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1  Johdanto 
 

Sosiaalinen median aikakausi on hyvää vauhtia menossa ja tulevaisuudessa sen 

merkitys kasvaa entisestään. Ihmiset käyttävät sosiaalisen median palveluja ja 

sovelluksia tietoyhteiskunnassa päivittäin vaikka eivät välillä edes välttämättä tätä 

tiedostakaan niiden laajan kirjon vuoksi. Sosiaalinen median palvelut ovat 

globaali, teknologisen ja yhteisöllisen ihmiskunnan ilmentymä, jonka vaikutukset 

ulottuvat niin yhteiskunnan, talouden kuin kulttuurinkin aloille. 

Nämä palvelut ovat tuttuja myös yliopisto-opiskelijoille, joista suuri osa on jo 

koko elämänsä tottunut käyttämään tietokoneita ja hyödyntämään Internetin 

erilaisia mahdollisuuksia monin eri tavoin. Opiskelijat ovat monen muiden 

ihmisryhmien tavoin omaksuneet erilaiset huvi- ja höytykäyttöön tarkoitetut 

palvelut omikseen ja käyttävät niitä lähes päivittäin. Sosiaalisen median 

palvelujen kohdalla aloittamiskynnystä laskee myös niiden käytön helppous, 

jonka ansiosta ne ovat helposti lähestyttäviä lähes kaikille jonkinlaiset Internetin 

käyttötaidot osaaville henkilöille.  

Sosiaalisen median palvelut ja sovellukset ovat myös Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston opiskelijoiden käytössä arkipäivää. Eri palvelujen käyttöä ja 

käyttötarkoituksia tutkittiin opiskelijoiden osalta sekä niiden merkitystä mm. 

kommunikointitapana, ystävyyssuhteiden ylläpitäjä sekä verkostoitumiskeinona. 

Opiskelijoiden verkostoitumista tutkittiin myös yleisesti ja haluttiin selvittää 

miten verkostoituminen tapahtuu ja mitä keinoja opiskelijat käyttävät 

verkostoidensa muodostamiseen ja niiden ylläpitoon. Lisäksi haluttiin tietää 

millaisia mielikuvia ja kärjistettyjä stereotypioita opiskelijoilla on toisistaan. 

Työssäni tutkin edellä mainittuja asioita.  
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1.1  Työn tausta 
 

Sosiaalinen media on termi ja käsite, joka on levinnyt myös yleiseen tietoisuuteen. 

Sitä pidetään muutoksena, joka vaikuttaa lopulta vähän kaikkeen. Sen eri palvelut 

ovat tällä hetkellä Internetin käytetyimpiä ja suosituimpia sivustoja ja sovelluksia. 

Tämän vuoksi halusin tutkia millainen niiden vastaanotto on ollut oppilaitokseni 

muiden opiskelijoiden keskuudessa ja selvittää eri palveluiden tunnettuutta ja 

käyttöä sekä niiden tarkoitusta ja merkitystä. 

Työssäni tutkin myös opiskelijoiden verkostoitumistapoja eli siis sitä, miten hän 

tapaa ihmisiä ja miten hän pitää eri ihmisiin yhteyttä. Selvitin myös miten nämä 

verkostot muodostuvat ja sosiaalisen median merkitystä tässä yhteydessä. 

Verkostoitumisen selvittämisellä pyrittiin selvittämään muodostumisen lisäksi 

eroja eri vuosikurssien välillä ja keräämään tietoa miten verkoston jäseniin 

pidetään mieluiten yhteyttä. Tiedoista voi olla hyötyä esim. opiskelijoiden 

syrjäytymisen ehkäisemisessä tai yleisesti vain verkostoitumisen kehittämisessä.  

Opiskelijoilla on myös monesti stereotypioita ja mielikuvia eri koulutusohjelmien 

opiskelijoista. Tutkimukseni lopuksi selvitin myös, miten yleisiä nämä mielikuvat 

ovat ja kuinka samanlaisia ne ovat eri opiskelijoilla. Vaikka opiskelijat ovat kaikki 

erilasia, eivätkä mielikuvat useinkaan välttämättä pidä paikkaansa, tietyt 

mielikuvat eri koulutusohjelmien opiskelijoista ovat aika syvällä opiskelijoiden 

mielissä. 

 

1.2  Työn tavoite ja rajaukset 
 

Työn tavoitteena oli saada tietoa, miten Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

opiskelijat tuntevat ja käyttävät eri sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia 

sekä selvittää miten heidän sosiaalinen verkostoitumisensa tapahtuu 

opiskelijaelämässä ja millaisia stereotypioita heillä on eri koulutusohjelmien 

opiskelijoista. Työ keskittyy enimmäkseen sosiaalisen median ympärille ja 
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verkostoituminen sekä stereotypiat ovat työssä pienemmässä roolissa. Työllä 

yritettiin saada vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia opiskelijat käyttävät 

mihin tarkoitukseen? 

2. Miten opiskelijoiden sosiaalinen verkosto muodostuu ja miten sen jäseniin 

pidetään yhteyttä? 

3. Mikä on sosiaalisen median rooli verkostoitumisessa? 

4. Minkälaisia stereotypioita opiskelijoilla on eri koulutusohjelmien 

opiskelijoista? 

 

Työn tutkimukseen osallistui vain pieni osa koko koulun opiskelijoista 

aikataulullisista ja muista syistä. Sen tuloksiin pitää tämän vuoksi suhtautua 

varauksella, vaikka tutkimusta koskevan kyselyn otos olikin työhön sopiva. 

Työssä ei myöskään käsitellä sosiaaliseen verkostoitumiseen vahvasti liittyviä 

käsitteitä, kuten sosiaalista pääomaa tai sosiaalisen verkoston erilaisia 

analysointitapoja.  

 

1.3  Sosiaalisen median aikaisemmat tutkimukset 
 

Sosiaalista mediaa tutkitaan koko ajan paljon, mutta tieteellisesti luotettavia 

tutkimuksia ja tutkimustuloksia osui allekirjoittaneen eteen melko vähän. Suurin 

osa käyttökelpoisista ja vertauskelpoisista tutkimuksista oli suoritettu ulkomailla, 

kuten Yhdysvalloissa, joten tutkimusten tuloksissa voi esim. kulttuurisilla 

seikoilla olla myös vaikutusta. Mika Hiltunen tutki omassa työssään 

datanomiopiskelijoiden sosiaalisen median palvelujen käyttöä ja sen soveltuvuutta 

opetustarkoitukseen (Hiltunen 2009). Tutkimus on joiltain osin vertailukelpoinen 

omani kanssa. Tämän tutkimuksen ikäjakauma on keski-iältään jokseenkin 

samanlainen oman tutkimukseni kanssa, vaikka ikäjakaumien päissä eroja onkin 

ja datanomiopiskelijat ovat yleisesti yliopisto-opiskelijoita nuorempia. Muina 
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vertailukohtina käytin Yhdysvaltojen eri yliopistoissa tehtyjä tutkimuksia 

sosiaalisen median palvelujen käytöstä.  

 

1.4  Tutkimuksen toteutus 
 

Työ toteutettiin tekemällä opiskelijoille verkossa täytettävä kyselytutkimus. 

Kysymykset tutkimukseen laadittiin työssä käytettyjen lähteiden pohjalta ja niissä 

pyrittiin saamaan selville kunkin aihepiirin keskeisiä asioita sekä tutkittiin 

lähteissä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyyttä. Kunkin aihepiirin kysymykset 

oli kerätty omalle sivulle omaan osioonsa. Opiskelijat vastasivat kyselyyn, jonka 

jälkeen tulokset analysoitiin. Tutkimus esitellään tarkemmin itse työssä. 

 

1.5  Työn rakenne 
 

Työ koostuu seitsemästä luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, joka esittelee 

mistä tässä työssä on kysymys. Toinen luku esittelee sosiaalisen median käsitteitä, 

sen vaikutuksia, sekä palveluita, joiden käyttöä itse tutkimusosa käsittelee. 

Kolmannessa luvussa käsitellään sosiaalisen median ja tietotekniikan suhdetta 

sekä käydään läpi keskeisimpiä Web 2.0 –tekniikoita ja sosiaalisen median 

kehitystä myös matkapuhelinpuolella. Neljäs luku käsittelee sosiaalista 

verkostoitumista ja keskittyy varsinkin opiskelijoiden verkostoitumiseen ja siihen 

vaikuttaviin tekijöihin. Viidennessä luvussa esitellään tutkimustietoja 

opiskelijoiden sosiaalisen median palvelujen käytöstä ja käyttötarkoituksista. 

Nämä luvut ovat työn teoriaosuus.  

Kuudes luku käsittää itse työn eli tehdyn tutkimuksen. Luvussa esitellään 

tutkimuksen suoritustapa sekä sen rakenne osiokohtaisesti. Luvussa käsitellään ja 

analysoidaan myös tutkimuksesta saatuja tuloksia. Seitsemännessä luvussa 

käydään läpi tutkimuksesta saadut johtopäätökset.  
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2.  Sosiaalinen media 
 

Termin sosiaalinen media, kuulee käytettävän nykyään varsin yleisesti jo joka 

paikassa, jopa esim. uutisissakin. Mutta mitä sosiaalinen media oikein tarkoittaa? 

Sen formaalinen määritelmä kuuluu, että ”Sosiaalinen media on 

teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat 

yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- 

ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla 

on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, 

talouteen ja kulttuuriin” (Erkkola 2008, s. 83).   Tämä sinänsä varsin pätevä 

määritelmä vaatii ehkä hieman sen avaamista, jotta saadaan paremmin selville 

mitä sosiaalinen media käytännössä on.  

Sosiaalinen media voidaan ajatella olevan joukko uudenlaisia online eli verkossa 

toimivia medioita, joille yhdistäviä ja tunnusomaisia piirteitä ovat osallistuminen, 

avoimuus, vuorovaikutteisuus, yhteisöllisyys sekä liitännäisyys eri muotojen ja 

sisältöjen väillä (Mayfield 2008, s. 5). Sosiaalinen media kannustaa kaikkia 

jostain asiasta kiinnostuneita osallistumaan ja antamaan palautetta, jolloin raja 

median ja yleisön välillä hämärtyy. Monet sosiaalisen median palvelut ovatkin 

avoimia ja rohkaisevat arvioimaan, kommentoimaan ja jakamaan informaatiota. 

Uuden sisällön tekemistä ja siihen käsiksi pääsemistä on harvoin rajattu. Siinä 

missä perinteinen media lähettää tai jakaa sisältöä yleisölle, sosiaalinen media 

voidaan paremminkin nähdä kaksisuuntaisena vuoropuheluna. Se myös 

mahdollistaa yhteisöjen nopean muodostumisen sekä niiden tehokkaan 

kommunikoinnin. Näillä yhteisöillä on yleensä joku yhteinen yhdistävä 

kiinnostuksen kohde, kuten valokuvaus, poliittinen kanta tai suosikki tv-sarja. 

Monet sosiaaliset mediat menestyvät myös niiden liitännällisyydellä eli 

käyttämällä hyödyksi erilaisten sivustojen, resurssien tai ihmisten yhdistämistä 

(Mayfield 2008, s. 5). 

Vielä paremmin sosiaalisen median ymmärtää kun tarkastelee, miten sitä 

käytetään. Vaikka uusia innovaatioita ja muutosta sosiaalisen median alalla 

tapahtuu koko ajan, ne voidaan toistaiseksi lajitella kuuteen eri perustyyppiin: 
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sosiaalisiin verkostoitumispalveluihin, blogeihin, wikeihin, podcasteihin, 

foorumeihin, sisältöyhteisöihin sekä mikroblogeihin, joista viimeinen on 

oikeastaan kahden ensimmäisen yhdistelmä, siksi ei siis varsinaisesti oma tyyppi 

(Mayfield 2008, s. 6).  

Sosiaaliset verkostoitumispalvelut mahdollistavat omien henkilökohtaisten 

sivujen luomisen, joiden avulla käyttäjät voivat pitää yhteyttä ystäviinsä ja jakaa 

sisältöä näiden kanssa. Sosiaaliset verkostoitumissivustot tarjoavat yleensä 

julkisen tai puolijulkisen profiilin käyttäjästä ja listan ihmisistä, joihin profiilin 

omistaja on yhteydessä (Lietsala 2008, s. 47). Tällaisia palveluita ovat esim. 

Facebook ja MySpace.  

Ehkä tunnetuin sosiaalisen median muoto ovat blogit, jotka ovat verkossa 

pidettäviä ”päiväkirjoja”, joihin viimeisin kirjaus yleensä päivittyy sivulle 

ensimmäiseksi (Mayfield 2008, s. 6). Niiden sisältö voi vaihdella yhden henkilön 

ajatuksista virallisiin uutisilmoituksiin tai moneen muuhun tarkoitukseen (Lietsala 

2008, s. 33). Yksityishenkilöiden lisäksi blogeja kirjoittavat myös monet julkiset 

yritykset ja järjestöt. Blogit voidaan myös jakaa julkaistun sisällön perusteella 

kirjoitettuihin, kuva- ja videoblogeihin. Blogit erottaa muista websivuista yleensä 

persoonallisen, keskustelulta vaikuttavan kirjoitustyylin, sisällytettyjen artikkeli- 

tai muiden lähdelinkkien, jäljessä seuraavan lukijoille tarkoitetun 

kommentointiosion sekä kirjoituksen tilausmahdollisuuden perusteella (Lietsala 

2008, s. 31). 

Wikit ovat sivustoja, joille ihmiset voivat lisätä sisältöä tai editoida niiltä löytyvää 

informaatiota. Ne toimivat ikään kuin yhteisöllisenä asiakirjana tai tietokantana 

(Mayfield 2008, s. 6). Ne ovat monesti kaikille avoimia, selaimella toimivia, 

tietokokoelmia jostain aihepiiristä (Lietsala 2008, s. 34). Niistä löytyy usein myös 

historia –toiminto, jonka avulla voidaan vertailla edellistä ja nykyistä versiota 

keskenään tai esim. palauttaa edellinen versio jos siihen on tarvetta. Tunnetuin 

wiki on Wikpedia, verkossa toimiva tietosanakirja, josta löytyy miljoonia 

artikkeleja monilla eri kielillä. Wikejä löytyy myös esim. monen 

tietokoneohjelmiston yhteydessä, joihin sen käyttäjät voivat kerätä vinkkejä 

aloittelijoille ja ratkaisuja erilaisia ongelmatilanteita varten.  
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Podcastit ovat tilattavia, julkaistuja ääni- tai videotiedostoja. Tilausominaisuuden 

ansiosta ne ovat tehokas sosiaalisen median muoto (Lietsala 2008, s. 41). Sen 

avulla niiden julkaisijat pystyvät kasvattamaan esityksiensä ympärille yleisöjä ja 

yhteisöjä. Termi podcast on johdettu sanoista iPod ja broadcast. IPod on Apple:n 

valmistava laajalle levinnyt kannettava mediasoitin ja broadcasting tarkoittaa 

englannin kielellä lähettämistä. Sinänsä nimi on vähän harhaanjohtava, että 

lähetysten vastaanottamiseen ei ole koskaan tarvittu kannettavaa mediasoitinta. 

Sisältöihin pääsee käsiksi millä tahansa tietokoneella, jossa vain on mediasoitin. 

Varsinainen podcast tehdään luomalla yleensä mp3-formaatissa oleva 

äämitiedosto, jollakin ääntä tallentavalla laitteella, lataamalla tiedosto palvelimelle 

ja tämän jälkeen levittämällä tietoa kyseisestä julkaisusta (Anderson 2007, s. 10). 

Foorumit ovat alueita, joissa voidaan käydä vuoropuhelumaista keskustelua, 

yleensä johonkin tiettyyn aiheeseen tai asiaan liittyen. Suomessa niitä 

kutsutaankin yleensä keskustelupalstoiksi. Foorumit ovat olleet tunnettuja jo 

ennen sosiaalinen media -termin käyttöönottoa ja ne ovatkin varsin tehokas ja 

suosittu elementti verkkoyhteisöissä.  

Sisältöyhteisöt ovat yhteisöjä, jotka järjestävät ja jakajat tietyntyyppistä sisältöä 

keskenään. Ne muistuttavat usein hyvin paljon sosiaalisia verkostoitumissivustoja, 

mutta sosiaalisen verkostoitumisen sijaan niiden pääpaino on sisällön jakamisessa 

(Lietsala 2008, s. 42). Suosituimmat sisältöyhteisöt ovat syntyneet mm. 

valokuvien (Flckr) ja videoiden (YouTube) ympärille.  

Mikroblogit ovat sosiaalisen verkoston ja pienimuotoisen blogauksen 

yhdistämistä, jossa pieniä määriä sisältöä eli ns. ”päivityksiä” jaetaan verkon ja 

mobiiliverkon välityksellä toisille luettavaksi. Tätä tyyppiä edustaa selvimmin 

Twitter. Mikroblogit voidaan myös nähdä blogien yhtenä alikategoriana (Lietsala 

2008, s. 33). 

Joissakin lähteissä mainitaan näiden ns. perustyyppien lisäksi, sosiaalisen median 

muodoiksi myös mm. virtuaaliset maailmat ja ns. lisäosat (Lietsala 2008, s. 52-

53). Virtuaaliset maailmat ovat erilasia kehittyneitä 3D- tai muita ympäristöjä, 

jotka tarjoavat käyttäjilleen monipuolisia toiminnan mahdollisuuksia. Käyttäjä voi 

yleensä liittyä näiden ympäristöjen jäseneksi tai ”asukkaaksi” ja olla 
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vuorovaikutuksessa toisten käyttäjien kanssa. Virtuaalimaailmat tarjoavat 

käyttäjilleen ensisijaisesti kokemuksia, jännitystä ja viihtymisen tunteita sen 

sijaan, että ne tarjoaisivat välineitä esim. sisällön julkaisemiseen ja jakeluun 

(Lietsala 2008, s. 52). Ympäristöt vaihtelevat erilaisista todellisuutta simuloivista 

ympäristöistä erilaisiin pelimaailmoihin. Näistä tunnetuimpia ovat todellista 

maailmaa jäljittelevä Second Life sekä pelimaailmojen saralla World of Warcraft 

–pelimaailma.  

Lisäosat (add-ons) ovat pieniä itsenäisiä sovelluksia, joita käyttäjä voi halutessaan 

ottaa käyttöön jonkun varsinaisen palvelun sivulla. Lisäosat eivät ole mitenkään 

välttämättömiä varsinaisen palvelusivuston palvelujen toiminnalle. Nämä eivät 

kuitenkaan juuri herättäisi minkäänlaista kiinnostusta itsenäisinä sovelluksina 

(Lietsala 2008, s. 53). Avoimia rajapintoja hyödyntäviä sovelluksia voidaan 

käyttää mm. tiedon kokoamiseen, sisällön julkaisemiseen ja olemassa olevan 

sisällön muuttamiseen jne. 

Tätä kaikkea sosiaalinen media siis voi olla. Virtuaaliset maailmat ovat ehkä 

suuntaus mihin sosiaalisen median maailma on menossa ja mihin se saattaa 

lopulta johtaa. Tässä työssä keskitytään kuitenkin enemmän verkostoitumisen ja 

nopean viestimisen kannalta keskeisiin sosiaalisen median muotoihin sekä niiden 

käyttöön opiskelijoiden keskuudessa. Eri sosiaalisen median palveluja esitellään 

tarkemmin niitä käsittelevässä osiossa 2.3.  

 

2.1  Sosiaalisen median vallankumous 
 

Sosiaalinen media vaikuttaa niin laaja-alaisesti, että puhutaan jopa sen 

vallankumouksesta. Sen puolestapuhujat pitävät sitä suurimpana muutoksena 

sitten teollisen vallankumouksen ja fundamentaalisena muutoksena 

kommunikointitavoissamme (Qualman 2009). Sen merkitys on huomioitu myös 

yritysmaailmassa ja talouselämässä eikä sitä enää pidetä pelkästään ”turhana 

vapaa-ajan ajanvietteenä” (Prewise 2009).  
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Sosiaalinen media on osoittanut vahvuutensa mm. nopeana uutisten välittäjänä, 

mielipidemittarina ja markkinointivälineenä. Sen sijaan että joutuisimme 

odottamaan uutislähetystä televisiosta tiettyyn kellonaikaan, voimme saada tietoa 

tärkeistä uutisista ja tapahtumista joko paikalla olevilta uutistoimittajilta, jotka 

voivat päivittää tilannetta sosiaalisen median välineitä käyttämällä. Voimme myös 

saada samat tiedot esim. paikalla olevalta ”ystävältä”, joka myös voi tehdä omia 

päivityksiään esim. omalle Facebook tai Twitter sivulleen. Joissain tapauksissa 

nämä palvelut ovat osoittautuneet jopa ainoaksi kommunikointikeinoksi, kun 

erinäiset hallinnot ovat kieltäneet kaikkien tiedostusvälineiden raportoinnin 

(Schectman 2009).  

Menestyksekkäästä markkinointivälinekäytöstä voidaan mainita esim. Fordin 

Fiesta Movement, jossa se antoi sadalle ihmiselle uuden auton käyttöön puoleksi 

vuodeksi, joiden tuli arvioida ja raportoida kokemuksistaan Twitterin, YouTuben, 

Flickrin ja blogien välityksellä. Fiesta Movement osoittautui varsin 

menestykselliseksi kokeiluksi. Kokeilijoiden tekemiä 700:a videota katsottiin 

YouTubessa 6,5 miljoonaa kertaa, Twitterissä Fiesta Movement mainittiin 3,4 

miljoonaa kertaa ja heidän ottamiaan valokuviakin on katsottu 670 000 kertaa. 

Nämä sinänsä suuret suusta suuhun -markkinointimenetelmällä saavutetut luvut 

eivät kuitenkaan ole koko pääasia, vaan Ford sai kiinnostuksen herättämisen 

lisäksi myös yhtä tärkeää palautetta kokeilijoilta auton muotoilusta ja muista 

asioista tuodessaan ensimmäistä kertaa eurooppalaista Fiesta –mallia Amerikan 

markkinoille (Yeomans 2009).  

Mielipiteiden mittarina sen voivaan katsovan toimivan esim. silloin kun olemme 

esim. ostamassa jotain tuotetta mistä meillä ei ole aikaisempaa kokemusta eikä 

mielikuvaa. Sen sijaan että kirjoittaisimme esim. auton turvaistuin Internetin 

hakukoneeseen ja kahlaisimme läpi monia hyödyttömiä ja hyödyllisiä 

etsintätuloksia, voimme tehdä saman haun sosiaalisessa verkostopalvelussa, jossa 

olemme jäsenenä. Tuloksista saattaisimme saada selville, esim. että 35 

ystäväämme on ostanut turvaistuimen viimeisen parin vuoden sisällä ja 15 heistä 

on ostanut samanlaisen istuimen. Avain tässä tapauksessa on se, kuinka hyvin 

tunnemme sosiaalisessa verkossa olevat ystävämme ja sitä kautta miten 

luotettavina pidämme näiden ihmisten mielipiteitä. Mitä paremmin tunnemme 
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jotain tuotetta suosittelevan henkilön, sitä helpompi meidän on itse valita tämä 

sama tuote, jos suosittelija on antanut siitä positiivista palautetta (Qualman 2009, 

s. 90-93). 

Sosiaalisen median vaikutukset ulottuvat myös monille muille aloille, kuten 

perinteisten medioiden selviytymiseen liittyviin uusiin business-strategioihin, 

poliittisiin kampanjoihin, yritysten PR-strategioihin jne., mutta edellä mainitut 

esimerkit riittänevät antamaan jo hiukan kuvaa sosiaalisen median ja verkostojen 

vaikutusmahdollisuuksista tämän diplomityön tarpeisiin nähden.  

 

 

2.3  Sosiaalisen median palvelut ja sovellukset 
 

Seuraavassa esitellään joitakin suosituimpia ja tunnetuimpia sosiaalisen median 

palveluita ja sovelluksia. Näiden palvelun tunnettavuutta ja käyttöä opiskelijoiden 

keskuudessa tullaan selvittämään myös työn tutkimusosuudessa. Valitut palvelut 

ovat hyviä tyyppiesimerkkejä sosiaalisen median eri lajeista ja kuvaavat kattavasti 

niiden eri ominaisuuksia. 

 

2.3.1  Facebook 

 

Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen yhteisöpalvelu, jonka tarkoitus on 

yhdistää ystäviä, työkavereita ja muita tuttuja ihmisiä. Päivittäin miljoonat ihmiset 

käyttävät Facebookia seuratakseen ystäviensä tapahtumia, ladatakseen valokuvia 

toisten nähtäväksi, jakaakseen linkkejä ja videoita sekä saadakseen lisää tietoa 

tapaamisistaan ihmisistä (Facebook 2010). Tämän lisäksi ihmiset voivat esim. 

pitää sivustolla omaa blogia tai pelata sieltä löytyviä pelejä.  

Facebook on ilmainen palvelu, mutta siihen liittyminen vaatii rekisteröitymisen. 

Facebookiin voi rekisteröityä joko yksityisenä henkilönä, yrityksenä tai yhteisönä. 
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Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä saa oman profiilisivun. Profiili on sivu, joka 

näkyy muille käyttäjille ja johon tallentuu käyttäjän tekemiset Facebookissa. 

Käyttäjä voi lisätä myös kyseiselle sivulla informaatio itsestään ja esim. liittää 

siihen kuvan itsestään.  

Toisten käyttäjien etsimien tapahtuu joko nimihaulla tai sähköpostihaulla ja 

lähettämälle löydetyille henkilöille ns. kaveripyynnön, jonka he joko hylkäävät tai 

hyväksyvät. Jos kutsun saanut käyttäjä hyväksyy käyttäjäpyynnön, käyttäjistä 

tulee Facebook-ystäviä. Näin syntyneiden ystävien tapahtumat näkyvät käyttäjän 

etusivulla ja tämä pystyy näin helpommin seuraamaan näiden tekemisiä. 

Jokaisella käyttäjällä on oma seinä-sivu, jolle toiset käyttäjät voivat jättää viestejä 

tai käyttäjä itse voi kertoa kuulumisistaan ns. statuspäivityksillä.  

Facebookissa voi myös perustaa erilaisia ryhmiä harrastusten tai muiden yhteisten 

asioiden ympärille. Facebookin sivustolle on myös alettu tehdä erilaisia 

hyödyllisiä ja ajanviettoon käytettäviä sovelluksia, kuten pelejä. 

Tavallisten ihmisten lisäksi, myös monilla julkisuuden henkilöillä ja artisteilla on 

oma Facebook-sivu. Kuvassa 2 on esimerkki, miltä näyttää artisti Kaki King:in 

Facebook seinä ja kuvassa 3 puolestaan Radiohead–yhtyeen facebook seinä.  

 

Kuva 2: Kaki King Facebook wall (http://www.facebook.com/kakiking) 
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Kuva 3: Radiohead facebook wall (http://www.facebook.com/radiohead) 

 

2.3.2  MySpace 

 

MySpace on niin ikään sosiaalinen verkostoitumispalvelu, jonka tarkoituksena on 

yhdistää ystäviä ja tuttavia sekä antaa käyttäjälle mahdollisuus jakaa luovuuttaan 

esitettäväksi muille. MySpace:lla ja Facebookilla on hyvin paljon samanlaisia 

ominaisuuksia, mutta tiettyjä erojakin löytyy, jotka ovat lähinnä 

käyttöominaisuuksien puolella. MySpace:stäkin löytyy käyttäjän profiili, 

ystävälistat, blogit, kuvat ja videot jne.  

MySpace on ollut suosittu varsinkin artistien ja yhtyeiden keskuudessa, siksi että 

MySpace tarjoaa myös mahdollisuuden jakaa omaa musiikkia toisten kuultavaksi. 

Näin se on toiminut hyvänä promootiokeinona. (Nykyään musiikin jako onnistuu 

myös Facebookissa liitännäisten sovellusten avulla.) MySpace on muutenkin 

tuntunut olevan luovien ihmisten, kuten muusikoiden, koomikoiden ja 

muotisuunnittelijoiden, suosiossa, joilla monilla tuntuu olevan oma MySpace-

sivu. Yksi syy tähän luovien ihmisten suosiolliseen suhtautumiseen saattaa olla se, 

että MySpace-sivun saa kukin muuttaa sen näköiseksi kuin haluaa ja päästää näin 

luovuutensa esille, kun taas Facebook sivut ovat enemmän tai vähemmän kaikki 

samannäköisiä (Vercillo 2008). Kummallakin palvelulla  on omat uskolliset 

käyttäjäryhmänsä. MySpace oli suosituin sosiaalinen verkostoitumissivusto ennen 

kuin Facebook meni sen ohi huhtikuussa 2008 (Techtree 2008).  
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Kuvissa 4 ja 5 näkyy osa samojen artistien MySpace sivuista. Kyseiset sivut ovat 

erilaisia verrattuna heidän Facebook sivuihinsa, joka ovat hyvin samannäköisiä. 

 

Kuva 4: Kaki King MySpace (http://www.myspace.com/kakiking) 

 

Kuva 5: Radiohead MySpace (http://www.myspace.com/radiohead) 
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2.3.3  Twitter 

 

Twitter on sosiaalinen yhteisöpalvelu, joka edustaa vahvimmin mikroblogausta 

sosiaalisen median kentässä. Palvelun avulla käyttäjät voivat kertoa tekemisistään 

ja lukea muiden edesottamuksia ja kommentteja. Käyttäjien kirjoittamia viestejä 

kutsutaan twiiteiksi (eng. tweet) ja niiden pituus saa olla korkeintaan 140 merkkiä. 

Käyttäjän viestit tulevat näkyviin tämän omalle profiilisivulle sekä tämän 

seuraajien sivulle. Tietyn käyttäjän twiitit saa näkymään ryhtymällä palvelussa 

tämän twiittien tilaajaksi, joita palvelussa kutsutaan siis seuraajiksi. Käyttäjät 

voivat rajoittaa näkymään twiittinsä vain valittujen ystävien keskuudessa tai pitää 

ne avoimina kaikkien nähtävänä. Palvelua voi käyttää sen Internet-sivun kautta, 

tekstiviestillä tai ulkoisten sovellusten avulla, joiden avulla käyttö onnistuu esim. 

uusimmilla älypuhelimilla. 

Twitteriin liittyy läheisesti myös TwitPic palvelu, jonka avulla Twitterin käyttäjät 

voivat liittää kuvia viesteihinsä tai käytännössä niiden linkkejä. TwitPic voisi 

toimia myös täysin itsenäisenä valokuvapalveluna, kuten Flickr, mutta se toimii 

vahvasti Twitterin kumppanina. Palvelut toimivat samoilla käyttäjätunnuksilla ja 

kuvia kommentoidaan Twitterin twiittien kautta.  

Palvelulla on maailmanlaajuisesti 100 miljoonaa aktiivista käyttäjää, mutta 

suomessa se ei toistaiseksi ole ottanut tulta alleen ja käyttäjämäärissä puhutaan 

vaan muutamasta tuhannesta. Tavallisten ihmisten lisäksi, julkisuuden henkilöt 

ovat löytäneet myös tämän palvelun. Henkilöillä kuten Barack Obamalla (kuva 6) 

tai Britney Spearsilla on miljoonia seuraajia.  

Palvelun on käytetty moniin eri tarkoituksiin. Sille on löytynyt käyttöä esim. 

opetusvälineenä, apuna hätä- ja katastrofitilanteissa, kampanjoinnissa, poliittisissa 

protesteissa sekä mm. uutisten välittämisessä. Suuri osa twiittien sisällöstä on 

kuitenkin käyttäjien joutavaa jaarittelua.   
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Kuva 6: Barack Obama:n Twitter sivu (http://twitter.com/BARACKOBAMA) 

 

2.3.4  Youtube 

 

YouTube on sisällönjakosivusto, jossa käyttäjät voivat katsoa videoita tai ladata 

omia videoita toisten katsottavaksi. Sivustolta löytyy pätkiä elokuvista ja tv-

ohjelmista, musiikkivideoita sekä myös harrastelijoiden ja kenen tahansa tekemää 

videomateriaalia, kuten videoblogeja tai vain ihan huvin vuoksi kuvattuja 

videoita. Rekisteröimätön käyttäjä voi katsoa sivuston videoita, rekisteröitymällä 

käyttäjä saa myös ladata palveluun omia videoitaan. Tässäkin palvelussa käyttäjä 

luo sivustolle oman sivun, johon hänen videonsa kerääntyvät ja jossa hän voi 

luoda niistä esim. soittolistoja. Näin yksityiset henkilöt tai esim. artistit voivat 

luoda sivustolle omia ns. kanavia.  

YouTuben videoissa käytetään Adobe Flash video formaattia ja niiden 

katsomiseksi selaimessa tulee olla asennettuna kyseinen lisäosa. Palveluun voi 

tallentaa wmv-, avi-, mov- ja mpeg-formaatissa olevia tiedostoja YouTuben 

automaattisesti muokattavaksi. Palvelu tukee nykyään myös eri HD-tekniikoita.  
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YouTuben merkitys on ollut suuri Internet-kulttuurissa. Ennen kuin se aloitti 

toimintansa 2005, tapoja jakaa videoita Internetissä oli vähän. Se on 

mahdollistanut sen, että kuka tahansa Internet-yhteyden omistava henkilö voi 

saada omalle videolleen maailmanlaajuisen yleisön muutamassa minuutissa. Se 

onkin Internetin kolmanneksi suosituin sivusto Googlen ja Facebookin jälkeen. 

Nyt sen palvelut ovat myös tulemassa osaksi uusia laitteita, kuten Blu-ray -

soittimia ja televisioita. Kuvassa 7 on Youtube-sivuston etusivu päivänä, jolloin 

tämä osa työstä on kirjoitettu.  

 

Kuva 7: Youtube etusivu (http://www.youtube.com/) 

 

2.3.5  Flickr 

 

Flickr on erityisesti kuviin, mutta myös videoihin keskittynyt 

sisällönjakopalvelu/sovellus. Palvelun ja kuvien ympärille on myös kehittynyt 

oma online-yhteisö. Käyttäjät voivat ladata palveluun omia valokuviaan ja 

videoita toisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Sivustolla voi myös perustaa tai 

liittyä erilaisiin ryhmiin, jotka keskittyvät tiettyihin asioihin, kuten esimerkiksi 

Suomessa otettuihin kesäkuviin (kuva 8). Palvelu omaa myös kuvien editointi- ja 

järjestelyominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjiä kuvien hallinnoimisessa. 
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Käyttäjätilin tekeminen palveluun on ilmaista, mutta palvelun kaikki 

ominaisuudet saa käyttöön vasta vuosimaksullisella Pro-tilillä. Tavallisten 

valokuvaharrastajien lisäksi Flickr on usein käytetty palvelu kuvien käyttämiseen 

blogien ja muiden sosiaalisen median sovellusten yhteydessä.  Flickr saavutti 

neljän miljardin ladatun kuvan rajapyykin syksyllä 2009. Se aloitti toimintansa 

vuonna 2004.  

 

Kuva 8: Flickr-ryhmä Finland seasons: Summer 

(http://www.flickr.com/groups/26321147@N00/) 

 

2.3.6  LinkedIn 

 

LinkedIn on sosiaalinen verkostoitumispalvelu, joka on tarkoitettu lähinnä 

ammattikäyttöön. Sen avulla eri alojen ammattilaiset voivat löytää toisensa ja 

muodostaa uusia business-suhteita jne. Palvelun tarkoitus on pitää listaa ihmisten 

luotettavista yritysmaailman tuttavista ja kontakteista. Sivuostolle käyttäjä 

rakentaa oman profiilin, joka toimii henkilön ammatillisena ansioluettelona. 

Profiilista voi käydä ilmi esim. käyttäjän työpaikka, entinen työpaikka, koulutus ja 

toiminta-ala.  Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi työpaikkojen hakemiseen tai 

työvoiman etsintään. Työn etsijät voivat tutkia työnantajien profiileja ja etsiä 

näiden kontaktien joukosta yhteisiä tuttuja henkilöitä, jotka voisivat mahdollisesti 
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auttaa heitä tutustumaan työnantajiin. Palvelun käyttäjät voivat myös mm. etsiä 

tietoa yrityksistä ja kysyä kysymyksiä, joihin yhteisön muut jäsenet voivat vastata. 

Palveluun liittyminen on ilmaista ja käyttäjiä sillä on maailmanlaajuisesti noin 60 

miljoonaa. Kuvassa 9 on LinkedIn:in ulkopuolisille näkyvät rajoitetut tiedot 

Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.  

 

Kuva 9: LinkedIn LUT (http://www.linkedin.com/companies/lappeenranta-university-of-

technology) 

 

2.3.7  Blogi 

 

Blogit ovat yhden tai useamman henkilön kirjoittamia nettipäiväkirjoja, joissa 

uusin kirjoitus päivittyy yleensä ylimmäksi. Blogit ovat yksi sosiaalisen median 

tyyppi eikä pelkkä palvelu tai sovellus. Blogaamiseen keskittyneitä palveluita 

löytyy Internetistä kymmeniä. Blogit voivat sisältää tekstiä, kuva tai videota ja 

niiden ideana on jakaa pieniä määriä informaatiota uutisten, arvostelujen, 

oppaiden, linkkien tai kertomusten muodossa (Natarajan 2007). Blogit tarjoavat 

usein kommentteja ja uutisia tietyistä aiheista tai aihepiireistä ja ne voivat olla 

yksityisen henkilön, yrityksen, järjestön kirjoittamia. Blogien perässä on usein 

toisille käyttäjille tarkoitettu kommentointiosio, joka on usein myös tärkeä osa 
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blogia. Itseä kiinnostavia blogeja voi etsiä Internetistä löytyvillä hakukoneilla, 

kuten Technorati-hakukoneella.  

Yksi suosituimmista blogeista ja blogiyhteisöistä on The Huffington Post –

uutissivuston ympärille kehittynyt sivusto, joka ottaa juttunsa monista eri 

uutislähteistä ja eri kolumnisteilta. Uutiset ovat aiheellisesti monilta eri aloilta ja 

suuri osa niistä on julkaistu blogimuotoisena (kuva 10). 

 

Kuva 10: The Huffington Post:in juttu Islannin tulivuorenpurkauksesta 

(http://www.huffingtonpost.com/2010/04/15/iceland-volcano-ash-shuts_n_539928.html) 

 

2.3.8  Wikipedia 

 

Wikipedia on Internetissä toimiva avoin monikielinen tietosanakirja, joka on 

tunnetuin wiki-tyypin edustaja. Wikipedian miljoonat artikkelit ovat 

vapaaehtoisten kirjoittamia ja kuka tahansa voi editoida niitä uudelleen. Sen 

toiminta-ajatus on, että kaikkien yhteistyöllä saadaan lopulta laadukkaita 

artikkeleita. Avoimuutensa vuoksi se on kerännyt myös paljon kritiikkiä, siksi että 

sen tietoja ei voi välttämättä pitää luotettavana ja sivuilla saattaa esiintyä 

väärääkin informaatiota. Sivujen editointimalli pitää kuitenkin sisällään myös 

jokaisen sivun historian, jonka ansiosta edellinen versio sivusta voidaan palauttaa 

tarpeen vaatiessa. Wikipedia on kuitenkin hyvä esimerkki Web 2.0 –ajan uusista 
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yhteisöllisestä sovelluksesta ja niiden hyödystä. Wikipediassa löytyy tietoa myös 

itse wikipediasta (kuva 11). 

 

Kuva 11: Wikipedia Wikipediassa (http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia) 

 

2.3.9  Podcast 

 

Podcastit ovat sarjoittain julkaistavia ääni- tai videotiedostoja, joita käyttäjät 

voivat ladata. Tiedoston julkaisun yhteydessä tekijä julkaisee myös RSS- (Really 

Simple Syndication) tai Atom- syötteen, joka sisältää tiedot julkaisusta. RSS on 

joukko verkkosyötemuotoja, joita käytetään usein päivittyvän digitaalisen sisällön 

yhteydessä. Atom on puolestaan XML-kielinen standardi verkkosyötteille. 

Podcastien käyttäjällä on yleensä ohjelma, joka seuraa näiden syötteiden 

päivittymistä ja lataa niiden avulla julkaistut tiedostot käyttäjän koneelle. 

Tiedostot ovat toistettavista millä tahansa mediasoittimilla, jotka vain tukevat 

tiedostojen formaattia. Nykyään on saatavissa myös paljon video podcasteja eli 

vodcasteja. Suomessa pod- ja vodacasteja tarjoaa esim. Yle Areena, josta voi 

ladata itselleen reilut parisataa erilaista podcastia.(kuva 12).  
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Kuva 12: Yle Areenan suosituimmat podcastit (http://areena.yle.fi/podcast/suosituimmat) 

 

2.3.10  Foorumi/keskustelupalsta 

 

Internet foorumit tai keskustelupalstat, ovat sivustoja tai sivustojen osia, joilla 

voidaan käydä keskustelua. Palstoille kirjoitetut viestit jäävät sivustoille pysyvästi 

ja ovat näin muiden nähtävillä myös jälkikäteen. Tämä tekee viesteistä myös ehkä 

hieman harkitumpia kuin mitä ne muuten ehkä olisivat. Viesteihin voidaan myös 

sisällyttää lainauksia edellisistä viesteistä, jolloin käy paremmin ilmi mitä viestin 

kirjoittaja on halunnut kommentoida. Keskustelupalstat syntyvät usein jonkin 

aihepiirin tai esim. tuotteen ympärille ja ne toimivat usein hyvänä vuoropuheluna. 

Keskustelupalstoja on ollut Internetissä erilaisissa järjestelmissä jo pitkään. 

Nykyään ne rakennetaan yleensä verkkosivuina eri sovellusten avulla. 

Keskustelua on herättänyt viime aikoina keskustelupalstojen sisällönvalvonta tai 

lähinnä sen puute. Varsinkin kaupalliset keskustelupalstat ovat yleensä 

sisällöltään varsin avoimia ja sisältöä ei rajoiteta kovin voimakkaasti. Tämä on 

johtanut siihen, että keskustelujen sisältö on yleensä herjaavaa tai muuten varsin 

ala-arvoista. Tapaukset ovat johtaneet aina kunnianloukkaussyytöksiin asti. 

Oikein käytettyinä ja valvottuina ne ovat kuitenkin oivallinen apu- ja hyötykeino 

eri verkkoyhteisöissä.  
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Keskustelupalstasivustojen lisäksi, keskustelupalstoja voi löytää esim. monien 

lehtien verkkojulkaisujen osana, kuten Iltalehden tai Ilta-Sanomien (kuva 13). 

 

Kuva 13: Onko pääministeri luottamuksen arvoinen? –keskustelu, Ilta-Sanomat 

(http://keskustelut.iltasanomat.fi/thread.jspa?threadID=25051) 
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3.  Sosiaalinen media ja tietotekniikka 
 

Tieto- ja tietoliikennetekniikka liittyy sosiaaliseen mediaan hyvin läheisesti. 

Kaikki sosiaaliset mediat ja verkostot käyttävät hyödyksi eri 

tietoliikenneverkkoja, niin kiinteitä lankaverkkoja kuin ilmassa toimivia 

langattomia verkkojakin. Verkkoteknologioiden kehittyminen, laajakaista- ja 

muiden datayhteyksien nopeuden kasvu ja varsinkin Internetin siirtyminen ns. 1.0 

versiovaiheesta 2.0 versiovaiheeseen, on mukanaan mahdollistanut myös 

sosiaalisen median synnyn ja kasvun. Mainittakoon, että nämä versionimitykset 

ovat epävirallisia ja ne on myös välillä kyseenalaistettu, eikä niiden merkityksestä 

ole päästy yksimielisyyteen. On myös huomattava, että Web 2.0 ei ole pelkästään 

läjä uusia tekniikoita sivustojen rakentamista varten vaan kysymys on 

pikemminkin uudesta ajattelutavasta koko Internetin suhteen.  

Suurin keskeinen ero näiden versiovaiheiden eli ns. Web 1.0:n ja Web 2.0:n 

välillä on, että siinä missä suuri enemmistö toimi Web 1.0 aikana pelkästään 

sisällön kuluttajana, Web 2.0:n aikakautena kaikki voivat osallistua sisällön 

luomiseen ja monia teknologisia apukeinoja on luotu maksimoimaan sisällön 

luomisen potentiaali (Cormode 2008, s. 2). Tämä ilmentyy juuri suurena 

”ystäväryhmä” määrinä, jotka voivat vaihtaa keskenään kaikenlaista sisältöä 

(tekstiä, ääntä, videoita) ja merkata, kommentoida ja linkittää sitä ryhmän 

sisäisille ja ulkopuolisille sivuille.  

Web 2.0:n toinen suosittu mukanaan tuoma innovaatio ovat ns. ”mash-up:it” eli 

palvelujen yhdistelyt, jotka yhdistävät tai muuntavat sisältöä toiseen tai uuteen 

muotoon. Esimerkiksi yleisissä ilmoituksissa oleva katuosoite voidaan linkittää 

karttasivuston ja sieltä löytyvän kuvan kanssa kohteen visualisoimiseksi 

(Cormode 2008, s. 2). Edellä mainitut ominaisuudet ovat juuri sosiaalisen median 

palveluille varsin yleisiä.  
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3.1  Web 2.0 teknologiat 
 

Yksi suuri avaintekijä Web 2.0:n kehittymiseen ovat ilmestyneet uuden 

sukupolven verkkotekniikat ja standardit. Tätä on vahvasti tukenut ajatus nähdä 

Internet alustana, mikä sinänsä ei ole mikään uusi ajatus. Käyttäjien koneilla ja 

käyttöjärjestelmien suorittamista ohjelmistosovelluksista ollaan siirtymässä yhä 

enemmän itse selaimessa suoritettaviin ohjelmistopalveluihin, jotka 

kommunikoivat verkon ja palvelimien kanssa (Anderson 2007, s. 27). Yksi 

seuraus alusta-ajattelusta on, että painotus ei ole ohjelmistossa 

ohjelmistotuotteena vaan enemmän sovelluksen tuottamissa palveluissa. Tämän 

seurauksena moni menestyksekäs Web 2.0 palvelu pysyy ikään kuin ikuisena 

beta-versiona (Anderson 2007, s. 27). 

Syy tähän on, että selaintekniikka on siirtynyt uuteen kehitysvaiheeseen, uusien 

rikkaiden Internet sovellusten myötä. Rikkailla Internet-sovelluksilla tarkoitetaan 

Internet sovelluksia, joiden ominaisuudet ja toiminnallisuus muistuttavat 

perinteisiä tietokoneiden työpöytäsovelluksia, mutta suurin osa prosessoinnista 

tapahtuu siis itse selaimessa. Termi on käännös englanninkielisestä käsitteestä 

Rich Internet Application (RIA). Yksi merkittävistä RIA-teknologioista on AJAX, 

mutta sille löytyy myös vaihtoehtoja, jotka perustuvat suurilta osin Flash-

teknologiaan.  

 

3.1.1  AJAX 

 

Laajalle levinnyt ja omaksuttu web-teknologioiden rypäs nimeltään AJAX 

(Asynchronous Javascript and XML) on ollut teknologiana ajamassa eteenpäin 

uusia Web 2.0 sovelluksia ja palveluita. AJAX termi yrittää itsessään viitata sekä 

lähestymistapaan verkossa työskentelyyn sekä tiettyjen web-teknologioiden 

käyttämiseen (Anderson 2007, s. 27).  

Perinteisten HTML-sivustojen käyttäjien yksi suurimmista turhautumiseen 

johtavista asioista on ollut sivujen uudelleenlataamisen ja päivittymisen 
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odottamiseen kuluva aika, sen jälkeen kun käyttäjä on tehnyt valinnan tai 

klikannut linkkiä. Vuosien ajan on websivujen dynaamisuutta yritetty parantaa 

yksittäisillä tekniikoilla, kuten Javascriptillä, dynaamisella HTML:llä ja CSS:llä. 

Mutta vasta AJAX:in myötä, tilannetta on onnistuttu parantamaan onnistuneesti. 

AJAX teknologioiden avulla, vain pieni määrä informaatiota siirtyy palvelimelle 

ja takaisin sen jälkeen kuin sivu on ladattu. Tämä mahdollistaa tietyn websivun 

osan dynaamisen uudelleenlataamisen reaaliajassa ja luo vaikutelman 

rikkaammasta, luonnollisemmasta sovelluksesta, jossa on reagoiva käyttöliittymä 

millainen löytyy tavallisesti työpöydän sovelluksista. AJAX:in sisältämät 

teknologiat on lueteltu taulukossa 1. 

AJAX-teknologiat 
HTML/XHTML  
(Hypertext Markup Language / 
eXtensible Hyperterxt Markup 
Language) 

 
perusstandardit tietojen esittämiseen 
sivustolla 

CSS (Cascade Style Sheets) erityisesti WWW dokumenteille 
kehitetty tyyliohjeiden laji 

Dynamic Object Model (DOM) keino dokumentin dynaamiseen 
hallitsemiseen 

XML (eXtensible Markup Language) datan tietojenvälitykseen ja käsittelyyn 
käytettävä standardi 

XSLT (eXtensible Styleheet Language 
Transformations) 

datan tietojenvälitykseen ja käsittelyyn 
käytettävä standardi, merkintäkieli 
XML-tiedostojen muunnoksiin 

XMLHttpRequest käytetään asynkroniseen datan 
hakemiseen palvelimelta 

Javascript (ECMA script) komentosarjakieli, jolla voidaan lisätä 
websivuille dynaamista 
toiminnallisuutta 

 
Taulukko 1: AJAX-teknologiat (Anderson 2007, s. 28) 

 

Vaikka AJAX sisältää joukon teknologioita, sen ydin on AJAX-moottori, joka 

toimii välikätenä selaimessa. Se lähettää palvelimelle pieniä määriä informaatiota 

hoitaen kommunikaatiota asynkronisesti. Websivu vois sisältää esim. paljon 

tekstiä sekä sivupalkissa olevan diagrammin, jossa näkyvät sen hetkiset 

pörssikurssit. Sivupalkissa oleva diagrammi voidaan päivittää asynkronisesti ja 

reaaliaikaisesti, ilman että koko websivu ladataan uudelleen muutaman sekunnin 

välein. AJAX-moottori käsittelee jokaisen toiminnon, joka tavallisesti johtaisi 
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koko sivun uudelleen lataamiseen palvelimelta, ennen kuin se tekee 

välttämättömiä koko sivun päivityspyyntöjä palvelimelle (Anderson 2007, s. 28).  

AJAX luottaa vahvasti siihen, että selain osaa käsitellä Javascript-komennot ja 

XML-informaation oikein ja tehokkaasti. Selainten tulisi tämän vuoksi pitää 

kiinni olemassa olevista standardeista, joka on noussutkin keskustelun aiheeksi 

(Johnson 2005). Myös uusien standardien mukaan ottamisesta käydään väittelyä.  

 

3.1.2  Flash ja muut vaihtoehdot 

 

AJAX:ille on vaihtoehtoja, joista tärkeimmät käyttävä hyväkseen Flash-

teknologiaa. Flash on alun perin Macromedian (nykyään Adobe) 90-luvun alussa 

luoma grafiikkaliitännäinen, jonka avulla pystyttiin näyttämään näyttävää, mutta 

nopeasti ladattavaa vektorigrafiikkaa ja animaatiota selainikkunassa. Se tarvitsee 

toimiakseen selainlisäosan. 

Flash:ia käytetään edelleen mukaansatempaavan sisällön näyttämiseen selaimissa. 

Koska YouTube ja muut suositut videopalvelut ovat omaksuneet Flash video –

formaatin, on Flash:in video soitin kerännyt paljon suosiota. Flashia on käytetty 

eri RIA kehitystyökalujen perustana, kuten Adobe Flex:in ja OpenLaszlo:n. 

OpenLaszlo on avoimen lähdekoodin sovellusalusta, jonka ohjelmat kirjoitetaan 

käyttämällä XML:ää ja javascripti:ä ja käännetään tämän jälkeen Flash- sekä 

dynaamiseen HTML –muotoon (Anderson 2007, s. 29). 

Näiden Flash-teknologioiden lisäksi on myös muita teknologioita, jotka 

keskittyvät näyttävän grafiikan esittämiseen selainikkunassa. Näistä voidaan 

mainita esim. Microsoft WPF/E, XBAP sekä XAML, jotka ovat vahvasti käytössä 

Microsoftin Vista-käyttöjärjestelmässä. Näiden vaihtoehtoisten RIA-

teknologioiden esiin tuominen on myös aiheuttanut kiistelyä kehittäjien 

keskuudessa.  

 



27 
 

3.1.3  SOAP vs. REST 

 

Web-teknologioiden kehitys on myös tuonut mukanaan ns. kevyen tai 

yksinkertaistetun ohjelmointimallin, joka on johtanut ”löyhäkytkentäisten” 

järjestelmien luomiseen. Näillä järjestelmillä ei ole oletuksia toisten järjestelmien 

suhteen, mikä rajoittaa näin niiden keskinäistä riippuvuutta. Ne voivat myös 

käyttää joustavia kommunikointitekniikoita, jonka ansiosta toinen osapuoli voi 

vaihtua, ilman että se vaikuttaa toiseen millään lailla (Anderson 2007, s. 29). 

Tästä joustavuudesta on noussut keskustelua, siksi että ihanteellista kevyttä 

ohjelmointimallia verrataan usein käytössä jykevien web-palvelujen luomiseen, 

mikä on tähän asti tapahtunut lähinnä raskaammilla ja kaavamaisemmilla SOAP 

ja WS- tekniikoilla. Tämä keskustelu on keskittynyt niin ohjelmointitapoihin ja 

kehitystekniikoihin kuin tiettyjen teknologioiden valtuutukseenkin, vaikka script-

kielien, kuten Perl, Python, PHP ja Ruby, käyttö on tiettyjen teknologioiden 

kanssa yksi käytetyimpiä kevyen ohjelmoinnin työtapoja (Anderson 2007, s. 29).  

Tämä keskustelu tyyleistä voidaan yksinkertaistaa kahden eri tyylin, REST:in ja 

SOAP:in, ympärille. Yleistettynä voidaan katsoa, että kyse on yksinkertaisuuden 

ja monimutkaisuuden keskeisestä väittelystä teknologiapiireissä. REST tulee 

sanoista Representational State Transfer ja se on arkkitehtuurinen tyyli ja idea, 

joka ei sinänsä ole standardi, mutta esittää web-ympäristöön sopivan 

lähestymistavan ja tarjoaa yksinkertaisen kommunikointikäyttöliittymän käyttäen 

XML- ja HTTP-protokollia. Kaikki resurssit tunnistetaan URI (Uniform Resource 

Identifier) merkkijonojen avulla ja kommunikointi tapahtuu HTTP:tä käyttämällä 

antamalla komentoja, kuten GET, POST, PUT ja DELETE. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) on tietoliikenneprotokolla, joka on osa 

web-palvelujen protokollakenttää ja sille on toteutukset monilla 

ohjelmointikielillä. Yhdessä WS-protokollien kanssa, se on kaavamaisempi ja 

käyttää viestejä, monimutkaisempia protokollia sekä WSDL-kieltä (Web Services 

Description Language) verkossa olevien palveluiden ja resurssien kuvaamiseen. 

WS-protokollat ovat WS-I (Web Service Interoperability) liiton määrittelemiä 

ohjeistuksia web-palvelujen spesifikaatioihin. Liitto ei määrää standardeja vaan 

antaa ohjeita ja testaa yhteistoimivuutta.  
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3.1.4  Mikroformaatit 

 

Mikroformaatit ovat laajalti levinnyt web-kehittäjien tapa sulauttaa osittain 

jäsennettyä semanttista informaatiota, kuten jonkin asteista tarkoitusta, XHTML-

sivuihin. Avoimeen tietoformaattiin (mikroformaattiin) perustuvaa tietoa lisätään 

tiettyihin XHTML-sivun tageihin tai attribuutteihin. Selain ei käytä tätä 

informaatiota sijoittelu eikä muihin sivun näyttämistä koskeviin tarkoituksiin, 

mutta se on sovellusten, kuten hakukoneiden löydettävissä (Anderson 2007).  

Esimerkiksi hCard on mikroformaatti, jonka ansiosta websivuun voidaan sulauttaa 

VCard-standardin mukaisesti henkilön tai organisaation yhteystietoja. 

Puolestapuhujien mielestä mikroformaateista on merkittävästi etua web-

kehityksessä, sillä niiden ansiosta blogien kirjoittajat ja web-sivujen omistajat 

voivat upottaa sivuihin informaatiota, jota sovellukset ja palvelut voivat 

hyödyntää ilman että tarvitsisi mennä sovelluksen websivulle datan lisäämiseksi.  

Hakukoneet tietenkin tekevät tätä jo tiettyyn rajaan asti käydessään läpi websivuja 

ja blogeja ja luetteloidessaan sisältöä, jonka toiset ihmiset voivat näin löytää. 

Mikroformaatit tarjoavat lisäinformaatiota näille palveluille. Uusimmat selaimet, 

kuten Firefox 3 ja Internet Explorer 8, omaavat ladattavia laajennuksia, jotka 

pystyvät hyödyntämään mikroformaatteja ja automaattisesti siirtämään dataa 

sovelluksiin ja palveluihin, kuten esimerkiksi siirtämään kaikki sivuun piilotetut 

yhteistiedot jonkin tietyn sähköpostiohjelman yhteyshenkilölistaan.  
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3.1.5  API 

 

API (an Application Programming Interface) eli ohjelmointirajapinta on 

käyttöliittymä, jonka avulla ohjelmat tai web-tekniikat voivat keskustella 

keskenään. Se tarjoaa ohjelmoijille mekanismin käyttää hyödyksi eri moduulien 

toiminnallisuuksia, ilman että he pääsevät käsiksi lähdekoodiin (Anderson 2007, 

s. 37). API:t joista ohjelmoija ei joudu maksamaan tekijänoikeus tai 

lisenssimaksuja, ovat ns. avoimia APE:ja. Avoimet API:t ovat olleet auttamassa 

Web 2.0-palvelujen nopeaa kehitystä ja ovat helpottaneet data mash-up:ien 

luomista monista lähteistä.  

Avoimet API:t ovat tulleet suosituiksi myös sosiaalisen median kentällä 

ratkaisuna yhdistää sivujen palveluja keskenään. Esimerkiksi kuvapalvelu 

Flickr:in API:n avulla, palvelun kuvia pystyy liittämään omaan blogiinsa tai 

karttapalvelu Google Maps API:n avulla, web-kehittäjät voivat laittaa karttoja 

omille sivuilleen jne. Tarjolla olevat API:t ovat löydettäessä Programmable Web 

–websivulla, joka pitää niistä kirjaa sekä kertoo niiden käyttötarkoitukset.  

 

 

3.2 Sosiaalinen media mobiilipuolella 
 

Sosiaalinen media on viime vuosina myös siirtynyt Internet-pohjaisista 

tekniikoista ja palveluista myös yhä enemmän mobiilipuolelle. Uusien 

matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden sisältämä tekniikka on 

mahdollistanut sosiaalisen median palvelujen tulemisen myös näihin laitteisiin. 

Tämä kehitys on tapahtunut siten, että ensin näitä palveluja on alettu käyttää 

samoin kuten tietokoneen ääressä, käyttämällä matkapuhelimen esim. 3G tai Wi-

Fi:n kautta muodostettua Internet-yhteyttä, näiden palvelujen ja niiden sivustojen 

selaamiseen. Sen jälkeen palveluille on alettu luomaan mobiiliystävällisempiä 

sivustoja, jotka tekevät niiden käyttämisestä helpompaa mobiiliselaimille. 

Seuraava vaihe mobiilisen käytön optimoimisessa on kokonaan oman 
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mobiililaitteille sopivan sovelluksen tarjoaminen, joka hakee ja päivittää dataa 

sosiaaliselta verkkopalvelulta (SNS) ja lähettää sitä myös takaisinpäin palveluun 

(Savla 2009, s. 2). Tällainen sovellus pystyy hyödyntämään mobiililaitteen 

resursseja, kuten GPS-paikannusta, jonka avulla se kykenee ilmoittamaan ja 

päivittämään käyttäjän nykyisin sijainnin, jolloin palveluun voidaan lisätä 

mobiilikohtaista tietoa. Tämän avulla voidaan esim. saada selville onko 

enemmistä palvelun asiakkaista mobiilikäyttäjiä, jolloin palvelun kehitystä 

voidaan ohjata enemmän näiden tarpeiden mukaan.  

 Syy, miksi ihmiset ovat siirtyneet tietokoneiden äärestä myös mobiilipuolelle 

käyttämään sosiaalisen median palveluja, eikä ainoastaan sosiaalisia 

verkkopalveluja, on siinä että erilaiset palvelut ja yhteisöjen jäsenet päivittävät 

jatkuvasti sisältöä tai omaa ”tilaansa”, kuten Facebook statustaan. Mitä tärkeämpi 

yhteisö sen jäsenille on, ja mitä aktiivisempi yhteisö on, sitä enemmän sen jäsenet 

haluavat päästä seuraamaan yhteisön tapahtumia mistä tahansa, milloin tahansa 

(Savla 2009, s. 2). Mobiililaitteiden avulla he voivat olla yhteydessä yhteisöihin ja 

palveluihin jatkuvasti ja ne kulkevat taskussa mukana minne tahansa. 

Eri sovellusten tuomista mobiililaitteisiin tai ns. älypuhelimiin osaltaan hieman 

rajoittaa se, että eri valmistajat käyttäjät puhelimissaan eri käyttöjärjestelmiä. 

Nokia on pitkään käyttänyt puhelimissaan Symbian-käyttöjärjestelmää, jonka on 

sanottu olevan vaikea alusta tuoda uudenlaisia ja uudentyyppisiä sovelluksia. Se 

onkin jo ottanut uusiin puhelimiinsa käyttöalustakseen Linux käyttöjärjestelmää, 

joka on ollut varsinkin tietokonepuolella monien suosiossa avoimuutensa vuoksi. 

Tosin Nokia ei ole vielä Symbianiakaan hylkäämässä vaan on esitellyt väläyksiä 

uudesta Symbian3-käyttöjärjestelmästä. Myös Samsung, Sony Ericsson, Motorola 

ja muut valmistajat ovat käyttäneet puhelimissaan Symbiania, mutta ovat myös 

siirtymässä tai jo siirtyneet uusien käyttöjärjestelmien puoleen. Esimerkiksi 

Samsung, HTC ja Motorola ovat siirtyneet uusissa puhelimissaan käyttämään 

Android-käyttöjärjestelmää, jota voidaan pitää Linux-johdannaisena 

käyttöjärjestelmänä, siksi että se perustuu riisuttuun ja muokattuun Linux-

ytimeen. Se on suunniteltu nimenomaan älypuhelimien käyttötarkoituksiin 

soveltuvaksi.  
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Kuten tietokonepuolella niin mobiilipuolellakin Linux käy kamppailua 

Windowsin kanssa. Windows Mobile -käyttöjärjestelmä löytyy myös esim. juuri 

Samsungin eräistä älypuhelinmalleista ja sitä käyttävät myös esim. HTC ja Sony 

Ericsson. Palm-käyttöjärjestelmien eri versioita löytyy myös mobiililaitteiden 

toiminta-alustana. Kun otetaan vielä mukaan IPhone ja Blackberry, jotka ovat 

samannimisille laitteille kehitetyt omat käyttöjärjestelmät, niin sosiaalisen median 

sovellusten tuominen älypuhelimiin ja muihin laitteisiin ei teknisesti enää ole 

kovinkaan helppoa, ainakaan sellaisten jotka toimisivat kaikissa laitteissa. Siksi 

Internet-pohjaiset ratkaisut, joihin voidaan ottaa yhteys myös älypuhelimien 

avulla, tulevat olemaan toimivin ratkaisu ainakin vielä toistaiseksi. 

Markkinaosuuksissa Symbian hallitsee vielä selvästi markkinoita ja sen osuus oli 

vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä melkein puolet kaikista myydyistä 

puhelemista. RIM:n (Research In Motion) BlackBerry:n ossus oli noin viidennes. 

Markkinaosuudet on kuvattu seuraavassa diagrammissa.  

 

Kuva 1: Mobiilikäyttöjärjestelmien markkinaosuudet kolmannella neljänneksellä 2009 

(Canalys 2010) 
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Google Android 3,5%

Muut (Palm, Linux) 3.2%
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3.3  Sosiaalinen media ja teknilliset tulevaisuuden näkymät 
 

Sosiaalisen median palveluiden käyttäjien kasvava määrä sekä sitä kautta kasvava 

datan määrä ohjaa myös tiedonjakojärjestelmien ja -tekniikan kehitystä. Jatkossa 

tarvitaan älykkäämpiä ja aktiivisempia tiedonjakojärjestelmiä korvaamaan tällä 

hetkellä käytössä olevien SNS-palveluiden rajoittuneisuutta. Uusilta järjestelmiltä 

vaaditaan perustuvaa luokkaa olevia tekniikoita tukemaan paikallisuutta ja 

sosiaalisia suhteita, digitaalisen yhteisön käyttäjienhallintaa, älykästä informaation 

ja tiedon jakoa sekä ontologisiin järjestelmiin perustuvaa sosiaalista 

käyttäjienhallintaa (Kim 2008, s. 632).  

Tietojärjestelmien lisäksi muutokset tulevat varmaankin näkymään myös 

tietoliikenneverkoissa ja niiden kehityksessä. Esimerkiksi sosiaalisen median 

palveluiden siirtyminen käyttämään Peer-To-Peer –verkkoja on jo mahdollista 

(Lee 2008). Nämä palvelut myös osaltaan ohjaajat uusien 

tietoliikennetekniikoiden ja -verkkojen kehitystä omien vaatimustensa suuntaan 

suosionsa takia, vaikka toistaiseksi niiden tekninen vaatimustaso ei olekaan 

kaikkein vaativinta luokkaa.  

Vaikka 3G-verkkojenkin rakentaminen on koko Suomen kattamiseksi vielä 

pahasti kesken, on mm. Sonera jo kaavailemassa Suomeen 4G-verkkoja 2015 

mennessä (Tietokone 2009). 4G tuo mukanaan LTE-tekniikan (Long Term 

Evolution), joka on suoraa jatkoa 3G-tekniikoille. Sillä pysytään käytännössä 

saavuttamaan alkuvaiheessa noin 20 Mbit/s siirtovauhti. Tällaiset 

tietosiirtonopeudet toimivat varsin hyvänä alustana jo vaativillekin sovelluksille, 

saati sitten tämänhetkisille sosiaalisen median sovelluksille ja palveluille. Kattavat 

mobiiliverkot parantavat varsinkin erilaisten videopalvelujen asemaa ja tukevat 

niiden kehitystä myös sosiaalisen median palvelujen puolella, kun enää ei tarvitse 

pelätä ”raskaan” videomateriaalinkaan siirtoa, joka aikaisemmin on saattanut olla 

ongelmana. LTE mahdollistaa jopa HD-tasoisen kuvan reaaliaikaisen siirron 

mobiiliverkoissa.  
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4.  Sosiaalinen verkostoituminen 
 

Sosiaalista verkostoitumista ei ole keksitty Internetin aikakaudella vaan se on ollut 

olemassa ja kauan sitä ennen. Sosiaalinen verkosto tarkoittaa alun perin ihmisten 

välisiä yhteyksiä, jotka yhdessä muodostavat verkon, jossa ihmiset yhdistyvät 

toisiinsa sitä mukaa kun he tapaavat uusia ihmisiä. Verkosto voi syntyä 

ystävyyssuhteiden kautta tai se voi muodostua yhteisen kiinnostuksen kohteen tai 

ajatusten ympärille (Coyle 2008, s. 13). Tämä verkosto kasvaa aina kun siinä 

olevat ihmiset eli verkon jäsenet tutustuvat uusiin henkilöihin, jotka tätä kautta 

liittyvät verkostoon. Kyseinen verkostoituminen on perinteisesti tapahtunut 

ihmisten välillä kohtaamalla kasvotusten, mutta nykyään se tapahtuu usein 

sosiaalisen median verkostoitumissivustojen avulla tai muiden tietoteknisten 

sovellusten ja verkkojen kautta. Myös puhuttaessa, sosiaalinen verkostoituminen 

ja varsinkin sen englanninkielinen termi, social networking, yhdistetään vahvasti 

juuri aikaisemmin esiteltyyn samannimiseen sosiaalisen median tyyppiin. 

Kyseisen tyypin rooli onkin kasvanut varsin suureksi ihmisten sosiaalisten 

verkostojen muodostamisessa, ainakin jos verkoston mittarina pidetään vain 

ystävien ja tuttavien lukumääriä eikä keskitytä niinkään keskinäisten suhteiden 

laatuun. Esimerkiksi pelkästään yhteisö- ja verkostoitumispalvelu Facebook 

saavutti 100 miljoonaa uutta käyttäjää alle yhdeksässä kuukaudessa (Schroeder 

2009). 

Sosiaalisen verkoston muodostaminen onkin nykyään paljon helpompaa kuin 

ennen. Tosin näiden verkossa syntyneiden ystävyys- ja muiden suhteiden laatua 

on toisinaan vielä epäilty ja vielä 2000-luvun alkupuolella esim. sähköpostia 

pidettiin sosiaalisen suhteen ylläpitämisen ja kehittymisen kannalta vähemmän 

arvokkaana kuin kasvokkain tapaamista tai puhelinsoittoa (Cummings 2002). 

Nykyään erilaisten sosiaalisen verkoston muodostamiseen käytettävien palvelujen 

ja keinojen parantuminen ja yleistyminen on kuitenkin muuttanut mielipiteitä ja 

verkostoituminen tapahtuu yhä enemmän näiden palvelujen kautta. Pitääkö näitä 

suhteita luotettavina saattaakin riippua siitä, miten kyseinen henkilö ylipäänsä 

suhtautuu siihen, voiko Internetin kautta muodostaa minkäänlaisia luotettavia 

ystävyys- tai ihmissuhteita (Silvennoinen 2008, s. 47). Monesti nämä palvelut 
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toimivat myös jatkumona tosielämän suhteille, jolloin siis tosielämässä 

muodostettuja sosiaalisia suhteita ylläpidetään verkkopalvelujen avulla ja 

päinvastoin (Ellison 2007). Aina ei ole siis kyse pelkästään vertailusta, vaan ne 

voivat myös täydentää toisiaan. On myös todettu, että esim. Facebookia käytetään 

myös ylläpitämään suhteita ihmisiin, jotka ovat aikaisemmin olleet läheisiä, kuten 

entisiin luokkatovereihin tai ystäviin, jotka ovat maantieteellisesti muuttaneet 

jonnekin muualle (Ellison 2007). Verkossa tapahtuva sosiaalinen verkottuminen 

ja suhteiden solmiminen ei kuitenkaan vielä toistaiseksi pystynyt korvaamaan 

fyysisesti tapahtuvaa moniaistillista kokemusta, joka tapahtuu kohtaamalla 

ihmisiä kasvotusten ja viettämällä aikaa toisten seurassa. Nämä fyysiset tavat 

sanelevat sen, miten henkilön todellinen ystävistä ja tuttavista koostu sosiaalinen 

verkosto muodostuu ja kasvaa (Coyle 2008, s. 16) 

 

4.1  Verkostoituminen opiskelijaelämässä 
 

Verkostoituminen ja sosiaalisen verkoston rakentaminen on varsin keskeisessä 

asemassa myös henkilön siirtyessä varsinaiseen opiskelijaelämään eli tämän 

aloittaessa opiskelunsa yliopistossa tai muussa korkeakoulussa. Ensimmäiset 

sosiaaliset verkot rakentuvat jo tätä ennen peruskoulussa ja toisen asteen 

opiskelun aikana, mutta usein katsotaan että henkilön todellinen sosiaalinen 

verkosto rakentuu suuremmalti varsinaisesti tässä vaiheessa, kun henkilö on 

varhaisessa aikuisiässä eli n. 20-vuotias. Syy tähän on, että ihminen on yleensä 

tässä vaiheessa kehittynyt siihen vaiheeseen, että tuntee jo suhteellisen hyvin 

itsensä ja kykenee muodostamaan ihmissuhteita tietoisesti ja taitojensa mukaan. 

Toiseksi syyksi voidaan katsoa, että tässä vaiheessa sosiaalinen verkosto saattaa 

muuttua hyvinkin paljon, jos henkilö esim. aloittaa opiskelun uudella 

paikkakunnalla, jossa hänellä ei ole entuudestaan tuttuja ihmisiä. Voidaan myös 

ajatella, että tällöin usein tapahtuu myös varsinainen irtiotto tutusta kotipiiristä ja 

muutetaan pois vanhempien katon alta (Budny 2006, s. 27, Mayer 2007, s. 2, Van 

Duijn 2003, s. 155-156). Näillä muutoksen jälkeen saaduilla uusilla tuttavuuksilla 

voi olla myös opiskelun myötä ammatillisesti samat kiinnostuksen kohteet ja 
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näistä ihmisistä voi tulla myöhemmin työelämässä kollegoja jne. ja siksi he myös 

saattavat paremmin pysyä henkilön sosiaalisessa verkostossa.  

Vielä noin kymmenen vuotta sitten, yliopistoelämän verkottuminen alkoi uusilla 

opiskelijoilla vasta opiskelijoiden tultua fuksiviikoille eli uusien opiskelijoiden 

perehdytysviikoille, jolloin he tutustuivat oppilaitokseen ja sen tavoille. Näillä 

viikoilla oppilaat jaetaan ryhmiin suuntautumisvaihtoehdon mukaan ja edelleen 

pienenpiin ryhmiin, jolle jokaiselle on määrätty oma tutori eli ns. opintoelämään 

perehdyttäjä, joka toimii myös uusien oppilaiden turvana ongelmatilanteissa ja 

opastajana käytännön asioissa. Tällä tavalla alkoi uusi sosiaalisen verkon 

muodostus. Tätä rakentamista jatkettiin erilaisilla viikolla järjestettävillä 

tilaisuuksilla ja tapahtumilla, joissa paremmin tutustuttiin toisiin uusiin 

opiskelijoihin sekä vanhempaankin yliopistoväkeen. Näin tapahtui myös 

allekirjoittaneen kohdalla aloittaessani opinnot Lappeenrannan teknillisellä 

yliopistolla, joka silloin tunnettiin vielä Lappeenrannan teknillisenä 

korkeakouluna. 

 

Nykyään sosiaalinen media on myös vaikuttanut siihen, että uusien 

ystävyyssuhteiden muodostus saattaa alkaa jo pääsykoetulosten saavuttua uusille 

opiskelijoille. Kun henkilöt saavat tietoonsa tulevat opiskelupaikkansa, he voivat 

perustaa esim. uusille vuosikurssilaisille tarkoitetun Facebook-ryhmän, jota kautta 

sosiaalinen verkosto alkaa jo muodostua. Näiden ryhmän sivujen avulla, uudet 

opiskelijat voivat jo saada tietoa uusista mahdollisista opiskelijatovereistaan, 

asuintovereistaan ja ystävistään (Fedor 2009). Tällaisia ja muiden palvelujen alle 

muodostettuja ryhmiä luodaan myös itse yliopistojen ja muiden oppilaitosten 

taholta nykyään jo Suomessakin (Silius 2009). Tämä mahdollistaa myös fyysisten 

tapaamisten järjestämisen ainakin niiden kesken, jotka asuvat opiskelupaikan 

läheisyydessä. Samantapaisia sivuja voidaan myös käyttää vastaamaan esim. 

opiskelua ja asumista koskeviin kysymyksiin tai jo ennalta uusien asuintovereiden 

etsintään ja seulontaan (Fedor 2009). Näin ollen toisiin tutustuminen voi alkaa jo 

ennen opiskelupaikkakunnalle saapumista. Tämän jälkeen verkostoituminen 

todennäköisesti jatkuu entiseen malliin. Kuinka paljon sosiaalinen media 

vaikuttaa verkostoitumiseen tämän jälkeen on yksi työssä tutkittava asia.  
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4.1.2  Verkostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Sosiaalisen verkon tai ystävä- ja tuttavapiirin muodostuminen on monien 

tekijöiden summa. Lähtökohtana sen muodostumiseen vaikuttaa henkilö itse ja 

hänen luonteensa. Ulospäin suuntautuneet ja avoimet ihmiset kasvattavat 

verkostojaan helpommin ja nopeammin kuin hiljaisemmat ja varautuneet henkilöt. 

Opiskelun velvoittamien ryhmätyöprojektien kautta, näidenkin henkilöiden 

verkosto opiskelijoiden keskuudessa kasvaa ainakin hiukan, vaikka he muuten 

pysyisivät erossa verkostoitumista edesauttavista tapahtumista.  

Yleisesti ajatellaan myös, että sinällään jo opiskelijan suuntautumisvaihtoehto 

kertoo lähtökohtaisesti tämän luonteesta ja sosiaalisuudesta. 

Stereotypianomaisesti on oletettu, että esim. tuotantotaloutta ja kauppatiedettä 

opiskelemaan tulevat oppilaat ovat tavallisesti sosiaalisesti aktiivisempia ja 

halukkaampia kasvattamaan kontaktipiiriään kuin kone- tai tietotekniikan 

opiskelijat, jotka ovat varautuneempia ja viihtyvät paremmin tietokoneiden 

ääressä kuin kahvilla ystäviensä kanssa. Tällaiset johtopäätökset eivät kuitenkaan 

todellisuudessa pidä kokonaan paikkaansa ja kaikissa suuntautumisvaihtoehtojen 

opiskelijaryhmissä esiintyy erityyppisiä henkilöitä. Kun esim. Lappeenrannan 

teknillisessä yliopistossa on opiskelijoita edellä mainittujen tiedekuntien lisäksi 

myös emergia-, kemian-, sähkö- ja ympäristötekniikan sekä matematiikan ja 

fysiikan tiedekunnista, on henkilöiden yleinen kategorioiminen jo vaikeaa.  

Sosiaalinen media saattaa sinänsä muuttaa jo tätäkin oletusta. Jos sosiaalinen 

verkostoituminen tapahtuu nykyään enimmäkseen verkossa sosiaalisten 

verkostopalveluiden sivuilla, niin etulyöntiasemassa ovatkin kokeneet, 

tietokoneiden kanssa paljon aikaansa viettävät henkilöt, jotka ovat jo aiemmin 

rakentaneet tuttavapiiriään nykyisiä palveluja edeltävillä tietoverkkojen välisillä 

mekanismeilla ja palveluilla, kuten erilaisilla sähköisillä keskustelufoorumeilla ja 

keskustelu- eli ns. chat-palveluilla. Tietokoneita toistaiseksi välttäneet tai niiden 

parissa niukalti aikaa käyttävät henkilöt joutuvat puolestaan opettelemaan 

luomaan sosiaalista verkostoa myös tietoverkkojen mahdollistamien sosiaalisen 
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median palvelujen kautta ja tutustumaan näiden tapoihin ja käytäntöihin. Palvelut, 

kuten Facebook, on kuitenkin suunniteltu ja tehty sellaiseksi, että niitä osaa 

melkein kuka tahansa käyttää ja aloittamiskynnys on laskettu varsin alas. Näin 

ollen eroa ei tietokoneiden aktiivikäyttäjienkään eduksi varsinaisesti synny ja tällä 

hetkellä opiskelemaan lähtevä ja varsinkin tuleva sukupolvi on jo pienestä pitäen 

tottunut tietokoneiden ja erilaisten kommunikointilaitteiden jatkuvaan läsnäoloon 

(Jayson 2010).  

Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden sosiaalisen verkoston kehittymiseen 

vaikuttaa myös heidän asuinpaikkansa. Washingtonin yliopistossa suoritetussa 

uusien insinööriopiskelijoiden tutkimuksessa kävi ilmi, että opiskelijoiden 

sosiaalinen verkosto kehittyi pääasiallisesti asuinpaikan ympärille, asuivatpa he 

sitten tietyn saman pääaineen opiskelijoille tarkoitetussa asuntolassa, yleisissä 

asuntoloissa tai yliopistoalueen ulkopuolella (Brown 2007, s. 11). Yleisissä 

asuntoloissa ja yliopiston ulkopuolella asuvat opiskelijat eivät tunteneet toisia 

insinööriopiskelijoita ennen kuin lukukauden lopussa vaikka kävivätkin samoilla 

luennoilla, mutta lähes sama tulos saatiin myös saman pääaineen asuntolan 

opiskelijoilta, jotka tapasivat muita insinöörioppilaita vain asuntolassa. 

Sosiaalinen verkosto rakentui siis lähinnä samoissa asuinpaikoissa olevien 

ihmisten ympärille, kun henkilöt ystävystyivät näiden kanssa. Tätä ystävien ja 

edelleen näiden ystävien kautta tapahtuvaa sosiaalisen verkostoitumisen roolia 

yliopistomaailmassa korostaa myös suurempi toinen tutkimus (Mayer 2007, s. 

35). Vaikka esim. Yhdysvaltojen opiskelija-asuntolat poikkeavat jonkin verran 

suomalaisien opiskelijoiden soluasunnoista, voidaan silti ajatella, että uudet 

opiskelijat tutustuvat ensiksi samoissa soluasunnoissa asuviin henkilöihin.  

Opiskelijan motivaatio verkostoitua ja osallistuminen erilaiseen järjestö- ja 

harrastustoimintaan edesauttaa myös sosiaalisen verkoston kasvamista. Ottamalla 

osaa itseään kiinnostaviin asioihin tai harrastuksiin mahdollisuuksien mukaan, 

henkilö löytää vielä enemmän samanmielisiä ja samoista asioista kiinnostuneita 

henkilöitä. Tällainen osallistuminen myös edesauttaa sosiaalisten suhteiden ja 

verkoston kehitystä. 

Hyvistä verkostoitumistaidoista ja verkostoista on hyötyä myös opiskelujen 

edetessä ja siinä vaiheessa kun opiskelija käy etsimään harjoittelu- ja työpaikkaa. 
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Luotujen kontaktien kautta henkilö voi saada paremmin tietoa tarjolla olevista 

työmahdollisuuksista ja saattaa päästä paremmin työelämään, jos tämän 

kontaktiverkosto ulottuu jonkin yrityksen organisaatioon tai henkilöstöön. Monet 

yritykset esim. kysyvät jo hakulomakkeissaan mahdollisista hakijan tuntijan 

henkilöistä yrityksessä ja pystyvät näin tiedustelemaan ehkä lisää informaatiota 

hakevista henkilöistä. Vaikka varsinainen työhönotto perustuukin hakijan 

hakemukseen, haastatteluun ja tämän kykyihin toimia haettavissa työtehtävissä, ei 

suosituksistakaan ole haittaa.  

Sosiaalinen median vaikutukset näkyvät myös työnhakuprosessissa. Työnantajat 

tarkastavat nykyään usein myös hakijoidensa tietoja Internetistä ja löytävät tätä 

kautta myös esimerkiksi näiden sosiaalisiin verkostopalveluihin luomat profiilit, 

kuten Facebook-profiilin. Löytämiensä tietojen perusteella työnantaja voi myös 

osittain muodostaa kuvan hakijasta ja siitä, onko tämä sopiva henkilö yrityksen 

käyttöön.  

On olemassa tapauksia, jossa työnantaja on jopa erottanut työntekijän tämän 

yritystä mustamaalaavan kommenttien perusteella tai pelkästään siitä syystä, että 

henkilö on käyttänyt verkostopalveluja työaikana (Mansikka 2009, Ostrow 2009). 

Tämä on ollut varsinkin nuorten työntekijöiden ongelmana, jotka eivät ole 

ymmärtäneet että ihan kaikkea ei voi edes sanoa edes sosiaalisessa mediassa. 

Toisaalta kuitenkin palvelut, kuten LinkedIn, ovat parantaneet osaltaan sosiaalisia 

verkostoja myös työnhaussa ja mahdollistavat tehokkaamman työnhaun sekä työn 

tekijöiden että työnantajien puolelta.  
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5.  Sosiaalinen media opiskelijoiden käytössä 
 

Sosiaalinen media on suuressa suosiossa yliopisto-opiskelijoiden käytössä. 

Suosituin yksittäinen sosiaalinen media on Facebook. Tämä alun perin Harwardin 

yliopistossa syntynyt ja sittemmin koko maailmalle levinnyt palvelu (Boyd 2007, 

Phillips 2007), on saavuttanut suuren suosion opiskelijoiden elämässä. Varsinkin 

Yhdysvalloissa, jossa Facebookin käyttäjiä on eniten, myös korkeakoulukäyttäjiä 

on paljon. Joidenkin yliopistojen kyselyjen mukaan, Facebook-tilin saattaa 

omistaa peräti 94% opiskelijoista (Ellison 2007). Yleisestikin voidaan sanoa, että 

Facebook-profiili löytyy ainakin yli puolella opiskelijoista Yhdysvalloissa.  

Suomessakin Facebook:in käyttäjiä on arviolta 600 000 – 1 000 000 (Tikkanen 

2009). Varsinaista tarkkaa rekisteriä ei ole. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto-

opiskelijoita Suomessa on n. 300 000 (Tilastokeskus 2010). Arviolta voidaan 

olettaa, että Suomessakin Facebookia käyttäviä korkeakoulu- ja yliopisto-

opiskelijoita on noin 100 000. Sen ja muiden sosiaalisen median palveluiden 

suosio lienee siis suurta myös suomalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Tämä on 

yksi työssäni tarkasteltavista teemoista. 

Toisin kun voisi ehkä luulla, sosiaalisen median käytöllä ei näytä olevan 

korrelaatiota hyviin tai huonoihin arvosanoihin. New Hampshiren yliopiston 

tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella, ei sosiaalisen median palvelujen 

paljolla tai vähäisellä käyttämisellä ole vaikutusta opiskelijoiden arvosanoihin 

(Martin 2009). Vaikutusta ei myöskään ollut sillä, mitä verkostoitumispalveluja 

käytettiin. Eniten päivittäisiä käyttäjiä oli tutkimuksen perusteella Facebookilla, 

jota päivittäin käytti 96% opiskelijoista. Tosin päinvastaisiakin tuloksia 

Facebookin vaikutuksista huonoihin arvosanoihin on tutkimuksissa saatu 

(Chowdhry 2009). Suurin osa opiskelijoista käytti sosiaalisen median palveluita 

sosiaalisiin ja viihdetarkoituksiin. Reilu neljännes käytti palveluja 

opiskelutarkoituksiin ja 16% ammatillisiin tarkoituksiin (Martin 2009, s. 2).  

Georgetownin yliopiston tutkimuksen tulokset antavat myös samansuuntaisia 

tuloksia opiskelijoiden ajankäytöstä Facebookin parissa (Pempek 2009). Suuri 

enemmistö käytti Facebookia kommunikoidakseen ystäviensä kanssa, varsinkin 
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niiden jotka eivät olleet kampusalueella. Varsinkin nuoremmat ensimmäisen 

vuoden opiskelijat pysyäkseen yhteydessä ystäviinsä, jotka eivät olleet 

yliopistossa, kuten lukioaikaisiin tai kotikaupunkinsa ystäviin. Muita syitä 

käytölle olivat hauskan pitäminen, ottaminen hieman taukoa töistä sekä tylsyyttä 

vastaan taisteleminen, jotka voidaan siis lukea viihdekäytöksi. Uusien ystävien tai 

opiskelutehtäviin avun etsiminen sen sijaan eivät juurikaan olleet syitä, jotka 

olisivat saaneet tutkimuksessa kannatusta (Pempek 2009).  

Sosiaalisen median käyttötarkoituksia on tutkittu myös esim. suomalaisten 

datanomiopiskelijoiden osalta, joiden ikäjakauma ulottui välille 16 - 25 vuotta 

(Hiltunen 2009, s. 52). Opiskelijoista 87% käytti sosiaalisen median palveluita 

kavereiden kanssa viestintään. Vapaa-ajan viettoon palveluita opiskelijoista käytti 

82% ja opiskeluun 62%. Palveluita käytettiin myös asioiden hoitamiseen 41%, 

työn tekemiseen 29% sekä johonkin muuhun 7% (Hiltunen 2009, s. 65-66). 

Käyttötarkoitukset näyttävät siis olevan jokseenkin samanlaisia eri maiden 

opiskelijoiden keskuudessa näiden tutkimusten perusteella.  
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6  Tutkimus yliopisto-opiskelijoiden sosiaalinen median 

käytöstä 
 

Sosiaalisen median käyttöä haluttiin tutkia myös Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Haluttiin selvittää käyttävätkö opiskelijat 

yleisimpiä sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia ja kuinka paljon he niitä 

käyttävät. Lisäksi tutkittiin myös opiskelijoiden verkostoitumistapoja ja 

sosiaalisen median merkitystä myös tässä yhteydessä. Haluttiin myös tietää 

minkälaisia yleisiä mielikuvia opiskelijoilla on eri koulutusohjelmien 

opiskelijoista.  

 

6.1  Tutkimuksen suoritustapa 
 

Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena (Hirsjärvi 2009, s. 193), joka oli tällä 

kertaa paras ja kätevin tapa sen suorittamiseen. Sen etuna olivat nopea aikataulu 

sekä vähäiset kustannukset, kuten yleensäkin kyselyjen kohdalla (Hirsjärvi 2009, 

s. 195) sekä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa käytössä oleva Webropol-

työkalu kyselyjen rakentamiseen, niiden julkaisemiseen sekä tulosten 

monipuoliseen suodattamiseen ja tarkasteluun. Työkalun avulla kyselyä voitiin 

levittää jakamalla kyselyn web-linkkiä opiskelijoille ja vastaukset olivat 

välittömästi tarkasteltavissa kun opiskelijat olivat siihen Internetin välityksellä 

vastanneet.  

Kyselyissä on myös tietyt haittapuolensa (Hirsjärvi 2009, s. 195), kuten että sitä 

pidetään jokseenkin pinnallisena ja vaatimattomana tutkimusmuotona. 

Haittapuolina voidaan pitää myös, että on vaikea arvioida vastaajien 

suhtautumista kyselyyn, heidän kykyjään ymmärtää kysymykset oikein sekä tietää 

kuinka hyvin he ovat perehtyneet kyseltäviin asioihin. Joissain tapauksissa myös 

vastaajakato voi olla ongelma. Haittapuolia pyrittiin välttämään tekemällä kyselyn 

kysymyksistä varsin selviä ja helposti ymmärrettäviä sekä tiedottamalla kyselyn 

tarkoituksesta kyselylinkin yhteydessä lähetetyn saatekirjeen muodossa.  
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Kyselyn laadinnassa pyrittiin noudattamaan tutkimuseettisiä vaatimuksia ja muita 

hyviä menettely tapoja (Hirsjärvi 2009, s. 23). Kysely suoritettiin 

anonyymikyselynä. Kysely voidaan tarvittaessa tehdä uudelleen, joten se on 

reliaabeli ja kysymykset on laadittu niin, että vastauksilla saadaan mitattua 

haluttuja asioita, siis se on myös validi (Hirsjärvi 2009, s. 231). Sitä voidaan myös 

pitää kvantitatiivisena tutkimuksena, sillä se täyttää monet kyseisen 

tutkimustyypin tunnusmerkeistä (Hirsjärvi 2009, s. 139-140).    

Kyselystä tiedotettiin opiskelijoilla Lappeenrannan teknillisen yliopiston kiltojen 

tieodottajien kautta. Killat ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka ajavat 

osastonsa opiskelijoiden asioita ja järjestävät näille toimintaa. Jokaisella 

koulutusohjelmalla on oma kiltansa. Lähetin Lappeenrannan teknillisen 

ylioppilaskunnan tiedottajalla tiedon kyselytutkimuksesta, joka puolestaan lähetti 

sen eteenpäin killan tiedottajille. Tiedottajat lähettivät sen eteenpäin opiskelijoille 

vastattavaksi.  

 

6.2  Kyselyn rakenne 
 

Kysely koostui neljästä aihepiiristä ja se jaoteltiin näin myös neljälle eri sivulle. 

Kyselyn aihepiirit olivat: 

1. Taustatiedot ja teknologian käyttö 

2. Sosiaalisen median käyttö 

3. Verkostoituminen ja sosiaalinen media 

4. Stereotypiat 

Ensimmäisessä osiossa kysyttiin opiskelijoiden taustatietoja ja teknologian 

käyttötapoja. Taustatiedoista haluttiin tietää opiskelijoiden koulutusohjelma, 

vuosikurssi, ikä ja sukupuoli. Ikä oli jaoteltu muutaman vuoden käsittäviin 

ikäryhmiin kahdeksastatoista vuodesta ylöspäin yli 34-vuotiaisiin asti. 

Teknologian käytön osalta kysyttiin päivittäisistä käyttöajoista tietokoneen ja 

matkapuhelimen parissa. Näin pyrittiin saamaan tietoa vastaajien taustoista ja 

suhtautumisesta arkikäytössä oleviin teknologisiin laitteisiin.  
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Sosiaalisen median käytön osiossa tiedusteltiin miten tunnettuja eri sosiaalisen 

median palvelut ja sovellukset ovat opiskelijoille. Palvelut esiteltiin luettelona, 

joista opiskelijoiden tuli valita ne, mitä he olivat käyttäneet, mihin he olivat 

luoneet sisältöä ja mitä he käyttävät eniten. Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin 

ajan käyttöä näiden palvelujen tasolla päivittäin ja viikon aikana. Osiossa 

kysyttiin myös palveluiden käyttötarkoitusta ja sitä tapahtuiko käyttö tietokoneella 

vai matkapuhelimella. Osion viimeiset kysymykset koskivat Facebookia, jonka 

osalta haluttiin tietää omistivatko vastaajat Facebook-tilin ja kuinka paljon aikaa 

he päivittäin käyttävät sen parissa. Osion kokonaisuuden avulla pyrittiin saamaan 

selville sosiaalisen median käyttöä ja käyttötarkoitusta koskevia asioita.  

Kyselyn kolmannen osion kysymykset koskivat verkostoitumista ja sosiaalisen 

median roolia sen yhteydessä. Kyselyssä esiteltiin eri tapoja, jota kautta 

opiskelijat ovat voineet verkostoitua ja tutustua toisiin opiskelijoihin ja heidän piti 

valita niistä ne vaihtoehdot, jota kautta verkostoituminen oli tapahtunut. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös, oliko verkostoituminen alkanut jo ennen opiskelun 

alkua. Tämän jälkeen kysymykset koskivat yhteydenpitotapoja verkoston välillä. 

Kyselyssä esiteltiin yhteydenpitotapoja, joista opiskelijat valitsivat ne 

vaihtoehdot, joita käyttivät. Vaihtoehtoihin oli sisällytetty myös sosiaalisen 

median palvelut yhtenä vaihtoehtona. Yhteydenpitotapoja tiedusteltiin sekä 

opiskelijaystävien välillä että vanhojen ystävien välillä, jotka esim. asuvat 

nykyään eri paikkakunnilla. Osion loput kysymykset koskivat verkoston 

muodostumista. Opiskelijoilta kysyttiin keitä heidän sosiaaliseen verkostoonsa 

kuuluu ja miten se on muodostunut. Muodostumista koskevaan kysymykseen 

heillä oli mahdollisuus antaa pitempisanainen vastaus tyhjään tekstitilaan. Osion 

kysymyksillä pyrittiin saamaan tietoa siitä, miten opiskelijat verkostoituvat ja 

miten he pitävät yhteyttä verkostoonsa. 

Viimeisessä osiossa kyseltiin opiskelijoiden mielikuvia ja stereotypioita eri 

koulutusohjelmien tyypillisestä opiskelijasta. Heidän tuli kuvata 

koulutusohjelmien opiskelijoiden tyypillisiä luonteenpiirteitä ja muita sisäisiä tai 

ulkoisia ominaisuuksia, jos heidän mielestään sellaisia oli olemassa. Kunkin 

koulutusohjelman kohdalla oli mahdollisuus antaa kuvauksellinen vastaus tyhjään 

tekstitilaan.  
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Kaikkiaan kohtia kyselyssä oli 37, joista suurin osa vaihtoehdollisia tai ”joko tai” 

valintoja. Loput kohdista olivat vapaita kenttiä, joihin siis pystyi antamaan 

omasanaisia vastauksia. Suurin osa vaihtoehdollisista kohdista oli vastauksellisesti 

pakollisia, omasanaiset kohdat vapaaehtoisia. Kyselyn kysymykset oli yritetty 

rakentaa niin, että niistä saataisiin vertailukelpoisia tuloksia lähteinä käytettyihin 

tutkimuksiin ja teorioihin, mutta samalla haluttiin myös kerätä tietoa ja luoda 

täysin omaleimainen tutkimus käsiteltävistä asioista. Kysymykset löytyvät 

liitteestä 1. 

 

6.3  Tutkimuksen tulokset 
 

6.3.1  Taustatiedot ja teknologian käyttö 

 

Kyselyyn osallistui 82 opiskelijaa, joka sinänsä ei ole järin merkittävä osuus 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoista, mutta otosta voidaan pitää 

kuitenkin tarpeeksi suurena kyselyn tulosten uskottavuuden kannalta. Syitä, miksi 

kyselyyn ei tullut enempää vastauksia, voidaan etsiä tiedotuksesta, opiskelijoiden 

aktiivisuudesta, yhteishengestä jne., mutta hyvä että kyselyyn saatiin silti 

tämänkin verran vastauksia. Vastauksia tuli kaikkien koulutusohjelmien 

opiskelijoilta, joista ahkerimpia vastaajia olivat energiantekniikan ja 

ympäristötekniikan opiskelijat, jotka yhdessä muodostivat lähes puolet kyselyyn 

vastanneista henkilöistä. Kuvassa 14 on esitetty kyselyyn vastanneiden 

opiskelijoiden koulutusohjelmien prosenttijakauma ja lukumäärät.   
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Koulutusohjelma? 

 

Kuva 14: Koulutusohjelmien jakauma (webropol) 

Eri vuosikurssien osalta eniten vastaajia tuli ensimmäisen vuosikurssin 

opiskelijoilta. Muiltakin vuosikursseilta vastauksia tuli kuitenkin tasaisesti, mikä 

oli hyvä asiaa tutkimuksen kannalta. Myös vastaajien ikä vaihteli 18 – yli 34-

vuotiaiden välillä, joista suurimmat vastaajamäärät sijoittuivat 21 – 26-vuotiaiden 

ikäryhmiin. Laaja ikäjakaumakin parantaa kyseisen tutkimuksen otosta sen 

uskottavuuden kannalta. Kyselyn sukupuolijakauma noudattaa suurin piirtein 

koko LTY:n sukupuolijakaumaa eli 67% opiskelijoista on miehiä ja 33% naisia. 

Kyselyn vuosikurssi-, ikä-, ja sukupuolijakaumat on esitelty kuvissa 15, 16 ja 17. 

Vuosikurssi? 

 

Kuva 15: Vuosikurssijakauma (webropol) 

 
Ikä? 

 

Kuva 16: Ikäjakauma (webropol) 
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Sukupuoli? 

 

Kuva 17: Sukupuolijakauma (webropol) 

 

Teknologian käytön osalta opiskelijat osoittautuivat melko ahkeriksi tietokoneen 

käyttäjiksi. Vastaajista 44% käytti päivittäin tietokonetta  4 - 6 tuntia ja enemmän 

kuin 6 tuntia peräti 27%. Tämä kertoo siitä, että tietokoneet ovat osa 

opiskelijoiden arkipäivää ja niitä käytetään päivittäin muuhunkin kuin sähköpostin 

lukemiseen. Osa päivittäisestä käytöstä selittyy tietenkin jo sillä, että suuri osa 

opiskelusta ja opiskeluun liittyvistä töistä tehdään tietokoneiden avulla. Ahkera 

käyttö takaa myös suotuisat lähtökohdat sosiaalisen median palveluiden käytölle. 

Vastaajien matkapuhelinten ja mobiililaitteiden käyttö oli vähäisempää. 

Vastaajista 93% käytti päivittäin matkapuhelinta tai mobiililaitetta korkeintaan 

tunnin verran. Yli neljää tuntia tai enemmän matkapuhelinta ei päivittäin 

käyttänyt kukaan. Tämä suhteellinen vähäinen käytön perusteella voidaan siis 

alustavasti jo olettaa, että sosiaalinen media ei ole toistaiseksi lyönyt läpi 

mobiilipuolella. Teknologian käytön aikajakaumat näkyvät kuvissa 18 ja 19. 

Kuinka monta tuntia käytät päivittäin tietokonetta? 

 

Kuva 18: Päivittäinen tietokoneen käyttö (webropol) 
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Kuinka monta tuntia käytät päivittäin matkapuhelinta tai mobiililaitetta? 

 

Kuva 19: Päivittäinen matkapuhelimen tai mobiililaitteen käyttö (webropol) 

 

6.3.2  Sosiaalisen median käyttö 

 

Sosiaalisen median palvelut ja sovellukset osoittautuivat olevan opiskelijoille 

varsin tunnettuja. Kaikki vastaajat olivat käyttäneet joitain luetelluista palveluista, 

joista eniten käyttäjiä löytyi videopalvelu YouTube:lle, jota oli käyttänyt peräti 

98% vastaajista sekä verkkotietokirja Wikipedialle ja muille wikeille, joiden 

käyttäjäksi tunnustautui 96% vastaajista. Seuraavaksi eniten käyttäjiä oli 

keskustelupalstoilla (79%) ja Facebookilla (77%). Blogejakin oli vastaajista 

lukenut lähes puolet. 

Vähiten käyttäjiä oli verkostoitumispalvelu LinkedIn:illä sekä mikroblogaus ja 

yhteisöpalvelu Twitterillä, joista molemmat ylsivät vain reilun 10% 

käyttöosuuksiin. LinkedIn saattaa olla vielä monille palvelu ja opiskelijat eivät 

ehkä koe sitä toistaiseksi vielä itselleen ajankohtaiseksi palveluksi. Twitterin tulos 

kertoo jälleen sen vähäisestä suosiosta suomessa. Sosiaalisen median eri 

palveluiden käyttöä on esitelty kuvassa 20. 
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Oletko käyttänyt seuraavia sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia? 

 

Kuva 20: Sosiaalisen median palvelujen käyttö (webropol) 

Sosiaalisen median palvelujen sisällöntuottajina, opiskelijat eivät olleet kovin 

ahkeria muutamaa palvelua lukuun ottamatta. Sisällöntuottamiseksi laskettiin 

profiilin luonti, omien videoinen tai kuvien lataaminen verkkoon muiden 

nähtäville, blogien kirjoittaminen jne. Eniten sisältöä oli tuotettu Facebook:iin, 

johon esim. profiilin oli luonut 72%. Keskustelupalstoille mielipiteitään oli 

kirjoittanut 49% vastaajista. Videoita YouTubeen oli ladannut 24% vastanneista ja 

blogia kirjoittanut 22% opiskelijoista. Profiilia twitterissä oli vain muutamalla ja 

omaa podcastia ei ollut kellään. Voidaan siis päätellä, että opiskelijat tuottavat 

melko vähän sisältöä palveluihin vaikka niitä käyttäisivätkin, Facebookia lukuun 

ottamatta. Eri palveluiden sisällön tuotannon jakautuminen näkyy kuvassa 21.  

  



49 
 

Oletko tuottanut sisältöä seuraaviin sosiaalisen median palveluihin ja 
sovelluksiin? 

 

Kuva 21: Sosiaalisen median palvelujen sisällöntuotanto (webropol) 

Opiskelijoilta pyydettiin myös valitsemaan luetelluista palveluista se, jota he 

käyttivät eniten. Vastaajien eniten käyttämä palvelu oli Facebook, jonka valitsi 

52% opiskelijoista. Keskustelupalstat valitsi 23% vastaajista ja YouTuben 16% 

vastaajista. Wikit ja Wikipedian valitsi 7% vastaajista ja yksi innokas blogaajakin 

löytyi. Muita palveluja ei kukaan käyttänyt eniten.  

Ajankäytön osalta opiskelijat osoittautuivat aika maltillisiksi sosiaalisen median 

käyttäjiksi. Päivittäin sosiaalisen median palveluja käytti korkeintaan noin tunnin 

70% vastaajista ja 2 -3 tuntia 26 %. Kyselyssä löytyi kuitenkin myös muutama 

käyttäjä, jotka käyttivät palveluja 4 - 6 tuntia tai jopa enemmän kuin 6 tuntia. 

Viikoittaisen käytön osalta palvelujen käyttöprosentit tukivat päivittäisiä 

käyttötottumuksia. Viikoittain palveluja käytti korkeintaan 6 tuntia 42% 

vastaajista ja 6-10 tuntia 35% vastaajista. Enemmän kuin 16 tuntia palveluja käytti 

viikoittain 7% vastaajista. Päivittäinen ja viikoittainen käyttö näkyvät kuvissa 22 

ja 23.  

Kuinka paljon käytät päivittäin sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia? 

 

Kuva 22: Sosiaalisen median päivittäinen käyttö (webropol) 
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Kuinka paljon viikoittain käytät sosiaalisen median palveluja? 

 

Kuva 23: Sosiaalisen median viikoittainen käyttö (webropol) 

 

Sosiaalisen median käyttötarkoituksista saadut tulokset olivat hyvin samantapaisia 

muiden aiheesta tehtyjen tutkimusten kanssa. Lappeenrannat teknillisen yliopiston 

opiskelijat käyttävät sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia enimmäkseen 

vapaa-aika ja viihdekäyttöön sekä ystävien kanssa viestintään ja kommunikointiin 

sekä opiskeluun. Vapaa-aika ja viihdekäyttöön palveluja käytti 85% vastaajista ja 

ystävien kanssa viestintään ja kommunikointiin 78% vastanneista. Opiskeluun ja 

sen avuksi palveluja käyttivät myös yli puolet opiskelijoista. Viidennes käytti 

palveluja myös johonkin muuhun käyttötarkoitukseen kuin niihin mitä oli lueteltu. 

Muutama prosentti opiskelijoista löysi myös palveluille ammatillista käyttöä. 

Käyttötarkoitusten jakauma on esitetty kuvassa 24. Kysyttäessä mihin 

tarkoitukseen opiskelijat käyttivät palveluja eniten, jakaantuivat vastaukset 

suurimmalta osalta viihdekäytön ja ystävien kanssa kommunikoinnin välille (kuva 

25). 

Mihin tarkoitukseen käytät sosiaalisen median palveluja ja sovelluksia? 

 

Kuva 24: Sosiaalisen median palvelujen käyttötarkoitus (webropol) 
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Mihin tarkoitukseen käytät sosiaalisen median sovelluksia ja palveluita eniten? 

 

Kuva 25: Sosiaalisen median palvelujen enimmäiskäyttötarkoitus (webropol) 

Kaikki vastanneet opiskelijat olivat käyttäneet sosiaalisen median palveluja 

tietokoneella. Matkapuhelimella toi mobiililaitteella palveluja oli käyttänyt 20% 

vastaajista. Palvelut siis ovat vielä tekemässä tuloaan matkapuhelinpuolella 

vaikka monissa uusissa laitteissa palvelut ovatkin jo usein saatavilla.  

Osion viimeiset kysymykset koskivat verkostoitumispalvelu Facebook:ia, sen 

tiedetyn suosion vuoksi. Opiskelijoilta kysyttiin oliko heillä oma profiili 

palvelussa ja paljonko he käyttivät siellä päivittäin aikaa. Facebook-profiili oli 

74% opiskelijoista ja sitä käytti korkeintaan tunnin 87% kaikista vastaajista (kuvat 

26 ja 27). Useammankin tunnin palvelussa viihtyviä löytyi reilut 10%. 

Suodattamalla tuloksia saatiin myös selville että 86% naispuolisista opiskelijoista 

omisti Facebook-profiilin ja sama suodatus miespuolisten kohdalla antoi profiilin 

omistajiksi 70% vastaajista. Facebook näyttää siis olevan suosittu myös LTY:n 

opiskelijoiden keskuudessa. Tätä todistavat melkein kaikki tästä osiosta saadut 

tulokset.  

Oletko luonut Facebook-profiilin? 

 

Kuva 26: Facebook-profiilin luonti (webropol) 

Kuinka monta tuntia käytät päivittäin Facebook:in parissa? 

 

Kuva 27: Facebook:in käyttö (webropol) 
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6.3.3  Verkostoituminen ja sosiaalinen media 

 

Tulosten perusteella opiskelijoiden verkostoituminen alkaa vasta heidän 

saavuttuaan opiskelupaikkakunnalle. Vastanneista vain 7% oli tutustunut muihin 

opiskelijoihin ennen saapumistaan opiskelupaikkakunnalle saatuaan tietää 

opiskelupaikasta. Näistä yksi oli käyttänyt tutustumiseen sosiaalisen median 

palveluja ja muut olivat tutustuneet opiskelijoihin jotain muuta kautta.  

Opiskelijoiden verkostoituminen näyttää tapahtuvan edelleen erilaisissa 

sosiaalisissa tapahtumissa. Vastaajista 93% oli tutustunut opiskelijoihin 

fuksiviikkojen tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Luennoilla ja opiskelun yhteydessä 

tutustuneita oli 89%, opiskelijatapahtumissa ja illanvietoissa 83%.  Samassa 

asumiskohteessa tutustuneita oli 42% vastaajista. Urheilu- ja muiden harrastusten 

kautta tutustuneita oli 40%, sosiaalisen median palvelujen kautta tutustuneita oli 

vain 13% opiskelijoista. Vastanneista 3% ei ollut tutustunut muihin opiskelijoihin. 

Tutustumiskäytännöt näkyvät kuvassa 28. 

Kuinka olen tutustunut muihin opiskelijoihin? 

 

Kuva 28: Opiskelijoiden tutustuminen (webropol) 

 

Kysymykseen mitä kautta he olivat tutustuneet toisiin opiskelijoihin eniten, 

opiskelijatapahtumissa ja illanvietoissa vastanneita oli 38%. Luennoilla ja 

opiskelun yhteydessä tutustumisen valitsi 35% opiskelijoista ja fuksiviikkojen 
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tapahtumissa ja tilaisuuksissa 20%. Myös harrastusten kautta eniten tavanneita oli 

5% vastaajista.  

Saman asumiskohteen kautta tapahtuva opiskelijoihin tutustuminen jäänee niihin 

muutamaa henkilöön, jotka asuvat samassa soluasunnossa. Amerikkalaisten 

tutkimusten asuntolapohjaista verkostoitumista ei siis näytä tapahtuvan läheskään 

yhtä paljon. Syitä tähän ovat myös asumismuotojen erilaisuuden lisäksi esim. 

monet kulttuuriset seikat. 

Sosiaalisen median palveluillakaan ei näy olevan kovinkaan suurta roolia 

opiskelijoiden verkostoitumisessa vaan moniaistilliset sosiaaliset kokemukset 

näyttävän olevan vielä opiskelijoiden suosiossa.  

Opiskelijat pitävät yhteyttä toisiinsa monin eri tavoin (kuva 29). Suosituin tapa 

pitää yhteyttä oli tavata heidät kasvotusten, jota käytti 81% vastaajista. 

Puhelinsoitoille yhteyttä piti 77% ja tekstiviesteillä 74% opiskelijoista. 

Messengereillä eli erilaisilla pikaviestimillä yhteyttä piti 65% vastanneista ja 

sähköpostilla 61%. Sosiaalisen median palveluidenkin avulla yhteyttä piti 57% 

vastaajista, joka olikin niiden toiseksi suosituin käyttötarkoitus. Myös 

keskusteluohjelma IRC:in välityksellä yhteyttä piti 42% opiskelijoista. Muutama 

piti myös yhteyttä lähettämällä kirjeitä ja kortteja.  

Miten pidät yhteyttä opiskelijaystäviisi? 

 

Kuva 29: Opiskelijoiden yhteydenpitotavat (webropol) 

Kysyttäessä yhtä tapaa millä he mieluiten tapaavat opiskelijaystäviään, 

tapaaminen kasvotusten oli ylitse muiden saamalla taakseen 44% vastaajista. 

Pikaviestimillä ja IRC:ilä yhteyttä piti mieluiten vähän reilut 10% vastaajista. 
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Muut yhteydenpitotavat jäivät 10% tai sen alle. Tapojen jakaumat on esitelty 

kuvassa 30.  

Miten pidät yhteyttä opiskelijaystäviisi mieluiten? 

 

Kuva 30: Opiskelijoiden mieluisimmat yhteydenpitotavat (webropol) 

 

Osiossa kysyttiin myös yhteydenpidosta vanhaan sosiaaliseen verkkoon eli siis 

lukioaikaisiin ja muihin ystäviin, jotka eivät enää asuneet samalla paikkakunnalla. 

Vastanneista 81% piti yhteyttä vanhoihin ystäviin vähemmän kuin ennen. 

Vastaajista 11% piti yhteyttä yhtä paljon kuin ennenkin ja 7% ei pitänyt yhteyttä 

ollenkaan. Yksi vastaaja piti yhteyttä enemmän kuin ennen. 

Myös aikaisempiin ystäviin pidettiin mieluiten yhteyttä kasvotusten jonka valitsi 

yhteydenpitotavaksi 73% opiskelijoista. Täsmälleen saman verran yhteyttä 

pidettiin myös puhelinsoitoilla ja hieman vähemmän tekstiviesteillä (70%). 

Pikaviestimillä yhteyttä piti 62% vastanneista ja sosiaalisen median palveluja 

käyttämällä 56% vastaajista. Sähköpostia käytti yhteydenpitoon 30% vastaajista. 

IRC:in sekä kirjeiden ja korttien välityksellä yhteyttä piti 16 %. Eri tapojen 

jakaumat näkyvät kuvassa 31.  
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Miten pidät yhteyttä aikaisempiin ystäviisi? 

 

Kuva 31: Yhteydenpitotavat aikaisempiin ystäviin (webropol) 

 

Mieluiten aikaisempiin ystäviin pidettiin yhteyttä tapaamalla kasvotusten, jonka 

tavoista valitsi 43% vastaajista. Puhelinsoiton valitsi 18% opiskelijoista. 

Sosiaalisen median palvelujen avulla yhteyttä piit aikaisempiin ystäviin mieluiten 

10% vastanneista. Muut yhteydenpitovaihtoehdot saivat alle 10% osuuksia. 

Mieluisimmat yhteydenpitotavat aikaisempiin ystäviin näkyvät kuvassa 32.  

Kuinka pidät mieluiten yhteyttä aikaisempiin ystäviisi? 

 

Kuva 32: Mieluisimmat yhteydenpitotavat aikaisempiin ystäviin (webropol) 

Opiskelijat pitävät yhteyttä aikaisempiin ystäviinsä monin eri tavoin. Erilaiset 

sähköiset vaihtoehdot, vanhat ja uudet, lienevät kätevin ratkaisu yhteyden pitoon 

välimatkojen vuoksi. Mutta myös aikaisempia ystäviä tavataan mieluiten 

kasvotusten tai soittamalla heille puhelu. Opiskelijat käyttävät mieluiten sellaisia 

vaihtoehtoja, jossa saa toiseen henkilöön muunkin kontaktin kuin tekstimuotoisen 

vastauksen jonkin sähköisen viestimen näytölle.  
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Verkostoitumisen osalta haluttiin myös selvittää miten sosiaalinen verkosto 

muuttuu ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen vai muuttuuko se. Tulosten 

perusteella verkostoituminen jatkuu myös ensimmäisen vuoden jälkeen yli 

puolella opiskelijoista. Kyselyyn vastanneista 38% kertoi ystäväpiirinsä 

kasvaneen hieman ensimmäisen vuoden jälkeen ja 34%:lla vastaajista se oli 

kasvanut huimasti. Ystäväpiiri oli pysynyt samana 14% vastaajista sekä 

pienentynyt myös 14% vastaajista.   

Opiskelijoilta kysyttiin myös miten heidän koko sosiaalinen verkostonsa on 

muodostunut ja keitä siihen kuulun. Vastaajista 93%:lla se koostui opiskelijoista, 

57%:lla harrastusten parissa tavatuista henkilöistä, 52%:lla sukulaisista, 22%:lla 

työkavereista ja 32%:lla joistain muista henkilöistä. Opiskelijoiden sosiaaliseen 

verkostoon kuuluu siis henkilöitä varsin monipuolisesti, joista suurimmalla osalla 

verkostossa on ainakin opiskelijoita. Melkein kolmanneksella verkostoon kuului 

myös muita henkilöitä. Tästä voisi kehittää myös vastaisuuden varalle 

lisäkysymyksen tutkimukseen, että keitä nämä henkilöt sitten ovat. Verkostojen 

muodostavat henkilöryhmät on esitetty kuvassa 33.  

Keistä sosiaaliseen verkostosi koostuu? 

 

Kuva 33: Sosiaalisen verkoston koostumus (webropol) 

 

Sosiaalisen verkon muodostumisesta ja yhteydenpitotavoista kysyttiin myös 

vapaaehtoisella avoimella kysymyksellä. Opiskelijoiden tuli kertoa miten se on 

muodostunut ja miten eri ryhmiin pidettiin yhteyttä. Kysymykseen vastasi 42% 

kyselylomakkeen täyttäneistä ja tulokset tukivat aikaisemmista kysymyksistä 

saatuja tuloksia. Monet opiskelijat olivat tutustuneet toisiin opiskelijoihin 

opiskelujen yhteydessä ja illanvietoissa. Verkosto oli muodostunut myös monilla 

harrastusten tai erilaisten kerhotoiminnan kautta. Töiden yhteydessä oltiin 
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tutustuttu entisiin ja nykyisiin työkavereihin, joihin myös pidettiin vielä yhteyttä. 

Myös sisarukset ja sukulaiset kuuluivat edelleen vastaajien verkostoihin, jotka oli 

tunnettu aina.  

Yhteydenpitotavatkin eri verkoston ryhmiin olivat moninaiset myös vastausten 

perusteella. Samojen harrastusten omaavia henkilöitä tavattiin näiden harrastusten 

parissa. Opiskelijoihin pidettiin yhteyttä opiskelujen yhteydessä ja tapaamalla 

kasvotusten muutenkin. Heihin pidettiin myös yhteyttä puhelimella ja erilaisilla 

sähköisillä viestimillä. Varsinkin IRC ja Facebook olivat vastaajien suosiossa. 

Työkavereihin pidettiin yhteyttä puhelimella tai heitä tavattiin työpaikalla. 

Sukulaisia tavattiin kasvotusten tai heille soiteltiin puhelimella. Aikaisempiakin 

ystäviä käytiin tapaamassa kasvotusten tai heihin pidettiin yhteyttä Facebookin 

kautta. Jotkut lähettelivät myös kirjepostia ja kortteja. Seuraavaan kohtaan on 

kerätty satunnaisesti muutama kysymykseen annettu vastaus. 

”Pääasiassa yhteisen harrastuksen kautta. Yhteyttä pidetään harrastuksen 

tiimoilta erilaisissa tapahtumissa ja illanistujaisissa, sen lisäksi IRC on kovassa 

käytössä.” 

”Verkostooni kuuluu paljon LUT:n opiskelijoita ja ystäviä kotipaikkakunnalta. 

Facebook on yleisin tapa pitää yhteyttä” 

”Lähinnä koulun kautta olen kaikki ystäväni saanut, muutaman myös kesätöiden 

kautta. Näemme kasvotusten, soittelemme ja 

lähettelememme viestejä facebookissa. Harrastusten kautta olen saanut 

lyhytaikaisempia ystäväviä. Sukulaisia tapaan yleensä vain kasvotusten, tai sitten 

soittelemme.” 

”Koululla oman koulutusohjelman opiskelijoista opiskelun parissa ja 

kiltahuoneella, muiden koulutusohjelmien opiskelijoihin olen tutustunut 

enemmänkin illanvietoissa yms. Harrastusten parissa tapaa samoja ihmisiä ja 

välillä uusiakin. En kovin paljoa pidä yhteyttä kaukaisempiin tuttuihin sosiaalisen 

median kautta, lähinnä kasvotusten missä sattuu ketäkin näkemään. Läheisempiin 

kavereihin tulee oltua enemmän yhteydessä sähköisestikin.” 
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”Sisarukset ja serkut valmiiksi hyviä ystäviä, loput ystäväpiiristä pääosin 

opintojen ja harrastusten kautta. Pidän yhteyttä pääosin tapaamalla kasvotusten 

osallistumalla mm. tapahtumiin ja vierailemalla usein kotona sekä ystävien 

paikkakunnilla.” 

Osion lopussa kysyttiin vielä millaisena opiskelijat sosiaalisen median palveluja 

tapana pitää yllä ystävyyssuhteita. Vastanneista 42% piti sosiaalisen median 

palveluja hyvänä, mutta toisaalta varsin kylmänä tapana ystävyyssuhteiden 

ylläpitoon. Opiskelijoista 37% piti sitä hyvänä keinona seurata ystävien 

kuulumisia. Yhtä hyvänä kuin mitä tahansa muutakin sitä piti 16% vastanneista ja 

erittäin huonona tapana 6%. Kukaan ei pitänyt sitä parhaimpana madollisempana 

tapana. Tulokset on esitelty kuvassa 34.  

Millaisena pidät sosiaalisen median palveluja tapana pitää yllä ystävyyssuhteita? 

 

Kuva 34: Sosiaalisen median palvelut ystävyyden ylläpitämiskeinona (webropol) 

Osion tuloksista voidaan yhteenvetona todeta, että sosiaalisen median palvelut ja 

varsinkin Facebook, ovat opiskelijoiden yksi verkostoitumisväline ja 

kommunikointitapa, mutta niitä ei pidetä hyvinä tapoina pitää yllä 

ystävyyssuhteita. Facebook:illa pidetään yhteyttä opiskelijaystäviin, joita tavataan 

muutenkin sekä aikaisempiin ystäviin, joita ei tavata niin usein. Sosiaalisen 

median palvelut häviävät muiden sähköisten välineiden tavoin kasvotusten 

tapaamiselle ja puhelinsoitoille. Opiskelijoiden verkostoituminen tapahtuu moniin 

eri ryhmiin ja yhteyttä pidetään monin eri tavoin. Opiskelijoihin tutustuminen 

jatkuu monilla myös ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. 
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6.3.4  Stereotypiat 

 

Stereotypiaosiossa opiskelijat saivat kertoa mielikuviaan ja luonnehtia eri 

koulutusohjelmien opiskelijoita. Kysymykset olivat vapaaehtoisia. Eri 

koulutusohjelmien opiskelijoita luonnehdittiin 37% – 57%:n välillä. Eniten 

mielikuvia oli kauppatieteiden opiskelijoista. 

Energiatekniikan opiskelijoita pidettiin fiksuina ja tunnollisina opiskelijoina, jotka 

kuitenkin osaavat myös pitää hauskaa. Osa vastaajista piti heitä hiljaisina, osa 

sosiaalisina. Energiatekniikan opiskelijoita pidettiin myös ydinvoimamyönteisinä 

sekä voimaloiden kehittämisestä kiinnostuneina henkilöinä. Osa vastaajista piti 

heitä myös aivan tavallisina ja samanlaisina kuin muitakin opiskelijoita. 

Seuraavassa muutama poiminta vastauksista: 

”Fiksu ja insinööritieteistä kiinnostunut miesopiskelija. Ei kuitenkaan sisäänpäin 

kääntynyt, vaan avoin ja sosiaalinen” 

”Hiljaisia poikia, myös ne muutamat tytöt siellä ovat aika hiljaisia.” 

”Tunnollinen, mutta osaa pitää hauskaa” 

”Ydinenergiasta kiinnostuneita poikia, melko sosiaalisia ja osa matemaattisesti 

lahjakkaita ja hyviä koulussa.” 

 

Kemiantekniikan opiskelija oli monen vastaajan mielikuvan mukaan melko 

hiljainen ja hieman omalaatuinen tyttö, joka viihtyy enimmäkseen 

laboratoriotöidensä parissa. Heitä näkee kyllä erilaisissa tapahtumissa ja 

tilaisuuksissa, mutta he kulkevat paljon omissa piireissään, joissa liikkuu vain 

muita kemiantekniikan opiskelijoita.  

”Pysyvät mieluiten omissa piirteissään. Välillä hieman jänniä persoonia ja 

hajamielisiä professoreita. Myös hieman oudohko huumori. Huom, nämä voivat 

olla myös positiivisia piirteitä ;)” 

”Ihme sisäpiiri niillä, erikoista porukkaa” 
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”Hiljainen ja kiltti naisopiskelija. Viihtyy enimmäkseen oman alansa 

opiskelijoiden keskuudessa.” 

”Vähän (tai toisinaan enemmän) erikoinen tyyppi, joita on joka paikassa, mutta ei 

ikinä tapaa missään” 

 

Konetekniikan opiskelijoita pidettiin kovaäänisinä juhlijoina. Osa vastaajista piti 

heitä rentoina ja sosiaalisina tyyppeinä, joiden kanssa on helppo tulla juttuun. Osa 

puolestaan kuvasi heitä tyhmiksi ja laiskoiksi sekä viinaanmeneviksi. Heitä 

pidettiin myös käytännön ihmisinä ja hyvinä tyyppeinä kaiken kaikkiaan. 

Konetekniikan opiskelijoita näkee myös paljon eri tapahtumissa.  

”Rentoja poikia (ja tyttöjä). Kotelaisten kanssa on helppo olla tilanteessa kuin 

tilanteessa. Hyviä ihmisiä” 

”Käytännön ihmisiä, yleensä aika perusjamppoja ja tytöt on "hyviä jätkiä"” 

”Kotelaiset edustaa hyvin ja useasti monissa tapahtumissa. Kotelaiset bilettää 

kovaa ja korkeelta.” 

”Kaikkein kovin opiskelija juomaan. Tykkää hillua alasti erinäisissä 

tapahtumissa” 

”Kovaäänisiä juoppoja” 

”esteetön, hidasälyinen, laiska” 

 

Sähkötekniikan opiskelijat pysyvät myös vastaajien mielensä omiensa 

keskuudessa. Heitä pidetään myös älykkäinä ja jonkin verran matemaattisesti 

lahjakkaina. Vastaajat pitivät heitä myös tekniikasta kiinnostuneina hauskoina ja 

normaaleina tyyppeinä. Mielipiteet sähkötekniikan opiskelijoista olivat hieman 

erilaisia kaikilla vastaajilla ja varsinaista yhtenäistä linjaa niillä ei ollut. 

”Kyllähän nää aika älykkäitä keskimäärin varmasti ovat” 

”Hmm. Pysyvät myös omissa piireissään, aika näkymättömiä. Peruskansaa..” 
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”Kaikkien vektorien ja numeeristen menetelmien asiantuntija, joka osaa myös 

kolvata.” 

”rempseä ja tahdikas, yltyy keskusteluun ja kehtaa sanoa omankin kantansa.” 

”Toinen Pelle Peloton porukka. Pyörivät paljon omassa jengissä, mutta ovat 

hyvin kekseliästä ja aktiivista porukkaa. Kaikilla on jotain ledi, yms leluja työn 

alla..” 

 

Tietotekniikan opiskelijoita vastaajat pitivät ujoina ja hiljaisina poikina, jotka 

viihtyvät tietokoneidensa parissa, sanalla sanoen nörtteinä. Heitä pidettiin myös 

sosiaalisesti kömpelöinä, mutta he ottavat hyvin muut huomioon. Osa vastaajia 

piti heitä myös hyödyllisenä, että omistaa ainakin yhden tite-kaverin. Nörtti 

stereotypia oli vahva vaikka eräs vastaaja ei ollutkaan tavannut yhtään 

tietotekniikan opiskelijaa, johon kyseinen leima sopisi. 

”Niissä on niitä piiloälykköjä. Jokaisen kannattaisi hankkia ainakin yksi hyvä 

titekaveri, niin elämä olisi paljon helpompaa.” 

”Nörttejä, paljon ujoja ja hiljaisia poikia. Ahdistavia” 

”Nörtti mikä nörtti” 

”Suurin osa nörttimäisiä yksinään viihtyviä koodareita, mutta poikkeuksiakin 

löytyy. Reiluja tyyppejä, jotka ottavat muut hyvin huomioon.” 

”Pitää kovasti koodaamisesta” 

”Näiden kai pitäis olla hieman nörttejä, mutta en ole vielä tavannut yhtään 

nörttileiman ansaitsevaa tite opiskelijaa, joten sanotaan nyt sitten, että ei 

ollenkaan niin nörttejä kuin saattais luulla.” 

 

 

Tuotantotalouden opiskelijat olivat vastaajien mielestä ulospäin suuntautuneita, 

merkkivaatteisiin pukeutuneita, ylimielisiä snobeja, jotka puhuvat paljon, mutta 
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osaaminen ei aina yllä puheiden tasolle. Heitä luonnehdittiin myös 

bisneshenkisiksi ja rahasta kiinnostuneiksi jupeiksi, jotka luulevat olevansa muita 

parempia. Heidän käsitystään tekniikasta myös epäiltiin. Vastaajien mielikuvat 

tuotantotalouden opiskelijoista olivat varsin yhtäläisiä. 

”Aika turhia paskanjauhajia. Puhuvat paljon, mutta vähän asiaa. Kuvittelevat 

itsestään liikaa, ylimielisiä”  

”Smart casual tyyliin pukeutuva miesopiskelija. Vaikuttaa ulospäin fiksummalta 

mitä todellisuudessa on. Useimmiten tarve olla "jotain", mikä näkyy olemuksessa 

yliyrittämisenä ja ns. pikkuaikuismaisuutena.” 

”Trenditietoinen henkilö, jolla on synnynnäinen kyky tuottaa kaavioita aiheesta 

kuin aiheesta” 

”Ylpeitä ja liian itseriittoisia lacoste-tyttöjä ja poikia” 

”bisneshenkinen, ei tiedä tekniikasta mitään” 

”Snobi, mukatärkee” 

”Ihan mukavaa porukkaa, mut vähän jotkut ylimielisiä” 

 

Ympäristötekniikan opiskelija oli vastaajien mielestä melko tavallinen, iloinen ja 

avoin tyttö, joka välittää luonnosta. Monien mielestä he ovat viherpiiperöitä ja 

hippejä, jotka haluavat pelastaa maailman. Ympäristötekniikan opiskelijoita 

pidettiin yleisesti varsin mukavina ja luonnonläheisinä.  

”Ymteläiset mukavia ja avoimia.” 

”Kai ne vähän hippejä on :) luonnonläheistä porukkaa” 

”Viherpiipertäjähippi, joka haluaa parantaa maailman” 

”Jonkinasteisia hippejä. Kaikki rakastavat kierrätystä, elinkaariajattelua ja 

ekologisuutta. Boheemein porukka näistä vaihtoehdoista.” 
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”Suurin osa tyttöjä, tulevat eri alojen opiskelijoiden kanssa hyvin toimeen, 

avoimia.” 

 

Kauppatieteiden opiskelijoita pidettiin snobeina, jotka kiinnittävät enemmän 

huomiota ulkonäköönsä ja tyyliinsä kuin mihinkään muuhun. Moni vastaaja piti 

heitä pinnallisina ja selkään puukottajina. Heille raha on myös tärkeässä asemassa. 

Kauppatieteilijät olivat monien mielestä hyvännäköisiä ja sosiaalisia. Hekin 

viihtyvät osin parhaiten omissa porukoissaan. Osa vastaajista piti heitä myös 

tyhminä ja ylimielisinä. Heidän myös odotettiin tulevan pääkaupunkiseudulta, 

varakkaista perheistä. 

”Hyvä tyyli, hiukan snobeja, sosiaalisia ja seurallisia ihmisiä. Selkään 

puukottavia ja kieroja tyhjäpää blondimuijia.” 

”Käyttää aamuisin väh. kaksi tuntia itsensä laittamiseen, myös kouluun 

lähtiessään, sukupuolesta riippumatta ;) Puhuu usein finglishiä ( suomea ja 

enkkua sekaisin).” 

”Suurin osa pk-seudulta, eristyneet omaksi joukkiokseen. Ehkä vähän ylpeitä ja 

"tärkeänoloisia". Ulkonäkö tärkeää.” 

”Varakkaasta perheestä, ulkonäöstä huolehtiva” 

”Kylmä ja pinnallinen bisnestyyppi” 

”kauniita naisia” 

”Ns. "parempia ihmisiä" ainakin omasta mielestään, mutta toki joukkoon mahtuu 

jalat maassa olevaa porukkaa, tosin valitettavasti turhan niukasti.” 

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoista oli siis jonkinlaisia mielikuvia ja 

stereotypioita opiskelijoiden mielessä. On vaikea sanoa, ovatko ne syntyneet 

käytännössä vai ovatko ne siirtyneet ”perintönä” vanhemmilta opiskelijoilta. 

Joidenkin mielikuvien todenperäisyyttä voi myös arvailla, mutta kai osa vastaajien 

antamista luonnehdinnoista voi ainakin osittain pitää paikkansa, vaikka ne varsin 

kärjistettyjä ovatkin. Yllättävän monella vastaajalla mielikuvat olivat myös melko 
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samanlaisia tiettyjen koulutusohjelmien opiskelijoista. Tämän osion tuloksiin 

kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella, sillä jakauma eri koulutusohjelmien 

kohdalla oli kyselyssä hyvin epätasaisesti jakautunut.  
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7  Johtopäätökset 
 

Sosiaalisen median asema yhteiskunnassa on jo aika suuri, vaikka se onkin vielä 

keittyvässä vaiheessa. Tulevaisuudessa sen asema tulee entisestään vain 

kasvamaan ja näin myös opiskelijoiden elämässä. Tälläkin hetkellä se näyttelee jo 

osaa opiskelijoiden elämässä ainakin kommunikointi- ja ajanviettotapana.  

Tutkimuksessa tutkittiin miten paljon sosiaalinen media vaikuttaa Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston opiskelijoiden elämässä. Lähtökohdat sosiaalisen median 

käytölle olivat hyvät, sillä opiskelijat käyttävät paljon tietokoneita, josta kertoo 

myös tutkimuksen tulokset teknologian käytön osalta. Tutkimuksen tulosten 

perusteella voidaan myös sanoa, että opiskelijat tuntevat hyvin sosiaalisen median 

eri palveluja ja sovelluksia sekä käyttävät niitä monipuolisesti. Suosituimpia 

palveluja opiskeluiden keskuudessa näyttävät olevan ne, jotka ovat myös 

maailmanlaajuisesti kaikkein suosituimpia, kuten YouTube ja Facebook. Joitakin 

palveluja käytettiin taas yllättävän vähän, kuten Flicr ja Twitter, jotka ovat 

kuitenkin suosittuja ainakin muissa maissa.  

Palveluiden käyttötarkoitukset olivat opiskelijoilla varsin samanlaisia muista 

tutkimuksista saatujen tulosten kanssa. Opiskelijat käyttävät sosiaalisen median 

palveja vapaa-ajan viettoon sekä viihdekäyttöön sekä ystävien kanssa 

kommunikointiin. Palveluita käytetään kuitenkin myös hyödyllisiin tarkoituksiin, 

kuten opiskeluun ja sen avuksi. Opiskelijat ovat ajallisesti sosiaalisen median 

palvelujen käyttäjinä melko maltillisia ja useimmille riittää korkeintaan tunti 

päivässä palvelujen parissa. Tulosten perusteella, opiskelijat tuntuvat olevan 

enemmän palvelujen käyttäjiä kuin niiden sisällöntuottajia. 

Opiskelijoiden verkostoituminen alkaa vasta opiskelupaikkakunnalla. Monikaan 

ei tutustu muihin opiskelijoihin tätä ennen saatuaan tiedon opiskelupaikasta. Isoa 

osaa verkostoitumisessa näyttelee opiskelijoiden perehdytys eli ns. fuksiviikot, 

joiden tilaisuuksissa opiskelijat tutustuvat paljon toisiinsa. Myös muut 

opiskelijatapahtumat ja illanvietot ovat opiskelijoiden keskinäisessä 

verkostoitumisessa avainasemassa. Verkostoitumista tapahtuu myös paljon 

luentojen ja muun opiskelun yhteydessä sekä harrastuksien parissa. Se jatkuu 
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myös ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen suurimmalla osalla opiskelijoita. 

Sosiaalisella medialla on opiskelijoiden verkostoitumisessa toistaiseksi hyvin 

pieni rooli.  

Opiskelijat kommunikoivat mieluummin kasvotusten tai puhelinsoitoilla kuin 

käyttämällä erilaisia sähköisiä palveluja. Toisen äänen kuuleminen on 

mieluisampaa kuin lukea tämän kirjoittamia sähköisiä viestejä. Kasvokkain 

tapaamista ei voita mikään. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden kommunikointitavat 

ovat varsin monipuolisia. Yhteyttä eri verkoston jäseniin pidetään erilaisilla 

sähköisillä menetelmillä kuin vielä tavallisella kirjepostillakin. Suosituimmat 

sähköiset kommunikointivälineet opiskelijoiden keskuudessa ovat Facebook ja jo 

vuosikymmenen suosiossa ollut IRC. 

Opiskelijoiden verkostot koostuvat myös monipuolisesti. Verkostoon kuuluu 

opiskelijoiden lisäksi yleensä myös samojen harrastusten parissa viihtyviä 

henkilöitä, työkavereita sekä sukulaisia. Myös vanhempiin ystäviin pidetään 

yhteyttä vaikka ei niin paljon kuin ennen. Sosiaalisen median palveluja pidetään 

hyvänä tapana pitää yhteyttä ystäviin ja seurata näiden tapahtumia, mutta 

ystävyyssuhteiden ylläpitoon ne eivät hyvin sovellu.  

Kyselyn viimeisen osion perusteella voidaan selvästi vetää johtopäätös, että 

opiskelijoilla on selviä stereotypioita ja mielikuvia eri koulutusohjelmien 

opiskelijoista. Joidenkin koulutusohjelmien kohdalla ne ovat vahvempia kuin 

toisten koulutusohjelmien. Yleensä mielikuvat ovat ennemminkin negatiivisia 

kuin positiivia. Yllättävän paljon mielikuvat opiskelijoista ovat myös samanlaisia. 

Mielikuvissa on käytännössä saadun tiedon lisäksi paljon muilta ammennettua 

väärää tietoakin, jotka voivat luoda turhia ennakkoluuloja toisia opiskelijoista 

kohtaan. Todellisuudessa kaikki opiskelijat ovat hieman erilaisia ja tällainen 

yleinen luonnehdinta ei anna kovinkaan oikeaa kuvaa opiskelijoista, mutta ehkä 

mielikuvissa hieman tottakin on. 

Stereotypioiden kohdalla kannattaa myös huomata, että niillä voi olla myös 

vaikutusta sosiaaliseen verkostoitumiseen. Erilaiset yleistykset ja mielikuvat 

voivat vaikuttaa siihen, halutaanko eri henkilöryhmien henkilöiden kanssa 

verkostoitua vai ei. Positiivisia ominaisuuksia omaavia henkilöitä halutaan liittää 
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omaan sosiaaliseen verkostoon, koska nämä saatetaan kokea itselle hyödyllisiksi. 

Stereotypiat voivat kuitenkin myös johtaa vahvoihin ennakkoluuloihin tiettyjen 

henkilöryhmien henkilöiden kohdalla ja pahimmillaan jopa näiden syrjintään. 

Stereotypioiden vaikutus onkin useimmiten enemmän negatiivinen ja haitallinen. 

Jos eri henkilöiden sosiaalisten verkostojen kokoja analysoidaan stereotypioiden 

kautta, voidaan ajatella, että tiettyyn henkilöryhmään kuuluvilla ihmisillä 

sosiaalinen verkosto on laajempi kuin toisilla. Stereotypioilla ei kuitenkaan ole 

suoranaisesti vaikutusta sosiaalisen verkoston kokoon, vaan mielikuvat syntyvät 

sen perusteella, millaisia eri henkilöryhmien sosiaaliset verkostot jo ovat. 

Vaikutukset voivat kuitenkin näkyä stereotypioiden kohteina olevien henkilöiden 

sosiaalisten verkostojen koissa ja kehityksessä siinä tapauksessa, jos ihmiset 

alkavat käyttäytyä ja muodostaa sosiaalisia verkostojaan erilaisten stereotypioiden 

ohjaamina. 

Stereotypiat eivät koske pelkästään opiskelijoita vaan ne voivat vaikuttaa myös 

kaikkien muiden sosiaalisen verkoston muodostamiseen. Yleisesti ottaen, 

stereotypiat luovat turhia ennakkoluuloja ja eri henkilöryhmien henkilöihin ei 

tutustuta. Kuulopuheiden tai muutaman tavatun henkilöryhmän edustajan 

perusteella muodostettu mielikuva voi hyvin usein osoittautua vääräksi.  

Tutkimuksessa päästiin sille asetettuihin tavoitteisiin ja sillä saatiin vastaukset 

alussa esitettyihin kysymyksiin. Opiskelijoiden sosiaalisen median käytöstä 

saatiin selvyyttä sekä myös heidän verkostoitumisestaan sekä mielikuvistaan 

toisiin opiskelijoihin. Sosiaalisen median rooli ei ole mitenkään erikoisen suuri 

opiskelijoiden keskuudessa ja siinä on osin samoja puutteita kuin muissakin 

sähköisissä kommunikointivälineissä. Saman kyselytutkimuksen voisi suorittaa 

opiskelijoille muutaman vuoden kuluttua ja katsoa onko tilanne sosiaalisen 

median osalta muuttunut. Kyselyn voisi myös suorittaa muissa oppilaitoksissa ja 

tutkia mahdollisia paikallisia eroja sosiaalisen median suhteen. Verkostoituminen 

tapahtuu edelleen mieluiten kasvotusten ja sähköiset välineet eivät edelleenkään 

onnistu horjuttamaan tätä moniaistillista kokemusta. Mielikuvien kohdalla 

kannattaisi jatkossa tutkia tarkemmin miten ne muodostuvat ja miten niistä 

päästäisiin eroon. Verkostoitumisen puolella voisi jatkossa myös selvittää, 

muodostavatko samalta paikkakunnalta tulleet opiskelijat keskenään sosiaalisen 
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verkoston ja vaikuttaako siihen esim. miten he tuntevat toisensa ja ovat pitäneet 

yhteyttä jo ennestään. Lisäksi selvittämättä jäi myös muodostuuko opiskelijan 

sosiaalinen verkosto oman vuosikurssin ja koulutusohjelman opiskelijoista vai 

kuuluuko siihen myös opiskelijoita eri vuosikursseilta ja tiedekunnista.  

 

  



69 
 

LÄHTEET 
 

Anderson, P. 2007. What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for 

education. JISC Technology & Stardard Watch [viimeksi katsottu 12.04.2010] 

Saatavilla: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf 

Brown, S. & Hildreth, K. 2007. A Comparison of Student Social Networks 

between Students Living in and out of Living Learning Communities. Washington 

University, American Society for Engineering Education [viimeksi katsottu 

13.04.2010] Saatavissa:  

http://www.icee.usm.edu/ICEE/conferences/asee2007/papers/2558_A_COMPARI

SON_OF_STUDENT_SOCIAL_NETWORKS_.pdf 

Boyd, D. & Ellison, N. 2007. Social network sites: Definition, history, and 

scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11 

[viimeksi katsottu 13.04.2010] Saatavissa:  

http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html 

Budny, D. & Paul, C. & Bon, L. 2006. Impact of Peer Mentoring on Freshman 

Students. 9th International Conference on Engineering Education, s. 23-32 

[viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa: IEEE Xplore 

Canalys, 2010. Smart phone market shows modest growth in Q3. Press and 

research releases, Canalys [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa: 

http://www.canalys.com/pr/2009/r2009112.html 

Chowdhry, A. 2009. Ohio State Researcher Aryn Karpinski Conducts Study 

Concluding Facebook Causes Lower Grades. Pulse2.com [viimeksi katsottu 

13.04.2010] Saatavissa: http://pulse2.com/2009/04/14/ohio-state-researcher-aryn-

karpinski-conducts-study-concluding-facebook-causes-lower-grades/ 

  

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf�
http://www.icee.usm.edu/ICEE/conferences/asee2007/papers/2558_A_COMPARISON_OF_STUDENT_SOCIAL_NETWORKS_.pdf�
http://www.icee.usm.edu/ICEE/conferences/asee2007/papers/2558_A_COMPARISON_OF_STUDENT_SOCIAL_NETWORKS_.pdf�
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html�
http://www.canalys.com/pr/2009/r2009112.html�
http://pulse2.com/2009/04/14/ohio-state-researcher-aryn-karpinski-conducts-study-concluding-facebook-causes-lower-grades/�
http://pulse2.com/2009/04/14/ohio-state-researcher-aryn-karpinski-conducts-study-concluding-facebook-causes-lower-grades/�


70 
 

Cormode, G. & Krishnamurthy, B. 2008.  Key Differences between Web1.0 and 

Web2.0. AT&T Labs-Research, New Jersey [viimeksi katsottu 12.04.2010] 

Saatavissa: 

http://www.research.att.com/export/sites/att_labs/people/Cormode_Graham/librar

y/publications/CormodeKrishnamurthy08.pdf 

Coyle, C. & Vaughn, H. 2008. Social Networking: Communication Revolution or 

Evolution? Bell Labs Technical Journal, Alcatel-Lucent, Wiley Periodicals Inc., s. 

13-18 [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavilla: IEEE Xplore 

Cummings, J. & Butler, B. & Kraut, B. 2002. The Quality of Online Social 

Relationships. Communications of the ACM, s.103-108, ACM 0002-

0782/02/0700 [viimeksi katsottu 12.04.2010] 

Ellison, N. & Steinfield, C. & Lampe, C. 2007. The Benefits of Facebook 

"Friends:" Social Capital and College Students' Use of Online Social Network 

Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, Department of 

Telecommunication, Information Studies, and Media, Michigan State University 

[viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html 

Erkkola, J-P. 2008. Sosiaalisen median käsitteestä. Taideteollinen korkeakoulu, 

Medialaboratorio, s. 83 [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://erkkola.net/sosmed_kasite_erkkola.pdf 

Facebook, 2010. Facebook info Facebook.com, [katsottu viimeksi 17.04.2010] 

Saatavilla: http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?v=info 

Fedor, L. 2007. Facebook networking connects incoming freshmen. The Santa 

Clara [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://media.www.thesantaclara.com/media/storage/paper946/news/2009/05/21/Sc

ene/Facebook.Networking.Connects.Incoming.Freshmen-3743465.shtml 

Hiltunen. M. 2009. Datanomiopiskelijat sosiaalisen median käyttäjinä. 

Diplomityö. Tietotekniikan osasto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

http://www.research.att.com/export/sites/att_labs/people/Cormode_Graham/library/publications/CormodeKrishnamurthy08.pdf�
http://www.research.att.com/export/sites/att_labs/people/Cormode_Graham/library/publications/CormodeKrishnamurthy08.pdf�
http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html�
http://erkkola.net/sosmed_kasite_erkkola.pdf�
http://www.facebook.com/facebook#!/facebook?v=info�
http://media.www.thesantaclara.com/media/storage/paper946/news/2009/05/21/Scene/Facebook.Networking.Connects.Incoming.Freshmen-3743465.shtml�
http://media.www.thesantaclara.com/media/storage/paper946/news/2009/05/21/Scene/Facebook.Networking.Connects.Incoming.Freshmen-3743465.shtml�


71 
 

Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Saijavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu 

painos, Tammi. ISBN 978-951-31-4836-2 

Jayson, S. 2010. Tech-savvy 'iGeneration' kids multi-task, connect. USA today 

10.02.2010, [viimeksi katsottu 13.04.2010] Saatavissa:  

http://www.usatoday.com/news/health/2010-02-10-igeneration10_CV_N.htm 

Johnson, D. 2005. AJAX: Dawn of a new developer: The latest tools and 

technologies for AJAX developers. JavaWorld.com 17.0.2005 [viimeksi katsottu 

13.04.2010] Saatavissa: http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-2005/jw-

1017-ajax.html 

Kim, J. & Lee, J. & Moon, J. & Lee, H. & Paik, E. 2008. Provision of the Social 

Media Service Framework based on the Locality/Sociality Relations, The 13th 

IEEE International Symposium on Consumer Electronics, s. 632-636 [viimeksi 

katsottu 12.04.2010] Saatavilla: IEEE Xplore 

Lee, I. & Choi, M. & Park, H. & Park, K. 2008. Social Networking Service based 

on Peer-to-Peer Network, The Third International Conference on Systems and 

Networks Communications, s. 235-238 [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavilla: 

IEEE Xplore 

Lietsala, K. & Sirkkunen, E. 2008. Social Media – introduction to the tools and 

processes of participatory economy. Hypermedia Laboratory Net Series 17, 

University of Tampere [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7320-3.pdf 

Mansikka, H. 2009. Työnantajaa Facebookissa haukkunut sai potkut. Yle uutiset 

27.10.2009, [viimeksi katsottu 13.04.2010] Saatavissa:  

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/article1112698.ece 

Martin, C. 2009. Social networking usage and grades among college students. 

Study of the university of New Hampshire [viimeksi katsottu 13.04.2010] 

Saatavissa: http://www.unh.edu/news/docs/UNHsocialmedia.pdf 

  

http://www.usatoday.com/news/health/2010-02-10-igeneration10_CV_N.htm�
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-2005/jw-1017-ajax.html�
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-2005/jw-1017-ajax.html�
http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-7320-3.pdf�
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/article1112698.ece�
http://www.unh.edu/news/docs/UNHsocialmedia.pdf�


72 
 

Mayer, A. & Puller, S. 2007. The Old Boy (and Girl) Network: Social Network 

Formation on University Campuses. Department of Economics, Texas A&M 

University [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://econweb.tamu.edu/papers/2007-03.pdf 

Mayfield, A. 2008. What is Social Media? eBook, iCrossing, V1,4 [viimeksi 

katsottu 12.04.2010] Saatavissa:   

http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iC

rossing_ebook.pdf 

Natarajan, M. 2007. Blogs: A powerful tool for accessing information. DESIDOC 

bulletin of information technology, volume 27, issue 3. ISSN: 0971-4383 

[viimeksi katsottu 16.04.2010] Saatavissa:  

http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/viewFile/132/47 

Qualman, E. 2009. Socialnomics – how social media transforms the way we live 

and do business. John Wiley & Sons Inc, ISBN 978-0-470-47723-652495 

Ostrow, A. 2009. FACEBOOK FIRED: 8% of US companies have sacked social 

media miscreants,. Mashable.com [viimeksi katsottu 13.04.2010] Saatavissa: 

http://mashable.com/2009/08/10/social-media-misuse/ 

Pempek, T. & Yermolayeva, Y. & Calvert, S. 2009. College students’ social 

networking experiences on Facebook. Georgetown university [viimeksi katsottu 

13.04.2010] Saatavissa:  

http://cdmc.georgetown.edu/papers/College_Students%27_Social_networking_Ex

periences_on_Facebook.pdf 

Phillips, S. 2007. A brief history of Facebook. Guardian.co.uk 25.07.2007 

[viimeksi katsottu 13.04.2010] Saatavissa:  

http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia 

Prewise, 2009. Prewise kyselytutkimus 2009: Sosiaalinen media yrityskäytössä – 

Tiivistelmä tuloksista 1.10.2009. Prewise Finland Oy [viimeksi katsottu 

12.04.2010] Saatavissa:  

http://www.prewise.com/Download.aspx?id=13501&type=1 

http://econweb.tamu.edu/papers/2007-03.pdf�
http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf�
http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf�
http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/viewFile/132/47�
http://mashable.com/2009/08/10/social-media-misuse/�
http://cdmc.georgetown.edu/papers/College_Students%27_Social_networking_Experiences_on_Facebook.pdf�
http://cdmc.georgetown.edu/papers/College_Students%27_Social_networking_Experiences_on_Facebook.pdf�
http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/25/media.newmedia�
http://www.prewise.com/Download.aspx?id=13501&type=1�


73 
 

Savla, N. & Roto, V. 2009. Research Topics for Optimizing Social Networking 

Services for Mobile Use. Nokia Research Center, ACM 9781605582474/08/04 

[viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/vmgonz/documents/smt/24SalvaSNSt

oMobileFnl.pdf 

Schectman, J. 2009. Iran's Twitter Revolution? Maybe Not Yet. Businessweek, 

Social media [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://www.businessweek.com/technology/content/jun2009/tc20090617_803990.h

tm 

Schroeder, S. 2009. Facebook: From 100 to 200 Million In 8 Months. 

Mashable.com [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://mashable.com/2009/04/08/facebook-from-100-to-200-million-users-in-8-

months/ 

Silius, K. & Miilumäki, T. & Sairanen, H. & Huhtamäki, J. & Liukkonen, A. & 

Pohjolainen, S. 2009. Mikä motivoi opiskelijat verkkoyhteisöön? Hypermedian 

opetus, sosiaalinen media [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

http://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/sosiaalinen-media/mika-motivoi-opiskelijat-

verkkoyhteisoon 

Silvennoinen, M. 2008. Ihmissuhteet Internetissä – ohikiitäviä kohtaamisia vai 

todellisia ystäviä? Tietojenkäsittelytieteen pro gradu-tutkielma, Jyväskylän 

yliopisto [viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa:  

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18919/URN_NBN_fi_jyu-

200808275685.pdf?sequence=1 

Techtree, 2008. Facebook: Largest, fastest growing social network. Techtree news 

staff 13.08.2008, Techtree.com [viimeksi katsottu 15.04.2010] Saatavissa:  

http://www.techtree.com/India/News/Facebook_Largest_Fastest_Growing_Social

_Network/551-92134-643.html 

  

http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/vmgonz/documents/smt/24SalvaSNStoMobileFnl.pdf�
http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/vmgonz/documents/smt/24SalvaSNStoMobileFnl.pdf�
http://www.businessweek.com/technology/content/jun2009/tc20090617_803990.htm�
http://www.businessweek.com/technology/content/jun2009/tc20090617_803990.htm�
http://mashable.com/2009/04/08/facebook-from-100-to-200-million-users-in-8-months/�
http://mashable.com/2009/04/08/facebook-from-100-to-200-million-users-in-8-months/�
http://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/sosiaalinen-media/mika-motivoi-opiskelijat-verkkoyhteisoon�
http://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/sosiaalinen-media/mika-motivoi-opiskelijat-verkkoyhteisoon�
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18919/URN_NBN_fi_jyu-200808275685.pdf?sequence=1�
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18919/URN_NBN_fi_jyu-200808275685.pdf?sequence=1�
http://www.techtree.com/India/News/Facebook_Largest_Fastest_Growing_Social_Network/551-92134-643.html�
http://www.techtree.com/India/News/Facebook_Largest_Fastest_Growing_Social_Network/551-92134-643.html�


74 
 

Tietokone, 2009. Sonera: laaja 4g-verkko Suomeen 2015 mennessä. Tietokone.fi 

15.12.2009 [viimeksi katsottu 13.04.2010] Saatavilla:  

http://www.tietokone.fi/uutiset/sonera_laaja_4g_verkko_suomeen_2015_menness

a 

Tilastokeskus, 2010. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan. 

Tilastokeskus, julkaistu 26.01.2010 [viimeksi katsottu 13.04.2010] Saavailla:  

http://www.stat.fi/til/opiskt/2009/opiskt_2009_2010-01-26_tie_001_fi.html 

Tikkanen, J. 2009. Oletko Facebookissa? Helsingin sanomat, kuukausiliite 

04.09.2009 [viimeksi katsottu 13.04.2010] Saatavissa:  

http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Oletko+Facebookissa/1135249030284 

Vercillo, K. 2008. MySpace vs. Facebook. HubPages.com [viimeksi katsottu 

15.04.2010] Saatavilla: http://hubpages.com/hub/MySpace-vs-Facebook 

Van Duijn, M. & Zeggelink, E. & Huisman, M. & Stokman, F. & Wasseur, F. 

2003. Evolution of sociology freshmen into a friendship network. Journal of 

Mathematical Sociology, Taylor & Francis, s. 153-191 [viimeksi katsottu 

12.04.2010] Saatavissa:  

http://ics.uda.ub.rug.nl/FILES/root/Articles/2003/DuijnMAJvan-Evolutio/2003-

Duijn-Evolution.pdf 

Yeomans, M. 2010. Ford’s Social Fiesta. THE C-TWEET, The Big Money 

[viimeksi katsottu 12.04.2010] Saatavissa: http://www.thebigmoney.com/blogs/c-

tweet/2010/01/19/fords-social-fiesta 

  

http://www.tietokone.fi/uutiset/sonera_laaja_4g_verkko_suomeen_2015_mennessa�
http://www.tietokone.fi/uutiset/sonera_laaja_4g_verkko_suomeen_2015_mennessa�
http://www.stat.fi/til/opiskt/2009/opiskt_2009_2010-01-26_tie_001_fi.html�
http://www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Oletko+Facebookissa/1135249030284�
http://hubpages.com/hub/MySpace-vs-Facebook�
http://ics.uda.ub.rug.nl/FILES/root/Articles/2003/DuijnMAJvan-Evolutio/2003-Duijn-Evolution.pdf�
http://ics.uda.ub.rug.nl/FILES/root/Articles/2003/DuijnMAJvan-Evolutio/2003-Duijn-Evolution.pdf�
http://www.thebigmoney.com/blogs/c-tweet/2010/01/19/fords-social-fiesta�
http://www.thebigmoney.com/blogs/c-tweet/2010/01/19/fords-social-fiesta�


 



 



 



 



 

 



 

 


	1  Johdanto
	1.1  Työn tausta
	1.2  Työn tavoite ja rajaukset
	1.3  Sosiaalisen median aikaisemmat tutkimukset
	1.4  Tutkimuksen toteutus
	1.5  Työn rakenne

	2.  Sosiaalinen media
	2.1  Sosiaalisen median vallankumous
	2.3  Sosiaalisen median palvelut ja sovellukset
	2.3.1  Facebook
	2.3.2  MySpace
	2.3.3  Twitter
	2.3.4  Youtube
	2.3.5  Flickr
	2.3.6  LinkedIn
	2.3.7  Blogi
	2.3.8  Wikipedia
	2.3.9  Podcast
	2.3.10  Foorumi/keskustelupalsta


	3.  Sosiaalinen media ja tietotekniikka
	3.1  Web 2.0 teknologiat
	3.1.1  AJAX
	3.1.2  Flash ja muut vaihtoehdot
	3.1.3  SOAP vs. REST
	3.1.4  Mikroformaatit
	3.1.5  API

	3.2 Sosiaalinen media mobiilipuolella
	3.3  Sosiaalinen media ja teknilliset tulevaisuuden näkymät

	4.  Sosiaalinen verkostoituminen
	4.1  Verkostoituminen opiskelijaelämässä
	4.1.2  Verkostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä


	5.  Sosiaalinen media opiskelijoiden käytössä
	6  Tutkimus yliopisto-opiskelijoiden sosiaalinen median käytöstä
	6.1  Tutkimuksen suoritustapa
	6.2  Kyselyn rakenne
	6.3  Tutkimuksen tulokset
	6.3.1  Taustatiedot ja teknologian käyttö
	6.3.2  Sosiaalisen median käyttö
	6.3.3  Verkostoituminen ja sosiaalinen media
	6.3.4  Stereotypiat


	7  Johtopäätökset
	LÄHTEET

