisiä hallinnallisuuden käytäntöjä: “Teknologia on muuttanut tapoja joilla 

ihmiset yhdistyvät, mutta perheille lasten kanssa turvallisuudesta puhumisen perusteet 

säilyvät ennallaan” (F8). Mediakasvatuskumppanuudessa lapsen hyvinvointi ja 

turvallisuus verkossa taataan vanhemman ja lapsen keskinäisen luottamuksen avulla. 

Kriittisesti tarkastellen, kun lapsikäyttäjän verkkoturvallisuus ja digitaalinen hyvinvointi 

siirretään alustaa koskevasta ongelmasta vanhempien ja lapsen väliseksi ongelmaksi, 

vähentää se teknologiayhtiöiden painetta korjata alustansa negatiivisia vaikutuksia.  

 

Facebook suostuttelee vanhempaa siten tunnistamaan velvollisuutensa lapsen 

verkkoturvallisuuden ja digitaalisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä tarjoamalla erilaisia 

resursseja, joilla vanhempi voi työstää itseään lapsen mediakasvatuskumppanina. 

“Facebookilla, olemme sitoutuneet tukemaan vanhempia, hoitajia ja kasvattajia 

käytännöillä, resursseilla ja työkaluilla tukeaksemme nuorten turvallisuutta ja 

hyvinvointia verkossa”(F8). Vanhemman mediakasvatuskumppanuutta tukeakseen, se 

tarjoaa erilaisia mediakasvatuksen tekniikoita tai erilaisia oppaita vanhemman ja lapsen 

välisen mediakasvatuskumppanuuden tueksi. 

 

Facebookin medialukutaitoisen mediakumppanuuden ihannesubjektiviteettia 

vastuullistetaan työstämään ja lujittamaan suhdetta lapseensa, jonka tulevaisuudessa 

teknologia on yhä voimakkaammin läsnä. Siten pelokas ja ahdistunut suhtautuminen 

teknologiaan kääntyy diskurssissa vaillinnaiseksi vanhemmuudeksi, joka estää lapsen 

pääsyn erilaisiin osallisuuden resursseihin, jotka ovat lapsen tulevaisuudelle 

merkityksellisiä. Facebookin vanhemman ihannesubjektiviteetti näkee 
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mediateknologian päinvastoin mahdollisuutena, ja suuntautuu siihen innokkaasti ja 

uteliaasti. Facebookin julkaisemassa paneelikeskustelussa digitaalisesta 

vanhemmuudesta PTA:n toiminnanjohtaja Nathan Monell “rohkaisee” pelokkaita 

vanhempia: “Ja jotkut vanhemmat ovat niin peloissaa, joten näitä digitaalisen 

vanhemmuuden asioita, voi lähestyä sitä pelokkaasta näkökulmasta, ja jotkut ihmiset 

tekevät niin, mutta me enne näe asia sillä tavalla. Joten vanhempana ja organisaationa 

me haluamme rohkaista ihmisiä sanomaan: millaisia upeita resursseja on saatavilla 

lapsillemme ja nuorillemme…” (K9). 

 

Facebookin voimaannuttavan diskurssin nojaa turvallisuuden perinteiseen narratiiviin, 

jossa vanhemmat ovat ylisuojelevia. Lapsikäyttäjän verkkoturvallisuuden merkityksessä 

ihannesubjektiviteetin ei tulekaan siten tavoitella täydellisyyttä, vaan riittävää 

vanhemmuutta on se, että subjektiviteetti oppii virheistään. Vanhemmille suunnatussa 

digitaalisen vanhemmuuden videokeskustelussa Facebookin globaali turvallisuusjohtaja 

Antigone Davis pohtii näin: “Yritän painottaa vanhemmille, että kun aloitamme 

keskustelun, on se[hakee sanoja], että me kaikki teemme virheitä vanhempina ja tiedän, 

että olen tehnyt useita virheitä vanhempana verkkoasioissa, enkä ole aina ollut hyvä 

roolimalli ja tavallaan takaperin ymmärtäen, että voimme antaa meille luvan oppia 

(K9). Hän muotoilee puheessaan Facebookin diskurssia, joka tarjoilee suhteessa 

ihanteisiin vanhemmalle valmiin subjektiposition, jossa vanhempi voi olla armollinen 

itseään kohtaan kehittyvän teknologian edessä. Diskurssin mukaisesti 

ihannesubjektiviteetti voi luottaa itseensä kasvattajana, sillä verkossa ja 

arkitodellisuudessa pätevät samankaltaiset kasvatusperiaatteet: “Luota itseesi. 

Tyypillisesti voit omaksua saman vanhemmuuden tyylin lapsesi verkkotoimintaan kuin 

hänen offline-toimintaansa”(F4). Digitaalisen merkityksen vähätteleminen 

kasvatuksessa ja lapsen verkkoturvallisuuteen armollinen suhteutuminen on 

minätekniikka, joka painottaa vanhemmuuden perinpohjaista muuttumattomuutta 

dataistuneessa yhteiskunnassa. 

 

4.5.2 Kansalaisjärjestöjen sitouttavan portinvartijan ihannesubjektiviteetti 

 

Kansalaisjärjestöjen sitouttavan portinvartijan ihannesubjektiviteetti osaa tarkastella 

sharenting-käytäntöjään kriittisesti ja ottaa vastuun vanhemmuuden medioitumisesta. 
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Verkkoturvallisuus on minätekniikka, jonka käytöllä subjektiviteettia vastuullistetaan 

tunnistamaan erilaisia uhkia lapselle ja pohtimaan toimintaansa verkossa ennakoivasti. 

Vanhempaa suostutellaan esimerkiksi ottamaan huomioon erilaisten täsmällisten 

sharenting-käytäntöjen riskit lapsen verkkoturvallisuuden näkökulmasta: “Käytätkö 

aihetunnuksia eli hashtageja käytät julkaisuissasi? Aihetunnukset lisäävät julkisen 

postauksen näkyvyyttä netin hakukoneissa ja sosiaalisen median palveluissa, jotta 

samoista  aiheista kiinnostuneet ihmiset löytävät julkaisujen äärelle. Lapsista 

seksuaalisessa mielessä kiinnostuneille tai kuvia rikollisessa mielessä etsiville 

rantaelämästä tai pottatreeneistä kertovat aihetunnukset voivat olla keino löytää 

arkaluonteisia kuvia. (K5.) Kuin myös Facebookin aineistossa, kansalaisjärjestöjenkin 

aineistossa seksuaalirikollisuuden uhka on kaikista selkein ja konkreettisin 

vanhemmuuden medioitumisen problematisointi, jonka kautta vanhempaa suostutellaan 

tarkastelemaan kriittisesti omia sharenting-käytäntöjään. 

 

Digitaalinen jalanjälki on minätekniikka, jonka kautta vanhempi tarkastelee sharenting-

käytäntöjensä rajoja lapsensa näkökulmasta hyvin pitkällä aikavälillä: “Vastuu lapsen 

digitaalisesta jalanjäljestä on vanhemmalla. Aikuisesta julkaisu voi olla hauska tai 

harmiton, mutta onko lapsi samaa mieltä nyt tai viiden tai kymmenen vuoden 

kuluttua?”(K5.) Vanhemman vastuuton julkaiseminen problematisoidaan siten 

potentiaalisesti vahingollisena ja jännitteitä luovana tekijänä vanhemman ja lapsen 

suhteelle tulevaisuudessa. Vanhemman velvollisuutena on siten hallinnoida digitaalista 

jalanjälkeä ja yksityisyyden toteutumista lapsen edun mukaisesti ja esimerkiksi laatia 

julkaisemisen pelisäännöt myös lähipiirilleen: Perheen toiveista ja tavoista toimia on 

hyvä kertoa myös digitaalista mediaa käyttävälle lähipiirille, kuten isovanhemmille. 

Vanhempien ja läheisten kannattaa vetää asiassa yhtä köyttä (K5). Kansalaisjärjestöt 

problematisoivat lisäksi vanhempien väliset tilanteet, joiden myötä he ei pysty sopimaan 

kuvien ja tietojen jakamisen käytännöistä lapsen edun mukaisesti: Lapsen kannalta on 

pulmallista, jos lapselle muodostuu oma virtuaalinen identiteetti ilman, että hänellä on 

mahdollisuus vaikuttaa siihen. Ikävimpiä ovat tilanteet, joissa vanhemmat päätyvät 

erilaisissa ristiriitatilanteissa julkaisemaan digitaalisessa mediassa lapsestaan 

arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti 

vanhemmilla on ensisijainen vastuu lastensa huolenpidosta, kasvatuksesta ja 

kehityksestä. (K10.)  
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Medialukutaitoinen vanhemman ihannesubjektiviteetti osaa ottaa lapsen digitaalisen 

jalanjäljen lisäksi huomioon teknologiayhtiöiden ja teknologian muuttuvan luonteen: 

Teknologiset alustat kehittyvät, käyttöehdot voivat muuttua eivätkä kaikki ihmiset liiku 

verkossa vilpittömin aikein. Vaikka oikeus tulla unohdetuksi internetissä koskee 

erityisesti lapsia, voi menetettyä yksityisyyttä olla vaikea saada takaisin. (K5.) 

Kansalaisjärjestöt problematisoivat mediateknologian piirteitä, jotka rapauttavat 

ihannevanhemmuuden toimijuutta. Yksi näistä on kontekstin hajoaminen laajoille 

yleisöille kommunikoitaessa, jolla selitetään vanhempien vastuuttomalta vaikuttavaa 

käyttäytymistä: “Yksityisyyden ja julkisuuden raja on hämärtynyt sosiaalisen median 

käytön arkipäiväistymisen myötä. Kuvien ja tietojen laittaminen verkkoon on entistä 

helpompaa, ja riskinä on, että tällöin itsestä tai lähimmäisestä paljastetaan hyvin 

henkilökohtaisia tietoja.” (K10.) Vanhempaa suostutellaan tarkastelemaan omaa 

mediankäyttöään kriittisesti ja hallinnoimaan lapsen kuvien ja tietojen vastaanottavaa 

yleisöä: Harkinnan käyttäminen tarkoittaa nimenomaan pysähtymistä sen äärelle, että 

tiedostetaan keille kuvia voi turvallisesti jakaa. Yhteydenpito ja arjen kuulumisten ja 

kuvien jakaminen perheen lähipiirin ja luotettavien läheisten kanssa, erityisesti 

poikkeusoloissa, on eri asia kuin julkinen jakaminen laajemmin someen tai 

internetiin”(K6).  
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5 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä luvussa vastaan ensin tiivistetysti tutkimuskysymyksiin, jonka jälkeen pohdin 

tulosten merkitystä laajemmin ja sen suhteutumista tutkimuskirjallisuuteen. Tämän 

jälkeen käsittelen tutkimuksen rajoja ja tutkimuksen myötä heränneitä 

jatkotutkimuskysymyksiä.  

5.1 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 

Aloitan vastaamalla tutkimuskysymykseen numero kaksi: Miten Facebookin ja 

kansalaisjärjestöjen rakentamat digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteetit 

eroavat toisistaan? Lähtökohtaisesti merkittävin ero tuli esiin jo makrodiskursseissa, 

joissa Facebookin rakentama ihannesubjektiviteetti voimaantuu teknologian 

mahdollisuuksista ja kansalaisjärjestöjen vastadiskurssissa ihannesubjektiviteetti 

vastuullistuu, jolloin häntä suostutellaan pehmeästi tunnistamaan häneen kohdistuvia 

digitalisoituneen arjen uusia velvollisuuksia ja vastuita. Erot selkenivät myös 

diskurssien jännitteisten problematisointien kautta, jotka operoivat subjektiviteettia 

vanhemman läsnäolon, hyvinvoinnin ja mediakasvattajuuden osa-alueilla. 

 

Ihannesubjektiviteetteja tunnistettiin tutkimuksessa kuusi ja niitä rakentavia 

minätekniikoita lukuisia. Alla olevassa kuviossa 3 on tiivistettynä tutkimuksessa 

tunnistetut digitaalisen vanhemmuuden problematisointien osa-alueet, 

ihannevanhemmuudet ja niitä rakentavat keskeisimmät minätekniikat:  
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Kuvio 3. Tutkimustuloksien tiivistetty esitys. Digitaalisen vanhemmuuden 

problematisointien osa-alueet, ihannesubjektiviteetit ja niiden keskeiset minätekniikat. 

Facebookin makrodiskurssin rakentamat voimaantuvat ihannesubjektiviteetit ovat 

esitelty vihreällä ja kansalaisjärjestöjen makrodiskurssin vastuullistuvat 

ihannesubjektiviteetit keltaisella värillä. 

 

Seuraavaksi vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, joka koskee 

minätekniikoita, joilla Facebook ja kansalaisjärjestöt rakentavat digitaalisen 

vanhemmuuden ihannesubjektiviteettia. Etenen kuviossa 3 esiteltyjen digitaalisen 

vanhemmuuden problematisointien osa-alueiden mukaisesti.  

 

Vanhemman läsnäolon osa-alueella Facebook rakensi vanhemmuuden kuluttajan 

ihannevanhemmutta, joka tulee osalliseksi sosiaalisen median kulttuuria ja hyödyntää 

Facebookin tarjoamia tiedon ja tuen optimoinnin tekniikoita oman vanhemmuutensa 

löytämisessä. Diskurssi rakentaa vaillinnaista “hukassa olevaa” vanhemmuutta, joka ei 

hyödynnä teknologiaa vanhemmuutensa tukena. Kansalaisjärjestöt rakensivat 

Facebookin vastadiskurssiksi asettuvaa tiedostavan läsnäolon ihannesubjektiviteettia, 

jossa lukuisat ihmistieteiden kautta rakennetut minätekniikat ohjaavat subjektiviteettia 

tunnistamaan velvollisuuksia ja motivoitumista mediateknologian kyllästämässä arjessa, 

parantaen siten perheen arjen sujuvuutta ja vauvan varhaista vuorovaikutusta. 

Facebookin diskurssi asettui uusintamaan individualistista perhekäsitystä ja 

kansalaisjärjestöjen diskurssi taas modernia familialistista perhekäsitystä. 

 

Kuvion 3 mukaisesti edeten, vanhemman hyvinvoinnin problematisoitumisen osa-

alueella, Facebook rakensi stressin hallinnoijan ihannesubjektiviteettia, joka pitää huolta 

omasta hyvinvoinnistaan oman uupumuksen ja siten vauvan hoidon laiminlyömisen 

riskin vähentämiseksi. Vanhempi tukeutuu teknologian mahdollisuuksiin ja voimaantuu 

erilaisin itsehoidon ja vanhemmuuden uupumuksen riskin hallinnan minätekniikoita 

hyödyntäen. Kansalaisjärjestöt taas rakensivat tasapainoilevan itsetutkiskelijan 

ihannesubjektiviteettia, joka tunnistaa mediateknologian ja vertaisryhmien vaikutuksia 

herkässä elämäntilanteessaan ja osaa priorisoida kasvokkaisen tuen ja lähiverkostojen 

tarjoamaa tuen merkityksiä oman hyvinvointinsa parantamiseksi.  
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Kuvion 3 mukaisella mediakasvattajuuden problematisointien osa-alueella Facebook 

muotoili medialukutaitoisen mediakasvatuskumppanin ihannesubjektiviteettia ohjaten 

vanhemman suhtautumista teknologian turvallisuuden huoliin sekä ohjaten häntä 

tunnistamaan velvollisuuksia vanhemman ja lapsen luottamussuhdetta rakentavana 

mediakasvatuskumppanina. Kansalaisjärjestöt taas rakensivat sitouttavan portinvartijan 

ihannesubjektiviteettia, joka suhtautuu kriittisesti sharenting-toimintaansa sekä sitouttaa 

myös perhe ja lähipiirin noudattamaan samoja sharenting-käytäntöjä lapsen 

yksityisyyden varjelemiseksi.  

 

Tutkielman johtopäätöksenä on, että Facebookin ja kansalaisjärjestöjen digitaalisen 

vanhemmuuden subjektiviteetit rakentuvat jännitteisesti useilla vanhemmuuden arjen 

osa-alueilla. Digitaalisen vanhemmuuden ristiriitaiset odotukset rakentavat arkisia 

kokemuksia riittämättömyydestä ja niillä voi olla monella tapaa vanhemman toimijuutta 

ja hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia. 

5.2 Diskussio 

Seuraavaksi pohdin tuloksia ja niiden suhteutumista aiempaan tutkimukseen sekä niiden 

mahdollisia tulkintoja. Hyödynnän kuviossa 3 visualisoituja (ks s. 69) 

problematisointien osa-alueita kappaleen jäsentämisessä. Tunnistamalla ja nostamalla 

esiin nämä rajatusti kolme vanhemmuuden jännitteisten diskurssien hallinnan aluetta, 

toivon antavani vanhemmille välineitä keskustella, puntaroida ja siten osallistua 

laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun digitaalisesta vanhemmuudesta. Toivon 

tulosten selventävän keskustelua digitaalisesta vanhemmuudesta ja antavan siihen 

välineitä, jotka mahdollistavat erilaisten tulevaisuuksien kuvittelemisen.  

 

Vanhemman läsnäolon problematisoinnin osa-alueen näkökulmasta tarkasteltuna, 

tutkielman tulokset saivat minut erityisesti pohtimaan alustan, vanhemmaksi tulemisen 

ja kasvamisen kytköksistä suhdetta alustan taloudelliseen valtaan. Fourcade ja Healyn 

(2017, 10) kysymyksenasettelua mukaillen: millaisina vanhempina Facebook haluaa 

pienten lasten vanhempien näkevän itsensä? Langoisin ja Elmerin (2019, 242-243) 

mukaan käyttäjän yksilöllisen käyttäjätiliin perustuva sosiaalisen median subjektivaatio 

on toiminut yhtiöiden tulonlähteenä, mutta samanaikaisesti se asettuu osaksi klassista 

käsitystä neoliberaalista subjektista itseohjautuvana ja vapaana muuttumaan irrallaan 
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yhteiskunnan rakenteista. Neoliberaali subjekti syntyy sitä ulkoapäin ohjaavista 

voimista, jotka vaativat ja olettavat ilmaisuja omasta sisäisestä itsestämme kuten 

toiveistamme ja tunteistamme. Langoisin ja Elmerin mukaan on kyse subjektivaatiosta, 

jossa yksilön ulkopuolelta tulevat sosiotaloudellisvoimat luovat kokemuksen yksilölle 

“autenttisen itsensä löytämisestä”. Tämä subjektivaation tapa tunnistettiin myös 

tutkielmassa rakentavan vapautuvan vanhemmuuden kuluttajan subjektiviteettia. Syntyy 

moraalinen olettama, jonka mukaan vanhemman tulee asettua iloitsemaan 

raskautumisestaan erilaisin sharenting-käytännöin ja asettua etsimään vanhemmuuttansa 

alustan optimoinnin käytännöin. Tämä individualistisen vanhemmuuden löytämisen 

odotukset ja julkisuus saattavat asettaa vanhemmuuden paineita erityisesti ensi kertaa 

vanhemmaksi tuleville vanhemmille. Lisäksi vanhemmuuden tietointensiivisyys saattaa 

asettaa monenlaisia paineita heille, jotka vasta harkitsevat lapsen saamista. 

 

Vanhemman hyvinvointia rakentavien diskurssien näkökulmasta tarkasteltuna, pohdin 

diskurssien neoliberaalin itseohjautuvuuden ihanteen suhdetta vanhemmuuden tukeen. 

Miten vanhemmuuden tuki paranee teknologian avulla ja toisaalta, miten teknologian 

voi kiihdyttää hoivan normeja sekä toisia vieraannuttaen että erilaisia ihmisryhmiä 

eriarvoistaen? Kuten tutkimuskirjallisuudessa nousi esiin, vanhempien hyödyntämät 

erilaiset vauvaa monitoroivat laitteet lisäävät lapsen ja hoivan datafikaatiota, mutta 

luovat myös uudenlaisia hoivan muotoja, normeja ja identiteettejä. Tuloksia 

tarkastellen, näen että vertaisryhmien kontekstista tarkasteltuna Facebookin 

voimaantuvan vanhemmuuden ihannesubjektiviteeteissa on kyse samanlaisesta 

teknologian siivittävien hoivan normien muutoksista, jotka vahvistavat intensiivisen 

vanhemmuuden ideologiaa. Subjektiviteetit voivat tuoda esiin vanhempien välisiä uusia 

eriarvoisuuden muotoja dataistuneessa yhteiskunnassa, joissa osa kokee hyötyvänsä 

teknologian vertaisryhmistä, kun taas osa uupuu niiden synnyttämistä ristiriitaisista 

vanhemmuuden odotuksista. 

 

Toisaalta pohdin myös perinteisten vanhemmuuden tuen instituutioiden painetta 

muuttua vanhemmalle optimoidun vertaistiedon kasvun myötä. Millaista tukea neuvola- 

tai perhetyö voi tarjota aikana, jolloin tietoa ja vertaisryhmien kokemusasiantuntijuutta 

on saatavilla kellon ympäri? Tuleeko sen asettua kilpailemaan hyvin henkilökohtaisista 

tuen muodoista vai tarjota jotain aivan muuta tukea? Miten vanhempien luottamus 

erilaisiin yhteiskunnan vanhemmuuden tuen instituutioihin ja niiden ammattilaisiin 
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säilytetään vanhempien moninaistuvien tarpeiden edessä? Ryhmien mis- ja 

disinformaation uhka on myös todellinen. Samanaikaisesti vertaisryhmien ylläpitäjät 

ovat suuressa roolissa keskustelun moderoimisessa ja yhteisöjen hallinnoimisessa: 

heidän ilmaisen työnsä merkitys ylläpitäjinä tulisi tunnistaa nykyistä paremmin.  

 

Kysymys vanhemmuudesta ja kokemukset teknologian hyödyntämisestä 

vanhemmuuden tukena ovat osin subjektiivisia, mutta epäilemättä globaalin alustan 

vertaistuesta voivat hyötyä juurikin he, jotka eivät saa tukea yhteiskunnan 

vanhemmuutta tukevasta palvelujärjestelmästä tai arkea ympäröivistä tukiverkoista 

kuten isovanhemmista. Vertaistukiryhmät voivat olla merkittäviä tuen muotoja juuri 

heille, jotka kärsivät muunlaisen tuen puuttumisesta. Alustan tuen muodot ylittävät 

ketterästi erilaisten perinteisen tuen kuten valtioiden, sairaanhoitopiirien tai 

kansalaisjärjestöjen alueellisia rajoja ja voivat olla esimerkiksi harvinaista sairautta 

sairastavalle lapsen vanhemmalle aivan uusi ja verraton vanhemmuuden tuen muoto.  

 

Facebookin vertaistukiryhmät voidaan nähdä siten uutena vanhemmuuden tuen ja 

osallisuuden muotona, jonka potentiaali on yhtäältä tärkeä tunnistaa, sekä 

samanaikaisesti pohtia myös sille rakentuvia medialukutaitojen ja kyvykkyyksien 

odotuksia sekä näiden odotusten rajoja. Tuleeko vanhemman esimerkiksi todella pystyä 

hallinnoimaan lapsensa digitaalista jalanjälkeä, jos lapsen tietojen tai kuvien 

julkaiseminen voisi merkitä lapsen, perheen tai vanhemman hyvinvoinnin tai jopa hänen 

lastaan koskevan hoidon parantumista? Sen lisäksi että yksilön vastuuta painottava 

digitaalisen jalanjäljen käsite on epämääräinen, se on myös juuri heikoimmassa 

asemassa olevalle vanhemmalle erityisen kohtuuton. Vertaisryhmien osalta on 

huomioitava, kuinka alustaistuneen infrastruktuurin puitteissa rakennettu osallisuus 

vaatii myös kytkeytymistä alustoille, jolloin käyttäjät asetetaan kaksijakoiseen 

tilanteeseen, jossa yhdistyvät samanaikaisesti tarpeet yksityisyydelle sekä tarpeet tulla 

osaksi merkityksellisiä yhteisöjä ilman poispääsyä (West 2017, 37). 

 

Tuloksista voidaan tulkita se, että teknologian voimaantumisen diskurssille on 

rakennettu kansalaisjärjestöjen toimesta selkeät familialististen perhekäsitysten 

ympärille rakentuvat vastadiskurssinsa. Kansalaisjärjestöjen vastadiskurssi, kuten 

tiedostavan läsnäolon ihannesubjektiviteetti, kertoo kuitenkin hyvin vauvan vanhempaa 

arkea kuormittavasta hallinnallisuudesta, johon Facebookin alustaistuneen 
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infrastruktuurin sääntelemättömyys on johtanut. Kun teknologian annetaan vapaasti 

kehittyä esimerkiksi keskittymistä häiritseväksi, syyttävän sormen ei tulisi osoittaa 

vanhempaa. Kansalaisjärjestöjen ihannesubjektiviteetit kertovat vanhemmalle 

lankeavasta raskaasta ja ristiriitojen täyttämästä media-arjen hallinnallisuudesta, jossa 

pahoittelevan äänensävyn saattelemana vanhempaa vastuullistetaan tiedostamaan ja 

tavoittelemaan riittävän hyvän arjen tasapainoa. Vastuullistavan diskurssin omien 

arvojen löytämisen ja itsensä tarkkailun vaateet saattavat johtaa tilanteeseen, jota 

Foucault kutsui subjektivaation kriisiksi: “yksilön kyvyttömyydestä löytää vaikeudesta 

löytää tapa, jolla yksilö voi rakentaa itsensä oman käyttäytymisensä moraalisubjektiksi” 

(Foucault 2010, 353–355). Tulokset mielestäni kertovat vanhemman heikosta 

toimijuudesta medioituneessa ja dataistuneessa yhteiskunnassa. Vastuuta toimijuuden 

lisäämisestä on siirrettävä painokkaammin vanhemmilta itseltään enemmän poliittisille 

päätöksentekijöille ja yrityksille.  

 

Tarkastelen asiaa seuraavaksi vanhemman mediakasvattajuuden näkökulmasta, jonka 

vanhemman vastuut määrittyivät erilaisia tulevaisuushorisontteja ja lapsen 

tulevaisuuden huolia vasten. Ihannesubjektiviteetit mukailevat Livingstonen ja Blum-

Ross:n (2020) vanhempien haastatteluihin perustuvassa tutkimuksessa löydettyjä 

digitaalisen vanhemmuuden genrejä. Diskurssit hyvästä vanhemmuudesta vaikuttavat 

vanhempien mediankäyttöön, kuten Kaarakaisen (2021) havaintoihin perustuen, 

suomalaiset äidit pohtivat omaa mediankäyttöään hyvän äitiyden ja hyvän 

mediateknologian käyttäjän kulttuurisia puhetapoja mukailemalla. 

 

Tarkastelen subjektiviteetteja lapsen datafikaation näkökulmasta, joka kiteytyi 

aineistossa vanhemman vastuuseen digitaalisesta jalanjäljestä ja alati kehittyvän 

teknologian tulevaisuuksien huomioimisen sen hallinnassa. Kuten lapsen datafikaation 

tutkimukset painottavat, tarvitaan ensisijaisesti pitkittäistutkimusta lapsen datafikaation 

vaikutuksista lapsen elämänkulkuun. Tässä yhteydessä on mielestäni tärkeää huomioida 

myös nykyisyyden muutokset, kuten alustojen kiristynyt kilpailu vanhempien 

sitouttamiseksi sekä kilpailu uuden sukupolven käyttäjistä (esim kehitteillä olevilla 

sovelluksilla Instagram Kids tai Messenger Kids). Kun vanhemmat ja lapset halutaan 

tuoda samaan alustaistuneeseen infrastruktuuriin, on riskinä se, että vanhemmuuden 

medioitumisesta kertynyt data voidaan yhdistää lapseen tulevaisuudessa yhä 

luotettavammin.  
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Tulkitsen tuloksia niin, että Facebookin medialukutaitoisen mediakasvatuskumppanin 

ihannesubjektiviteetti muotoutuu juurikin tämän laajemman kehityssuunnan 

näkökulmasta: media- ja älyteknologian markkinat lapsille ovat kasvussa ja vanhemmat 

ovat näillä markkinoilla ostopäätöksen tekijöitä. Facebookin medialukutaitoisen 

mediakasvatuskumppanuuden ihannesubjektiviteetin hyveitä on suuntautua uteliaasti 

teknologiaan ja varmistaa siten lapsensa osallisuus teknologian hyödyistä, mutta 

yhtaikaisesti myös tasapainoiseksi tulevaisuuden mediakäyttäjäksi. Tässä diskurssissa 

erilaiset vauvan hoivan kytköksiset teknologiat sekä myös muut alle kouluikäisille 

lapsikäyttäjille suunnitellut teknologiat ovat vastuullisen vanhemman valinta. Leaverin 

(2017) ja Siibakin (2019) nostavat esiin huolen lasten intiimin datavalvonnan 

normalisoitumisesta. Pohdin itse, että dataistuneessa yhteiskunnassa tarvitaan nyt 

uudenlaisia valvonnan instituutioita, jotka tukevat vanhempia palvelevia lapsille 

suunnattujen teknologioiden valvonnassa. Nämä instituutiot voisivat nostaa esiin ja 

vertailla teknologioiden tietosuojakäytäntöjä ja siten kirittää alan kehittymistä lapsen 

edun mukaisesti. Lisäksi vaaditaan täsmällistä lainsäädäntötyötä.  

 

Ihannesubjektiviteettien kokonaisvaltainen tarkastelu herättelee pohtimaan myös 

jännitteitä, jotka nousevat yksilöiden välisen vuorovaikutuksen tasolla. Tällä tasolla 

käsitykset vanhemman roolista teknologiaan innokkaasti suhtautuvana 

mediakasvatuskumppanina tai vanhemman roolista lapsen yksityisyyden portinvartijana 

ovat ristiriitaisia. Jännitteet vanhempien ja heidän tukiverkkojen kuten isovanhempien 

välillä saattavat lisääntyä, esimerkiksi vanhemman toteuttaessa sitouttavan 

portinvartijan subjektiviteetin mukaisia velvollisuuksiaan. Vanhemmalla on tämän 

subjektiviteetin myötä uudenlaista valtaa hallinnoida myös isovanhemman tapoja 

toteuttaa isovanhemmuuttaan alustalla, asettamalla esimerkiksi lapsen yksityisyyttä 

varjelevia sääntöjä isovanhemmille. Lisäksi makrodiskurssien sallimat lähes 

vastakkaiset tulkinnat hyvän vanhemman käytännöistä ja sen velvollisuuksista luovat 

mahdollisesti eripuraa myös esimerkiksi eri talouksissa asuvien huoltajien välille. 

Vanhemman sitouttavan portinvartijuuden vastuullinen toteuttaminen voidaan toisen 

osapuolen näkökulmasta tulkita helposti epäkunnioittavana sananvapauden 

rajoittamisen yrityksinä. Vanhemmat tulisi osallistaa näiden jännitteiden purkamiseen. 
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Vanhemman mediakasvattajuuden problematisointien kautta nousi esiin vuosikymmeniä 

kestänyt pitkäjänteinen ja täsmällinen työ verkkoturvallisuuden eteen. Tutkimuksen 

tuloksia pohtien, arvelen että tämän vuoksi myös vauvan alastomuus saa medioituneen 

vanhemmuuden toimijuudessa suhteellisen suuren painoarvon. Tämä voidaan tulkita 

joko kriittisesti niin, että Facebook haluaa näkökulman pysyvän sharenting-

käytännöissä sosiaalisessa yksityisyydessä eikä institutionaalisessa yksityisyydessä. 

Toisaalta voidaan myös tulkita, että lasten ja nuorten verkkoturvallisuuden regulaatio on 

ollut vain onnistunutta, koska se on ollut täsmällisempää ja aidosti alustoja velvoittavaa. 

 

Vanhemmuuden vastuita, velvollisuuksia ja ihanteita määritellään siten laajemmin 

teknologiapolitiikassa. Voidaan esimerkiksi pohtia, onko Facebook saavuttanut 

vanhempien vertaistuen tarjoajana jo niin kriittisen arjen infrastruktuurin aseman, että 

sitä pitäisi pystyä reguloimaan myös sen valta-asemaa vastaavalla tavalla. Vanhempien 

toimijuuden kasvattaminen dataistuneessa yhteiskunnassa ei ole yksinkertaista, sillä se 

vaatii selkeitä poliittisia arvovalintoja sekä uudenlaista perhe- kilpailu ja kuluttaja- sekä 

teknologiapolitiikan välistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Alustoja koskevat datankeruun 

reilut pelisäännöt vaativat poliittista päätöksentekoa, joka perustuu hyvin puntaroituun 

käsitykseen siitä, millaista toimintaa ja hyvinvointia alustoilla halutaan tukea. 

Tuloksista voi havaita merkkejä siitä, kuinka Facebook ja laajemmin it-yhtiöt ovat 

kasvattaneet hallintavaltaansa ottamalla suuremman roolin digitaalisen vanhemmuuden 

hyveiden määrittelemisessä. 

 

Tiedon vallan epäsymmetria datasta kerätyn ja dataa keräävän toimijan välillä on 

tunnistettu ongelma, jonka ratkaisemiseksi on visioitu erilaisia ratkaisuja niin 

tietojärjestelmien henkilökohtaisen hallinnan kuin myös markkinalähtöisten ja 

oikeusperustaisten datatoimijuuksien ideoihin perustuen. (Lehtiniemi & Haapoja 2020.) 

Tämä työ erilaisten ratkaisujen etsimiseksi on erityisen tärkeää myös vanhempien 

toimijuuden säilyttämiseksi ja ristiriitaisten ihanteiden purkamiseksi dataistuneessa 

yhteiskunnassa. Jännitteet datankeruun ja lasten oikeuksien välillä kiteytyvät myös 

kysymykseen siitä, millainen arvo datalla on informaationa tulevaisuudessa. Toisin 

sanoen, voidaan siten pohtia, että missä määrin lapsuudessa kerätty data voi määrittää 

lapsen elämänkulkua ja vähentää lapsen autonomiaa tulevaisuudessa. Lisäksi voidaan 

pohtia, pidetäänkö tulevaisuudessa lapsia toimijoina, joilla on mahdollisesti oikeudet 
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puhua puolestaan vai toimijoina, joiden puolesta puhuvat suuret määrät dataa? (Lupton 

& Williamson 2017.) 

 

Tutkielman nimessä ilmenevä lähtökohtainen käsitteellinen ristiriita “dataistuneen” ja 

“digitaalisen” välillä virittää myös pohtimaan, tulisiko kansalaisjärjestöjen rakentaa 

vahvempaa diskurssia “dataistuneesta vanhemmuudesta”. 

5.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

On aika arvioida menetelmän soveltuvuutta tutkimukselle. Kriittinen foucault’lainen 

diskurssianalyysi, joka ammentaa hallinnan analyysin minätekniikan käsitteistöstä, tuo 

esiin laaja-alaisesti digitaalisen vanhemmuuden valta-asemia ja niiden hienovaraisia 

käytäntöjä ohjata vanhemman toimijuutta. Mielestäni verkostotoimijoiden valtaa 

tarkasteleva menetelmä sopi uuden ilmiön tarkasteluun hyvin, mutta toisaalta tunnistin 

tutkielman teon yhteydessä, kuinka menetelmän käyttö sisältäsi riskin tutkielman 

emansipatorisille tavoitteille: selkeyttivätkö käsitteet monimutkaista ilmiötä vai 

monimutkaistivatko ne sitä paikoin? Otin tästä syystä vapauden irrottautua 

pohdinnoissani hallinnan analyysin tarkemmista käsitteistä.  

 

Sosiaalisen median kontekstia karkailevaa todellisuutta kriittiset sosiaalisen median 

tutkijat ovatkin nimittäneet Facebookin mustaksi laatikoksi: miten tutkia esimerkiksi 

julkisuutta tilassa, jossa se on jokaiselle käyttäjälle personoitu ja kustomoitu? (Langois 

ym 2009, 429.) Osalla vanhemmista algoritmit nostavat vertaistuen ryhmät Facebookin 

personoidulla seinällä suureen rooliin, osalla ei. Osalla on Facebook-tili, toisilla vain 

Instagram ja toisilla taas ei ole sosiaalisen median tilejä ollenkaan. Vanhemmuuden 

ihannesubjektiviteetit ja niiden minätekniikat avasivat siten hedelmällisen tarkastelun 

näkökulman, jossa voidaan tarkastella asiaa instituutioiden hallinnan ja 

hallinnallisuuksien muotoilun näkökulmasta, eikä yksilöiden tasolta, ja siten 

Facebookin musta laatikko personoiduin toiminnoin ja algoritmien voidaan ohittaa. 

Diskurssianalyysi on varsin pysähtynyt kuva sosiaalisen median ja datatalouden 

nopeasti kehittyvästä empiirisestä todellisuudesta, joka ilmeni tutkielman 

aineistonkeruun jälkeen. Tämä ei merkitse, että analyysi ei olisi hyödytön, vaan että sen 

tuloksia täytyy tulkita tiukasti sen empiirisessä kontekstissa. Aineistonkeruun jälkeen 

Facebookin emoyhtiö oli muun muassa muuttunut Metaksi ja metaverseä kehittäväksi 
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teknologiayhtiöksi. Facebook joutui myös aineistonkeruun jälkeen mittavan kohun 

keskelle työntekijänsä Frances Haugenin tekemän tietovuodon vuoksi, jossa yhtiötä 

syytettiin voiton tekemisellä nuorten ja haavoittuvassa asemalla olevien kustannuksella 

(Yle 2021). Facebookia koskevien muutosten lisäksi vuonna 2022 kärjistynyt Ukrainan 

sota on tuonut alustat uuteen valoon monessa mielessä. Aineisto on kerätty ennen näitä 

isoja murroksisia tapahtumaketjuja, jolloin tuloksia tulee myös tulkita ennen näitä 

tapahtumia. Aineistossa korostui kuitenkin Covid-19-pandemian vaikutus, jonka myötä 

eristäytymisen ja vanhemmuuden uupumuksen problematisoinnit lisääntyivät 

ymmärrettävästi. Työn palautuksen lähestyessä on yhä epäselvää, millaisiin 

kommunikoinnin tapoihin maailma asettuu pandemian jälkeen. 

 

Toivon tulosten myös avaavan uusia alueita tutkimusalueita medioituvan 

vanhemmuuden tutkimukselle. Tutkielmaa työstäessäni toisinaan pohdin, ovatko 

Facebookin vertaistukiryhmät jo niin merkittäviä uusia vanhemmuuden tuen muotoja, 

että niiden voidaan sanoa rapauttavan luottamusta julkiseen palvelujärjestelmään? Näen 

tällaisia hiljaisia signaaleja kehityksestä esimerkiksi yksityisten neuvolapalvelujen 

kasvussa sekä erilaisten itsediagnosoinnin ilmiöissä vanhempien vertaisryhmissä. 

Lisäksi erilaiset äitien oikeuksia ajavat poliittiset liikehdinnät kuten synnytysväkivalta-

kampanja sekä asiantuntijoita kyseenalaistavat keskustelut ferritiiniarvoista ovat 

positiivinen merkki siitä, että vanhemmat tunnistavat ja ajavat oikeuksiaan verkossa. 

Lisäksi omien havaintojeni mukaan erilaiset yhteiskunnan instituutiot kuten KELA, 

neuvola, synnytyssairaala ja lääkärit, sosiaalitoimi, päiväkoti ja niiden työntekijöiden 

toiminta on jatkuvan julkisen valvonnan alaisena: miten tulevaisuudessa voidaan 

säilyttää vanhempien luottamus näihin instituutioihin, jos vanhempien kritiikki ei 

kantaudu näille instituutioille? Tapaustutkimuksen menetelmistä voisi olla hyötyä, jos 

halutaan selvittää vertaisryhmissä tapahtuman poliittisen liikehdinnän todellisia 

vaikutuksia. 

 

Lisäksi näen tutkielman selventävän sharenting-tutkimuksen painopisteitä. Kun 

pohditaan yksityisyyttä ja vanhempien sharenting-käytäntöjä, lasten ja nuorten 

näkökulma on toki tärkeä ja jossain määrin mielenkiintoinen, mutta dataistuneeseen 

yhteiskuntaan kytkeytyvän ilmiön monimutkaisuuden ja nopean muuttumisen, sen 

tulevaisuuteen virittymisen sekä moninaisten taloudellisten, poliittisten ja teknologisten 

kytkösten vuoksi lapsen näkökulma ei voi mielestäni tarjota meille tarpeeksi tietoa siitä, 
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miten vanhempien tulisi toimia tässä ajassa. Esimerkiksi Saara Kallio haastatteli Pro 

Gradu-tutkielmassaan (2017) 8- ja 11-vuotiaita lapsia ja hän havaitsi, kuinka vaikeaa 

lasten oli ylipäätään käsittää sharenting-ilmiötä ja sen tuomia ristiriitoja lasten ja 

vanhempien oikeuksien välille. Koska tutkielmani tarkastelee syntymättömien ja 

vauvojen vanhemmuutta, onkin jo selvää, että lapsen näkökulma ei ole mahdollinen. 

Pyrkimyksiä, joissa lapsia halutaan osallistaa sharenting-keskusteluun tulisi mielestäni 

tarkastella kriittisesti, sillä ne saattavat ylläpitää yksinkertaistettua käsitystä sosiaalisen 

yksityisyyden ongelmista ja häivyttää institutionaalisen yksityisyyden ongelmia. 

Sharenting-tutkimuksessa olisi mielenkiintoista tarkastella vanhempien laajentuvaa 

portinvartijan roolia ja sen merkityksiä vanhemman tukiverkostojen näkökulmasta. 

 

Tutkimustuloksissa nousi esiin, kuinka Facebookin voimaannuttamisen diskurssissa 

erilaiset marginaaliset ryhmät nousivat voimaantumisen kohteeksi. Sosiaalisen median 

tutkimuksen tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka dataa keräävä ja myyvä 

monikansallinen yhtiö suostuttelee alustalleen juuri heitä, jotka tuntevat itsensä 

marginalisoiduksi eivätkä saa ääntään yhteiskunnassa muuten kuuluviin. Ja 

samanaikaisesti, erilaisten vähemmistöjen ja vahingoittuvassa asemassa olevien lasten 

ja vanhempien näkökulmasta tutkimus voisi rikastaa käsityksiä nykyisten 

vertaisryhmien tuen merkityksistä ja tuen kehittämisestä tulevaisuudessa. 

 

Digitaalinen vanhemmuus ja sen ristiriitaiset ihanteet palautuvat lopulta suuriin 

kysymyksiin hyvästä elämästä ja hyvinvoinnista arjessa uuden dataa keräävän 

informaatioteknologian kanssa. Miten pienen lapsen tai lasta odottavan vanhemman arki 

paranee teknologian avulla, ja toisaalta, miten hyvä arki tulee mahdolliseksi teknologian 

erilaisten vaikutusten myötä? Digitaalisen vanhemmuuden ihannesubjektiviteettien 

tunnistamisen myötä on yhä selvempää, kuinka pienen lapsen vanhemmalle kysymys on 

tässä ajassa erilaisten ristiriitojen ja jännitteiden täyttämä. Tämä ei ole yksiselitteisesti 

huono asia, vaan myös osoitus siitä, että teknologian kehittäjän diskursseille löytyy 

myös vastadiskursseja. Yksilölle ristiriitaiset diskurssit voivat kuitenkin kääntyä 

vanhemmuuden kasvaviksi odotuksiksi ja julman optimismin kokemuksiksi, joilla voi 

olla vanhemmille erilaisia hyvinvointivaikutuksia. Vanhemmuuden uupumuksen 

tutkimuksessa olisi siten hyvä tarkastella myös vanhempien sosiaalisen median 

vertaisryhmiä ja niissä toimimisen yhteyksiä ilmiöön. 



79 
 

Lähdeluettelo 

Archer, C., & Kao, K. (2018). Mother, baby and facebook makes three: Does social 

media provide social support for new mothers? Media International Australia, 168(1), 

122–139. doi: https://doi.org/10.1177/1329878X18783016 

 

Autio, L. (2020) MLL:n perhekahvilat lapsiperheiden arjen ja vanhemmuuden tukena. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilatutkimus. Lainattu: 28.6, saatavilla: 

https://cdn.mll.fi/prod/2020/09/10093750/mll-perhekahvilatutkimus-raportti-2020-

nettiin.pdf 

 

Barassi, V. (2020). Datafied times: Surveillance capitalism, data technologies and the 

social construction of time in family life. New Media & Society, 22(9), 1545–1560. doi: 

https://doi.org/10.1177/1461444820913573 

 

Berg, K. (2008). Äitiys kulttuurisina odotuksina. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja 

D 48/2008. Helsinki. Väestöliitto. 

 

Berlant, L. (2011). Cruel Optimism. Durham: Duke University Press. 

Bessant, C. (2014). Data protection, safeguarding and the protection of children's 

privacy: exploring local authority guidance on parental photography at school events. 

Information & Communications Technology Law, 23(3), 256–272. 

Blum-Ross, & Livingstone, S. (2017). “Sharenting,” parent blogging, and the 

boundaries of the digital self. Popular Communication, 15(2), 110–125. doi: 

https://doi.org/10.1080/15405702.2016.1223300 

Boyd, D. M. (2008). Taken out of context: American teen sociality in networked publics. 

University of California, Berkeley. 

 

Buckingham, D. (2006) Children and new media. Teoksessa Lievrouw, L. A. & 

Livingstone S. (toim.), Handbook of new media: Student edition. (s.75-91). Thousand 

Oaks: SAGE Publications. 

 

https://doi.org/10.1177/1329878X18783016
https://doi.org/10.1177/1461444820913573


80 
 

Chalklen, C. & Anderson, H. (2017). Mothering on Facebook: Exploring the 

Privacy/Openness Paradox. Social Media + Society, 3(2), 1-10. doi: 

https://doi.org/10.1177/2056305117707187 

 

Cukier, K., & Mayer-Schoenberger, V. (2014). The rise of big data: How it’s changing 

the way we think about the world. The Best Writing on Mathematics 2014, 20-32. 

Princeton University Press. 

 

Cino, D., & Formenti, L. (2021). To share or not to share? That is the (social media) 

dilemma. Expectant mothers questioning and making sense of performing pregnancy on 

social media. Convergence: The International Journal of Research into New Media 

Technologies, 27(2), 491–507. doi: https://doi.org/10.1177/1354856521990299 

 

Damkjaer, MS. (2018). Sharenting= good parenting?: Four parental approaches to 

sharenting on Facebook. Teoksessa G. Mascheroni, C. Ponte & A. Jorge (toim.), Digital 

Parenting. The Challenges for Families in the Digital Age (s. 209-218). Göteborg: 

Nordicom. 

Das, R. (2019). The mediation of childbirth: “Joyful” birthing and strategies of silencing 

on a Facebook discussion group. European Journal of Cultural Studies, 22(5-6), 495–

510. https://doi.org/10.1177/1367549417722094 

Dean, M. (2010). Governmentality : power and rule in modern society (2. painos). 

SAGE Publications. 

Facebook (päiväämätön a) Mitä yksityisyysvaihtoehtoja Facebook-ryhmille on 

valittavissa? (Facebookin ohje- ja tukikeskuksen käyttöohjeita) Lainattu: 28.6.21, 

saatavilla:  https://www.facebook.com/help/220336891328465 

Facebook (päiväämätön b) Mitä eroa on näkyvällä ja piilotetulla ryhmällä ja miten 

muutan asetuksen? (Facebookin ohje- ja tukikeskuksen käyttöohjeita) Lainattu: 28.6.21, 

saatavilla: https://www.facebook.com/help/494687427966946?helpref=faq_content 

Foucault, M. (2010). Seksuaalisuuden historia : tiedontahto, nautintojen käyttö, huoli 

itsestä (suom. Sivenius. K). (2. painos). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University 

Press. (Alkuperäinen teos julkaistu 1976.) 

https://doi.org/10.1177/2056305117707187
https://doi.org/10.1177/1354856521990299
https://doi.org/10.1177/1367549417722094
https://doi.org/10.1177/1367549417722094
https://www.facebook.com/help/494687427966946?helpref=faq_content


81 
 

Foucault, Michel (1991). Governmentality. Teoksessa Burchell, Graham; Gordon, Colin 

& Miller, Peter (toim.) The Foucault effect. Studies in governmentality. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

Foucault, M. (1982). The Subject and Power. Critical Inquiry, 8(4), 777–795. doi: 

https://doi.org/10.1086/448181 

Fourcade, M., & Healy, K. (2017). Seeing like a market. Socio-economic review, 15, 9-

29. doi: https://doi.org/10.1093/ser/mww033 

Mackay, H., & Gillespie, G. (1992). Extending the Social Shaping of Technology 

Approach: Ideology and Appropriation. Social Studies of Science, 22(4), 685–716. 

https://doi.org/10.1177/030631292022004006 

Hays, S. (1996). The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven and London: 

Yale University Press. 

Heikkinen, S., Silvonen, J., & Simola, H. (1999). Technologies of Truth: peeling 

Foucault’s triangular onion. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 

20(1), 141–157. doi: https://doi.org/10.1080/0159630990200109 

Hepp, Andreas (2009). Differentiation: Mediatization and Cultural Change. Teoksessa: 

Lundby, Knut (toim.) Mediatization. Concept, Changes, Consequences. New York: 

Peter Lang Publishing, 139–157. 

Hietajärvi, L. (2021). Ruutuajasta puhuminen tulisi lopettaa. Teoksessa Tiedeneuvonnan 

kehittämishanke Sofi (toim.), Ilmiökartta: digitalisen median vaikutukset lapsiin, 

nuoriin ja ikäihmisiin, 36–41. Saatavilla: www.acadsci.fi/sofi/ ilmiokartta_raportti  

Hull, G. (2015). Successful failure: what Foucault can teach us about privacy self-

management in a world of Facebook and big data. Ethics and Information Technology, 

17(2), 89–101. doi: https://doi.org/10.1007/s10676-015-9363-z 

Husa, S. (1995). Foucault’lainen metodi. Niin & näin, 2(3), 42-48.  

 

https://doi.org/10.1086/448181
https://doi.org/10.1093/ser/mww033


82 
 

Jallinoja, R. (2006). Perheen vastaisku: familistista käännettä jäljittämässä. Helsinki: 

Gaudeamus. 

 

Jokinen, A., Juhila, K., & Suoninen, E. (2016). Diskurssianalyysi : teoriat, 

peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino. 

Jokinen, A., Juhila, K., & Suoninen, E. (2016a). Johdanto. Teoksessa A. Jokinen, K. 

Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö (s. 

17–22). Tampere: Vastapaino. 

Jokinen, A., Juhila, K., Suoninen, E. (2016b). Diskursiivinen maailma: Teoreettiset 

lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. Teoksessa A. Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen 

(toim.), Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö (s. 25–50). Tampere: 

Vastapaino. 

Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2016c). Esipuhe ja lukuohje vuoden 2016 

laitokseen. Teoksessa A. Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysi: 

Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö (s. 11–14). Tampere: Vastapaino. 

Jokinen, A. & Juhila, K. (2016). Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta. Teoksessa A. 

Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja 

käyttö (s. 267–310). Tampere: Vastapaino. 

Jokinen, A. (2016). Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin. Teoksessa A. 

Jokinen, K. Juhila & E. Suoninen (toim.), Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja 

käyttö (s. 249–265). Tampere: Vastapaino. 

Kaarakainen, S-S. (2021) ÄIDIN RAJAT. Mediateknologinen toimijuus työelämän 

tietokoneistumisesta sosiaalisen median aikakaudelle. Turun yliopiston julkaisuja. 

Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos.  

 

Kaisto J., & Pyykkönen, M. (2010). Johdanto: Hallinnan analytiikan suuntaviivoja. 

Teoksessa Kaisto & Pyykkönen (toim.) Hallintavalta : sosiaalisen, politiikan ja 

talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus. 

 



83 
 

Kallio, S.-M. (2021). Lasten kaupalliset kasvot: Sharenting-ilmiö äitien blogeissa. 

Media & Viestintä, 44(3), 52–72. doi: https://doi.org/10.23983/mv.111509 

 

Keen, C. (2020). Apathy, convenience or irrelevance? Identifying conceptual barriers to 

safeguarding children’s data privacy. New Media & Society, 24(1), 50–69. doi: 

https://doi.org/10.1177/1461444820960068 

 

KELA (16.2.2021) Perhevapaat uudistuvat vuonna 2022. Lainattu: 3.1.2022, saatavilla 

osoitteessa https://www.kela.fi/perhevapaauudistus  

 

Kumar, P. & Schoenebeck, S. (2015). The Modern Day Baby Book: Enacting Good 

Mothering and Stewarding Privacy on Facebook. Esitelmä pidetty tilaisuudessa CSCW 

'15 Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative 

Work & Social Computing, Kanada. (s. 1302–1312.) doi: 

https://doi.org/10.1145/2675133.2675149 

 

Laaksonen, S-M. (2020) Viestinnän infrastruktuurit: Kuka päättää, mistä verkossa 

keskustellaan? Teoksessa Kuka maailmaa hallitsee? Vallan umpisolmuja avaamassa. 

Tiedekulmapokkari 2, 105–120. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Laaksonen, S-M., Matikainen, J., & Tikka, M. (2013): Tutkimusotteita verkosta. 

Teoksessa Laaksonen, S.-M., Matikainen, J., & Tikka, M. (toim.), Otteita verkosta - 

Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino. 

 

Langlois, G. & Elmer, G. (2019). Impersonal subjectivation from platforms to 

infrastructures. Media, culture & society, 41(2), 236–251. doi: 

https://doi.org/10.1177/0163443718818374 

 

Langlois, G., Elmer, G., McKelvey, F., & Devereaux, Z. (2009). Networked Publics: 

The Double Articulation of Code and Politics on Facebook. Canadian Journal of 

Communication, 34(3), 415–434. doi: 10.22230/cjc.2009v34n3a2114 

 

https://doi.org/10.23983/mv.111509
https://doi.org/10.1177%2F1461444820960068


84 
 

Lazard, L., Capdevila, R., Dann, C., Locke, A., & Roper, S. (2019). Sharenting: Pride, 

affect and the day‐to‐day politics of digital mothering. Social and Personality 

Psychology Compass, 13(4),1–10. doi: https://doi.org/10.1111/spc3.12443 

 

Leaver, T. (2020). Balancing Privacy: Sharenting, Intimate Surveillance and the Right 

to Be Forgotten. Teoksessa Lelia Green, Donell Holloway, Kylie Stevenson, Tama 

Leaver, Leslie Haddon (toim.), The Routledge Companion to Digital Media and 

Children. (s. 1–10) Oxfordshire: Routledge. 

 

Leaver, T. (2017). Intimate Surveillance: Normalizing Parental Monitoring and 

Mediation of Infants Online. Social Media + Society, 3(2), 1-10. doi: 

https://doi.org/10.1177/2056305117707192 

Lehtiniemi, T., & Haapoja, J. (2020). Data agency at stake: MyData activism and 

alternative frames of equal participation. New Media & Society, 22(1), 87–104. doi: 

https://doi.org/10.1177/1461444819861955 

Lehto, M. (2020). Bad is the new good: negotiating bad motherhood in Finnish mommy 

blogs. Feminist Media Studies, 20(5), 657–671. doi: 

https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1642224 

 

Lehto, M. & Kaarakainen, S-S. (2016). Epäonnistunut sodanjulistus ja pullantuoksuiset 

äidit. Hyvä äitiys Äitien Sota -tv-sarjassa. Kasvatus & Aika (Verkkolehti), 10(1), 87-99. 

 

Lehto, M., & Paasonen, S. (2021). ‘I feel the irritation and frustration all over the body’ 

Affective ambiguities in networked parenting culture. International Journal of Cultural 

Studies, 24(5), 811-826. 

 

Livingstone, S. (2009). Foreword. Coming to terms with ‘mediatization’. Teoksessa 

Knut Lundby (toim), Mediatization. Concept, changes, consequences. (s. ix–xi) New 

York: Peter Lang. 

 

Livingstone, S., & Blum-Ross, A. (2020). Parenting for a digital future: how hopes and 

fears about technology shape children's lives. Oxford: Oxford University Press. 

https://www.routledge.com/search?author=Lelia%20Green
https://www.routledge.com/search?author=Donell%20Holloway
https://www.routledge.com/search?author=Kylie%20Stevenson
https://www.routledge.com/search?author=Tama%20Leaver
https://www.routledge.com/search?author=Tama%20Leaver
https://www.routledge.com/search?author=Leslie%20Haddon


85 
 

Lupton, D., & Williamson, B. (2017). The datafied child: The dataveillance of children 

and implications for their rights. New Media & Society, 19(5), 780–794. doi: 

https://doi.org/10.1177/1461444816686328 

 

Mackay, & Gillespie, G. (1992). Extending the Social Shaping of Technology 

Approach: Ideology and Appropriation. Social Studies of Science, 22(4), 685–716. doi: 

https://doi.org/10.1177/030631292022004006 

 

Mascheroni, G. (2020). Datafied childhoods: Contextualising datafication in everyday 

life. Current Sociology, 68(6), 798–813. doi: https://doi.org/10.1177/0011392118807534 

 

Mascheroni, G., Ponte, C. & Jorge, A. (2018). Introduction. Teoksessa G. Mascheroni, 

C. Ponte & A. Jorge (toim.), Digital Parenting. The Challenges for Families in the 

Digital Age (s. 9-16). Göteborg: Nordicom. 

 

MLL (7.8.2017) MLL:n strategia. Lainattu: 3.11.2021, saatavilla:  

https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/organisaatio/mlln-strategia/ 

 

Mosseri, A. (11.1.2018) Facebook. Bringing People Closer Together. 

Haettu 28.6.2021, saatavilla: https://about.fb.com/news/2018/01/news-feed-fyi-

bringing-people-closer-together/ 

 

West, S. M. (2019). Data Capitalism: Redefining the Logics of Surveillance and 

Privacy. Business & Society, 58(1), 20–41. doi: 

https://doi.org/10.1177/0007650317718185 

 

Pantzar, M. (2017). Kuluttajakansalainen datataloudessa. Tieteessä Tapahtuu, 35(5) 22-

26.  

 

Pew Research Center (2020). Parenting Children in the Age of Screens. Washington: 

Pew Research Center. Haettu 22.1.22 osoitteesta: 

https://www.pewresearch.org/internet/2020/07/28/parents-attitudes-and-experiences-

related-to-digital-technology/ 

https://doi.org/10.1177/0011392118807534
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/organisaatio/mlln-strategia/
https://doi.org/10.1177/0007650317718185


86 
 

Pietikäinen, S., & Mäntynen, A. (2009). Kurssi kohti diskurssia (e-kirja). Tampere: 

Vastapaino. 

 

Plantin, J. C., Lagoze, C., Edwards, P. N., & Sandvig, C. (2018). Infrastructure studies 

meet platform studies in the age of Google and Facebook. New media & society, 20(1), 

293-310. https://doi.org/10.1177/1461444816661553 

 

Rautio, S. (2016). Neuvolan perhetyö vanhemmuuden varhaisena tukena ja yhteistyönä. 

Jyväskylä studies in education, psychology and social research 550. Jyväskylän 

yliopisto, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

 

Remes, L. (2004). Liisa Remes: Diskurssianalyysin kolme traditiota. Haettu 10.9.2021, 

saatavilla: https://metodix.fi/2014/05/19/remes-diskurssianalyysin-kolme-traditiota/ 

 

Rose, N. S. (1999). Powers of freedom : reframing political thought. Cambridge 

University Press. 

 

Rose, N, & Miller, P. (2010). Political power beyond the State: problematics of 

government: Political power beyond the State. The British Journal of Sociology, 61, 

271–303. doi: https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2009.01247.x 

 

van Dijck, J. (2013). The culture of connectivity: A critical history of social media. 

Oxford: Oxford University Press. 

 

van Dijck, J., & Nieborg, D. (2009). Wikinomics and its discontents: a critical analysis 

of Web 2.0 business manifestos. New media & society, 11(5), 855-874. doi: 

https://doi.org/10.1177/1461444809105356 

 

van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The Platform Society. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Saariketo, M. (2014). Neuvotteluja sosiaalisen median arkkitehtuurisesta vallasta. 

Käyttäjien ja ei-käyttäjien suhtautuminen Facebookiin teknologiavälitteisenä tilana. 

Media & Viestintä, 38(3), 128–146. doi: https://doi.org/10.23983/mv.62084 

https://doi.org/10.1177%2F1461444809105356
https://doi.org/10.23983/mv.62084


87 
 

Sihvonen, E. T. (2016). Huoli kadonneesta vanhemmuudesta 2000-luvun suomalaisessa 

yhteiskunnassa: lasten kasvatus ja vastuullinen vanhemmuus. Kasvatus & Aika, 10(1), 

76–82. 

 

Siibak, A. (2019). Digital parenting and the datafied child. Teoksessa (toim.), Centre for 

Educational Research and Innovation. Educating 21st Century Children. (s.103-120). 

OECD Publishing. doi: https://doi.org/10.1787/313a9b21-en 

 

Sorkkila, M., & Aunola, K. (2020). Risk factors for parental burnout among Finnish 

parents: The role of socially prescribed perfectionism. Journal of Child and Family 

Studies, 29(3), 648-659. doi: https://doi.org/10.1007/s10826-019-01607-1 

 

Tammisalo, K., Rotkirch, A., Alanko, L., Danielsbacka, M., Honkanen, J., Hämäläinen, 

M., & Prusskij, C. (22.9.2020). Digitaalinen hyvinvointi perheissä: Suomi hyvin 

käytetyn ajan mallimaaksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 

2020:43. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-913-4 

 

Tilastokeskus (2020) Suomen virallinen tilasto (SVT). Perinataalitilasto - synnyttäjät, 

synnytykset ja vastasyntyneet (verkkojulkaisu). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (THL) Haettu 27.9.2021 osoitteesta http://www.stat.fi/til/sysyvasy/index.html 

 

Uski, S. (2015). Profile work for authenticity: Self-presentation in social network 

services. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 1798-9140, 2015:18. Helsingin yliopisto. 

 

Uusitalo, N. (2016) Hallinnan näkökulmia mediakasvatukseen. Teoksessa Pekkala, L., 
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Liitteet 

 

Liite 1. Tutkielmassa tarkastellut vauvaryhmät 2019-2022 
 

 

Ryhmän nimi Jäsen-

määrä 

Aktiivisuus* Tyyppi Vain 

äideille 

Kesäkuiset vauvat 2019 1543 28 Yleinen  

Heinäkuiset 2019 893 9 Yleinen x 

Elokuiset 2019 1597 14 Vanhemmuus  

Syyskuiset 2019 1878 28 Yleinen  

Lokakuiset 2019 1454 10 Yleinen x 

Marrasvauvat 2019 1543 42 Vanhemmuus x 

Joulukuiset 2019 1578 21 Yleinen x 

Tammikuiset 2020 1526 4 Yleinen x 

Maaliskuiset 2020 1856 20 Yleinen  

Huhtikuiset 2020 1654 28 Yleinen x 

Toukokuiset 2020 1975 42 Yleinen x 

Kesäkuiset 2020 1961 49 Vanhemmuus x 

Heinäkuiset 2020 2002 42 Vanhemmuus x 

Elokuiset 2020 2132 70 Vanhemmuus x 

Syyskuiset 2020 2126 28 Yleinen  

Lokakuiset 2020 1908 70 Yleinen  

Marraskuiset 2020 1278 5 Yleinen x 

Joulukuiset 2020 1577 70 Vanhemmuus  

Tammikuiset 2021 2084 70 Vanhemmuus  

Helmikuiset 2021 2014 70 Yleinen  

Maaliskuiset 2021 2309 70 Vanhemmuus  
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Huhtikuiset 2021 2161 70 Vanhemmuus  

Toukokuiset 2021 1980 70 Vanhemmuus  

Kesäkuiset 2021 2216 140 Vanhemmuus  

Heinäkuiset 2021 2029 140 Vanhemmuus x 

Elokuiset 2021 2112 70 Vanhemmuus  

Syyskuiset 2021 1689 49 Vanhemmuus x 

Lokakuiset 2021 1479 56 Yleinen  

Marraskuiset 2021 1320 49 Vanhemmuus  

Joulukuiset 2021 1019 56 Vanhemmuus x 

Tammikuiset 2022 850 42 Vanhemmuus  

Helmikuiset 2022 485 28 Yleinen  

 

 

*= Aktiivisuus on Facebookin hakutoiminnossa ilmoittama keskimääräinen luku. Osan luvuista 

olen muuntanut vastaamaan julkaisua per viikko niissä ryhmissä, joissa julkaisujen määrä 

ilmoitettiin julkaisujen määränä per päivä. 

 

Tiedot ovat kerätty 29.6.-30.6.2021 välisenä aikana. 
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Liite 2. Facebookin aineistokokonaisuus 

 

*=Tuottanut Boston childrens hospital, joka on Facebookin tukema julkaisu 

Aineisto

-koodi 

Aineiston sijainti 

sivustoilla 

Julkaisuaika 

(luettu) 

Aineistotyyppi Otsikko Verkko-osoite 

F1 Community 

standards 

(9.3.2021) Säännösteksti Community 

standards 

https://www.facebook.com/

communitystandards/?ref=cr 

F2 Safety Center (9.3.2021) Verkkoteksti Your child’s safety https://www.facebook.com/

safety/childsafety 

F3 Safety center/ 

Parents portal 

(9.3.2021) Verkkoteksti Parents portal https://www.facebook.com/

safety/parents 

F4 Safety 

center/Parents 

portal 

(9.3.2021) Verkkoteksti Parenting Tips https://www.facebook.com/

safety/parents/tips 

F5 About Facebook / 

Community 

(3.9.2021) Verkkoteksti Supporting New 

Parents 

https://about.facebook.com/

parentsupport/ 

F6 About 

Facebook/Whats 

new 

9.8.2018, 

(3.9.2021) 

Tuotejulkaisu People Can Now 

Find Mentors and 

Mentees in Groups 

https://about.fb.com/news/

2018/08/people-can-now-

find-mentors-and-mentees-

in-groups/ 

F7 About 

Facebook/Whats 

new 

16.6.2020 Tuotejulkaisu Introducing a New 

Group Type for 

Parenting 

https://www.facebook.com/

community/whats-new/new-

parenting-group-type/ 

F8 Facebook/Get 

digital 

2021 

(9.3.2021) 

Verkkoteksti Planning for Digital 

Wellness 

https://www.facebook.com/

fbgetdigital/parents/wellnes

s/digital_wellness 

F9 Parents 

Portal/Parent 

Conversations 

21.11.2017 

(9.3.2021) 

Paneelikeskustelu 

/ video 

LIVE with PTA and 

Facebook 

https://www.facebook.com/

safety/parents/conversation

s 

F10 Facebook/News 

room 

8.5.2018 

(9.3.2021) 

Verkkoteksti Moms help local 

communities grow 

https://about.fb.com/news/

2018/05/moms-help-local-

communities-grow-2/ 

F11 Digital wellness lab 2021 

(9.3.2021) 

Verkko-opas* Family digital 

wellness guide, 

Version 2021 

https://digitalwellnesslab.or

g/wp-

content/uploads/Family-

Digital-Wellness-Guide-

2021.pdf 



91 
 

Liite 3. Kansalaisjärjestöjen aineistokokonaisuus 

 

Aineisto

- 

koodi 

Kansalais-

järjestöt 

Julkaisu- 

aika (luettu) 

Aineisto- 

tyyppi 

Julkaisun otsikko Verkko-osoite 

K1 MLL 2020 

(4.9.2021) 

Podcast Pienenä digiajassa-

podcast. Jakso 1. 

Digihyvinvointia 

lapsiperheessä  

https://www.mll.fi/vanhemmille/

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/pienena-digiajassa-

podcast/ 

K2 MLL 2020 

(4.9.2021) 

Podcast Pienenä digiajassa-

podcast. Jakso 2. 

Digiajan vauva ja 

varhainen 

vuorovaikutus  

https://www.mll.fi/vanhemmille/

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/pienena-digiajassa-

podcast/ 

K3 MLL 2020 

(4.9.2021) 

Podcast Pienenä digiajassa-

podcast. Jakso 3. 

Pienen mielen 

tukemista digiajassa 

https://www.mll.fi/vanhemmille/

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/pienena-digiajassa-

podcast/ 

K4 MLL 2020 

(4.9.2021) 

Podcast Pienenä digiajassa-

podcast. Jakso 4. 

Tahmeaa 

teknologiaa 

taaperon silmin 

https://www.mll.fi/vanhemmille/

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/pienena-digiajassa-

podcast/ 

K5 MLL 26.5.2021 

(4.9.2021) 

Verkkoartikkeli Julkaisua lapsen 

kannalta parhain 

päin 

https://www.mll.fi/vanhemmille/

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/lapsen-kuvaaminen-

sosiaalisessa-mediassa/julkaisua-

lapsen-kannalta-parhain-pain/ 

K6 MLL 30.11.2020 Verkkoartikkeli Lapsen kuvaaminen https://www.mll.fi/vanhemmille/



92 
 

sosiaalisessa 

mediassa 

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/lapsen-kuvaaminen-

sosiaalisessa-mediassa/ 

K7 MLL 30.11.2020 Verkkoartikkeli Vertaiset somessa https://www.mll.fi/vanhemmille/

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/vanhempi-pida-huolta-

digihyvinvoinnistasi/vertaiset-

somessa/ 

K8 MLL 2020 Esite Vauvana ja 

taaperona digiajassa 

https://www.mll.fi/vanhemmille/

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/ 

K9 Lastensuojelun 

Keskusliitto, 

MLL, Pelastakaa 

Lapset ry ja 

Suomen UNICEF 

2019 

(4.9.2021) 

Verkkojulkaisu Lapsi verkossa - 

Näkökulmia lasten 

oikeuksiin ja 

tietosuojaan 

digitaalisessa 

ympäristössä  

https://www.lskl.fi/julkaisut/lapsi

-verkossa-nakokulmia-lasten-

oikeuksiin-ja-tietosuojaan-

digitaalisessa-ymparistossa/ 

K10 Lastensuojelun 

keskusliitto 

2016 

(4.9.2021) 

Verkkojulkaisu Lapsen 

yksityisyyden suoja 

digitaalisessa 

mediassa 

https://www.lskl.fi/julkaisut/laps

en-yksityisyyden-suoja-

digitaalisessa-mediassa/ 

K11 MLL 15.12.2020 

(4.9.2021) 

Verkkoartikkeli Median käytön 

pelisääntöjä pienen 

lapsen perheessä 

https://www.mll.fi/vanhemmille/

tietoa-lapsiperheen-

elamasta/hyvinvointia-

digiajassa/vauvana-ja-taaperona-

digiajassa/median-kayton-

pelisaantoja-pienen-lapsen-

perheessa/ 

 

 

 

 


