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Johdanto 
 
Nuorten mediakulttuuria on tutkittu monesta näkökulmasta ja uutta tietoa saadaan tämän tästä. Ko-

konaiskäsityksen saaminen nuorten media-arjesta ja median käytöstä on kuitenkin haastavaa. Siksi 

Mediakasvatusseura päätti tiivistää viime vuosien tutkimustuloksia yhteen niin, että kokonaisnäkemys 

nuorten mediaelämästä hahmottuisi helpommin. Tämän Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa -

koosteen tiedot on kerätty pääasiassa vuosina 2009–2013 sähköisesti julkaistuista suomalaisista tut-

kimuksista, tilastoista ja kansallisista selvityksistä, jotka koskevat 13–29-vuotiaiden nuorten median 

käyttöä ja mediakulttuuria. Välinekohtaisen median käytön ja käyttötuntimäärien kuvaamisen lisäksi 

koosteessa tarkastellaan nuorten median käytön motiiveja, haasteita ja mahdollisuuksia.  

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2008 Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuo-

ressa -selvityksen ja vuotta myöhemmin Digitaaliset pelit pähkinänkuoressa -koosteen. Käsillä oleva 

julkaisu jatkaa luontevasti kysyttyjen ja paljon luettujen ”pähkinänkuorien” sarjaa.  

Mediakasvatusseura on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema järjestö, jolla on nuorisotyötä tekevän 

järjestön status. Mediakasvatusseuran tärkeimpiin tehtäviin on sen perustamisesta lähtien kuulunut 

lasten ja nuorten mediakulttuurin esille tuonti sekä alan tutkimustiedon välittäminen käytännön me-

diakasvattajille ja lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Tämän koosteen tehtävänä on tarjota 

ajankohtaista tietoa nuorten median käytöstä sekä toimia tiiviinä tukiaineistona nuorten kanssa töitä 

tekeville sekä muutoin nuorten arjesta kiinnostuneille.  

Koostetta kommentoineet asiantuntijat Leena Tuuttila (Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen 

kehittämiskeskus), Tero Huttunen (Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus), 

Suvi Tuominen (Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU), Sonja Ängeslevä (IGDA Finland) ja 

Olli Vesterinen (Helsingin yliopisto) ansaitsevat lämpimät kiitokset. Suuret kiitokset myös Mediakas-

vatusseuran koordinaattoreille Hanna Wahlmanille näkemyksistä sekä Anniina Lundvallille koos-

teen taittamisesta sekä työtä eteenpäin kuljettaneista kommenteista. 

Brysselissä 22.10.2013  

Rauna Rahja, Mediakasvatusseura ry:n projektikoordinaattori 
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1. Nuoret ja media  
 

Nuorten media-arjessa on tapahtunut muutamassa vuo-

dessa merkittävä käänne. Vielä vuonna 2009 10–29-

vuotiaiden nuorten eniten käyttämä media oli televisio. 1 

Verkkoympäristöjen ja digitaalisen kulttuurin kehityksen 

myötä netti on muuttanut pöytäkoneesta taskuun erilaisiin 

mobiililaitteisiin. Samaan aikaan internetin merkitys on 

korostunut ja sen parissa vietetty aika ohittanut television 

parissa vietetyn ajan nuorten mediamaailmassa. 2 Interne-

tissä vietetty aika on lisääntynyt kaikenikäisillä, mutta 

huomattavinta netinkäytön kasvu on ollut 15–29-

vuotiailla. 3 Yhteiskunnassamme digitaalisen nettimedian 

läsnäolo korostuu ja verkostomaiset mediat kasvattavat merkitystään ihmisten arjessa. 4  

Saumatonta arkea 

Nuorten arjessa reaalimaailman ja netin digitaaliset ympäristöt 

limittyvät saumattomasti. Samat kaverit, harrastukset ja sisällöt 

kiinnostavat yleensä niin verkossa kuin sen ulkopuolella. 5 Nuo-

ria sukupolvia voidaankin netinkäyttäjinä kuvata aktiivisiksi, 

sosiaalisiksi ja teknologisiksi. 6 Nuorille internet ei ole erillinen 

saareke elämässä, väline tai media muiden joukossa, vaan pi-

kemminkin osa elämäntyyliä tai tila, jossa aikaa vietetään moni-

puolisesti ja sosiaalisesti. 7 Digitaalisissa ympäristöissä sijaitse-

vat tietovarannot, digitaaliset sisällöt ja verkostot ovat aina nuo-

ren käden ulottuvilla mukana kulkevissa mobiililaitteissa. Yksi-

lötasolla ja ihmisten arjen näkökulmasta vuorovaikutus muuttuukin jatkuvasti teknologiavälitteisem-

mäksi. Etenkin nuorille vuorovaikutus verkossa asettuu kiinteäksi osaksi arjen kasvokkaisia kohtaa-

misia ja sosiaalisia verkostoja.  

Osallistuminen luo uutta kulttuuria 

Median muutokset ja uudet digitaaliset ympäristöt ovat luoneet ennen näkemättömiä osallisuuden, 

kanssakäynnin ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Internet ja uudet teknologiat ovat tuoneet uusia 

vuorovaikutuksen areenoita, jotka erityisesti nuoret ovat ottaneet nopeasti omikseen ja näin vaikutta-

neet mediaympäristöjen kehittymiseen. Digitaalisessa ajassa eläneet nuoret käynnistivät uuden kult-

tuurin ottamalla digitaaliset laitteet käyttöön ja hyödyntämällä niitä omaehtoisesti omiin käyttötarkoi-

                                                           
1
 TNS Gallup Oy, 2009. 

2
 Herkman & Vainikka, 2012. 

3
 TNS Atlas Intermedia, 2012. 

4
 Seppänen & Väliverronen, 2012. 

5
 Uusitalo ym. 2011. 

6
 15/30 Research ja YLE. 2013. 

7
 Matikainen, 2011. 
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tuksiinsa. 8 Monet sosiaalisen median merkittävät palvelut, kuten Facebook, YouTube, Flickr ja Blogger 

ovat syntyneet juuri nuorten tarpeisiin. 9 

 

Aina online 

Vuorovaikutteinen sosiaalinen media on muuttanut nuorten asemaa 

suhteessa mediaan. Kuluttajan, käyttäjän, kokijan ja tuottajan roolit lo-

mittuvat. Nuorten kohdalla roolien lomittumisen lisäksi myös eri medio-

iden käyttö on usein päällekkäistä. Nuoret seuraavat esimerkiksi televi-

siota ja nettiä samanaikaisesti ja mobiililaitteet kuten älypuhelimet 

mahdollistavat median jatkuvan käytön: joka viides käyttääkin mobiili-

laitettaan kaikkialla ja kaiken aikaa. 10 

 

Tyttöjen ja poikien erot näkyvissä 

Nuorten median käyttötavoissa ja kuluttamisessa on havait-

tavissa jonkin verran tyttö- ja poikatapaisuutta. Tytöt esi-

merkiksi kuuntelevat musiikkia ja radiota poikia enemmän, 

pojat puolestaan pelaavat ahkerammin. Sanomalehtien ja 

verkkolehtien lukijoina pojat ovat hieman tyttöjä aktiivi-

sempia, kun taas tytöt lukevat enemmän painettuja sanoma-

lehtiä. Kirjoja tytöt lukevat huomattavasti poikia aktiivi-

semmin. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Kangas, 2011. 

9
 Uskali, 2011. 

10
 TNS Gallup, 2009; MTV3/Think If Laboratories, 2013. 

11
 Suoninen, 2013. 

16–24-vuotiaat 

25–34-vuotiaat 

1. Lehtien tai televisioka-

navien verkkosivujen se-

lailu  

2. Sähköpostittelu  

3. Tavaroita ja palveluita 

koskeva tiedonetsintä  

4. Musiikin kuunte-

lu/lataaminen  

5. Viestittely netissä  

6. Yhteisöpalveluiden 

seuraaminen  

7. Pankkiasiat  

1. Pankkiasiat  

2. Sähköpostittelu 

3. Tavaroita ja palveluita 

koskeva tiedonetsintä  

4. Lehtien tai televisioka-

navien verkkosivujen se-

lailu  

5. Viestittely netissä 

6. Yhteisöpalveluiden 

seuraaminen  

7. Musiikin kuunte-

lu/lataaminen  

Seitsemän suosituinta netinkäytön tapaa 16–24- sekä 25–34-vuotiailla 

Kuvio 1. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus. Tilastokeskus 2012. 
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Nuorten median käytön trendejä 

 

 Televisio siirtyy läppäriin ja mobiiliin. Kannettava tietokone on tärkeä katseluväline: suurin 

osa alle 25-vuotiaista katsoo televisiota netistä. 12 Noin puolet 18–24-vuotiaista naisista katsoo tv-

sisältöä läppäriltä vähintään kerran viikossa. Vastaavan ikäryhmän miehet käyttävät naisia her-

kemmin pöytätietokonetta television katselulaitteena. 13 

 Sirpaloitunut television katselukulttuuri. Nuoret siirtävät television katselun uusiin kel-

lonaikoihin, katselulaitteisiin ja tiloihin. Viidennes 18–24-vuotiaista nuorista ei katso televisiota 

enää lainkaan lähetysaikaan ja vain 38 prosenttia seuraa perinteistä televisiota lähetysaikaan ko-

tona päivittäin. 14  

 Nuoret muuttavat lukutottumuksia. Lehtiä luetaan entistä enemmän sähköisinä. Internetissä 

sanomalehtiä lukee 13–29-vuotiaista jo 84 prosenttia. Kun otetaan huomioon sekä painettujen 

lehtien että netin käyttö, lukee enemmistö 13–29-vuotiaista sanomalehtiä aktiivisesti. 15 

 Nuoret ovat aktiivisia lukijoita. Nuoret ja nuoret aikuiset lukevat kirjoja enemmän kuin keski-

ikäiset ja ikääntyneet. 16 Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen (2009) mukaan 10–14-

vuotiaista hieman yli 40 prosenttia luki aikakauslehtiä viikoittain. Iän myötä aikakauslehtien lu-

keminen kasvaa, 15–24-vuotiaista nuorista jo hieman vajaa 60 prosenttia luki niitä vähintään ker-

ran viikossa. 

 Vanhat suosikit pitävät pintansa. Vuoden 2011 Levikintarkastuksen mukaan 12–17-vuotiaiden 

poikien eniten lukemat aikakauslehdet olivat Aku Ankka, Pelit, Pirkka, Tekniikan Maailma ja Pelaa-

ja. Samanikäisten tyttöjen suosikkeja olivat Demi, Aku Ankka, Miss Mix, Pirkka ja Suosikki.  

 Kännykällä soitellaan edelleen. Noin 70 prosenttia 15–34-vuotiaista pitää puheluita ja miltei 

puolet tekstiviestejä niin tärkeinä, että ilman ei oikeastaan voisi olla. 17 Pikaviestimien ja netin yh-

teisöjen merkitys erityisesti nuorten ikäryhmien viestintävälineenä on kuitenkin kasvussa. 

 Elokuvateatteri vetää nuoria puoleensa. Digitaalisista laitteista ja mobiilimmaksi muuttuvasta 

median käytöstä huolimatta nuoret ovat melko aktiivisia elokuvissa kävijöitä.  Kolmasosa 15–24-

vuotiaista nuorista käy katsomassa elokuvan elokuvateatterissa vähintään kerran kuukaudessa. 

Oheispalvelut kuten herkkujen ostaminen ja sosiaalinen yhteisöllisyys ovat tärkeitä syitä eloku-

vissa käymiselle. 18 

 Pelaaminen on arkipäivää. Digitaalinen viihdepelaaminen on lasten ja nuorten parissa yleinen 

ajanviettotapa ja harrastus. Vuoden 2011 Pelaajabarometrin mukaan lähes jokainen 10–19-

vuotiaista on ainakin joskus pelannut jotakin digitaalista peliä ja 95 prosenttia ikäryhmästä pelaa 

ainakin kerran kuukaudessa.  

 Radio pitää pintansa. 15–24-vuotiaat nuoret kuuntelevat radiota enemmän kuin kymmenen 

vuotta sitten. Nuoret suosivat yksityisiä radioita, kun taas vanhempi sukupolvi kuuntelee Ylen ka-

navia. 19 Kuuntelu siirtyy entistä enemmän myös verkkoon. Jo 1,8 miljoonaa suomalaista on kuun-

nellut netin kautta joko livestreamingeja tai podcasteja. 20 

                                                           
12

 Viestintävirasto & TNS Gallup, 2011; 2012. 
13

 Sonera & Taloustutkimus, 2013. 
14

 Sonera ja TNS Gallup, 2013. 
15

 Allianssi, 2012. 
16

 Tilastokeskus, 2009 
17

 Viestintävirasto & TNS Gallup, 2012 
18

 Suomen elokuvasäätiö, 2013. 
19

 Finnpanel, 2013 
20

 Radiomedia, 2009. 
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Eri-ikäisten nuorten netinkäytön motiiveja ja painotuksia 

 
Kuvio 2. Eri-ikäisten nuorten netinkäytön motiiveja ja painotuksia. Lundvall & Rahja 2013. Kuvion lähteenä on käytetty 

tässä katsauksessa mainittuja tutkimuksia.  

 

 

 

 

 

 

25–29- 

vuotiaat 

SOSIAALISET VERKOSTOT: 
Viihtyminen, pelaaminen, 
kaverisuhteiden ylläpito, ver-
taiskokemusten jakaminen, 
ajanvietto ystävien tai saman-
henkisten netinkäyttäjien 
kanssa 
 
MEDIASISÄLTÖJEN  
TUOTANTO: 
Identiteetin rakentaminen, 
oman elämän snapshotien ja 
kuvien jakaminen, blogit/vlogit 
mm. vertaiskokemusten jaka-
misen paikkana, päiväkirjamai-
suus  
 
KULUTTAMINEN NETISSÄ: 
Verkkopelit ja virtuaaliympä-
ristöt ostamisen paikkoina, 
pientä kaupankäyntiä. Valmiita 
maksamaan esim. pelien ja 
yhteisöpalvelujen premium-
sisällöistä 
 
SUHDE JULKISUUTEEN: 
Julkinen identiteetti, omien 
kuvien huoleton jakaminen, 
luottamus omiin taitoihin ja 
osaamiseen 
 
MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ: 
Chattays, videoiden ja kuvien 
ottaminen ja jakaminen, pelit 

SOSIAALISET VERKOSTOT: 
Verkostoituminen, arjen tau-
ottaminen mm. pelaamalla, 
ajan tasalla pysyminen, am-
matillinen tuki, sähköinen CV 
työnhaussa, kuulumisten 
jakaminen lähiverkostolle  
 
MEDIASISÄLTÖJEN  
TUOTANTO: 
Teemabloggaus (käsityöt, 
muoti, lemmikit, uusi harras-
tus), inspiroituminen, amma-
tillinen kehittyminen  
 
KULUTTAMINEN NETISSÄ: 
Hintavertailut, huutokaup-
pasivustot, nettipokeri, matka-
liput ja majoitus, kulutustava-
rat nettikaupoista, isoakin 
rahankäyttöä. Valmiita mak-
samaan toimitetuista sisällöis-
tä, laadukkaasta journalismis-
ta 
 
SUHDE JULKISUUTEEN: 
Suljettu, rajatumpi identiteet-
ti: huoli tietosuojasta, tieto-
jenkalastelusta ja omien tieto-
jen leviämisestä tai rahallises-
ta menetyksestä verkossa 
 
MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ: 
Yhteydenpito, uutisten seu-
raaminen 

YHTEISTÄ 
KAIKILLE 

NUORILLE: 
 

rentoutumi-
nen ja viihty-
minen netin 
palveluiden 

äärellä 
 

yhteydenpito 
kavereihin 

netissä tieto-
koneella ja 

mobiili-
laitteilla 

 
sosiaalisten 
medioiden 
aktiivinen 

käyttö (tosin 
sosiaalisen 

median viih-
dekäyttö 

vähenee kohti 
ruuhkavuosia) 
 

14–18-

vuotiaat 
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2. Luovuus ja harrastaminen mediakulttuurissa 
 
Nuorten luovuus saa uusia areenoita ja yleisöjä digitaalisissa ympäristöissä sekä sosiaalisessa medias-

sa. Nuoret julkaisevat mediasisältöä - valokuvia, tekstejä ja videoita - verkossa ja toimivat netissä ak-

tiivisesti ja omaehtoisesti. Vuonna 2012 13–16-vuotiaista nuorista 74 % oli tuottanut sisältöä nettiin 

viimeisen kahden viikon aikana. 21 Sosiaalisen median käytöstä ja sisällöntuotannosta on muodostunut 

nuorille arkirutiini, jota ilman on vaikea elää. 22  

Sosiaalisessa mediassa nuorten tärkeimpiä motiiveja nettisisällön tuotantoon ovat sisällön jakamisen 

mahdollisuudet. Sosiaalista mediaa käytetään myös siksi, että sen kautta on mahdollista tuoda esiin 

omaa identiteettiään. Nuoret ovat halukkaita kertomaan itsestään ja elämästään julkisesti. Heille on 

tärkeää, että verkossa voi toimia vapaasti ja itsenäisesti. 23 Olennaista on lisäksi pysyä ajan tasalla siitä, 

mitä entuudestaan tutut ihmiset tekevät. 24 Nuorille netinkäyttäjille on tavanomaista rikastuttaa ver-

kon sisältöjä esimerkiksi arvioimalla niitä, kun taas julkisuuden tai tunnettuuden hakeminen ei ole 

nuorille olennaista netin käytössä. 25 

 

Nuoret seuraavat – vain harva tuottaa itse 

 

Vaikka nuorten oma tuotanto ja luovuus verkossa ovat viime vuosina kasvaneet, on nettisisältöjen 

lukeminen ja selaaminen kuitenkin huomattavasti yleisempi tapa käyttää sosiaalista mediaa kuin itse 

tuottaminen. Vain pieni osa esimerkiksi yläkoululaisista osallistuu sisällöntuotantoon. 26 Suurin osa 

nuorista siis seuraa, lukee ja katselee verkossa muiden tekemiä sisältöjä. 27 Moni kuitenkin jakaa mui-

den tuottamia sisältöjä aktiivisesti eteenpäin. 28 Blogia kirjoitti kerran kuussa tai useammin ainoastaan 

16 prosenttia ja videoita julkaisi 11 prosenttia 13–16-vuotiaista. 29 Tytöt ovat poikia aktiivisempia 

blogin kirjoittajia. 30 Vanhempien nuorten kohdalla videoiden ja musiikin tekeminen ovat huomatta-

vasti harvinaisempaa oman median tuottamista kuin tekstisisältöjen ja kuvien ottaminen. Videopalve-

lu YouTube on suosittu nuorten parissa, mutta vain 2 % 13–29-vuotiaista kertoo julkaisseensa itse 

videoita. 31  

 

Media mukana harrastuksissa 

 

Nuorten mediaan liittyvä harrastuneisuus ja omaehtoinen mediatuottaminen on lisääntynyt merkittä-

västi viime vuosina (kts. kuvio 3). Yhä useammalle medioiden kanssa puuhastelu – esimerkiksi blog-

gaaminen, vloggaaminen eli videobloggaaminen, valokuvien ja videoiden julkaisu – on tärkeä harras-

tus. Kirjoittamisharrastuksen kasvua selittää ainakin osittain bloggaamisen ja muun nettikirjoittelun 

                                                           
21 Suomen Akatemia & Kurio, 2012. 
22 Itella, 2012. 
23

 Matikainen, 2009. 
24

 eBrand, 2013. 
25

 Kangas & Cavén, 2011. 
26

 Kupiainen, 2013a. 
27

 Aarnio & Multisilta, 2012. 
28

eBrand, 2013. 
29

 Kupiainen, 2013a. 
30

 Keskinen & Nyholm, 2012. 
31

 eBrand, 2013. 
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nopea yleistyminen. 32 Video- ja valokuvaharrastajien määrän kasvua selittää kuvaamiseen sopivien 

mobiililaitteiden yleistyminen, kameroiden hintojen halpeneminen, kuvien korostuminen sosiaalises-

sa mediassa ja visuaalisuuden kasvanut rooli yhteiskunnassa.  

Kuvio 3. Mediaan liittyvän harrastuneisuu-

den kasvu. Nuorten vapaa-aikatutkimus, 

2013. 

 

Muista mediaan liittyvistä harrastuk-

sista elokuvissa (tai teatterissa, kon-

serteissa tai taidenäyttelyissä) käymi-

nen on hyvin yleinen nuorten vapaa-

ajan aktiviteetti: näin tekee ainakin 

joskus useampi kuin kolme neljästä 

nuoresta. Säännöllisintä harrastamista 

tarkasteltaessa ovat puolestaan konso-

li- tai tietokonepelien pelaaminen ja 

lukeminen ylitse muiden. Pelien tai kirjojen parissa aikaa viettää noin kaksi kolmesta nuoresta, ja peli- 

tai lukuharrastuneisuus on usein säännöllistä, päivittäin tai viikoittain tapahtuvaa. 33 Tytöt lukevat 

enemmän kuin pojat, pojat puolestaan pelaavat aktiivisemmin kuin tytöt.  

 

Harrastuksesta tukea työelämään? 

 

Nuorten innokkuus mediasisältöjen tuottamiseen ja mediaharrastamiseen saattaa tulevaisuudessa 

heijastua myös työmarkkinoille. Yhä useammalla nuorella on erinomaiset mediatuottamisen perustai-

dot, jotka saattavat helpottaa työllistymistä etenkin media-alalle. Tälläkin hetkellä nuoret kokevat me-

dia- ja kulttuurialan kiinnostavina tulevaisuuden työaloina. Joka kolmas lukio-opiskelija työskentelisi 

tulevaisuudessa mieluiten kulttuurin tai viihteen parissa. Lähes sama määrä lukiolaisista hakeutuisi 

mielellään töihin opetus- tai koulutusalan organisaatioon tai media- ja viestintäalan organisaatioon. 34 

Nuorille on tarjolla myös entistä enemmän ohjattua mediaharrastustoimintaa, esimerkiksi järjestöt ja 

kunnat ovat käynnistäneet nuorille suunnattuja toimituksia, mediapajoja ja muuta säännöllistä toimin-

taa, jonka avulla voidaan tukea nuorten mediaharrastuneisuutta ja lisätä mediataitoja. Tulevaisuuden 

työelämässä ja globaaleilla kentillä mediataidot, sosiaalisen median ja verkkoympäristöjen osaaminen 

sekä kansainvälisen mediakulttuurin ymmärtäminen tulevat entistä tärkeimmiksi osaamisalueiksi 

työnhaussa. 35 

 

 

 

                                                           
32

 Myllyniemi & Berg, 2013. 
33 Myllyniemi & Berg, 2013. 
34

 T-media, 2011. 
35

 Demos Helsinki, 2013. 
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3. Vuorovaikutusta verkossa 
 

Verkkopalvelut ja nopeasti yleisty-

neet mobiililaitteet kuten älypuheli-

met ja tablet-tietokoneet ovat mullis-

taneet nuorten välistä yhteydenpitoa 

sekä tarjonneet mahdollisuuksia 

ajasta ja paikasta riippumattomaan 

vuorovaikutukseen. Internet ja yhtei-

söpalvelut yhdistettynä nykyajan 

hektiseen elämäntyyliin ovat muo-

vanneet ja luoneet myös uudenlaisia 

ystävyyden muotoja. 36  

Vaikka omat ja kavereiden kodit, 

harrastukset ja kauppakeskukset 

ovat yleisiä nuorten yhteisiä ajanviet-

topaikkoja, päivittäisessä kanssa-

käymisessä internet osoittautuu yli 

15-vuotiaiden nuorten suosituim-

maksi kavereiden tapaamispaikaksi. 

Nuorten päivittäinen netin välityksel-

lä tapahtuva yhteydenpito kaverei-

den kanssa on jo päivittäistä puhe-

linyhteyttä yleisempää. 37 Teksti- ja 

kuvaviestimäisyyttä ja sosiaalista 

mediaa yhdistelevät, mobiilinetin 

välityksellä toimivat  sovellukset 

(kuten WhatsApp, Kik Messenger) 

näyttävät korvaavan osaltaan teksti-

viestit. 38  

Kuvio 4. Suosituimmat sosiaalisen median 

palvelut. Sosiaalinen media ja nuoret, 

2013. 

Nuoret ovat ylivoimaisen aktiivisia 

puhuttaessa sosiaalisen median käy-

tön tiheydestä ja määrästä. Suoma-

lainen 18-vuotias nuori käyttää kes-

kimäärin sosiaalisen median palve-

luita noin 14–18 tuntia viikossa. Nuo-

ret viettävät aikaa sosiaalisessa me-

diassa etenkin iltaisin. Tärkeimpiä 

                                                           
36

 Tuomi, 2011. 
37

 Tietoanuorista.fi, 2013. 
38

 eBrand, 2013. 

  
Facebook 
Yksi maailman suosituimmista yhteisöpalveluista, 
jossa esiinnytään lähtökohtaisesti omalla nimellään. 
Palvelussa voi mm. julkaista tilapäivityksiä, kuvia ja 
videoita, pitää yhteyttä ystäviin, liittyä yhteisöihin ja 
ryhmiin, jakaa linkkejä ja pelata pelejä. Myös yrityk-
set ja yhteisöt käyttävät Facebookia tiedotuksen ja 
markkinoinnin välineenä. 13–29-vuotiaista nuorista 
kyselyn vastaajista 92 prosenttia käyttää Facebookia 
(eBrand 2013). 
www.facebook.com 
 

  
YouTube 
Netin suosituin videopalvelu, johon voi lisätä omia 
videoita sekä katsoa ja ladata muiden käyttäjien 
lisäämiä videoita. YouTubea käytetään paitsi viihty-
miseen, myös oppimiseen. 13–29-vuotiaista nuorista 
kyselyn vastaajista 88 prosenttia käyttää YouTubea 
(eBrand 2013). 
www.youtube.com 
 

  
Blogger 
Yksi suomalaisten eniten suosimista blogipalveluista, 
jonka avulla rekisteröityneet käyttäjät voivat luoda ja 
julkaista blogeja eli verkkopäiväkirjoja.  
www.blogger.com 
 

 
 
 
 
 
 

 
Twitter 
Yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät pysty-
vät lähettämään, lukemaan, kommentoimaan ja 
jakamaan toistensa päivityksiä. Palvelussa lähetettä-
vät twiitit ovat maksimissaan 140-merkkisiä teksti-
pohjaisia päivityksiä. Keskustelujen aiheita voidaan 
merkitä hashtagilla eli #-merkillä. Hashtagien käyttö 
on sittemmin levinnyt myös muihin netin yhteisöpal-
veluihin. 
www.twitter.com 
 

 
 
 

 
Instagram 
Sosiaalinen kuvien jakopalvelu, jonka avulla käyttäjät 
voivat muokata ja jakaa kuvia ja videoita sekä seura-
ta ja kommentoida toisten käyttäjien kuvia. 
www.instagram.com 
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sosiaalisen median käyttötapoja ovat jo entuudestaan tuttujen ihmisten kanssa keskustelu ja ajan ku-

luttaminen. 39 18−24-vuotiaista 69 % on jatkuvasti jonkun median tavoitettavissa eikä 37 % voi kuvi-

tella vapaa-aikaa ilman sosiaalista mediaa. 40  

Viestintä sosiaalisessa mediassa luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuottaa monille nuorille iloa ja 

lisää varmuutta itsestään. Monet ovat myös löytäneet apua ongelmiinsa ja saaneet onnistumisen ko-

kemuksia. Myös ihastuminen ja rakastuminen on arkipäivää netissä. Suurin osa 12–17-vuotiaista nuo-

rista uskoo, että netissä on mahdollista ihastua ja löytää romanttista kumppanuutta. 41 Vajaa neljännes 

13–29-vuotiaista on löytänyt seurustelukumppanin sosiaalisen median kautta. 42 Nettiyhteisöt ovat 

nuorille tärkeitä, mutta he kiinnittyvät niihin suhteellisen kevyesti. Ajan tappaminen on nuorille yksi 

tärkeimmistä motiiveista olla mukana nettiyhteisöissä, eivätkä he koe tunnontuskia, vaikka yhteisöjen 

toimintaan osallistuminen jäisikin pidemmäksi aikaa. 43 

 

Vuorovaikutusta pelien ja yhteisöjen kautta 

 

Vaikka nuoret näyttäisivätkin istuvan fyysisesti yksin medialaitteidensa äärellä, on vuorovaikutus 

usein keskeisintä nuorten median käytössä. Tyttöjen netinkäyttöajassa painottuivat yhteisösivustot ja 

sosiaalinen vuorovaikutus. Pojat käyttävät enemmän aikaa erilaisissa nettipelien ja muiden pelillisten 

virtuaalimaailmojen parissa. 44 Pelimaailmat ovat usein hyvin sosiaalisia ja pelit sisältävät yhteistyötä 

ja yhteydenpitoa muiden pelaajien kanssa. Digitaalinen pelaaminen ei kuitenkaan ole ainoastaan poi-

kien harrastus; esimerkiksi 10–19-vuotiaat tytöt ovat saman ikäryhmän poikia aktiivisempia net-

tiselain- ja mobiilipelien pelaajia. 45  

Sekä tytöt että pojat toimivat aktiivisimmin netissä 15–19-vuoden iässä, jolloin useampi kuin kolme 

neljästä pitää joka päivä netin välityksellä yhteyttä kavereihinsa. Tyttöjen netissä tapahtuva yhtey-

denpito kavereihin alkaa hieman aiemmin kuin pojilla. Suurten kaupunkien keskustoissa asuvilla nuo-

rilla on sosiaalisesti aktiivisempi nettielämä. Vähiten verkon kautta yhteyttä kavereihinsa pitävät maa-

seutumaisessa elinympäristössä asuvat nuoret. 46 Tämä saattaa selittyä osittain sillä, ettei maaseudulla 

ole aina saatavilla tehokasta nettiyhteyttä. 

Suurimmalla osalla nuorista on netissä kavereita, joita ei ole lainkaan tavannut kasvokkain. Yhteyden-

pidon ylläpitämiseen ensitapaamisen jälkeen vaikuttaa eniten samanlainen huumorintaju sekä tunne 

siitä, että nettikaveri ymmärtää ja on kiinnostunut nuoresta ja tämän ajatuksista. Myös uteliaisuus ja 

tutustumiseen liittyvä jännittävyys motivoivat jatkamaan yhteydenpitoa. 12–17-vuotiaista nuorista 64 

% on tavannut netissä tutuksi tulleen ihmisen myös reaalimaailmassa. Suurin osa totesi nettituttavuu-

den vastanneen sitä kuvaa minkä he olivat saaneet netissä. 47 

 

                                                           
39

 eBrand, 2013. 
40

 Sonera ja TNS Gallup, 2012. 
41

 Pelastakaa Lapset ry, 2010. 
42

 eBrand, 2013. 
43

 Itella, 2012. 
44

 Myllyniemi & Berg, 2013. 
45

 Karvinen & Mäyrä, 2011. 
46

 Myllyniemi & Berg, 2013. 
47

 Pelastakaa Lapset, 2010. 
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4. Mediakriittisyys ja vaikuttamisen keinot 
 

Eurooppalaisten ICCS 2009 -vertailututkimuksen mukaan suomalaisten kahdeksasluokkalaisten nuor-

ten yhteiskunnalliset tiedot ovat kärkitasoa. Korkeasta yhteiskunnallisesta tietämyksestä ja valmiuk-

sistaan (kuvio 5) huolimatta suomalaisnuoret arvioivat oman tietämyksensä selvästi huonommaksi 

muiden maiden nuoriin verrattuna eivätkä ole kiinnostuneita yhteiskunnallisista tai poliittisista kysy-

myksistä. Tutkimustuloksissa on nähtävissä myös se, etteivät nuoret arvosta perinteistä poliittista 

osallistumista. Nuorten passiivisuutta yhteiskunnallisissa asioissa saattaa selittää se, ettei nuorten 

huomio kiinnity poliittisiin epäkohtiin yhteiskunnassa, joka toimii suhteellisen hyvin. Toisaalta suoma-

laisnuoret näyttävät arvostavan poliittista osallistumista enemmän toisenlaisia yhteiskunnallisen osal-

listumisen ja vaikuttamisen muotoja esimerkiksi internetissä. 48  

Vanhempien, 15–29-vuotiaiden nuorten ilmaisema poliittinen kiinnostus oli vuonna 2012 korkeam-

malla kuin koko 2000-luvun aikana, minkä katsottiin ainakin osittain liittyvän politiikan saamaan me-

diajulkisuuteen (mm. Perussuomalaisten ”jytky”). 49 Nuoret näyttävät siis olevan kiinnostuneita yh-

teiskunnallisista asioista ja ovat valmiita vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin – mutta omin ehdoin 

ja välinein, jotka poikkeavat perinteisistä vaikuttamisen välineistä. 

Kuvio 5.  

8. luokkalaisten suoma-

laisten käsityksiä kyvyis-

tään osallistua yhteis-

kunnalliseen toimintaan 

median välityksellä. Suo-

ninen ja muut, 2010. 

 

 

 

 

 

 

Nuoret luottavat nettiin vaikutuskanavana 

 

Vaikka nuoret suhtautuvat nettiin pääasiassa viihteen ja sosiaalisen yhteisöllisyyden paikkana, mer-

kitsee netti heille myös mahdollisuutta kansalaistoimintaan. Esimerkiksi 8. luokkalaisista nuorista yli 

60 % uskoo voivansa vaikuttaa heille tärkeiden ongelmien ratkaisemiseen netin verkostojen kautta. 

Yli puolet arvelee voivansa vaikuttaa myös ottamalla osaa nettivetoomuksiin, kirjoittamalla mielipide-

kirjoituksia verkkoon tai lehtien yleisönosastoille ja käyttämällä kantaaottavaa rintamerkkiä tai t-

paitaa. 50 Vaikka mahdollisuuksia on, vain vähemmistö nuorista näyttää kuitenkin tarttuvan median 

                                                           
48

 Opetushallitus, 2011a, Suoninen ja muut, 2010. 
49

 Myllyniemi 2012. 
50

 Opetushallitus 2011a 
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tarjoamiin kansalaisaktiivisuuden mahdollisuuksiin. Selityksenä voi olla, että nuoret eivät koe olevan-

sa riittävän ”valmiita kansalaisia” ottaakseen julkisesti kantaa mediassa yhteiskunnallisiin asioihin. 

Nuoret voivat myös kokea, ettei heidän mielipiteillään ole merkitystä asioissa, joista aikuiset tekevät 

päätöksiä. Voi myös olla, että nuoret eivät ole vielä löytäneet sopivia mediakanavia ja keinoja olla mu-

kana kansalaiskeskustelussa.  

Nuorten mielestä tehokkaimpia tapoja saada omat mielipiteet julkisuuteen: 

 Oman materiaalin julkaiseminen netissä julkisilla sivuilla (esim. YouTube) (korostui pojilla) 

 Internetin keskusteluryhmiin osallistuminen  

 Televisio- tai radio-ohjelmien tekeminen tai sanomalehtiartikkelien kirjoittaminen 

Varsin tehokkaat tavat: 

 Blogin kirjoittaminen (korostui tytöillä) 

 Oman lehden julkaiseminen 

 Oman nettilehden julkaiseminen 

 Osallistuminen radio- tai televisio-ohjelmiin soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla 

Vähemmän tehokkaat tavat: 

 Sanomalehden yleisönosastoon kirjoittaminen (korostui tytöillä) 

 Nettiadressien allekirjoittaminen 

Lähde: Global Comparative Study on Youth, Participation and Media -tutkimuksen tuloksia 14–15-vuotiaiden suoma-

laisnuorten käsityksistä tehokkaista mediavälineistä oman mielipiteen ilmaisuun. Suoninen 2013. 

Nuorten luottamus mediaan  

 

Suomalaisnuorten luottamus mediaa kohtaan on melko suurta: kahdeksasluokkalaisista suomalaista 

80 % kertoo luottavansa tiedotusvälineisiin (televisioon, sanomalehtiin ja radioon). 51 Nuorille luotet-

tavin uutislähde ovat perinteisen median verkkopalvelut kuten sanomalehtien verkkosivut, eivätkä he 

näytä olevan hylkäämässä näitä sivustoja uutislähteinään. 52 Kuitenkin vain alle puolet nuorista luottaa 

suomalaisiin toimittajiin, joskin luottamus nousee hieman iän myötä: 15–24-vuotiaista 41 % ja 25–34-

vuotiaista 44 % kertoo luottavansa suomalaisiin toimittajiin. 53 Aikakauslehtitutkimuksissa on noussut 

esille nuorten ja nuorten aikuisten kriittisyys medioiden sisältöjen keventymistä kohtaan. Nuoret toi-

vovat aikakauslehdiltä taustoittavuutta ja syventävyyttä sekä viittaavat aikakauslehtien kohdalla hi-

tauden mahdollistamaan laadukkuuteen. 54  

Erityisesti nuorille suunnatut aikakauslehdet ovat onnistuneet luomaan vireitä verkkoyhteisöjä nuor-

ten aikakauslehtien ympärille (esim. Demi.fi). Verkkoyhteisöistä poimitaan juttuideoita painetun leh-

den artikkeleihin ja otetaan lukijoita mukaan lehdentekoon. 55 Nuoret ovatkin melko kiinnostuneita 

                                                           
51

 Suoninen ym., 2010. 
52

 Matikainen, 2009. 
53

 15/30 Research, Aikakausmedia, Itella ja Sanomalehtien Liitto, 2012. 
54

 Aikakausmedia, Itella, 2008. 
55

 Lintula & Malmelin, 2011. 
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toimitusten ja lukijoiden välistä yhteistyöstä mediatuotannossa. 15–24-vuotiaista 34 % ja 37 % 25–

34-vuotiaista pitää toimittajien ja lukijoiden vuorovaikutuksessa syntyviä juttuja kiinnostavina. 56  

Median kaupallisuutta tai omistajuussuhteita kohtaan nuoret ovat melko kriittisiä. Median liiallisesta 

kaupallistumisesta kertoo olevansa huolestunut 44 % 15–24-vuotiaista ja 48 % 25–34-vuotiaista nuo-

rista.57  Yläkouluikäisistä suomalaisnuorista lähes 90 % on sitä mieltä, ettei mikään yhtiö tai valtio 

saisi omistaa kaikkia maan sanomalehtiä. 58 Nämä tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että nuoret 

todella ovat yhteiskunnallisesti orientoituneita ja kiinnostuneita – haasteena onkin, kuinka nuoret 

saadaan hyödyntämään tietoa ja osaamistaan kansalaisina.  

 
5. Turvallisuus ja hyvinvointi verkossa 

Lasten ja nuorten netinkäyttöön on liitetty julkisessa keskustelussa paljon riskitekijöitä riippuvuudes-

ta kiusaamiseen ja seksuaaliseen ahdisteluun. Suomalaislapset ja -nuoret eivät kuitenkaan näytä ole-

van erityisen haavoittuvaisia ainakaan netin riskeille ja heille on kertynyt haitoilta suojaavia nettitaito-

ja: 9–16-vuotiaista 66 % kuuluu ns. riskittömään ryhmään, jolle netin käyttö ei juuri tuota ongelmia. 59 

Yleisin nuorten riskikäyttäytymisen muoto on kommunikointi ennestään tuntemattomien nettituttu-

jen kanssa. 60 Netin käytön vaaroiksi nuoret ovat maininneet myös verkon mahdollistaman anonyymin 

kommentoinnin ja toiminnan, huijaukset sekä tietoturvaongelmat. 61 Hieman vanhemmat, 16–24-

vuotiaat nuoret ovat sen sijaan huolissaan nettihuijausten ja tietojenkalastelun aiheuttamista taloudel-

lisista riskeistä ja mahdollisista rahallisista menetyksistä verkossa. 62 

Vaikka kotien mediakasvatus näyttääkin viime vuosina kehittyneen, suomalaisvanhemmista vain noin 

puolet suhtautuu lastensa netinkäyttöön aktiivisesti esimerkiksi seuraamalla lastensa käyttämiä net-

tisivuja ja keskustelemalla netin käyttöön liittyvistä asioista. Vähemmistö vanhemmista luottaa esi-

merkiksi teknisiin esto- ja suojaustekniikoihin. 63 Lähes kaikki vanhemmat rajoittavat lastensa viihde-

median eli älypuhelinten, tietokoneen ja pelikonsolin käyttöä jollain tapaa. Erityisesti murrosikäisten 

kohdalla kuvaan astuvat aikarajoitukset. 64  

 

Seksuaalista sisältöä ja häirintäyrityksiä 

 

Suomalaiset 9–16-vuotiaat ovat kokeneita netinkäyttäjiä ja heillä on päivittäinen pääsy netin mahdol-

lisuuksien ääreen. Näyttää siltä, että aktiivinen netinkäyttö lisää myös riskejä kuten nettipornoon tai 

muuhun seksuaaliseen sisältöön törmäämisen mahdollisuuksia. Suomalaisista 9-16-vuotiaista lapsista 

ja -nuorista noin 30 % on nähnyt seksuaalisesti värittyneitä kuvia netissä ja moni on törmännyt netis-

sä pornografiseen sisältöön. Etenkin pienemmät lapset voivat kokea pornografian järkyttävänä, kun 

                                                           
56

 15/30 Research, Aikakausmedia, Itella ja Sanomalehtien Liitto. 2012 
57

 15/30 Research, Aikakausmedia, Itella ja Sanomalehtien Liitto, 2012. 
58

 Suoninen ym., 2010. 
59

 EU Kids Online, 2013. 
60

 Kupiainen, 2013b. 
61

 Aarnio & Multisilta, 2012. 
62

 EU Youth Report, 2012. 
63

 Kupiainen, 2013b. 
64

 MTV3/Think If Laboratories Oy, 2013. 
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taas vanhemmat lapset jo kenties hakeutuvat pornografisten kuvien äärelle. 65 Lasten ja erityisesti 12–

14-vuotiaiden varhaisnuorten kysymykset ja keskusteluntarve seksistä ja seksuaalisuudesta ovat li-

sääntyneet 2000-luvulla. Ilmiö on nähtävissä lasten ja nuorten tukipuhelimissa ja chat-palveluissa. 

Kysymykset liittyvät usein mediassa kohdattuun seksuaaliseen tai pornografiseen sisältöön. 66 

 

Netin välityksellä seksistä oli tuntemattomien kanssa keskustellut reilu viidesosa nuorista, ja netin 

kautta tuttujen kavereiden kanssa vajaa 40 % nuorista. 67 Nettituttavuuksien taholta epämiellyttäviä 

tai kiusalliseksi koettuja ehdotuksia oli kokenut viidesosa 12–17-vuotiaista nuorista. Suurimmalla 

osalla nuorista oli olemassa toimintatapoja epämiellyttävien tai ei-toivottujen ehdotusten varalta. Kiu-

salliseksi muuttunut nettikaveri poistetaan, blokataan tai jätetään vailla huomiota. Lähes puolet 16-

vuotiaista tytöistä kertoi, että heitä selkeästi vanhempi henkilö tai aikuinen oli häirinnyt heitä netissä 

seksuaalisessa mielessä. Samanikäisistä pojista näin kertoi 33 prosenttia. 68 

 

Nuoret eivät kerro kiusaamisesta aikuisille 

 

Suomalaisista 9-16-vuotiaista pieni vähemmistö, noin 5 % on kokenut kiusaamista netissä. Netin ul-

kopuolella kiusaamista kohtaavat huomattavasti useammat nuoret. Nämä kiusaamistilastot vastaavat 

kutakuinkin eurooppalaista keskiarvoa. 69 Alle viidesosa lapsista ja nuorista on tullut kiusatuksi kän-

nykän välityksellä. Yleisin sähköisen kiusaamisen muoto on ilkeä kommentointi. 70 Väli- ja oppitunnit 

ovat nuorten keskuudessa tavallisimmat kiusanteon paikat, joiden jälkeen seuraavana on netti. Koulu- 

ja nettikiusaamisen välillä on yhteys: kaikista kiusatuista nuorista noin viidennes oli kokenut kiusaa-

mista sekä netissä että koulussa. Niistä nuorista, joita oli kiusattu levittämällä heistä nettiin kuvia, vi-

deoita tai juoruja, miltei joka toista oli kiusattu nettiin levitetyn materiaalin takia myös muualla kuin 

netissä. 71  

 

Vain vajaa kolmannes suomalaisnuorista kääntyisi vanhempiensa puoleen kohdattuaan uhkaa interne-

tissä. 72 Nuoret eivät näytä kääntyvän aikuisten puoleen myöskään kännykkäkiusaamista tai muuta 

mobiililaitteiden kautta tapahtuvaa häirintää kohdatessaan. Kaksi kolmesta kiusaamisviestejä saaneis-

ta lapsista ja nuorista kertoo asiasta kavereille. Vanhemmille kännykkäkiusaamisesta kerrotaan noin 

kolmasosassa tapauksista, opettajille vieläkin harvemmin. 73 Syitä siihen, että nuoret eivät puhu me-

diankäyttöön liittyvistä asioista vanhemmilleen lienee useita. Nuoret eivät välttämättä luota siihen, 

että aikuiset osaisivat auttaa tai ymmärtäisivät tilannetta. Nuoret voivat myös pelätä sitä, että van-

hempi estää tai kieltää nuoren kaiken yhteydenpidon tai netinkäytön tapauksen seurauksena.  
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 Kupiainen, 2013b. 
66

 Pajamäki, 2013. 
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 Pelastakaa Lapset ry, 2010. 
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 Forss, 2013. 
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 Kupiainen, 2013b. 
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Median käytön vaikutuksia nuoren hyvinvointiin 

 

Eniten tietokone- ja televisioruutujen ääressä aikaa viettävät nuoret aikuiset: 25–29-vuotiaista noin 

puolet käyttää konetta yli 3 tuntia päivässä, neljännes peräti yli 6 tuntia. On kuitenkin huomattava, 

että lukuihin on laskettu mukaan myös koulussa tai työssä tietokoneen ääressä vietetty ai-

ka. Television ja tietokoneen ääressä vietetyn yhteenlasketun ruutuajan ylittäessä 4 tuntia alkaa nuo-

ren tyytyväisyys omaan (fyysiseen) kuntoon laskea. 74  

Tietokoneen ääressä vietetyn ajan tai kokonaisruutuajan yhteys yksinäisyyteen on voimakas, joskaan 

ei suoraviivainen. Kaikkein yksinäisimpiä ovat ne nuoret, jotka viettävät eniten aikaa ruudun äärellä, 

samoin kuin ne, jotka eivät tee sitä juuri ollenkaan. Ystävien tapaaminen netin välityksellä on oma ruu-

tuajan erityismuotonsa; tiivis nettiyhteydenpito ystäviin ei kuitenkaan ole yhteydessä yksinäisyy-

den kokemuksiin. 75 

15–18-vuotiaiden tyttöjen kohdalla käsitykseen omasta ulkonäöstä vaikuttivat eniten ystävät, joiden 

jälkeen eniten vaikutusta tyttöjen kehonkuvaan ja käsityksiin oli netillä ja televisiolla. Medialla on sekä 

positiivisia että negatiivisia vaikutuksia; median tarjoamat terveyteen ja itseilmaisuun liittyvät vinkit 

koettiin myönteisinä, mutta omaa vartaloa myös verrattiin mediassa esiintyviin henkilöihin ja ulkonä-

köihanteisiin. Suurin osa tytöistä tiedostaa kuvamanipulaation keinot ja enemmistö pitää kuvankäsit-

telyä mediassa negatiivisena ilmiönä. 76 

6. Tiedonhankinta ja oppiminen mediassa 
 
Oppimista tapahtuu kaikkialla, erityisesti mediakulttuurissa ja verkkoympäristöissä. Nuoret sukupol-

vet ovat kasvaneet digitaalisessa ja verkottuneessa maailmassa, jossa informaatiota ja tiedonlähteitä 

on miltei rajattomasti tarjolla ja monin eri tavoin hyödynnettävissä. Suomalaiskoulut ovat Euroopan 

huipputasoa tietotekniseltä varustukseltaan, mutta tieto- ja viestintätekniikan aktiivinen opetuskäyttö 

ja osaamisen kehittäminen ovat jääneet muista maista jälkeen. 77 Tämä näyttää heijastuvan nuorten 

arkiseen tietotekniikan hyötykäyttöön. 

Eurooppalaislapset ja -nuoret käyttävät nettiä yleisimmin koulutyöhön, pelaamiseen ja videoklippien 

katseluun. Suomalaisilla 9–16-vuotiailla koulutöiden tekeminen on kuitenkin vasta kolmannella sijalla 

netin yleisimmissä käyttötarkoituksissa ja peräti 15 prosenttiyksikköä matalammalla tasolla kuin eu-

rooppalaislapsilla keskimäärin. Suomalaisnuoret pelaavat sen sijaan huomattavasti enemmän kuin 

muut eurooppalaislapset keskimäärin. 78 Koulussa sekä kotona verkkoa hyödynnetään lähinnä tiedon-

hakuun, neuvojen kysymiseen kaverilta sekä esitelmien laatimiseen. 79  

Diginatiiveita – onko heitä? 

 

Tämän päivän nuoria on nimitetty diginatiivien sukupolveksi, jolla viitataan verkkomaailmassa kaiken 

osaavaan nettisukupolveen. Monet nuoret ovatkin taitavia käyttämään internetiä sosiaaliseen verkos-
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toitumiseen ja viihdetarkoituksiin. Kuten aiemmin mainittiin, hyödyntää nuorista vain pieni osa nettiä 

luovuuden ja osallisuuden areenana. Kaikkien nuorten taidot eivät myöskään ole riittäviä, kun on kyse 

informaation hyötykäytöstä. Lukioikäisilläkin on vielä ongelmia tiedonhaussa, tehokkaiden hakujen 

muotoilussa ja saadun informaation kriittisessä arvioinnissa. 80 Tuoreet tutkimukset osoittavat, ettei-

vät nuoret ole keskenään samalla viivalla mediataidoissaan ja myös diginatiivi-käsitettä on kyseen-

alaistettu aktiivisesti. 81 Onkin muistettava, etteivät kaikki digiajan nuoret ole automaattisesti näppäriä 

tiedonetsijöitä tai teknisiä taitureita ja heidän taitonsa saattavat olla rajallisia.  

 

Sosiaalinen media muuttaa tiedonhakua 

 

Tiedonhaussa perinteisten uutislähteiden ja journalististen suotimien rinnalle ovat tulleet verkon so-

siaaliset suosittelu- ja suodinpalvelut. Nuoret kysyvät sosiaalisen median kautta tuttujensa mielipidet-

tä ja seuraavat muiden kommentteja heitä kiinnostavista asioista kuten tapahtumista, tuotteista ja 

palveluista. 82  

Kuvio 6. 15–34-vuotiaiden nuorten tär-

keimmät uutislähteet.  Viestintäpalvelu-

jen kuluttajatutkimus, 2012. 

Sosiaalisessa mediassa välitetyt ja 

jaetut uutiset ovat esimerkiksi pa-

perisanomalehtiä sekä televisiota 

tärkeämpiä uutislähteitä 15–24-

vuotiaille. Sosiaalista mediaa käyt-

tävistä 15–19-vuotiaista lähes kol-

masosa kertoo kuulevansa päivän 

uutiset ensimmäisenä sosiaalisen 

median kautta.83 Sosiaalinen suosit-

telu vaikuttaa osaltaan nuorten ta-

paan hahmottaa maailmaa, tapah-

tumia ja yhteiskuntaa (kuvio 6.). 

Monipuolisilla tiedonhaku- ja tie-

donkäsittelytaidoilla varustettu nuo-

ri on vahvoilla tulevaisuudessa yh-

teiskunnassa, jossa näitä taitoja vaa-

ditaan yhä enemmän. 

  

 

Kuvio 7. Nuoret verkon sosiaalisina suo-

dattimina. 15/30 Research, 2012.  
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Nuoret ja nuoret aikuiset ovat mediankäyttäjinä melko lyhytjänteisiä. Noin puolet 15–34-vuotiaista 

haluaa lukea uutiset tiiviissä ja nopeassa muodossa. Syvälliset ja taustoitut uutiset kiinnostivat 36 pro-

senttia 15–24-vuotiaista ja 42 prosenttia 25–34-vuotiaista. 84 

 

Mediataitoja opitaan erilaisissa oppimisympäristöissä 

 

Nuoret kehittävät mediataitojaan kaikkialla, ei siis vain formaaleissa oppimisympäristöissä. Oppimi-

nen ei rajoitu vain koulun seinien sisälle, vaan nuorten media- ja tiedonhankintataidot karttuvat mer-

kittävästi oman tekemisen kautta sekä vuorovaikutuksessa ystävien ja sukulaisten kanssa (kuvio 8). 

Oppimisen moninaisuus näkyy myös netissä: YouTuben kautta opetellaan kitaransoittoa, Facebook-

yhteisöissä vaihdetaan tietoa ja kokemuksia. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamalla omaehtoi-

sella ja nonformaalilla oppimisella voidaan saavuttaa esimerkiksi tulevaisuuden kulttuuri- ja tai-

dealoilla tarvittavia taitoja.  85  

 

Kuvio 8. Eurooppalaisnuorten (16–24 v.) pääkanavat TVT-taitojen oppimisessa Lähde: EU Youth Report. Euroopan 

komissio, 2012. 

Suomalaiset nuoret kuuluvat eniten tietokoneita ja internetiä käyttävien eurooppalaisnuorten jouk-

koon. He myös luottavat vankasti omiin tietokonetaitoihinsa. 86 Lukiolaispojat arvioivat tieto- ja vies-

tintätekniikkataitonsa paremmaksi kuin tytöt. Kuitenkin bloggaustaitojen kohdalla tilanne on päinvas-

tainen. 87 Suomalaisnuoret ovat tietoteknisiltä taidoiltaan pitkälti itseoppineita; koulun osuus näiden 

taitojen oppimisympäristönä ei yhdeksäsluokkalaisilta kysyttäessä ole kovin merkittävä. 88  

Nuoret käyttävät tietotekniikkaa oppimisen tukena yllättävän ”vanhanaikaisesti”. Tietotekniikkaa 

opiskelussa käytetään pääasiassa tiedonhankinnan tukena, mutta vähemmän vuorovaikutukseen.  

Lukioikäisiä tutkittaessa esimerkiksi itse tehtyjen, opiskeluun liittyvien materiaalien julkaisu koulussa 
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tai kotona näyttää olevan vähäistä, samoin verkkokeskusteluihin osallistuminen89. Myös verkon oppi-

misympäristöissä vierailu on verraten harvinaista. Tämä on erikoista ottaen huomioon sen, että viime 

vuosina on tuettu paljon sähköisen opiskelun kehittämistä kouluissa.  

Koululla olisi kuitenkin tärkeä rooli nuorten tasavertaisten ja yhtäläisten media- ja tietoteknisten tai-

tojen ylläpitäjänä sekä riittävän taitotason takaajana. Eri medioita ja työkaluja on kuitenkin toistaisek-

si hyödynnetty kouluissa melko yksipuolisesti. Mediaosaamisen suhteen oppilaitoksilla on myös huo-

mattavia tasoeroja, joiden tasoittamiseksi on vaadittu selkeämpiä linjauksia. 90 Koulun ja formaalin 

opetuksen ohella nuorisotyöllä ja sen tarjoamilla palveluilla on merkitystä nuorten mediataitojen in-

formaalissa oppimisessa. 

Vaikka koulujen mediaosaamisessa ja mediakasvatuksen tasoissa on eroja, koulun ulkopuolisen kult-

tuurin ja oppimisen tulokset näkyvät nuorten osaamistuloksissa. Yhdeksäsluokkalaisten mediaosaa-

mista selvittävän arviointitutkimuksen mukaan nuoret kokivat opiskelevansa media- ja viestintätai-

toihin liittyviä asioita enimmäkseen kotona ja koulun ulkopuolella. Nuorten oppimistulokset olivat 

kuitenkin hyviä viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden teemoissa ja heidän asenteensa aiheko-

konaisuuden sisältämiä taitoja kohtaan myönteisiä. Moni yhdeksäsluokkalainen muisti käyneensä ai-

hekokonaisuuteen liittyviä teemoja läpi oppitunneilla, mutta harva koki viestintä- ja mediataitojen 

aihekokonaisuuden koko koulua yhdistäväksi tai eri aineiden opetukseen nivoutuvaksi teemaksi. 91 

Koulun ulkopuolinen mediaoppimisen kulttuuri, harrastuneisuus ja luovuus netissä takaavat siis osal-

taan nuorten mediataitojen vahvistumista.  

7. Nuoret ja kuluttaminen mediakulttuurissa 
 

Media, netti ja mobiiliteknologiat ovat nuorille keskeisiä toiminta- ja oppimisympäristöjä, joihin myös 

kuluttaminen linkittyy. Tuotteiden hankinta, niihin liittyvä tiedonhaku, maksaminen ja muut ostami-

seen liittyvät toimet tapahtuvat digitaalisissa ympäristöissä. Nuorten arkisessa mediaympäristössä 

markkinointi ja mainonta ulottuvat kaikkeen toimintaan ja viestimiin. Uuden teknologian avulla moni 

tuote on entistä helpommin ja nopeammin hankittavissa ja uusia, nuorille suunnattuja tuotteita kuten 

musiikkilaitteita ja pelejä lanseerataan jatkuvasti. Netin välityksellä tapahtuva kaupankäynti onkin 

lisääntynyt rajusti viime vuosina. 92  

Verkon aikakaudella syntyneet nuoret ovat tottuneet erilaisiin kulutustapoihin ja mahdollisuuksiin 

valita erilaisista sisällöistä ja laajoista valikoimista. Kulutuksen kautta nuoret ovatkin avainasemassa 

kaupankäynnin ja kuluttamisen muutoksissa. Esimerkiksi nuorille tyypillisellä kuluttamisen tavalla, 

showroomingilla, on ollut vaikutuksensa yritysten ja muiden kaupallisten toimijoiden toimintaan. 93 

Showroomingilla tarkoitetaan uudenlaista kuluttamisen tapaa, jossa tuotteisiin tutustutaan kivijalka-

kaupoissa, mutta tuotteet lopulta ostetaan muualta, usein esimerkiksi verkkokaupoista.    

 

Nuoret kuluttajat ovat omaksuneet nopeasti kehittyvän teknologian ja tietoverkot luontevaksi osaksi 

elämäntyyliään ja kulutustottumuksiaan. Tämä näkyy myös päivittäisten raha-asioiden hoitamisessa; 

nuoret käyttävät nettiä sujuvasti laskujen maksamiseen ja iän myötä verkkopankin käyttö lisääntyy. 
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Yli 20-vuotiaista lähes jokainen maksaa laskut verkon välityksellä. Tätä nuoremmilla ei välttämättä ole 

vielä käytössään tarvittavia verkkopankkitunnuksia tai maksukortteja. 94 Nuorempien sukupolvien 

teknologiamyönteisyyteen viittaa se, että neljä viidestä on valmis vastaanottamaan teknologisia inno-

vaatioita osaksi arkeaan ja elämäänsä siinä missä vähemmistö ei kaipaa elämäänsä enempää teknolo-

giaa. 95  

Verkkokauppa käy 

  

Nuoret ovat melko innokkaita verkko-ostosten tekijöitä (kuvio 9). Nuorista selvästi suurempi osa os-

taa palveluja ja tuotteita verkosta verrattuna vanhempiin ikä-ryhmiin. Suosituimpia verkon kautta 

ostettavia tuoteryhmiä ovat majoituspalvelut kuten hotellivaraukset, matkaliput ja muut matkailuun 

liittyvät palvelut sekä teatterien, konserttien ja elokuvien pääsyliput. 

Ostetuimpia tavararyhmiä ovat 

vaatteet, kengät, joita ostavat erityi-

sesti nuoret ja naiset. Myös harras-

tuksiin liittyviä tavaroita ostetaan 

netin kautta sekä harrastuksiin liit-

tyvät tavarat. 96 

Kuvio 9. Netissä viimeisten 12 kk:n aikana 

tilauksia ja ostoja tehneet.  Väestön tieto- 

ja viestintätekniikan käyttö 2012. 

 

Maksutonta vai maksullista mediaa? 

 

Lehdistön yksi ajankohtaisimmista haasteista on nuorten lukutottumusten muutokset ja niihin vas-

taaminen. Ikäryhmittäisen tarkastelun perusteella painettujen sanoma- ja aikakauslehtien tulevaisuus 

näyttää haasteelliselta. 15–24-vuotiaista nuorista 58 prosenttia pitää verkon ilmaista uutistarjontaa 

riittävänä. Miltei puolet kokee verkon tarjonnan riittäväksi myös aikakauslehtien osalta. Nuorille su-

kupolville tiedon ilmaisuudesta on muotoutunut itsestään selvä asia. 97 Esimerkiksi yhä harvempi ko-

toa muuttava nuori ryhtyy tilaamaan painettua sanomalehteä. Aikakauslehtien kohdalla nuorten luki-

joiden osuus ei ole yhtä dramaattisesti laskenut, joskin tilanne on samansuuntainen kuin sanomaleh-

dillä. 98 

15–30-vuotiasta nuorista lähes puolet on sitä mieltä, että mediasisältöjen kuten elokuvien, musiikin ja 

uutisten tulisi olla maksuttomia. 99 Alle 35-vuotiaat, miehet ja pääkaupunkiseudulla asuvat olisivat 

valmiimpia maksamaan internetin palveluista kuten sähköisistä lehdistä tai peleistä muihin ikä- ja 

sukupuoliryhmiin ja asuinpaikkakuntiin verrattuna. 100 
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Kuvio 10. Keskimääräinen mediaan käytetty euromäärä kuukaudessa. Lähde: Itella 2012. 

 

Luvaton nettilataaminen laskussa 

 

Laiton nettilataaminen on vähentynyt viimeisen neljän vuoden aikana merkittävästi 15–24-vuotiaiden 

keskuudessa (kuvio 11). Yksi keskeinen syy laittomien latausten vähenemiseen on laillisten palvelui-

den, kuten Spotifyn läpimurto. Musiikin kulkiessa mukana kännykässä, houkutus ladata sitä kotiko-

neelle laittomasti vähenee oleellisesti. 101 Lainkuuliaisuuden lisäksi ilmiötä selittää myös siirtyminen 

toisenlaisiin laittomiin palveluihin. Nuorista yli puolet on käyttänyt viimeisen vuoden aikana laittomia 

streaming-palveluita. Niissä pelejä, musiikkia tai elokuvia ei tarvitse ladata omalle koneelle, vaan niitä 

voi käyttää suoraan nettisivujen kautta. Näiden sivustojen käyttö on lisääntynyt viime vuodesta mer-

kittävästi. 102 

Kuvio 11. 15–24-vuotiaiden laiton nettila-

taaminen ja suhtautuminen verkkopiratis-

miin. Taloustutkimus, 2013. 
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8. Päätelmiä  
 
Nuorten mediasuhteet ovat yksilöllisiä 
 
Nuoret ovat mediasuhteiltaan yksilöllisiä ja omannäköisiään. Diginatiivi-keskustelussa nuorten medi-

an käyttö typistyy helposti yhdenlaiseksi ja moninaisuus unohtuu. Onkin tärkeä muistaa, ettei median 

käytöltään yhtenäistä joukkoa tai kahta samanlaista mediasuhdetta ole. Mediataidot sekä suhde medi-

aan kehittyvät läpi elämän. Median käyttötavat, trendit sekä suosituimmat mediatuotteet ja -palvelut 

vaihtelevat sukupolvien välillä, mutta myös niiden sisällä. On nuoria, joille verkossa oleminen, opiske-

lu ja verkostoituminen on luontevaa, mutta olemassa on myös joukko niitä, joiden kohdalla näin ei ole.  

 

Moninaisuuden näkökulmat on hyvä huomioida: 

 tuotettaessa oppimateriaaleja ja koulutuksia nuorille, 
 suunniteltaessa sitä, miten internetiä ja mediaa käytetään ja hyödynnetään nuorille suunna-

tuissa palveluissa, 
 kehittäessä nuorten parissa toimivien aikuisten, vanhempien ja ammattilaisten mediataitoja 

sekä ymmärryksen ja osaamisen lisäämisessä nuorten mediamaailmoja kohtaan,  
 tehdessä yhteistyötä nuorten mediakasvatuksen edistämiseksi: nuorten monipuolisten media-

taitojen kehittämisessä monialaisuus ja -ammatillisuus on tärkeää. Koulujen, kirjastojen, nuo-
risotyön, kulttuuritoimijoiden, media-alan ja seksuaalikasvattajien välillä on kehitetty ja tulee 
jatkossakin kehittää toimivia yhteistyömuotoja nuorten mediakasvatukseen. 

 päätettäessä mitä kaikkea nuorilta odotetaan – esimerkiksi kaikki nuoret eivät ole automaatti-
sesti innostuneita verkon sisällöntuotannosta tai halukkaita asioimaan verkossa. 
 

Mediat ja netinkäyttö lävistävät arjen ja oppimisen 

 

Nuoret käyttävät eri medioita lomittain; verkon yhteisöissä ja median äärellä vietettyä aikaa on tänä 

päivänä enää vaikea erottaa muusta toiminnasta. Verkon välityksellä ja mobiililaitteiden avulla halu-

taan olla myös jatkuvasti tavoitettavissa. Media ja erityisesti netti onkin monille nuorille kiinteä osa 

omaa elämäntapaa ja arkea, jossa netti- ja reaalimaailma vuorottelevat ja lomittuvat luontevasti. Myös 

itsenäinen opiskelu, muilta oppiminen sekä itsensä kehittäminen verkon välityksellä ilman formaalien 

oppimisympäristöjen tukea ovat nykypäivää.   

 

Käsitykset oppimisesta, opetuksesta ja asiantuntijuudesta on syytä asettaa tarkastelun alle: 

 Nuorten viihteellisyyteen ja pelillisyyteen liittyvää mediamaailman osaamista ja ymmärrystä 
tulisi entistä vahvemmin tuoda osaksi reaalielämän arkea niin kouluissa kuin harrastuksissa-
kin. Nuorten osaamista olisi hyödynnettävä entistä vahvemmin myös päätöksenteossa, järjes-
töjen arjessa ja etenkin silloin, kun suunnitellaan nuorille suunnattuja toimenpiteitä.   

 Vertaistuen antaminen, suosittelukulttuuri ja yhteisöllinen jakaminen ovat monelle nuorelle 
arkea netissä. Nuoret toimivat mielellään vastavuoroisesti ja yhteisöllisesti netissä – miten 
tämä saataisiin siirrettyä netin ulkopuoliseen arkeen, vapaaehtoistyöhön, kerhotoimintaan? 

 Teknologia edellä menemisen sijaan olisi keskityttävä sisältöön: mitä tarkoittaa, että (teknolo-
gisvälitteistä) oppimista on kaikkialla? Miten tällaista oppimista voi nuori itse arvioida ja suh-
teuttaa omaan kehitykseensä?  
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Nuorten ääni kuuluviin mediatuotannon avulla 

 

Suomessa on viime vuosina kehitetty merkittävissä määrin esimerkiksi digitaalisen vaikuttamisen 

mahdollistavia alustoja, kuten kaikille kansalaisille suunnattu otakantaa.fi ja nuorille suunnattu aloite-

kanava.fi. Lisäksi on perustettu paikallisia ja alueellisia sähköisen vaikuttamisen ympäristöjä. Ympä-

ristöjen kehittäminen ei näytä kuitenkaan riittävän. Tähän mennessä Suomessa tuotetut monet verk-

kodemokratia- ja aloitekanavat eivät kuitenkaan ole saavuttaneet suurta suosiota nuorten keskuudes-

sa ja ainakin toistaiseksi niitä hyödynnetään heikosti. Viranomaisten luomat kanavat eivät vaikuta 

olevan nuorille luontaisin osallistumisen paikka. Kouluissa tilanne on yhtälailla heikko. Sähköisen me-

dian mahdollisuuksia vaikuttamisen välineinä ei tunneta kouluissa kovin hyvin. Mediavälineitä, sivus-

toja ja sähköisiä vaikutuskanavia osataan kouluissa käyttää tai hyödyntää opetuksen tukena vain har-

voin. 103 Koulujen omat vaikutuskanavat, äänestykset ja erilaiset verkkodemokratiaratkaisut sekä nuo-

rille ominaisemmat mediavaikuttamisen keinot voisivat kuitenkin edistää nuorten osallisuuden koke-

musta ja vaikutusmahdollisuuksia. 104 Tällainen toiminta on kouluissa ja nuorisotyössä vielä toistai-

seksi varsin pistemäistä. Omien mediatuotosten tekeminen on kuitenkin nuorille usein mieluista ja 

motivoivaa toimintaa, jonka myötä heille avautuu uusia vaikuttamismahdollisuuksia ja tilaisuuksia 

saada mielipiteensä esille. 

 

Teknisen varustelun ja oppimisympäristöjen kehittämisen lisäksi tarvitaan mediakasvatusta:  

 

 kannustamalla nuoria mielipidetekstien kirjoittamiseen, yhteiseen vaikuttamiseen, omien 
aloitteiden esiin tuomiseen ja rohkeuteen ilmaista ajatuksiaan mediassa,  

 tukemalla nuorten omaa mediatuotantoa, kuten omien videoiden, koululehtien, nettisivusto-
jen, blogien tai wikien tekemistä ja  kannustaa julkaisuun sopivilla kanavilla.  

 luomalla koulujen ja nuorisotyön mediatuotannon tueksi entistä enemmän tilaisuuksia, väli-
neitä ja ohjausta nuorten mediatuotosten toteuttamiseen, esittämiseen ja julkaisuun. 
 

Tulevaisuuden osaajat kasvatetaan nyt! 

 

Suomalaiset nuoret ovat pärjänneet hyvin kansainvälisissä oppimistuloksia tai lukutaitoa mittaavissa 

tutkimuksissa (PISA). Vaikka nuoret ovat teknologian käyttäjinä itsevarmoja ja aktiivisia, ovat viimei-

simmät tutkimukset kuitenkin osoittaneet nuorten tarvitsevan edelleen aikuisen tukea ja ohjausta 

löytääkseen itselleen hyödyllisimmät lähteet ja kehittääkseen kriittistä mediaosaamista. Tekstien lu-

kutaidon lisäksi on panostettava visuaaliseen lukutaitoon sekä mediaesitysten kokonaisuuden hah-

mottamiseen. Monipuoliset mediataidot antavat avaimia niin erilaisten tekstien, kuvien, äänten ja näi-

den yhdistelmien ymmärtämiselle unohtamatta työkaluja omien mediatuotosten toteuttamiseen. Kriit-

tisten mediataitojen ja oman tuotannon opettamisen lisäksi on tärkeää satsata nuorten mediakasva-

tuksessa nettitaitoihin sekä julkisuuden ja yksityisyyden rajapintojen ymmärtämiseen. 

Syntyminen digitaaliselle aikakaudelle ei automaattisesti takaa riittäviä mediataitoja. Informaatioon ja 

asiantuntemukseen perustuvan työn yleistyessä kuitenkin tiedon jakaminen ja hallinta sekä median ja 

verkon yhteisöjen ja niiden mekanismien tunteminen tulevat mitä todennäköisimmin olemaan tärkeää 

valuuttaa tulevaisuuden työelämässä. Näiden syiden vuoksi olisi vakavasti kehitettävä: 
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 nuorten tukemista kouluissa ja nuorisotyössä sekä harrastuksissa, jotta mediataidot kehittyi-
sivät monipuolisesti ja jotta jokaisella nuorella olisi riittävät mediataidot pärjätäkseen opin-
noissa sekä työelämässä, 

 vanhempien mahdollisuuksia tukea nuorta kotona. Vanhempien on ymmärrettävä, että me-
diakasvatus ei rajoitu vain siihen, kuinka paljon tietokoneella saa olla – mediakasvatus on 
myös nuoren kannustamista ja uteliasta otetta nuoren mediaelämään. Suhtautumalla nuoren 
mediankäytön tapoihin aidolla kiinnostuksella ja kunnioituksella luodaan luottamuksellista il-
mapiiriä, jossa nuori voi vapaasti kertoa mediassa ja verkossa kohtaamistaan iloista ja suruis-
ta. Myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistumiseen kannustaminen on tärkeää ko-
deissa – tähän pitäisi pystyä tarjoamaan välineitä vanhemmille. 

 lasten ja nuorten rohkaisun menetelmiä, jotta he uskaltaisivat kertoa aikuisille kohtaamistaan 
asioista medioissa. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn mukaan nuorten ja vanhempien keskus-
teluyhteys on aikaisempaa parempi – sille pohjalle on hyvä rakentaa myös mediakasvatuksel-
lista keskustelua. 
 

Monipuolista tutkimusta tarvitaan 

 

Nuorten median käytön tavat vaihtuvat ennen kuin tutkimus ehtii mukaan ja alan tutkimus vanhenee 

nopeasti. Median käytön trendit ja ilmiöt, kuten muotibloggaus tai mobiilipelaaminen tullevat näky-

mään selvemmin tulevissa tutkimuksissa. Tutkimuksia ja selvityksiä on myös kovin monenlaatuisia ja 

niiden asettaminen rinnakkain tällaisessa katsauksessa on paikoin haastavaa. Tutkimuksissa korostuu 

mediateollisuuden itsensä tekemät tutkimukset. Näiden selvitysten painoarvoa ei pidä kiistää, mutta 

olisi syytä myös vahvistaa talouselämästä vapaamman tutkimuksen tekemistä. Viime vuosien monet 

tutkimukset näyttävät myös keskittyneen erityisesti netin, sosiaalisen median ja verkkoympäristöjen 

valottamiseen, mikä näkyy myös tässä koosteessa. Monimediallinen internet lienee keskeisin osa 

nuorten median käyttöä, mutta myös muihin medioihin ja nuoriin liittyvää tuoretta tutkimusta tarvi-

taan. Fokusta on laajennettava median käyttöajoista siihen, miten nuoret mediaympäristöissä toimi-

vat, mitä erilaiset palvelut ja niissä toimiminen heille merkitsevät ja millaisiksi medioituneen yhteis-

kunnan jäseniksi he itsensä kokevat. Nuoriin ja mediaan liittyvän tutkimuksen – kuten nuorten parissa 

toimivien aikuistenkin – tulee katsoa suosituimpien verkkopalvelujen listaamista ja median parissa 

vietettyjen tuntien laskemista pidemmälle, jotta nuorten mediakulttuureja voidaan ymmärtää koko-

naisvaltaisemmin.  

 

Tutkimuskentällä huomioitavia aukkoja ovat: 

 medialukutaidon arvioinnin kriteereiden etsiminen ja testausmahdollisuuksien kehittäminen, 

 maahanmuuttajanuorten mediaympäristöjen ja arjen mediamaailman ymmärtäminen ja siitä 
suodattuvan osaamisen siirtäminen nuorisotyöhön, 

 nuorten mediasisällöille antamien merkitysten selvittäminen ja näkemysten avaaminen esi-
merkiksi sukupuolen tai seksuaalisuuden kuvauksista mediassa. Tutkimalla laajemmin nuor-
ten seksuaalisuuteen liittyvää kulttuuria, voidaan pornokuvaston ääreen hakeutumiselle tai 
joutumiselle löytää tarkempia motiiveja ja päästä pohtimaan kasvatuksellisia ratkaisukeinoja. 

 tyttöjen ja poikien välisten median käytön erojen ja yhtäläisyyksien huomioiminen ja tutki-
mustuloksista saatavien tietojen hyödyntäminen kentällä, 

 mediaa eri syistä käyttämättömien nuorten huomioiminen ja  kuuleminen, kulttuuristen, ta-
loudellisten tai sosiaalisten tekijöiden selvittäminen, miksi nuori jää tai jättäytyy ulos me-
diaympäristöistä  

 erityisryhmien kuten näkö-, kuulo- tai kehitysvammaisten nuorten mediamaailman, median 
käytön ja mediakasvatustarpeiden avaaminen 
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 aidosti yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien selvittäminen nuorten verkko- ja me-
diamaailmassa sekä mediakasvatuksen mahdollisuuksien kartoittaminen nuorten syrjäytymis-
tä ehkäisevässä työssä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minne olemme matkalla?  

Nuorten mediamaailman käytön ja kulttuurin muutoksia on vaikea ennustaa. Jotakin pysyvää 

nuori sukupolvi on kuitenkin selvästi rakentunut: yhteisöllisyydestä, jakamisesta ja oman 

osaamisen tarjoamisesta muiden käyttöön ei ole puhuttu näin paljon vuosikausiin. Vaikka di-

ginatiivi-puhe on kenties liioiteltua, on nuorilla kuitenkin täysin erilaiset mahdollisuudet rat-

kaista ongelmia, oppia yhdessä ja verkostoitua kansainvälisesti kuin aikaisemmilla sukupolvil-

la. Se, miten nuoret käyttävät näitä mahdollisuuksia, on paitsi nuorten omissa käsissä myös 

aikuisten kasvattajien vastuulla.  

Kouluttautukaa, innostukaa ja ottakaa selvää mistä nuorten mediamaailmassa on kyse. Hyö-

dyntäkää oppilaiden omia laitteita, kokemuksia ja luontaista motivaatiota mediatekemiseen. 

Antakaa nuorelle asema oman elämänsä asiantuntijana silloinkin, kun kyse on mediasta. Mah-

dollisuus medialukutaitoisen sukupolven kasvattamisesta on meidän jokaisen vastuulla. 
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9. Median historiaa ja katsausta tulevaan 

Lähde: Kangas, Lundvall, Sintonen 2008, Lundvall & Rahja 2013. 

 80-luku 90-luku 2000 2010 2020? 

Te
le

vi
si

o
 

Televisiossa vain kaksi 
kanavaa. 
 
Kaapelikanavat ja 
videonauhurit ylelli-
syyttä. 

Mainostelevisio omaksi 
kanavakseen, Nelonen 
aloittaa toimintansa. 
 
Kaapeli- ja satelliitti-
kanavat sekä videonau-
hurit yleistyvät. 

Siirtyminen digiaikaan.  
 
Kanavapaketit markkinoil-
le. 
 
Rajoittamaton valikoima, 
sirpaloitunut kulutus. 

Nettitelevisio kehittyy, 
televisiot integroidulla 
netillä yleistyvät. 
 
Televisio siirtyy nettiin ja 
mobiiliin, yhä useammat 
katsovat tv-ohjelmia kun 
itselle parhaiten sopii. 

Itse tekeminen ja pro-
amatöörien omat tuotannot 
saavat uusia levityskanavia 
nettitelevisiosta. 
 
3D televisio, suorat lähetykset 
kolmiulotteisena / hologrammi-
teknologialla. 

R
ad

io
 

Paikallisradiot ja 
kaupalliset kanavat 
perustetaan. 

Nettiradiot ja nettilähe-
tykset syntyvät. 
 
Pieniä paikallisradioita 
suurten mediayhtiöiden 
omistukseen. 

Nettiradiota kuuntelee 
suuri osa väestöstä. 

Paikallisradioita vähenne-
tään, FM-radion kuuntelija-
määrät laskevat. 

Kansalais-journalismin nousu 
nettiradiossa, globaalit sisällöt. 
 
Puheesta tekstiksi ja päinvastoin 
-teknologia käyttöön. 

P
el

it
 

C64, Amiga ja Ninten-
do suositut kotitieto-
koneet. 
 
Tietokoneet poikien 
harrastuksena. 

Playstation-pelikonsoli 
julkaistaan.  
 
Pelaaminen levittäytyy 
tietokoneelta television 
ääreen. 

Nettipelaaminen, lyhyet 
pikkupelit ja pelisivustot 
alkavat yleistyä, pelaami-
nen ei enää marginaali-
ryhmän harrastus. 
 
Itse tekeminen, sosiaali-
suus osana pelikulttuuria. 

Kineettiset pelit 
 
Pelihahmojen rakentajista 
oma ammattiryhmä 
 
Digitaalinen jakelu, pelaami-
sen uudet alustat älypuhe-
limissa ja tableteissa. 

Pelien digitaalinen jakelu kehit-
tyy, mahdollisuus pienien pelien 
globaalille leviämiselle. 
 
Yhteisörahoitus 
 
Täydellinen realismin illuusio, 3D 
ja immersion mahdollisuudet. 

In
te

rn
et

 

Mikrotietokoneet 
alkavat hiljalleen 
yleistyä. 
 
Modeemiyhteys 
harvoilla. 
 
Tietokoneharrastajien 
sosiaalinen netinkäyt-
tö vielä marginaalista. 

Mikrotietokoneet lyövät 
läpi. 
 
www tulee tutuksi, 
kaikki haluavat omat 
kotisivut. 
 
Graafiset selaimet 
julkaistaan ja netti 
popularisoituu. 

Laajakaista. 
 
Sosiaalinen media. 
 
Kotisivukulttuurista yhtei-
sökulttuuriin. 

Älypuhelinten ja tablettien 
myötä netti mukana jatku-
vasti - Internet imaisee 
sisäänsä muut mediat. 
 
Ohjelmistot ostetaan pilves-
tä käyttötarpeen mukaan. 
 
Sosiaalisen median hypetys 
vähenee hiljalleen, somesta 
tulee normi koulutus- ja 
työelämässä. 
 
Huoli digitaalisesta syrjäy-
tymisestä. 

Visuaalisuus, dynaamisuus. 
 
Älykkäät ja keskenään kommuni-
koivat laitteet, teknologian 
kaikkiallisuus, ubiikkiyhteiskunta. 
 
Globaali maailmankylä työpaik-
kana: etätyöstä tulee normi. 
 
Yksilöitynyt netti- ja mediaosaa-
minen ratkaisee työmarkkinoilla. 
 
Oppiminen ja opiskelu netissä 
korostuu. 

El
o

ku
va

t Teatterilevitys 
 
Videot 

Videokamerat populari-
soituvat. 
 
Kotivideot  

Elokuvia ladataan netistä. 
 
Uudet tallennusmediat 
(DVD, Blu-Ray). 
 
YouTube-kulttuuri syntyy. 

Elokuvien vuokraus siirtyy 
nettiin, nettilevityksen 
aikakausi on todella alkanut.  
 
3D-elokuvat 

Laajakaistan avulla elokuvat 
tulevat joka kotiin. 
 
4D-elokuvat 
 
Yhteisörahoitus 

Le
h

d
et

 

Tietokoneet tulivat 
sanomalehti-taloihin: 
ensin tekstinkäsittely, 
sitten taitto. 

Moni lehti lopettaa 
toimintansa laman 
vuoksi. 
 
Suurin osa sanomaleh-
distä muuttui sitoutu-
mattomiksi. 
 
1994–1995 ensimmäiset 
lehtitalot julkaisevat 
nettisivunsa. 
 
Paikallislehdet osaksi 
isoja mediakonserneja. 

Yhteisölliset nettilehdet, 
esim. Demi, lukijoiden 
osallistaminen lehdente-
koon.  
 
Kansalaisjournalismi, 
lukijoiden tuottamat 
sisällöt nousevat vah-
vemmin etenkin ilmaisja-
kelulehtiin. 
 
Levikit pienenee, net-
tisivujen lukijamäärä 
kasvaa. 

Painetun lehden haasteet 
nuorisomarkkinoilla. 
 
Aikakauslehtien verkkoyh-
teisöt, interaktio toimitusten 
ja lukijoiden välillä.  
 
Maksumuurit joidenkin 
sanomalehtien verkkoversi-
oihin. 
 
Kiihtyvän uutissyklin vasta-
painona pitkiä taustoitettuja 
reportaaseja. 

Yhteisörahoitus 
 
Uudenlaiset yritysmuodot, esim. 
freelancereiden yhteenliittymät. 
 
Printistä pääasiassa sähköinen, 
ajankohtaisuutta esim. QR-
kooditeknologian kaltaisilla 
maksullisilla sisällön ”lisäosilla”. 
 
Ilmaislehdissä kuluttajien tuot-
tamat sisällöt pääosassa ”Lukijan 
kuvat”. 

M
o

b
iil

i 

Bisneskäytössä, 
autopuhelin. 

Tekstiviesti-kulttuurin 
syntyminen. 
 
Kännykkä jokaisen 
taskuun. 

Kännykän uusi muoto: 
kamera, videokamera, 
internet, puhelin, televi-
sio. 

Mobiili netinkäyttö lähtee 
kasvuun, mobiili-
markkinointi kehittyy. 
 
Älypuhelimet korvaavat 
vanhan teknologian. 

Dataliikenteen kasvu. 
 
Datapakettien hinnat halpene-
vat, roaming-maksut poistuneet. 
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