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Lähes kaikilla suomalaiskoululaisilla on oma kännykkä. Kännykät 
ovat tänä päivänä monimedialaitteita. Oma mobiililaite valtauttaa 
toimijuuteen, ja lapset ovatkin luovia, kekseliäitä ja ahkeria sisällön-
tuottajia. Kuvia ja videoita tuotetaan ensisijaisesti itseä ja kavereita 
varten; niitä ei vielä juurikaan tässä ikävaiheessa ladata nettiin, mut-
ta digitaalinen osallisuus ja jakamisen kulttuuri piirtyvät lasten eteen 
kiinnostavana maisemana.

Moni vanhempi hankkii lapselleen kännykän turvamielessä, saadak-
seen pidettyä yhteyttä lapseensa, mutta useinkaan vanhemmat eivät 
tule ajatelleeksi, että samalla he mahdollistavat lasten omaehtoisen 
mediatuottamisen. Audiovisuaalisesti tallennetusta kertomisesta on jo 
osalle lapsista tullut ja on yhä enenevissä määrin tulossa merkittävä ja 
luonteva osa heidän arkeaan. 

Lasten omaehtoista kännykkätallentamista voidaan osittain verrata 
päiväkirjan kirjoittamiseen. Kuviin ja videolle tallentuu asioita,  tari-
noita ja havaintoja, joihin on hauska palata. Lapset peilaavat tallenta-
misen kautta myös esimerkiksi ikäviä muistoja ja kokemuksia. 

Teoksessa käsitellään lasten digitaalista mobiilituottamista sekä jaka-
misen kulttuuria erityisesti kännykkäkuvaamisen kautta. Haastatte-
luiden sekä kuva- ja videoanalyysien kautta tarkastellaan lasten oma-
ehtoisen digitaalisen tuottamisen (erityisesti kännykkäkuvaamisen) 
monia merkityksiä lasten arjessa. 
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Kipinä tämän tutkimusjulkaisun kirjoittamiseen on syntynyt halus-
ta tarkastella ja ymmärtää syvemmin lasten omaehtoista mediatuot-
tamista sekä saada itse asianosaisten eli lasten oma ääni kuuluviin 
kännykkäkuvaamiseen liittyvissä asioissa. Idea teoksesta on syntynyt 
LATU-tutkimusprojektin tiimissä käytyjen keskustelujen myötä. LA-
TU (Lapset tuottavat) on osa Pelastakaa Lapset ry:n Voimauttava osal-
lisuus lasten media-arjessa -hanketta, jonka rahoittaja on Opetus- ja 
kulttuuriministeriö. 

LATU-projekti on toteutettu Helsingin yliopiston opettajankoulutus-
laitoksella mediakasvatuksen tutkimusryhmässä yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. Tutkimuksen pääpaino on kiinnittynyt 8–11-vuo-
tiaiden lasten media-arkeen ja omaehtoiseen digitaaliseen mobiilituot-
tamiseen. Projektissa lähdettiin liikkeelle lasten digitaalisen toimijuu-
den tutkimuksellisesta kartoittamisesta ja siihen on liittynyt myös 
mediapedagoginen kehittämistyö erilaisissa kasvatusorganisaatioissa 
(mm. päiväkodit ja alakoulut). Tämän kehittämistyön punaisena lan-
kana on ollut lasten osallistaminen. Mediakasvatuksen kehittämisen 
kannalta on tärkeää, että tarjolla on ajankohtaista tutkimustietoa las-
ten ja nuorten media-arjesta, sekä nopeasti muuttuvista ja kehittyvistä 
digitaalisen kulttuurin muodoista, joissa lapset itse ovat osallisina. 

Tavoitteena on ollut saada lasten oma mediatuottajaääni kuuluviin. 
Lähtökohtaisesti olemme tutkijoina lähestyneet lapsia ajatuksella, että 
he itse ovat parhaita kertomaan omasta toiminnastaan mediatuotta-
jina. Tutkimuksemme valossa näyttää, että kännykkä on tärkeä laite 
lapsen arkielämässä. Lapset ovat erittäin luovia, kekseliäitä ja taitavia 
kännykänkäyttäjiä. Lähes kaikilla 8–11-vuotiailla tutkimukseen osal-
listuneilla lapsilla on oma kännykkä ja useimpien kännykässä myös 
kamera. Lapset ovat ahkeria tallentamaan oman arkensa hetkiä ja nä-
kymiä. He osoittavat myös taitoa kuvien jälkikäsittelyssä sekä tuovat 

kännykkäkuvaajina esiin esimerkiksi oman elinympäristönsä ja ar-
kensa esteettisesti kiehtovia asioita, samoin kuin eläimistä ja esimer-
kiksi luonnosta tai rakennetusta ympäristöstä tekemiään havaintoja. 
Näyttää myös siltä, että lapsilla olisi paljon kerrottavaa omasta media-
arjestaan. Pyrimme raottamaan ovea lähes huomiotta jääneeseen di-
gitaalisen kulttuurin alueeseen eli lasten omaehtoisesti omilla mobii-
lilaitteillaan, pääosin kännyköillä tuottamaan digitaaliseen sisältöön. 

Alkusanat



4

H: Kauanks sulla on ollu kännykkä?
V: Noo tossa… En mää muista, saiks mä sen, öö, tossa ykkösen 
jälkeen vai oliks se… Joskus heinäkuussa.
H: Niinku sä olit ekan luokan käynyt niin sit sen jälkeen?
V: Joo.
H: No onks toi nyt se sama kännykkä mikä sul on tossa?
V: Eeei… Uuden oon saanu, mut ei se kuitenkaa parempi oo.
H: Ai miksei? 
V: No kun se on vanha isin työpaikan puhelin.
(V = poika, 9 vuotta)

Pelastakaa Lapset ry sai vuonna 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriöl-
tä mediakasvatuksen kehittämiseen avustusta Voimauttava osallisuus 
lasten media-arjessa -hankkeelle. Osa tätä hanketta on LATU, jon-
ka toteuttajana toimii Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. 
Tutkimuksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2012 mediakasvatuksen 
dosentti Sara Sintosen johdolla. Tutkimusryhmäksi muodostui nel-
jän hengen LATU-tiimi, johon kuuluvat Sintosen lisäksi opiskelijat 
Tuomas Kauppinen Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta 
sekä Salla Fornaro ja Olli Noroviita Aalto-yliopiston taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulusta.

LATUssa kohderyhmäksi valittiin 3.–5.-luokkalaiset lapset, sillä tä-
män ikäryhmän mobiilielämästä, erityisesti omaehtoisesta mobiili-
tuottamisesta, tuntui olevan suhteellisen vähän tarjolla tutkimustietoa. 
Tutkimustietoa on saatavilla lähinnä mediankäytöstä käyttömäärien 
osalta. Tutkimuksen suunnittelussa vaikutti myös se, että Voimauttava 
osallisuus lasten media-arjessa -hankkeen kohderyhmänä ovat lähinnä 
varhaiskasvatusikäiset lapset. Hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut 

lasten osallisuuden edistäminen digitaalisessa kulttuurissa sekä lasten 
omien voimavarojen vahvistaminen siten, että lapset voivat tuntea it-
sensä aidosti osallisiksi myös aikamme mediamaailmassa. Myös lasten 
oman digitaalisen kulttuurin edistäminen, lasten keskinäisen vuoro-
vaikutuksen vahvistaminen sekä aikuisten tietoisuuden lisääminen 
koskien lasten media-arkea ovat olleet hankkeen päätavoitteita. Ta-
voitteena oli tuottaa tietoa siitä, mitä alkaa tapahtua lapsen arjessa, 
kun hän saa itselleen omia medialaitteita, tässä tapauksessa ensimmäi-
sen oman kännykkänsä. Ajattelemme, että tieto ja ymmärrys lasten 
mobilisoituneesta arjesta ja osallisuudesta mediayhteiskunnassa auttaa 
kehittämään myös varhaiskasvatusikäisten mediakasvatusta. Erityisen 
tärkeäksi koemme myös sen, että tutkimustietoa lasten media-arjesta 
saadaan itse asianosaisilta eli lapsilta itseltään eikä esimerkiksi välilli-
sesti heidän vanhempiensa kertomana.

Mediakasvatukselle on ajassamme kysyntää ja esimerkiksi kännykkä 
koulussa -keskustelu on käynyt viime aikoina vilkkaana mediassa. 
Koska tämän tutkimuksen perusteella näyttää, että alakouluikäiset 
lapset ovat kyvykkäitä, eivät vain median käyttäjinä vaan myös tuot-
tajina, voidaan ajatella, että jo varhaiskasvatusiässä aloitetulla media-
kasvatuksella luodaan perustaa hyvälle ja eettisesti kestävälle media-
suhteelle. On tärkeää, että perusta on vahva siinä vaiheessa, kun lapsi 
saa omia medialaitteita. Niiden myötä mahdollisuus omaehtoiseen 
mediatuottamiseen ja teosten jakamiseen tulee konkreettisesti osaksi 
lapsen arkea.

On ollut mielenkiintoista selvittää, mitä 8–11-vuotiaat lapset itse 
mediatuottajina tuottavat: mistä he kiinnostuvat ja miksi, mitä he it-
se tuottamisesta ja omista (erityisesti kuva- ja video-) teoksistaan ja 
tuottajakyvyistään ajattelevat ja miten he eri tavoin käyttävät tuot-
tamismahdollisuuksiaan omassa arjessaan hyväkseen. LATU-hank-

Johdanto
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keessa tutkimusaineisto kerättiin usealla eri tavalla. Alkusyksynä 2012 
3.–5.-luokkalaisille suunnattuun verkkokyselyyn vastasi yhteensä 314 
lasta ympäri Suomea. Verkkokysely laadittiin siten, että se tuotti sekä 
kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. Verkkokyselyllä kerätyn 
aineiston analyysin pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin lapsihaastat-
teluja, joilla pyrittiin erityisesti tarkentamaan kännykkäkuvaamiseen 
liittyviä seikkoja. 

Haastattelut järjestettiin talven 2012 ja kevään 2013 aikana. Haasta-
teltujen tyttöjen ja poikien ikähaarukka on 8–11 vuotta ja he tulevat 
samoin eri puolilta Suomea. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 17 
kappaletta ja niiden nauhoitteet sekä litteroinnit jaettiin tutkimustii-
min kesken verkkoalustalla. Lisäksi tärkeä osa tutkimusaineistoa on 
lapsilta kerätty lasten itsensä tuottama kuva- ja videomateriaali. Kuvia 
ja videoita saatiin analysoitavaksi lähinnä haastattelujen yhteydessä 
pyytämällä kopiot (mm. käyttämällä bluetoothia). Haastateltavia pyy-
dettiin näyttämään ja antamaan tutkimuskäyttöön tallenteita, joita 
lapset itse pitivät parhaimpina tai mielenkiintoisimpina otoksinaan ja 
olivat itse halukkaita tutkijoille jakamaan. 

Kaikki lapset ovat osallistuneet tutkimukseen huoltajiensa luvalla. 
Tässä raportissa on pyritty suojelemaan tutkimukseen osallistuneiden 
lasten anonymiteettia muun muassa poistamalla käytetyistä kännykkä-
kuvista metatiedot sekä viittaamalla heihin ainoastaan sukupuolen ja 
iän mukaan (Liite 1). Verkkokyselyyn vastanneista yli kolmestasadasta 
lapsesta ainoastaan viidellä ei ollut omaa kännykkää. Kännykän omisti 
tämän kyselyn perusteella 98,4 % lapsista, joten voidaan arvella, et-
tä suurimmalla osalla alakoulujen luokilla lapsilla on oma kännykkä. 
Enemmistö (69 %) koki kännykän itselleen tärkeäksi tai erittäin tär-
keäksi. Kysyttäessä, saako omaa kännykkää käyttää koulussa, suurin 
osa vastasi, että kännykkää ei saanut käyttää koulussa laisinkaan. Jos 
kännykkää sai käyttää, se oli sallittu lähinnä vanhemmille soittamisen 
vuoksi. Keskitymme tässä raportissa tarkastelemaan lasten media-ar-
kea heidän omaehtoisen kännykkäkuvaamisensa näkökulmasta. 
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Kännykkä on kätevä silloin, kun lapsen pitää saada yhteys vanhem-
piinsa. Moni vanhempi hankkiikin lapselleen kännykän turvamieles-
sä, mutta he eivät tule ajatelleeksi, että samalla he mahdollistavat las-
ten omaehtoisen mediatuottamisen. Audiovisuaalisesti tallennetusta 
kertomisesta on jo osalle lapsista tullut, ja on yhä enenevissä määrin 
tulossa, merkittävä ja luonteva osa lasten arkea. Monella esikouluikäi-
sellä ja lähes kaikilla varsinaisen koulu-uransa aloittavilla suomalais-
lapsilla on oma kännykkä. Voidaan sanoa, että lasten käsissä kännykkä 
medialaitteena innostaa toimijuuteen: esimerkiksi kännykällä kuvaa-
minen (edellyttäen, että siinä on kamera) alkaa heti, kun kännykkä 
saadaan. Kuvien ja videoiden tuottaminen sekä niiden katseleminen 
onkin jo osa lasten luonnollista arkitouhua, samoin kuin musiikin 
kuuntelu ja pelien pelaaminen omalla kännykällä.

On hyvä pysähtyä pohtimaan ilmiön moninaisia merkityksiä, sillä 
muuten voi käydä niin, että käsitykset lasten kännykkäarjesta jäävät 
yleisesti vallalla olevien uskomusten ja käsitysten varaan. Aikuisten 
tulisi pyrkiä ymmärtämään ja kunnioittamaan lasten suhdetta omaan 
kännykkäänsä: se ei ole vain esine, joka maksaa. Monilla lasten van-
hemmilla ja muilla aikuisilla ei tunnu olevan käsitystä siitä, mitä 
kaikkea kännykkä lapselle voi merkitä, ja mihin kaikkeen erityisesti 
kännyköiden kuva- ja videotallentamismahdollisuutta lasten omassa 
arjessa käytetään. Kännykkä ei ole lapsille ensisijaisesti enää puhelin, 
vaan enemmänkin arjen kumppani, mukana kulkeva väline monenlai-
seen itsenäiseen ja sosiaaliseen toimintaan.

Kysymys lapsen oman kännykän hankinnasta luonnollisesti askarrut-
taa vanhempia ja vastauksia haetaan yleensä auktoriteeteilta. Esimer-
kiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto (2013) opastaa ekaluokkalais-
ten vanhempia seuraavasti:

Kysymykseen [tarvitseeko ekaluokkalainen oman kännykän] 
ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan tilannetta pitää arvioida 
perhekohtaisesti. Toiset kokevat kännykän hyvin tarpeelliseksi. 
Kännykkä luo turvallisuuden tunnetta, kun lapsi voi aina saada 
yhteyden vanhempiinsa. Toiset taas pärjäävät mainiosti ilman, kun 
vanhemmat ja lapset ovat sovittuihin aikoihin sovituissa paikoissa.
Kun pohditaan oman kännykän hankintaa lapselle, pitää miettiä, 
millaiseen käyttöön sitä tarvitaan. Jos lapsen tulee vain tavoittaa 
vanhemmat ja päinvastoin, kallis minitietokone vastaa perheen 
tarpeisiin huonommin kuin yksinkertainen perusmalli. Harva lapsi 
tarvitsee kännykkäänsä nettiyhteyttä, jonka käyttöä vanhempien on 
hyvin vaikea valvoa. Henkilökohtaisen puhelimen tarpeellisuuden 
aina mukana kulkevana esineenä voi kyseenalaistaa. Voisiko perheen 
lapsilla olla sen sijaan yhteisenä ”kotipuhelimena” kännykkä, joka 
viedään pois kotoa vain poikkeustapauksissa?

Tämänkaltaisissa ohjeistuksissa korostuu sinänsä tärkeä turvanäkökul-
ma ja vanhemmat eivät tule siten välttämättä edes ajatelleeksi asian 
muita puolia. Kännykkä ei tänä päivänä ole enää ainoastaan esine yh-
teydenpitoon; kännykkä on lapsille monimedialaite, joka mahdollistaa 
myös itsenäisen mediatuottamisen.Lasten itsensä mukaan vanhemmat 
ja muut kasvattajat eivät jotakuinkaan ole tietoisia lasten moninaises-
ta mobiilikulttuurista ja tuottajavalmiuksista. Heillä ei myöskään ole 
käsitystä siitä, millaisia monenlaisia (multimodaalisia) tuottajatarpeita 
lapsilla on, sekä miten luovasti ja taitavasti lapset käyttävät omia kän-
nyköitään omiin tarpeisiinsa. 

Vaillinaiset käsitykset aiheuttavat paljon myös turhaa tai liioiteltua 
huolipuhetta. Alanen toteaa teoksessa Lapsuus, lapsuuden instituutiot 
ja lasten toiminta (2009, 11), että huoli on leimannut vahvasti julki-
suudessa käytyä keskustelua lapsuudesta Suomessa (ja muualla länsi-

Kännykkä lasten arjessa



7

maissa) aina 1960-luvulta lähtien. Huolikeskustelussa huomio kiinnit-
tyy useimmiten lasten lähipiirin vaikutuksiin, jolloin mukaan luetaan 
myös media. Myös Laukkanen ja Mulari (2011, 174) toteavat, että 
esimerkiksi tyttöjen mediakäyttötavat huolestuttavat jopa paniikkiin 
asti, vaikka alkaakin olla selvää, että tytöillä on hyvät mediankäyttö-
taidot. Huoli liittyy yhtälailla poikiin, jolloin keskustelu kääntyy her-
kästi peleihin ja niiden vaikutuksiin, vaikka tiedetään, että myös tytöt 
pelaavat. Huolipuheen lisäksi lasten omaa mediakulttuuria toisinaan 
vähätellään ja pidetään vähempiarvoisena kuin aikuisten. Arvotukseen 
osallistuvat yhtälailla lasten vanhemmat ja kasvattajat omilla asenteil-
laan, ja lasten ja nuorten omat äänet jäävät valitettavan usein kuiska-
uksiksi. Alanen (emt., 16–17) muistuttaa myös, että lapsia ei ole nähty 
yhteiskunnallisina toimijoina tai yhteiskunnalliseen elämään osallistu-
jina siinä missä aikuisia, ja lapsi on sosiaalistettava yhteiskuntaan.

Tutkimuksemme perusteella voidaan todeta, että lapset ovat aktiivisia 
digitaalisen kulttuurin toimijoita, ja he ovat omaehtoisen mediatuot-
tamisen näkökulmasta omillaan ja vertaisryhmän varassa. Erityisen 
ahkeria he ovat kännykkäkuvaajina, ja kyseessä eivät aina ole lasten 
kevyet kokeilut kuvia räpsien, vaan oma vireä kulttuurinsa, joka liittyy 
myös muita mediamuotoja hyödyntävään laajempaan osallisuuteen 
median tuottamisesta. Tavoitteenamme onkin herättää kiinnostusta 
lasten omaa kulttuuria kohtaan sekä sitä kautta virittää keskustelua 
multimodaalisen kerronnan ja kuvaamisen, tallentamisen ja jakami-
sen mahdollisuuksia kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Kännykät ovat viime vuosina huomattavasti yleistyneet eritoten las-
ten omina medialaitteina. Verrattuna aikaisempiin lasten mediankäyt-
töselvityksiin (esim. Kupiainen ym. 2011), kännykänkäyttö näyttää 
tämän tutkimuksen valossa yleistyneen entisestään. On huomattava, 
että kännykällä ei tarkoiteta enää vain laitetta, jolla soitetaan puheluja 
ja lähetetään tekstiviestejä, vaan kännyköillä tehdään monia muita-
kin asioita. Sillä voidaan verkottua ja liittyä moniin eri ilmiöihin ja 
sisältöihin sekä myös itse käyttää laitetta oman mediatuottamisen tek-

nisenä työvälineenä. Puhutaan siis monimedialaitteesta, jolla tehdään 
monia eri asioita ja toimitaan monessa eri yhteydessä. 

Myös internetyhteys on tullut uutena ilmiönä mukaan lasten omista-
miin kännyköihin, joskin kaikki eivät sitä ominaisuutta puhelimissaan 
aktiivisesti käytä, koska nettiyhteyttä ei ole aktivoitu tai mahdollisuut-
ta siihen ei edes tiedetä omassa kännykässä olevan. Mielenkiintois-
ta on, että kännykän nettiyhteys ei ole tutkimuksemme perusteella 
8–11-vuotiaille lapsille mikään sinänsä tärkeä seikka, vaan tärkeämpää 
on ylipäätään kännykän omistaminen ja sillä kuvaaminen sekä se, että 
kännykässä on riittävä iso näyttö omien kuvien ja videoiden katse-
luun. Kasvatuksen näkökulmasta ratkaisevaa lasten mediatuottamisen 
suhteen on tukea lapsen toimintaa kohti aktiivista, eettisesti kestävää 
toimijuutta ja tuottamista, kuin pohtia liikaa laitteiden roolia sekä nii-
den käyttömääriä ja -tapoja.
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Media- ja digitaalisen teknologian aikakauden lapset lähestyvät tek-
nologiaa aikuisia luontevammin, onhan alaluokkaikäisten lasten arki 
pitkälti digitalisoitunutta ja medioitunutta. Elämme mediayhteiskun-
nassa, joka ulottuu ja liittyy oleellisesti myös lasten arkeen. Mediayh-
teiskunnalla viitataan lähinnä arjen medioitumiseen (ks. Seppänen & 
Väliverronen 2012, 10). Medioitumisen piirteitä ovat muun muas-
sa lisääntynyt viestintäteknologioiden ja -sisältöjen kasvava läsnäolo, 
sekä yhteiskunnan instituutioiden ja niiden toimintojen riippuvuus 
viestinnästä ja mediasta. Medioituminen ei ole vain aikuisten arkeen 
liittyvä ilmiö, vaan koskettaa yhtä lailla lapsia mediayhteiskunnan 
kansalaisina.

Myös mediakonvergenssi-ilmiö koskettaa samalla tavalla lasten kuin 
aikuisten media-arkea. Mediakonvergenssillä tarkoitetaan erilaisten 
ja eri tavalla tuotettujen mediasisältöjen esittämistä samalla alustalla, 
kuten esimerkiksi videoklippi sanomalehden verkkosivulla (ks. esim. 
Seppänen & Väliverronen 2012, 26). Niin medioitumisen kuin me-
diakonvergenssi ilmiöt eivät ole vain juonteita teknisestä kehityksestä, 
vaan niihin liittyvät laajemmin koko yhteiskunnassa vaikuttavat ilmi-
öt ja muun muassa taloudelliset pyrkimykset.

Tässä tutkimuksessa kännyköillä kuvaamisen ja kamerapuhelimien 
yleisyys lasten keskuudessa liitetään digitaalisen toimijuuden (digital 
agency) käsitteeseen, jolla viitataan osallisuuteen teknistyneessä ja digi-
talisoituneessa ajassamme (ks. Carrie ym. 2009; Kupiainen & Sinto-
nen 2009). Osallisuudella tarkoitetaan toiminnallisuutta ja tunnetta 
mukana olemisesta, ja se on käsitteenä laajempi kuin osallistuminen 
(esim. Mäkinen 2006, 37). Sintosen (2012) mukaan alakouluikäiset 
lapset ovat vielä murrosvaiheessa, ikään kuin digitaalisen osallisuuden 
kynnyksellä (emt., 8). Digitaalisessa osallisuudessa nousee tärkeäksi 
ymmärtää ja kehittää multimodaalisia  medialukutaitoja (Kupiainen 

& Sintonen 2009, 163; Suoninen 2013, 171). Esimerkiksi Janne Sep-
pänen (2005, 90) määrittelee multimodaalisuuden tarkoittavan esitys-
tä, joka yhdistää eri ilmaisumuotoja samaan pakettiin. Multimodaa-
lisuus on olennainen elementti nykyisessä visuaalisessa kulttuurissa.

Digitaalisen kuvaamisen lisääntyminen on ilmiönä kytköksissä sosi-
aalisen median aikakauteen. Sosiaalinen media on tärkeä väylä kai-
kenikäisten kuvaajien harrastemielessä otettujen kuvien näkyvyydes-
sä. Digitaaliseen kulttuuriin ja sosiaaliseen mediaan liittyvissä riskeissä 
myös kännykkäkuvaamisella on roolinsa. Esimerkiksi Pelastakaa Lap-
set ry:n 7–17-vuotiaille teettämän kyselyn mukaan noin 17 % vastaa-
jista oli joutunut kännykkäkiusaamisen kohteeksi. Kiusaamistilanteet 
olivat vastanneiden mukaan esimerkiksi koulualueella koulukaverin 
kännykällä kuvaamista ja kuvatun materiaalin lähettämistä kiusaajan 
kavereille tai internetiin. Opettajalle tai muille aikuisille kiusaamisesta 
ei kyselyn mukaan kerrota. (Pelastakaa Lapset ry 2009.)

Englannissa 11–16-vuotiaiden lasten ja nuorten kännykänkäyttötapo-
ja selvittäneen Leslie Haddonin (2007) mukaan kännyköillä kiusaa-
minen on useimmiten toisen oppilaan nolaamista kuvaamalla häntä 
odottamattomissa tilanteissa yllättäen. Eri oppilailla voi olla myös eri 
käsitykset siitä, mikä on noloa: Haddonin tutkimuksessa tyttöoppilaat 
saattoivat kokea nolona sen, miltä he näyttivät yllätyksenä otetuissa 
kuvissa, kun taas poikaoppilaat eivät. Myös sosiaalinen asema koulu-
yhteisössä vaikuttaa yllättäen otettujen kuvien käyttöön ja tulkintaan. 
Kuvaajan paremmin tuntevat oppilaat saattavat poseerata kuvia var-
ten, mutta jos kuvan kohde on kuvaajalle etäisempi ja pyytää poista-
maan kuvan, saattaa se johtaa ”peliin” ja kiusaamiseen. Joskus kuvia ei 
pyynnöistä huolimatta poisteta. (Emt., 124–125.)

Erilaisista kännykkäkiusaamisen muodoista on kehittynyt ilmiöitä 

Osallisuuden kynnyksellä
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internetissä kiertävien videoiden muodossa. Lontoosta levinneessä 
”happy slapping”:issä joukko lapsia tai nuoria läpsivät koulukavereitaan 
yllättäen kasvoille ja tapahtuma kuvataan videolle. Ilmiö eteni myös 
koulujen ulkopuolelle julkisiin liikennevälineisiin ja kaduille ja saa-
vutti yhä väkivaltaisempia muotoja. Tästä syntyi moraalista paniikkia, 
jonka myötä kouluihinkin ehdotettiin kamerapuhelimien kieltoja. 
(Goggin 2006, 117–120.)

Tutkimuksemme perusteella 8–11-vuotiaista suomalaislapsista suurin 
osa ei jaa omaehtoisesti tuottamaansa kännykkämateriaalia verkkoon. 
Tulos tukee käsitystä olemisesta digitaalisen osallisuuden kynnyksellä 
tässä ikävaiheessa. Verkossa omien kuvien ja videoiden jakaminen on 
aktiivisempaa vasta myöhempinä ikävuosina. Katsomme, että tässä 
ikävaiheessa ollaan jotakuinkin siirtymässä kohti digitaalista, jakami-
sen kulttuuria, jolloin siitä tullaan vähitellen osallisemmiksi. Ajatusta 
tukee myös tämän tutkimuksen tulos, jonka mukaan kännyköillä ku-
vataan tässä ikäryhmässä itseä vielä vähän. Vaikuttaa, että kännykän 
kamera kääntyy itseen vasta myöhempinä ikävuosina (noin 11–12 
ikävuodesta ylöspäin). Mediakasvatuksen näkökulmasta tämä ikävai-
he on kriittinen kasvun vaihe, sillä vaikkei omia teoksia sinänsä jaet-
taisikaan, jakamisen mahdollisuus tiedostetaan. 

Vaikka tässä ikäryhmässä suurin osa ei jaa itse tuottamaansa sisältöä 
verkkoon,  tutkimuksemme osoittaa myös sen, että jo 8–11-vuotiai-
den joukossa on pieni joukko erittäin aktiivisia toimijoita, joilla on 
myös halu ja tarve jakaa omaehtoisesti tuottamaansa sisältöä verkossa. 
Heillä on myös huomattavia mediatuottamisen taitoja. Mediakasva-
tuksen näkökulmasta tärkeä kysymys kuuluu: kuinka valmiita lapset 
ovat omaehtoiseen digitaaliseen toimijuuteen ja osallisuuteen, sekä 
kuinka perillä vanhemmat ja kasvattajat tilanteesta ovat?

Vaikka lapset ovatkin ahkeria ja luovia mediatuottajia, ei voida olettaa, 
että lapset automaattisesti, ikään kuin itsellään ja itsekseen kasvavat 
eettisesti vastuullisiksi digitaalisen kulttuurin osallisiksi. Tutkimuk-

sellisesti ei vielä varmasti tiedetä, miten lapset oppivat digitaalisen 
kulttuurin parissa toimiessaan ymmärtämään toiminnan kannalta 
oleellisia seikkoja, kuten esimerkiksi identiteetteihin, yksityisyyteen, 
omistajuuteen ja tekijyyteen liittyviä näkökulmia. Yleiset mediasta esi-
tetyt näkemykset perustuvat pääasiassa aikuisten käsityksiin, jolloin 
lasten kokemukset ja heidän äänensä informantteina jäävät paitsioon. 
Aikuisten huoli lapsista suhteessa mediaan ja digitaaliseen kulttuuriin 
ei kerro tästä kokemussuhteesta mitään lapsen ja nuoren näkökulmas-
ta (esim. Smith 2010, 132). Digitaalisen sukupolven nimittäminen 
esimerkiksi kato mua -sukupolveksi (Orlet 2007) edustaa juuri tällais-
ta käsitystä. Samoin yleistynyt diginatiivi-ilmaisu on hankala, vaikka 
nostaakin lapset esiin osaajina (mm. Bennett ym.. 2008). Ei kuiten-
kaan ole itsestään selvää, että esimerkiksi hyvä pelaaja tietää miten peli 
rakentuu, tai osaisi itse pelejä valmistaa (Buckingham 2000, 26).

Sintonen (2012) pohtii, kuinka natiivilla tarkoitetaan yleensä jotakin 
syntyperäistä, paikallista tai omassa ympäristössään toimivaa. Toimin-
ta on yleensä sekä horisontaalista että vertikaalista. Osallisuuden nä-
kökulmaa diginatiivi-ilmaisu ei edistä kahdesta syystä. Ensiksi, natiivi-
ilmaisu johtaa mielikuvaan nettiympäristöstä tai -maailmasta, johon 
vain itse asianosaiset eli lapset ja nuoret kuuluvat, ja jota he hallitse-
vat ja jossa he pärjäävät. Se sisältää enemmän natiiviksi syntymisen 
kuin natiivina elämisen ja olemisen sekä kehittymisen ideaa. Toiseksi, 
diginatiivimielikuva ei myöskään sisällä sukupolvien välisen kom-
munikaation merkitystä, vaan tukee ennemmin horisontaalista ver-
taisikäryhmäajatusta. Samoin kuin tietotekniikka luokkahuoneessa ei 
takaa automaattisesti kenenkään digitaalisen lukutaidon kehittymistä, 
pelkän natiiviuden varaan ei voida rakentaa digitaalisen kulttuurin 
tulevaisuutta eikä vastuullisen osallisuuden kulttuurin ja jakamisen 
(mediakasvatuksellisia) periaatteita. Samoilla linjoilla tarkastelee Reijo 
Kupiainen (2013) diginatiiviutta. Hänen lähtökohtansa on, että digi-
taalisessa kulttuurissa on potentiaalia luovuuteen ja käyttäjälähtöisyy-
teen, mutta ne eivät vain synny itsekseen tai ole yhden tietyn suku-
polven ominaisuus. Kupiaisen mukaan ongelma on, että diginatiivius 
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on muodostunut jo lähes myytiksi, jonka esimerkiksi jotkut opettajat 
ovat omaksuneet osaksi koulukulttuuria. Tämä tarkoittaa, että opet-
taja voi ajatella oppilaiden oppivan taitoja itsekseen, jolloin niitä ei 
tarvitsisi oppilaille opettaa.

Keskusteluun digitaalisesta kulttuurista, lapsista ja kasvatuksesta tar-
vitaan uudenlaista ajattelu- ja suhtautumistapaa, uutta kulttuurista 
ymmärrystä. Onkin esitetty esimerkiksi, että mediakasvatuksellista 
panosta tarvitaan erityisesti seuraavissa asioissa (Jenkins ym. 2006):

•	Osallisuuden kuilu — Epätasaveroiset mahdollisuudet 
digitaaliseen osallisuuteen eivät luo kasvatuksellisesti riittävää ja 
tulevaisuusorientoitunutta perustaa. Eriarvoisuus kokemusten, 
taitojen, tietojen ja mahdollisuuksien kartoittamiseen on akuutti 
kysymys, johon tulee löytää ratkaisuja. 

•	Läpinäkyvyys — Kasvattajien tehtävänä on avata kasvatettavien 
silmät mediaesitysten luomien mielikuvien ja (usein 
epärealististen) elämänodotusten suhteen. 

•	Eettisyyden haaste — Perinteistä oppimista tulee kehittää 
tukemaan ennen kaikkea lasten ja nuorten kasvua digitaalisen 
kulttuurin ja yhteisöjen eettisiksi toimijoiksi. 

Edelleen ajankohtaisia epätasa-arvoisuuden, läpinäkyvyyden ja eetti-
syyden teemoja olisi syytä tarkastella myös lasten oman mediatuot-
tamisen näkökulmasta. Niin mediakasvatuksessa kuin kasvatuksessa 
ylipäätään on tärkeää ymmärtää lasten omien kokemusten, kyvykkyy-
den, kiinnostuneisuuden sekä medialukutaitojen merkitys myös me-
diatuottamisessa.
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Tutkimuksemme nivoutuu osaltaan myös lapsuustutkimuksen para-
digmaan, joka on viime vuosikymmeninä nostanut päätään. Lapsuu-
denhistorian, -sosiologian ja -antropologian lähtökohdista on päästy 
alkuun: lapsuutta on alettu tutkia myös lasten oman äänen kautta, ei-
kä ainoastaan lasten läheisten aikuisten tai lapsia tutkivien tutkijoiden 
kokemusten perusteella. Tavoitteena on nostaa esiin lasten elämänpii-
rejä ja niiden mahdollisuuksia ja rajoituksia, saavutuksia, kokemuksia 
ja käytäntöjä, joihin osallistumalla lapset kiinnittyvät yhteiskuntaelä-
mään sekä sen toimijoina että muiden toimijaryhmien kohteina. (Ala-
nen 2009, 21.) Toki lapsuus tässäkin yhteydessä suodattuu tulkintojen 
läpi, mutta pyrkimys on ainakin ollut päästä mahdollisimman lähelle 
lasten kokemaa maailmaa, subjektiivisia kokemuksia ja niistä synty-
neitä merkityksiä.

Alanen (2009, 22) toteaa, että monet lasten ja heidän lähiympäristö-
jensä arkielämän tasolla koetut ja tulkitut muutokset voidaan tulkita 
laajemman yhteiskunnallisen muutoksen kehyksissä: signaaleina sel-
laisista historiallisista transformaatioista, jotka koskevat lasten ja ai-
kuisten yhteiskunnallisia asemia, heidän keskinäisiä valta- ja auktori-
teettisuhteitaan, oikeuksiaan yhteiskunnallisiin voimavaroihin, ja nyt 
myös signaaleina yhteiskunnallisen sukupolvijärjestyksen siirtymistä 
ja murroksista. Alanen (emt.)  esittää myös pääkohtia lapsuustutki-
musta suuntaavasta paradigmasta:

•	Lapsuus on yhteiskunnallinen ilmiö; se on historiallisesti ja siis 
ajallisesti ja paikallisesti ehdollinen, muuttuva yhteiskunnallinen 
rakenne.

•	Lapset ovat sosiaalisia toimijoita, osallistujia sosiaalisissa 
maailmoissaan ja sen kautta osapuolia yhteiskunnallisissa 

suhdejärjestelmissä. Lapsuudentutkimuksen yhtenä tehtävänä on 
tehdä tätä näkyväksi.

•	Lapsuus ei ole vain institutionaalisten normistojen ja 
käytäntöjen määrittämä, lapsille tuotettu tai annettu tila. Lapset 
itsekin rakentavat lapsuutta, eivätkä todennäköisesti mahdu 
minkään määritetyn ”normaalilapsuuden” kaavaan.

Lapsuus rakentuu myös lasten omissa määritelmissä. Nuorten vapaa-
aikatutkimuksessa todetaan, että, että alle 10-vuotiaista selvä enem-
mistö kokee itsensä lapsiksi, mutta siitä eteenpäin muutos on vauh-
dikasta. Kaksitoistavuotiaista enää viidennes pitää itseään lapsena. 
Tutkimuksen mukaan tämä vastaa aikaisempien tutkimusten tuloksia, 
joiden mukaan suomalaiset lapset kertovat lopettavansa leikkimisen 
noin 11 ikävuodesta alkaen. (Myllyniemi & Berg 2013, 14–16.)

Tässä tutkimuksessa lasten omaehtoisen kännykkäkuvaamisen tarkas-
telu huomioi myös lasten kasvun ja kehityksen. Dunderfelt (2011) 
selittää kuinka 8–10 ikävuoden aikana lapsessa voi ilmetä muutoksia, 
jotka liittyvät hänen yksilöllisyytensä vahvistumiseen. Tämän iän ko-
kemukset liittyvät hyvin vahvasti yksilöitymisprosessiin. Oma sisäinen 
maailma voimistuu, konkretisoituva ajattelu ja kaveripiirissä hankitut 
ryhmäkokemukset herättävät yhä vahvemman tunnon omasta itsenäi-
syydestä, erillisyydestä. Lapsi tahtoo, että juuri häntä puhutellaan, ja 
hän alkaa katsoa maailmaa uusin silmin. Lapsi elää vielä omassa fan-
tasiamaailmassaan. Hän ei ole saavuttanut loogisen abstraktisen ajat-
telun tasoa, eikä hänellä ole kykyä hahmottaa kovin monimutkaisista 
asioista kokonaisuuksia. Niinpä lapsi keskittyy itseensä ja hahmottaa 
maailman itsensä kautta. 

Omaehtoisuus lähtökohtana
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Egan (1997) kuvailee, miten lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät ja 
rakentuvat ikään kuin päällekkäisesti somaattisesta tai kehollisesta 
myyttiseen, romanttiseen ja filosofiseen ymmärrykseen pääasiallisesti 
suhteessa kieleen. Somaattinen ymmärrys on kaiken muun kehityksen 
pohjalla, ja kielellisen kehityksen kautta lapsi siirtyy myyttisen ym-
märryksen vaiheeseen. Tässä vaiheessa lapsille on hyvin tyypillistä ym-
märtää maailmaa vastakohtien kautta (minä/muut, hyvä/paha, elämä/
kuolema). Mielikuvituksella on hyvin merkittävä rooli. Toisin kuin 
usein toistetaan, pienetkin lapset ovat Eganin mukaan varsin kyke-
neviä eräänlaiseen abstraktiin ajatteluun, sillä koko ajattelu perustuu 
abstraktiin kieleen, jota lapset oppivat käyttämään. Lapset pystyvät 
myös ajattelemaan metaforisesti, vertauskuvien kautta, jopa aikuisia 
paremmin. (emt., 37–57.)

Tässä tutkimuksessa kohteena olevan ikäkauden kännykkäkuvaami-
sen näkökulmasta yksi mielenkiintoisin seikka on yksilöitymisproses-
si: 8–11-vuotiaiden osalta näyttää, että kuvaaminen kohdistuu pää-
osin omaan arkiympäristöön, kuvauskohteena eivät ensisijaisesti ole 
vielä kaverit ja muut ihmiset, ja kännykkätallenteita tuotetaan lähin-
nä itseä ja omaa lähipiiriä varten. Voidaan ajatella, että omaehtoinen 
kuvaaminen ja tallentaminen toimivat lapsen yksilöitymisprosessissa 
vahvistavina tekijöinä, tuottaen voimaantumisen tunnetta, visuaalisen 
ja audiovisuaalisen ilmaisun ja viestimisen perspektiiviä, esteettisiä ko-
kemuksia sekä mahdollisuutta itsenäiseen asioiden tarkasteluun, tul-
kintaan, kerrontaan sekä itseilmaisuun. 

Mobiilikulttuuriin liityvistä tutkimuksista tämän tutkimuksen näkö-
kulmasta yksi keskeinen on mediatutkija Gerard Gogginin teos Cell 
Phone Culture – Mobile Technology in Everyday Life (2006), joka lähes-
tyy kamerapuhelimia niiden kulttuuristen ja sosiaalisten vaikutusten 
kautta. Puhelimien käyttöön liittyvä osallisuus uusissa kulutusmuo-
doissa, kommunikaatiossa tai mediateknologiassa on teoksessa kar-
toitettu kattavasti ja eritoten sen  kamerapuhelinkuvausta ja nuorten 
käyttökulttuuria koskevat luvut vaikuttavat tämän tutkimuksen taus-

talla. Samoin sovellamme John Bergerin (1987, suom. Martti Lin-
tunen) jo 1980-luvulla esittämiä ajatuksia valokuvasta ilmentymänä 
pohtiessamme kuvaamisen merkityksiä lapsille. Ilmentymällä viit-
taamme siihen prosessiin, jossa lapsi on itse tuottanut jonkin kuvaa-
misen arvoiseksi kokemansa asian tallenteeksi kännykkäänsä.

Osallisuusnäkökulma tuo esiin lapsen omat valinnat, äänen ja arjen. 
Omaehtoisella toiminnalla viitataan lapsen itsenäiseen ja itselliseen, 
vapaasta halusta juontuvaan toimintaan. Motivaattorina on esimer-
kiksi jokin lapsesta itsestään lähtevä ajatus, idea, näkemys, kokemus 
ja/tai tarve. Tässä yhteydessä omaehtoinen toimija on aktiivinen ja 
utelias kohdatessaan myös uutta ja ennalta arvaamatonta. Lasten me-
dia-arjessa omaehtoisuus voi tarkoittaa spontaania tai suunniteltua 
mediakäyttöä, tuottamista ja/tai osallisuutta.

Tärkeintä on huomata, että tässä tutkimuksessa analysoidut lasten 
itse tuottamat, kännykkään tallennetut kuva- ja videoteokset ovat 
syntyneet nimenomaan omaehtoisen tuottamisen tuloksena, eivät 
siis minkään ulkopuolisen tekijän, motiivin tai tarpeen aiheuttami-
na. Omaehtoisuus liittyen lasten media-arkeen on tutkimuksellisesti 
mielenkiintoista, sillä aihetta tutkittu Suomessa erityisesti lasten me-
diatuottamisen näkökulmasta vielä vähän. Lasten spontaanin ja suun-
nitellun omaehtoisen toiminnan tarkasteleminen ja analysointi pal-
jastavat käsityksemme mukaan ilmiöstä muuta kuin aikuisten lapsille 
järjestämät, ennalta suunnitellut tilanteet. Kyseessä on käsityksemme 
mukaan myös ilmiö, jota ei suoraan voi, ja eikä ole aiheellistakaan, 
suoraan verrata aikuisten vastaavaan.
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Tuottamisen suhteen erilaiset laiterajoitukset ovat selvästi hälvenneet. 
Tutkimuksessamme verkkokyselyyn vastanneista alaluokkaikäisistä 
(3.–5. luokka) lähes kaikki omistavat kännykän ja noin 90 prosentilla 
on kännykässään valo- ja videokuvaamismahdollisuus (N=314). Lait-
teiden yleistymisestä kertovat myös muutamat muut tutkimukset, las-
ten mediabarometrin mukaan esimerkiksi lähes kaikilla neljäsluokka-
laisilla on oma kännykkä (Suoninen 2013, 112). Kameralla varustettu 
kännykkä mahdollistaa jo itsessään sisällöntuottamisen digitaaliseen 
muotoon ja internetissä on olemassa paljon erilaisia ilmaissovelluksia, 
jolla kuvia ja videoita voidaan editoida ja sen jälkeen julkaista. 

Kännykänkäytön aktiivisuutta ja toisaalta sisällöntuottamista on tar-
kasteltu tässä tutkimuksessa paitsi haastatteluiden avulla, myös kvali-
tatiivisen ja kvantitatiivisen verkkolomakekyselyn tuottaman aineis-
ton avulla. Saadun aineiston pohjalta on muodostettu eräänlainen 
aktiivisuusindikaattori, joka erottelee tutkittavat heidän media-aktii-
visuutensa suhteen. Aktiivisuutta ja sisällöntuottamista korostavat ky-
symykset ja vastausvaihtoehdot on pisteytetty ja pisteiden perusteella 
vastaaja kuuluu tiettyyn ryhmään. 

Tämän tutkimuksen aineiston valossa näyttää, että pojat ja tytöt soitta-
vat puheluita, kuuntelevat musiikkia ja kuvaavat videoita suunnilleen 
yhtä mieluusti. Joitakin sukupuolten välisiä eroja tuli esiin. Tytöt lä-
hettävät tekstiviestejä ja ottavat valokuvia mieluummin kuin pojat, ja 
pojat selaavat puhelimellaan internetiä ja pelaavat mieluummin kuin 
tytöt. Oman kännykän käyttöön liittyvät itselle tärkeimmiksi koetut 
ja käytetyimmät kännykänkäyttötavat menevät tässä tutkimuksessa 
jotakuinkin yksiin lasten mediabarometrissä saatujen, erityisesti nel-
jäsluokkalaisia koskevien tulosten kanssa (Suoninen 2013, 211–212). 
Kännyköiden käytetyimpiä toimintoja puhelujen ja tekstiviestien jäl-
keen on kamera, johon myös mieluusti tartutaan. Puheluiden, teksti-

viestien ja kuvaamisen lisäksi kännykällä musiikin kuuntelu ja pelaa-
minen ovat lapsille tärkeitä asioita.

Sukupuolesta riippumatta kännykkää käytetään kuvaamistarkoituk-
sessa useimmiten, kun tapahtuu jotain hauskaa tai jännittävää tai kun 
huomataan jotain erilaista tai erikoista. Lapset kuvaavat kännykällään 
useimmiten yksin, mutta tyttöjen kohdalla kavereiden ja sisarusten 
merkitys korostuu hieman enemmän kuin pojilla. Pojilla sen sijaan 
vanhemmat ovat hieman useammin kuvaamisessa mukana kuin ty-
töillä. Sekä tyttöjen että poikien kohdalla korostui se, että kännykällä 
valokuvataan pääosin yksikseen, mutta videoita kuvataan valokuvaa 
useammin kavereiden kanssa. Tytöt mainitsivat poikia useammin ko-
tona videoimisen joko yksin ja sisarusten tai kavereiden kanssa.

Verkkokyselyyn vastanneet voidaan kännykkä- ja internetkäyttäjinä 
aktiivisuuden suhteen jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryh-
mään (n. 10 %) kuuluvat vähäistä aktiivisuutta ja kiinnostusta osoit-
tavat lapset, joita kutsumme passiivisiksi mediatuottajiksi. Nämä 
passiiviset mediantuottajat tuottavat itse digitaalista sisältöä vain sa-
tunnaisesti tai eivät ollenkaan, mutta muuten kuin tuottajina he voi-
vat olla aktiivisia mediakäyttäjiä. He eivät myöskään jaa mahdollisia 
tuotoksiaan eteenpäin kuin harvoin näyttämällä ottamiaan valokuvia 
tai videoita kavereilleen. Tämän ryhmän toiminta tuottamisen suh-
teen on siis määrällisesti hyvin vähäistä, mutta se on myös laadullisesti 
melko kevyttä. Valokuvien tai videoiden ottamista ei juuri suunnitella 
ja niille ei anneta sen suurempaa merkitystä. Kännykän käyttö perus-
tuu pitkälti soittamiseen ja tekstiviestittelyyn. 

Suurin osa lapsista kuuluu niin sanottuun ”perusjoukkoon”, jonka 
mediankäyttötaidot ja tuottajavalmiudet ovat jo selkeästi kehittyneet. 
Tähän ryhmään kuuluu noin 80 % lapsista, ja loput lapsista (n. 10 %) 

Lapset mediatuottajina
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kuuluvat erittäin aktiivisten mediatuottajien joukkoon. 

Tytöt vaikuttavat jonkin verran poikia aktiivisemmilta kännykkäku-
vaajina. Tytöt myös pitävät kännykällä valokuvaamista jossain määrin 
itselleen tärkeämpänä kuin pojat, mutta tämä ero ei kuitenkaan ole 
merkittävän selkeä. Vaikka videoitakin tuotetaan, toiminta ei ole yhtä 
yleistä tai säännöllistä kuin valokuvien ottaminen. Videokuvaaminen 
näyttää kuitenkin olevan pojille aavistuksen tärkeämpää kuin tytöille. 
Suhteessa aikaisempiin tutkimustuloksiin, tulokset antavat viitteitä vi-
deokuvaamisen suosion noususta.

Vastaajat kertovat tallentavansa kuviksi ja videoiksi kaikenlaista. Tyy-
pillisesti useita otoksia on poistettu kännykästä ilman, että niitä oli-
si siirretty muualle talteen. Joitakin otoksia taas pidetään pitkäänkin 
tallessa omassa kännykässä. Erityisesti aktiivisempien mediatuottaji-
en puheessa tuli esiin monia erityisen kekseliäitä tapoja käyttää omaa 
kamerakännykkää. Monet pitävät kännykkää mukana myös ulkoil-
lessaan ja kuvaavat siellä hienoja näkemiään asioita. Kaikenlaisista 
luontoelämyksistä sekä niiden tallentamisesta lapset puhuivat haastat-
teluissa paljon. Kännykkä vaikuttaa siten myös eräänlaiselta havainto- 
ja tutkimusvälineeltä. 

On tärkeää huomata, että kaikki lapset eivät halua käyttää medialait-
teita koko ajan ja paljon. Joillekin lapsille on tärkeämpää esimerkiksi 
kavereiden kanssa leikkiminen kuin mediateknologiat yleisesti ottaen. 
Viihtyminen vaikuttaa kaikille lapsille hyvin tärkeältä: omaehtoisuus 
viittaa myös siihen, että vapaa-ajalla kännykän käyttö on ensisijaisesti 
mukavaa ja sillä halutaan itse tehdä asioita. Muutamat haastatelluis-
ta kertoivatkin, että kännykkä kaivetaan esiin, kun ei ole muutakaan 
tekemistä. Silloin sillä esimerkiksi katsotaan itse tuotettuja videoita 
ajankuluksi. Jotkut lapsista varta vasten ja tavoitteellisesti tuottavat it-
se itselleen mediasisältöä, jolloin kyseessä ei niinkään ole pelkkä ajan 
kuluttaminen. Lapset itse keksivät ja valitsevat mediatuottamisen ta-
poja ja sisältöjä.

Lasten kertomissa tulee toistuvasti esiin myös se, että kuviksi ja/tai 
videoiksi tallentuu kavereiden kanssa ”pelleily”. On huomattava, että 
pelleilyllä joku tarkoittaa sitä, että kamera kaivetaan esiin, kun kaveri 
sattuu tekemään jotakin hauskaa ja hupsua, mutta toisinaan ”pelleilyl-
lä” viitataan johonkin tarkemmin suunniteltuun, esimerkiksi jonkin 
taidon kuvaamiseen tai kameralla leikittelyyn ja sen ominaisuuksien 
testaamiseen. 

Vaikuttaa siltä, että suurin osa kännykällä kuvaamisesta tapahtuu 
lasten arkeen liittyvien toimintojen ohessa ja niiden kautta, joko yk-
sin, kavereiden tai sisarusten kanssa. Porukalla usein myös ryhdytään 
suunnittelemaan ja toteuttamaan jotakin erityisesti videokuvaamista 
varten. Kyseessä saattaa olla oma tarina, sketsi tai vaikka musiikki-
video lempibiisiä varten. Lasten puheessa toistuukin omien juttujen 
kuvaamisen tärkeys, ”oman huumorin” tallentaminen ja tekeminen. 
Omia kuvia ja videoita näytetään joskus myös vanhemmille, mutta 
pääsääntöisesti aikuiset jäävät tai heidät jätetään tarkoituksella ulko-
puolelle lasten omista jutuista.

Haastatteluissa tuli esiin, että kuvaaminen ja videoiden tekeminen al-
kaa heti, kun kännykkä saadaan. Näin ollen useimmat haastatelluista 
lapsista olivat kuvanneet kännykällään jo vuosikausia. Kun kysyimme 
kuvaamisen oppimisesta, lasten oli usein vaikeaa muistaa milloin ja 
miten he olivat oppineet jonkin asian. Eräs poika totesi, että oli ”vaan 
kokeillut” halutessaan oppia jotakin uutta, ja haastateltava tyttö ker-
toi, että oli ”vaan näppäilly kaikkii näppäimiä, siin lukee ota kuva…” 
Kokeilemisesta puhuivat myös muut. Itsekseen kokeilu saattaa kui-
tenkin olla hyvin turhauttavaa silloin, kun omat taidot eivät riitäkään. 
Yksi haastateltava tyttö kertoi yrittäneensä käyttää kuvanmuokkaus-
ohjelmaa internetissä, mutta ei saanut tehtyä kuvasta sellaista kuin ha-
lusi, jolloin koko homma jäi kesken. Toinen tyttö sitä vastoin kuvaili 
uuden ohjelman haltuunoton tapahtuneen hyvin helposti:
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H: Oleksä oppinu käyttämään tommosii kuvanmuokkausohjelmii 
koulussa? Vai millai sä oot oppinu?
V: En, ku mun kaveri pisti kuvan Facebookiin, sit siihen tulee, et tää 
on ladattu tän ohjelman kautta, niin mä painoin siihen ohjelmaan, 
ja sit mä ymmärsin sen, miten sitä käytetään.
H: Aijaa, ihan itte?
V: Joo.
(V = tyttö, 12 vuotta)

Vanhemmat sisarukset mainittiin usein taitojen opettajina. Sisaruksil-
ta pyydetään apua ja toisaalta otetaan mallia. Jos esimerkiksi isosisko 
tai -veli käytti aktiivisesti medialaitteita, se näytti innostavan omiin 
kokeiluihin. Vaikuttaa myös siltä, että muutenkin aktiivisesti eri me-
dioita käyttävät lapset haluaisivat oppia lisää. Heillä onkin usein hyvät 
taidot tiedonhankintaan ja sitä kautta kyky opetella uusia asioita. Eri-
tyisesti ne haastateltavat, jotka osoittautuivat aktiivisiksi mediankäyt-
täjiksi ylipäätään, vaikuttavat olevan hyvin taitavia ja itseohjautuvia 
tietojen ja tuottajataitojen hankkimisessa. 

Lasten haastatteluissa nousi esiin hyvin luovia ja kekseliäitä tapoja 
käyttää kännykän kuvaamismahdollisuuksia. Samoin internetiä hyö-
dynnetään herkästi erilaisissa kokeiluissa, joissa oppiminen ei liity ai-
noastaan medialaitteisiin, vaan niiden hyödyntämiseen luovasti oppi-
misen välineinä. Eräs haastateltava tyttö oli opetellut tanssia kännykän 
avulla siten, että hän oli videoinut tanssiesityksensä ja kotona videon 
avulla harjoitellut lisää. Poika kertoi käyttäneensä kännykkänsä ku-
vausominaisuutta hyödyksi Legojen rakentelussa. Hän oli kuvannut 
rakentamansa junan joka suunnalta, jotta osaisi purkamisen jälkeen 
rakentaa uudelleen samanlaisen. Toinen haastateltava poika kuvaili 
katsoneensa internetissä Lego-animaatioita, joiden innoittamana hän 
oli itsekin yrittänyt samaa. Hän oli rakentanut Lego-ukkoa vaiheittain 
ja ottanut joka vaiheesta kuvan kännykällään. Lopputulos oli kuu-
lemma ollut aika onnistunut, mutta kuvat hän oli jo ehtinyt poistaa. 

Ohjeiden ja tiedon etsimisessä tuli esiin kielikysymys, sillä monesti 
suomi ei riitä, vaan lapsi opettelee itselleen uutta asiaa vieraalla kielellä 
englanniksi. 

Haastattelut, jotka olivat hyvin keskustelevia luonteeltaan, osoittivat 
myös, kuinka nopeasti haastateltava opetti jonkin asian haastattelijal-
le, jos huomasi tämän olevan hieman ymmällä: 

H: Mitä kaikkee sil oikeest voi tehdä, mul ei oo tablettii...?
V: En mä tiedä. Se on vähän niinku sellanen tietokone. Tai sit 
kännykkä. Mut mul ei pysty soittaan. Jollakin iPadil... Eiku ei, ei 
pystykään. Niinku tietokone, minitietokone, vähän niinku ois. Niis 
on vaan se Android-käyttöjärjestelmä. 
H: Mm.
V: Niis tietokoneis, niis yleisimmis, niis on se Windows.
(V = poika, 11 vuotta)

Tekniikasta kertominen ja mediatuottamiseen ohjaaminen tuntuivat 
olevan haastateltaville lapsille luonnollisia asioita ja mikä mielenkiin-
toista, vastaavaa vaikutti tapahtuvan lasten arjessa hyvin usein, tietoa 
jaetaan kavereille ja perheen kesken koko ajan. Erityisen osaavia ja tai-
tavia median käyttäjiä ja mediatuottajia ovat kymmeneen prosenttiin 
kuuluvat aktiiviset mediatuottajat. Tässä joukossa lapsia voisi kuvitella 
myös olevan sellaista potentiaalia, jota voisi hyödyntää toisten lasten ja 
aikuisten opettamisessa ja ohjaamisessa laajemminkin. Mediankäyttö 
ja medialaitteet ylipäätään koetaan myös merkityksellisimmiksi. 

Suurin osa lapsista (71 %) ottaa valokuvia useamman kerran viikossa 
ja noin puolet (47 %) kuvaavat videoitakin viikoittain. Internetiä he 
käyttävät keskimäärin noin tunnin päivässä. He tuottavat määrällisesti 
enemmän sisältöä kuin passiivisimmat, mutta heidän työskentelynsä 
on myös laadullisessa mielessä kehittyneempää. Valokuvien ottamista 
suunnitellaan enemmän, sisältöjä jaetaan enemmän ja kuvaustilanteet 
ovat sosiaalisempia, sillä tähän ryhmään kuuluvat kuvaavat enemmän 
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kavereidensa kanssa kuin passiivisimmat. Voi olla, että aktiivisilla 
mediatuottajilla tekemiseen liittyvä sosiaalisuus ja kanssaoppiminen 
poistavat jopa osallisuuden esteitä ja kaventavat osaamiskuiluja (vrt. 
Spurgeon ym. 2009). Aktiivisilla mediatuottajilla toiminta poikkeaa 
selkeästi muista. He vaikuttavat olevan kiinnostuneempia videoku-
vaamisesta kuin valokuvaamisesta, toimivat usean eri median alueella, 
ovat aktiivisempia internetin käyttäjiä sekä käyttävät hyödykseen ver-
taisryhmätukea. Heillä on myös sisällöntuottamiseen usein selkeä tar-
ve, kuten kuvien käyttö omaan blogiin, pelivinkkaaminen ja tutoriaa-
lien tuottaminen. Aktiivisten mediatuottajien media-arki muistuttaa 
lähes ubiikkia oppimista. Ubiikissa oppimisessa on tyypillisesti kyse 
verkottumisesta, oppijoiden yhteistoiminnallisuudesta, vertaisryhmi-
en tuesta sekä kaikkialle leviävästä ja sulautuvasta digitaalisesta teknii-
kasta (ks. esim. Yang 2006). 

Erityisesti kolme asiaa erottavat aktiiviset mediatuottajat muusta jou-
kosta: tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja säännöllisyys. Tilannetta 
ei kuitenkaan tule tarkastella liian mustavalkoisesti, sillä myös muut 
kuin aktiiviset mediatuottajalapset saattavat esimerkiksi suunnitella 
kuvan ottamista, mutta eivät kuitenkaan halua julkaista sitä missään 
tai välttämättä edes näyttää kenellekään. Joku taas saattaa ottaa kuvia 
päivittäin, mutta ei anna ottamilleen kuvilleen sen suurempaa merki-
tystä. 

Tavoitteellisuus. Aktiiviryhmään kuuluvat lapset näkevät kuvan tai 
videon ottamisessa jonkin selkeän tarkoituksen, johon he tulevat ku-
vaamaansa sisältöä käyttämään, esim. julkaiseminen. Kuvia ja videoita 
ei oteta siis pelkästään ajankuluksi vailla sen suurempaa syytä. Haas-
tatteluissa haasteltavat esittelivät mielestään onnistuneita tai epäonnis-
tuneita kuvia ja kertoivat myös syitä kuvien ottamiseen. 

Perusjoukkoon kuuluvat lapset ottivat useammin kuvia omaksi hu-
vikseen ja perustelivat kuvan ottamista esimerkiksi sillä, että kohde on 
heidän mielestään kiva, hauska tai jännä.

Toikin oli kiva. Siinä on (vauvan nimi) ja (vauvan nimi) meidän 
mökillä ja mun mielestä toi vaan oli niin kiva.  
(Tyttö, 11 v.) 

Eräs poika kuvasi videoita, jotta voisi julkaista niitä internetissä ja 
saada videoillensa paljon katsojia. Hänellä oli selkeänä tavoitteenaan 
tuottaa mediasisältöjä muiden ihmisten nähtäväksi. 

No haluttais tulla suosituks ja tällee… Niinku tulis paljon tykkääjii 
ja tällee... (Poika, 9 v.) 

Suunnitelmallisuus. Toinen selkeä ero aktiivijoukon ja perusjoukon 
välillä on kuvien ja videoiden suunnitteleminen. Perusjoukkoon kuu-
luvat ottivat valokuvia huomattavasti useammin täysin spontaanisti, 
mutta aktiivijoukon edustajat suunnittelevat useammin kuvien tai 
videoiden ottamista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteivätkö aktiivi-
joukon lapset ottaisi kuvia myös spontaanisti tai vailla minkäänlaisia 
syvällisempiä perusteluja esimerkiksi kuvauskohteen esteettisyydestä. 
Erityisesti videoiden tekemisessä näkyi aktiivijoukon suunnitelmalli-
suus. Niissä mietittiin valmiiksi kuvakulmia, videon mahdollista kes-
toa, mahdollisia häiriötekijöitä ja video saatettiin jopa käsikirjoittaa. 

V: No tää on meiän koira kattomas kameraa ja me ollaa syömäs 
aamupalaa ni se kattoo meitä. 
H: Okei. Minkä takia sä otit ton kuvan?
V: No tää oli hauskan näköst kattoo ku koira niinku kyyläs siinä ja 
ihan nälkäsenä haluis niinku syötävää.
(V = poika, 9 vuotta)

Säännöllisyys. Yhteys on hyvin selkeä: mitä useammin lapsi kuvaa, si-
tä todennäköisemmin hän on myös aktiivinen toimija ja tuottaja digi-
taalisen sisällön suhteen. Erityisesti videota joka päivä ottaneet lapset 
ovat hyvin aktiivisia myös internetissä. Suurimmalla osalla heistä on 
oma kotisivu tai blogi ja he myös julkaisevat kuvaamaansa materiaalia 
muita useammin. 
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No se on niinku sillä lailla, että siinä yritetään keksiä päästä jotain 
hauskaa ja jotain sinne päin että se vaikuttais sketsiltä. Ja niinku 
valitaan kameralla joku semmonen hyvä kuvakulma ku kuvaajaa ei 
aina löydy että tota ni sitte näkyy kaikki se mitä halutaan näkyvän. 
Me kuvataan sellasta... Me mietitään aluks tavallaan niinku 
käsikirjotetaan että... (Poika, 10 v.)

Kuvauskohteet
Otin kuvan, koska äiti ei muuten uskonut, että meidän auton katolla 
on linnunkakkaa. (Poika 9 v.)

Kännykkäkuvaajina kaikkia lapsia näyttää mediatuottajina kiinnosta-
van oman arkeen ja ympäristöön liittyvät asiat ja ilmiöt. Lapset ovat 
taitavia ja tarkkaavaisia oman elämänsä havainnoijia. Kehitysvaiheen 
mukaisesti tässä ikävaiheessa (8–11-vuotiaat) lapset ovat aktiivisia ja 
monesta asiasta motivoituvia, ja kännykkätallenteiden perusteella hei-
tä kiinnostavat lemmikkieläimet, luonnon ilmiöt ja eläimet, kasvit, 
omat leikit ja tavarat sekä puuhailu kavereitten kanssa. 

Tutkimuksemme mukaan ylivoimaisesti suosituimmaksi kuvausai-
heiksi tässä ikäryhmässä nousivat lemmikit (omat tai toisten) ja muut 
eläimet (esim. oravat, hyönteiset), luonto (kasvit, vaihtuvat vuoden-
ajat), kaverit, perhe ja sukulaiset sekä erilaiset rakennukset. Jossakin 
määrin, mutta huomattavasti vähemmän, kännykällä kuvataan myös 
omia leluja, kotia ja autoja, itseä, harrastuksia, sekä lähinnä yksittäis-
mainintoina esimerkiksi mopoja ja mönkijöitä, tulipaloja, poliisiauto-
ja, leivoksia, konserttikeikkoja, muotikuvauksia sekä kirjojen ja lehti-
en kuvia.

Taulukko 1: Lasten suosituimmat kännykkäkuvauskohteet  
(erityisesti valokuvat).

Runsaasti mainintoja

Lemmikkieläimet ja muut eläimet, 
luonto ja maisemat, kaverit, 
perheenjäsenet ja sukulaiset, 
rakennukset.

Joitakin mainintoja
Itse, lomamatkakuvat, lelut, 
harrastukset, koti, autot, leikit, juhlat, 
tietokonepelit.

Yksittäismainintoja 
(muutamia esimerkkejä)

Legot, kuvat lehdissä, taulut, logot, 
pellot, mopot, muoti, pelleily, 
hälytysajoneuvot, piirustukset.

Tutkimuksemme perusteella vaikuttaa, että alaluokkaikäisillä lapsilla 
ei mobiililaitteiden tallennusominaisuuksia käyttäessään ole ensisijai-
sesti mielessä yleisöt, vaan toiminta on teosten tuottamista tuottami-
sen itsensä vuoksi.

H: Kenelle sä yleensä kuvaat niitä videoita?
V: Ai miten niin kenelle?
(V = poika, 9 vuotta)

Kysymys siitä, minkälaisissa tilanteissa lapsi ottaa valokuvia kännykäl-
lä, voi kertoa paljonkin lapsen tavasta olla maailmassa. Verkkokyselys-
sä esitetyt vaihtoehdot ”kun tapahtuu jotain hauskaa tai jännittävää” 
ja ”kun huomaan jotain erikoista tai erilaista” saivat molemmat run-
saasti mainintoja. Toiminta vaikuttaa hyvin sosiaaliselta, sillä vaikka 
245 kertaa mainittiin yksin kuvaaminen, 203 kertoi kuvaavansa myös 
yhdessä kavereiden kanssa. Enemmistö kertoi näyttävänsä kavereille 
ottamiaan kuvia. Samoin videon kuvaaminen tapahtui useimmiten 
kavereiden kanssa vapaa-ajalla.
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Ikä ei vaikuta siihen, kuinka tärkeänä omaa kännykkää pidetään, kai-
kissa ikäryhmissä (8–11) kännykkä on lapselle tärkeä asia. Iällä vai-
kuttaa kuitenkin olevan vaikutusta siihen, kenen kanssa lapsi kuvaa 
kännykällään. Kavereiden kanssa kuvaaminen lisääntyy iän myötä, 
kun taas vanhempien kanssa kuvaaminen vähenee. Yksin tai sisarus-
ten kanssa kuvaaminen näyttää säilyvän iästä riippumatta suunnilleen 
samana. 

Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan lasten omaehtoista media-
tuottamista sisällön näkökulmasta. Olemme luokitelleet aineistoa ja 
analysoineet erityisesti tallenteita suhteessa verkkokyselyn vastausten 
analysoinnista muodostuneeseen käsityksiin sekä lapsihaastatteluihin 
pohtiaksemme lasten omaehtoisen mediatuottamisen merkityksiä eri-
tyisesti tekijöille itselleen. Tutkimuskysymyksinä on, mitä lapset itse 
tuottajia tuottavat (mistä he kiinnostuvat ja miksi), mitä he itse tuot-
tamisesta ja omista (kuva- ja video-) teoksistaan ajattelevat sekä ennen 
kaikkea se, miten he eri tavoin käyttävät tuottamismahdollisuuksiaan 
omassa arjessaan hyväkseen. Tämä kaikki tuottaa uutta tietoa siitä, 
mitä lapset ylipäätään haluavat kertoa, sekä antaa sitä kautta viitteitä 
myös erilaisten kasvatus- ja opetussuhteiden ja sisältöjen kehittämi-
seen. 

Lasten omaehtoisesti tuottamien teosten analysoinnissa on sovellettu 
kuva- ja elokuva-analyysin teorioita ja keinoja keskittyen lähinnä tal-
lenteiden tekemistä ja tallenteita lasten omina teoksina painottaviin 
näkökulmiin, emmekä niinkään reseptiivisiin, teosten vastaanottoa 
ja katsomiskokemusta painottaviin näkökulmiin. Painotuksemme on 
siten tekijän (lapset mediatuottajina) ja teoksen (kuva- ja videotallen-
teet) välisessä vuorovaikutuksessa, erityisen kiinnostuneita olemme 
olleet kuulemaan lasten omia tuottajapohdintoja. Emme myöskään 
anna tulkintaohjeita lasten mobiilitallenteiden lukemiseen ja tulkitse-
miseen. Tavoitteenamme on ollut oppia ymmärtämään lapsia media-
tuottajina, sekä heidän arkisen, omaehtoisen mediatuottamisen ja ku-
vallisen sekä audiovisuaalisen kerronnan merkityksiä heille itselleen. 

Kuva- ja videoanalyysia varten on tässä yhteydessä kehitetty oma tar-
kastelutapa, joka viittaa muun muassa elokuvien analyysiin, video-
kerronnan teorioihin sekä audiovisuaaliseen estetiikkaan. Tallenteita 
ei analysoida erillisinä artefaktoina, vaan osana lasten teknologisoitu-
nutta arkea, digitaalisen kulttuurin tuottamisprosesseja ja mobiilikult-
tuuria. Tämä myös siksi, että lasten omaehtoista mediatuottamisesta 
ei voi mielestämme verrata ja lähestyä samoista lähtökohdista kuin 
aikuisten, erityisesti ammattilaisten tuottamista. 

Kuten Villi ja Könkkölä (2011, 66) toteavat kuvaviesteihin liittyväs-
sä tutkimuksessaan, on mobiiliviestintä ja siihen liittyvä kuvaaminen 
jo muuta kuin valokuvaamista valokuvan takia. He kutsuvat ilmiötä 
nimellä ”kuvallinen päiväperhonen”. Kyse on kuvallisesta ajatukses-
ta, ohikiitävästä kuvallisesta muistutuksesta. Heidän mukaansa, kun 
valokuvaus tulee osaksi puhelinviestintää, muuttuu se ja kuvaustottu-
mukset entistä immateriaalisemmiksi, verkottuneemmiksi ja hetkelli-
simmiksi. Onko näin myös lasten osalta?
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Valokuvan taival 1830-luvun ensimmäisistä daguerrotypioista nykyis-
ten kännykkäkameroiden digikennoille on ollut monivaiheinen ja sii-
hen on liittynyt kiinteästi myös kaupallinen näkökulma. On pyritty 
tekemään kuluttajille sopivia, helppokäyttöisiä ja edullisia kameroita 
ja osaltaan tämä tarve on ajanut laitteiden kehittymistä. Analogisen 
ajan konkreettisin esimerkki lienee 1800-luvun lopulta 1900-luvun 
jälkipuoliskolle kehittynyt kameravalmistaja Kodakin tarina, jossa 
valokuvaus tuotiin teknisiä taitoja, aikaa ja rahaa vaativasta erikois-
taidosta helposti lähestyttäväksi. Kodak mullisti valokuvausta tarjo-
amalla laatikkokameran valmiiksi ladatulla filmillä, helpohkot käsi-
säätömahdollisuudet ja mahdollisuuden lähettää filmi kehitettäväksi 
(Slater 1995, 136). 

Myös muut valmistajat tarttuivat tähän mahdollisuuteen ja kameroita 
tuotettiin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Ei-ammattilaisten va-
lokuvaamisen kulttuuri siirtyi lähemmäs nykyistä kuvaustapaa Pola-
roidin tulon myötä. Polaroid esitteli ensimmäiset pikafilmikameransa 
jo vuonna 1947, mutta vuonna 1973 se toi markkinoille kameran, 
joka kuvan otettuaan tulosti filmipaperin, kehitti sen edellisiä malle-
ja pienemmällä viiveellä ja teki näin mahdolliseksi nähdä kuvat lähes 
välittömästi niiden ottamisen jälkeen (Sarvas & Frohlich 2011, 69).

Digitaalisen ajan katsotaan alkaneen 1990-luvulla, jolloin ensimmäi-
set digitaalista mediaa käyttävät kuluttajakamerat tulivat markkinoil-
le (Sarvas & Frohlich 2011, 83). Digitaalisella medialla tarkoitetaan 
sähköistä mediaesitystä, joka on irrallaan konkreettisesta, fyysisestä 
esineestä, kuten analogisen valokuvausperinteen kemiallisesta proses-
sista ja siihen liittyvistä kuvista, papereista ja filmeistä (mm. Pitkänen 
2011, 36). Risto Sarvas ja David M. Frohlich kuvailevat valokuvauk-
sen digitalisoitumisen siihen liittyvine keksintöineen aikaansaaneen 
”lumivyöryn”, joka muutti kuluttajamassojen valokuvaamista radikaa-

listi (Sarvas & Frohlich 2011, 83). Digikuvaaminen onkin kiinteässä 
osassa nykyajan vuorovaikutuksessa, kulttuurissa ja mediassa.

Samoin Janne Seppänen ja Esa Väliverronen (2012) esittävät henki-
lökohtaisen valokuvauksen alueen muuttuneen ratkaisevasti kännyk-
käkameroiden myötä. Heidän mukaansa tämä johtuu kuvaustapah-
tuman ja kuvien käsittelyn nopeudesta: kuvan- tai videoleikkeen voi 
nähdä heti ja digitaalisen kuvan voi välittömästi lähettää eteenpäin. 
Valokuvaus on heidän mukaansa arkipäiväistynyt entisestään, koska 
kameraa voi pitää mukanaan ja käyttää kaikkialla, eikä enää pelkästään 
perhejuhlissa tai lomamatkoilla. Lisäksi suhteellisen uutena ilmiönä 
voidaan pitää amatöörien ottamien kuvien päätymistä esimerkiksi 
uutiskuviksi, koska tapahtumapaikoilla on yleensä ihmisiä kännyköi-
neen: kännykkäkamerat ovat osa verkottunutta yhteiskuntaa. (Seppä-
nen & Väliverronen 2012, 34.)

Puhelimeen liitetty kamera esiteltiin kuluttajille vuonna 2001 ja se on 
siitä lähtien ollut olennainen osa puhelimia. Vuonna 2010 noin 70 
prosentissa ostetuista matkapuhelimista oli kamera. (Seppänen & Vä-
liverronen 2012, 34.) Keskitymme tässä tutkimuksessa 8–11-vuotiai-
den kännykkäkuvaamisen käytäntöihin ja tapoihin, jotka voidaan lu-
kea kuuluvaksi henkilökohtaisen valokuvauksen piiriin (Setälä 2012, 
47). Muita ilmiöön liittyviä termejä ovat esimerkiksi näppäilykuvaa-
minen (snapshot photography), kotikuvaaminen (domestic photography) 
ja kuluttajakuvaaminen (consumer photography) (Villi 2010, 72). Ter-
meillä tarkoitetaan pääosin kodin viihteenä käsitettyä kuvaamista, 
jolla muodostetaan perheen omaa narratiivia potrettien, juhlakuvien 
ja harrastuskuvien muodossa (Slater 1995, 129; Sontag 1984, 14). 
Nykyään perheen yhteinen narratiivi on digitekniikan myötä usein 
pirstaloitunut jokaisen perheenjäsenen oman kamerapuhelimen ja ku-
vaamisen myötä (Prøitz 2011, 191–193).

Kuvaaminen kännykällä: VALOKUVA
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On myös esitetty, että samat sosiaaliset tarkoitukset ja käytänteet näp-
päilykuville ovat olleet läsnä jo Kodakin ja Polaroidin aikana, nyt ne 
vain ikään kuin adaptoituvat uuteen teknologiaan ja sen mukanaan 
tuomiin käyttömuotoihin (Buse 2010, 19). Tämä näkyy muun muas-
sa sovelluksissa, joissa puhelimella otetuista kuvista voi muokata ”van-
han” filmikuvan näköisiä ja niiden muoto on Polaroid-kuvista tuttu 
neliö valkoisine reunuksineen. Nykynäppäilykuvien ominaispiirteik-
si luetaan usein esimerkiksi vino horisontti, oudot rajaukset, kaukaa 
kohteesta kuvaaminen, kuvan epätarkkuus, ylimääräiset kuvauskoh-
teet tai kuvaajan varjon näkyminen kuvassa. (Ulkuniemi 2005, 60; 
Setälä 2012, 130.)

Valokuvan arkipäiväistyminen pitää sisällään yhä nopeamman kuvien 
virran. Valokuvalla on tärkeä rooli, kun rakennetaan itsestä edusta-
vaa kuvaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. On sanottu, että mitä 
immateriaalisemmaksi ja verkottuneemmaksi valokuva tulee, sitä het-
kellisemmäksi ja vähemmän merkitykselliseksi se muuttuu ja henkilö-
kohtaisetkin valokuvat jäävät vain osaksi kuvien virtaa (Slater 1995, 
130; Villi & Könkkölä 2011, 52). Nopeatempoisuus näkyy kuvan ja-
kamisen käytännöissä. Jos valokuva lähetetään puhelimesta eteenpäin, 
se lähetetään melkein välittömästi kuvan ottamisen jälkeen ja kame-
rapuhelin toimii näin telekommunikaatiovälineenä, jossa kuva ei vält-
tämättä ole pääasia, vaan viestiminen (Villi & Könkkölä 2011, 58). 

Mediatutkija Goggin on samoilla linjoilla esittäessään, että nykyään 
kuvien määrän ja tallennustilan alati kasvaessa on sosiaalisesti tärke-
ää, että niitä tallennetaan puhelimeen ja jaetaan joko lähettämällä 
tai näyttämällä niitä puhelimen näytöltä toisille henkilöille (Goggin 
2006, 149). Ilmiötä voidaan luonnehtia esimerkiksi sosiaalisuuden 
kuvallistumiseksi, jossa valokuvan merkitys näkyy sosiaalisen tilanteen 
mahdollistajana ja yhteenkuuluvuuden ylläpitäjänä. Toisille lähetetty-
jen hetkellisten näppäilykuvien kautta myös läsnäolomme fyysisessä 
paikassa medioituu, eli läsnäolosta tulee kommunikatiivista läsnäoloa 
etäisyyksistä huolimatta (Villi 2010, 125). Siinä missä läsnäolo ennen 

välittyi esimerkiksi fyysisten perhevalokuvien kautta pitkän ajanjakson 
päähän, nyt läsnäoloa välitetään sähköisten valokuvien avulla samassa 
hetkessä etupäässä välimatkan yli (emt.). Voidaan ajatella, että samal-
la kun kuvaaminen on tullut yhä henkilökohtaisemmaksi, kuvallisen 
kuulumisen ja liittymisen merkitys on vain korostunut.

Lasten digitaalista kuvaamista on aiemmissa tutkimuksissa sivuttu 
varsin vähän ja esimerkiksi kännykkäkuvien tutkimus on painottunut 
usein yläkouluikäiseen tai sitä vanhempaan kohdejoukkoon (ks. Had-
don 2007; Prøitz 2011), sekä viestinnän näkökulmaan kuvaviestien 
muodossa (ks. Rantavuo 2008; Villi 2010; Villi & Könkkölä 2011). 
Mobiililaitteita ja niiden käyttöä on lähestytty myös kulttuurisesta 
näkökulmasta (ks. Goggin 2006; Prøitz 2011). Lasten omaehtoista 
mediatuottamista kännyköillä ei ole juurikaan tutkittu.

Päivi Setälä (2012) tutki väitöksessään lasten ottamien valokuvien il-
maisullisia piirteitä. Hän mainitsee tutkimuksensa aihepiirin olevan 
tutkimuksen kentällä lähes näkymättömissä. Lasten valokuvausta 
on saatettu käyttää osana esimerkiksi taidekasvatuksellista projektia, 
mutta syvällisempää lasten valokuvailmaisun tutkimusta ei ole hänen 
mukaansa tehty. Muiden alojen kohdalla valokuvaa on käytetty tut-
kimusvälineenä esimerkiksi sosiologiaan, kasvatukseen ja opetukseen 
liittyen. Setälä lähestyy lasten valokuvailmaisua tarkastelemalla sekä 
sen vastaavuutta siihen liitettyjen ennakko-oletusten kanssa että ku-
vien tarkoituksellisuutta ottajansa pyrkimyksiin nähden. Väitöskirjan 
aineisto muodostuu pääasiassa 6–7-vuotiaiden lasten vuosina 2003–
2004 valokuvatyöpajoissa kuvaamista valokuvista ja niistä käydyistä 
keskusteluista. Aineiston avulla hän käsitteellistää lasten valokuvaa-
mista ja kuvien analysoinnin sekä kuvakategorioiden nimeämisen 
kautta tarkentaa sen ei-ammattimaista olemusta. Setälän tutkimuksen 
tulokset näyttävät lapset toisaalta kokeilevina, mutta toisaalta myös 
sovinnaisina valokuvaajina. Myös ulkopuoliset vaikutteet olivat Se-
tälän mukaan isossa roolissa: kuvakulttuuriin sosiaalistumisella oli 
hänen mukaansa odotettua suurempi merkitys ja vaikutteita otettiin 
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kursailematta myös kuvauskavereilta. Lasten kuvallinen ilmaisu pitää 
sisällään niin säännönmukaisuutta, kuin siitä poikkeavia, yksilöllisiä 
toimintatapoja. (Emt., 51–53, 239–241). Setälän tutkimus eroaa sii-
nä, että LATU-tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat lasten omaeh-
toisesti tuottamat kännykkäkuvat ja -videot, eikä lapsille suunnatussa 
ohjatussa toiminnassa tapahtunut kuvaaminen.

2000-luvun alkuvuosina Birminghamin yliopistossa tehdyssä tut-
kimuksessa (Sharples ym.. 2003) selvitettiin lasten valokuvaamista 
kokeilulla, jossa viidessä eri Euroopan maassa eri-ikäisille lapsille an-
nettiin filmikamera omaan käyttöön viikonlopuksi. Tutkimuksessa 
selvisi, että nuorimmat kuvaajat (7-vuotiaat) kuvasivat lähinnä kotona 
ja mielellään omia tavaroitaan, pelejään ja leikkejään. Heille tuntui 
olevan tärkeää näyttää kuvissa asioita, joihin heillä on merkityksel-
linen suhde. 11-vuotiaille kuvaaminen oli jo sosiaalisempaa ja myös 
kuvauskohteena olivat useammin ihmiset. Myös ympäristön kuvaami-
nen oli vanhemmilla lapsille yleisempää. Kuvaussyyt tai -tarpeet tut-
kimuksessa luokiteltiin kolmeen: lapset valokuvaavat tallentaakseen 
tärkeitä hetkiä ja heille merkityksellisiä tapahtumia, toiseksi muistaak-
seen ja muistellakseen asioita, sekä kolmanneksi havaitessaan jotakin 
esteettisesti mielenkiintoista ja kaunista. Birminghamislaistutkimuk-
sen tulokset ovat mielenkiintoisia, joskin niitäkään ei voi suoraan 
verrata tähän tutkimukseen, koska tarkastelemme lasten kuvaamista 
osana mobiilikulttuuria, eikä valokuvauskulttuuria. Mobiilius tuo 
mukanaan erityisesti alati läsnäolevan mahdollisuuden kuvaamiseen 
ja tallentamiseen: tällä emme niinkään viittaa kuvauskohteiden etsi-
miseen, vaan lapsen omaan haluun, valintaan ja päätökseen tallentaa 
jokin asia, tapahtuma tai ilmiö kuvaksi tai videoksi missä vain ja mil-
loin vain.

Valokuvaa vai videokuvaa?
LATUssa kerätyn aineiston perusteella 8–11-vuotiailla lapsilla on kä-
sitys puhelimestaan monipuolisena mediavälineenä. Eri käyttötapojen 
tiedostaminen vaatii tietotaitoa, mutta mistä se on peräisin? Haastat-
teluissa ilmeni, että puhelimella valokuvaamisen oppiminen tapahtuu 
pääasiassa yksin tai vertaisten kanssa, mutta myös sisarukset tai van-
hemmat ovat opettaneet kuvaamista. Yksin opettelemista helpottavat 
puhelimien suoraviivaiset käyttöliittymät:

Siinä lukee selvästi niinku ota kuva tai sit... Mä vaan... Jos mä vaan 
näprään… Näpränny kaikkii näppäimii ja sit mä oon tajunnu 
loppujen lopuks et mil sit otetaan se kuva… Tai siis tuol siis näkyy tää 
on tämmönen niinku kameramerkki mil otetaan se kuva.  
(Poika, 10 v.)
Mä vaan painoin sitä nappia ja aloin tekeen niitä [videoita].  
(Tyttö, 9 v.)

Yksikään haastateltavista ei maininnut koulua kuvaamisen oppimisen 
paikkana ja vastaukset kyselyn kysymykseen ”Kenen kanssa kuvaat?” 
voi nähdä tukevan tätä näkemystä: suuri osa kertoi kuvaansa yksi tai 
kavereitten kanssa.

Jos on vaikka joku hieno taulu, voin ottaa siitä kuvan ja katella sitä 
sit myöhemmin. Jos on joku pidempi juttu, ei tartte ottaa montaa 
kuvaa, voin tehdä siitä videoo. (Tyttö, 9 v.)

Tämän päivän puhelimien kameratoiminnot mahdollistavat sekä 
valokuvaamisen että videokuvaamisen. Kysyttäessä kumpaa tekee 
mieluummin, 84 % vastasi valokuvaavansa. Kysyttäessä toimintojen 
tärkeyttä pidettiin valokuvaamista videokuvaamista tärkeämpänä. Ai-
neistomme perusteella 9 % ei pitänyt valokuvaamista lainkaan tärkeä-
nä, kun vastaava luku oli videokuvaamisen kohdalla 23 %.
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Tytöt ottaa kuvaa meidän luokalla ja pojat videoo. (Poika, 10 v.)

Haastatteluissa videointi ja valokuvaus jakautuivat haastateltavien 
puheissa samansuuntaisesti. Toteutetuissa haastatteluissa pienempi 
osa haastateltavista kertoi kuvaavansa mieluummin videota, ja kaik-
ki muut valokuvaavansa. Toiminnot eivät suinkaan ole toisiaan pois-
sulkevia, vaan osa haastateltavista kertoi tekevänsä molempia, mutta 
mieluummin ottavansa valokuvia. Valokuvauksen suosiminen perus-
tui esimerkiksi kuvan muokkaamisen mahdollisuuteen:

(No koska niit valokuvii pystyy ihan vaan niinku… Et siihen pystyy 
ottaa kännykäl kaikkii…öö…muokkausjuttui ja sit mä muokkaan 
niist sellasii… En mitään lisää mitään pikkukuvia tai mitään, 
vaan muokkaan ne silleen hien…terävämpi kuvanlaatu ja kaikkee 
semmosta…ja sitte…emmätiedä… Ku emmä tykkää ottaa esim jos 
mä nään jonku hienon jutun ni emmä tykkää ottaa siit videoo vaan 
mä otan siit kuvan aina. (Tyttö, 11 v.)

Myös kuvaan keskittyminen nousi eräässä haastattelussa esiin. Lausah-
duksen voisi tulkinta niin, että haastateltava piti videota liian hektise-
nä ja häiritsevänä kuvamuotona:

Ja sit niinku…ku on niinku helpompi miettii kauemmin niinku sitä 
pysähtynytt kuvaa ku jos kattois jotai semmost liikkuvaa mis sit ei ehi 
miettii. (Tyttö, 11 v.)

Erilaisiin kuvaamisen tapoihin suhtauduttiin myös sosiaalisen aspek-
tin kautta. Videota mieluummin kuvaava haastateltava piti kuvausti-
lannetta kavereiden kanssa hauskempana kuin yksin tapahtuvaa valo-
kuvausta. Tämän aineiston perusteella videokuvaus on yleistymässä, 
mutta valokuvausta harjoitetaan huomattavasti herkemmin, vaikka 
molemmat toiminnot usein kuuluvat mukana kulkevaan mobiililait-
teeseen.

Kuvaustilanteet
Kuten jo aikaisemmin olemme todenneet, lasten kuvaamisen aihepii-
rit liittyvät näppäilykuville tyypillisesti vapaa-aikaan ja kodin ympä-
ristöön lemmikkeineen ja perheenjäsenineen. Spontaani ja harkittu 
ympäristön havainnointi kameran avulla ja sen kautta, sekä muistoiksi 
sekä muistilapuiksi kuvaaminen ovat tutkimukseen osallistuneille lap-
sille tyypillisiä tapoja valokuvata puhelimella. Seuraava 11-vuotiaan 
haastateltavan kanssa käyty vuoropuhelu havainnollistaa kuvaamisen 
kirjoa ja spontaania olemusta:

H: No sit ku sä kuvaat ni kuvaatsä yksin vai kavereiden kanssa?
V: Sekä että.
H: Joo. Et missä tilanteissa sitte…vaikka yksin tulee kuvattua?
V: No jos mä vaikka taivaalla nään jonku hienon…jonku vaikka…
jos vaikka taivaalla on joku…pilvet menny sillee vaikka pinkiks, 
pinkki taivas sit tulee jotain sinist ja kaikkee sit mä otan aina kaikist 
semmosist kuvii.
H: Ja se on enemmän sillon ku sä oot itekseen?
V: Joo… Ja sit mä otan aina kaikist mun piirrustuksist.
H: Joo. Mites sit kavereiden kanssa?
V: Kavereitten kaa mä otan…enemmänki…niitten kaa mä otan 
jotain…kuvia, mä saatan ottaa mun kavereista kuvia…ainii sitku 
mä oon yksin ni mä otan myös muumipeikoista kuvii.
H: No kuinka usein niit tulee vastaan?
V: No siis kaikkial jos vaik jossain…lastentarhan ikkunoissa on ni... 
Jos mä aina ku oon kavereitten kaa ni mä otan myös kaikista…
jos bussi ei oo pelkkä semmonen sininen vaa siin on joku mainos ni 
sillonki mä otan niist kuvii.
H: Mitäs muita aiheita sun kuvissa on?
V: Mun kavereita… Sitten mä kuvaan tosi mont mun muistoo 



23

esim mustikkapiirakan minkä päällä on paljon vaniljakastiketta tai 
sitten…tämmösen venaa…mikä tää on tää kuumailmapalloja tai 
sitten…mäkkärin semmosen hampurilaisen niinku paketin päälle 
jonka päälle mä oon laittanu jotain majoneesia ja sen päälle pippurii 
ja suolasekotusta (naurahtaa).
H: Miks sä kuvaat ne muistiin, millon sä katot sitte niit?
V: Emmätiiä mä aina katon niit vähän välii. 
(V = tyttö, 11 vuotta)

Haastattelun perusteella vaikuttaa, että ympäristöä tarkastellaan ali-
tuiseen sillä silmällä, että jos jotain mielenkiintoista tai itselle merki-
tyksellistä kuvattavaa näkyy, se voidaan heti kuvata. Erilaisten pelien 
suosio näyttää vaikuttavan myös valokuvaamiseen kännykällä. Kyse-
lyvastauksissa tietokonepelit mainittiin kuva-aiheina kolmesti ja aihe 
tuli myös haastatteluissa esille. Yksi haastateltavista kertoi ottaneensa 
kaverinsa kanssa kuvan Minecraft-tietokonepelistä ja lähettäneensä 
sen kolmannelle kaverille, todisteeksi saavutuksistaan:

H: Minkälaisii aiheita sulla on?
V: No... Jos jossain pelis tekee jonku hyvän jutun tai voittaa sen…
jonku jutun ni yleensä sillon tai…jotain sellasta.
H: Mistä sillon otetaan kuva, siis tietokonepelissä vai?
V: Siis tietokone ja pleikka…sellasis.
H: No mistä sä sit otat kuvan?
V: Siis jos siel tulee joku vaik…läpässy pelin tai jotain. Et ku me 
löydettii se yhen Oton (nimi muutettu) kaa siinä…Minecraft…me 
löydettii siin tää enderportaali ni siit.
H: Minkä takia siit sit pitää ottaa kuva?
V: Noku se on aika vaikee löytää… Siis pitää olla sellasii jännii 
kuulii.
H: Ni sit te otitte… Otittekste vähän niinku todisteeks siit et ootte 
päässy…?

V: Joo.
H: No lähetittekste sit sitä kuvaa?
V: Joo lähetetettiin sille Mikolle (nimi muutettu).
(V = poika, 10 vuotta)

Kuvien muokkaaminen
Puhelimella otetut kuvat eivät tutkimukseen osallistuneilla aina jää-
neet sellaisenaan puhelimen muistiin, vaan niille keksittiin monen-
laista jatkokäyttöä. Yhtenä suosituimmista on kuvien muokkaaminen. 
Kyselyvastauksissa suurin osa vastanneista tietää puhelimensa mah-
dollisuuksista kuvien muokkaamiseen ja 70 % vastanneista ilmoitti 
puhelimensa pystyvän videokuvan tai valokuvien muokkaamiseen. 
Kysyttäessä ”Mitä teet kännykällä ottamillasi valokuvilla?”, 49 % il-
moitti muokkaavansa kuviaan. 

Tämä tuli vastaan myös haastatteluissa, sillä lähes jokainen haastatel-
tava esitteli kännykästään sovelluksia, joilla kännykällä otettuja kuvia 
voi muokata lukuisin eri tavoin: muuttamalla kuvaa piirroksen nä-
köiseksi, rajaamalla sen uudelleen, lisäämällä kuvaan elementtejä tai 
esimerkiksi määrittelemällä sen värejä uudelleen. Haastatteluiden pe-
rusteella lapset tiesivät hyvin erinimisiä sovelluksia ja olivat kiinnos-
tuneita lataamaan niitä kännykköihinsä kokeilumielessä. Mainituiksi 
tulivat muun muassa Photorim, Picsay, SketchMe ja Havoc. Eräs haasta-
teltavista oli tyytyväinen kännykkällä ottamiinsa kuviin, mutta lisäksi 
kertoi käyttävänsä sovelluksia erikoisten kuvien tavoittelemiseen:

No esim... Ku... Tää ottaa semmosii ihan normaaleit... Semmosii 
kumminki hyvii kuvii ja sillee... Mutsit tiäksä ku sillei voi esim jos 
haluis jotenki sillee jännästi muokkaa sitä ni sitmä oon ladannu 
semmosii kameroit jotka sillee tekee niist jotenki erikoisia...  
(Tyttö, 11 v.)
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Edellä mainittu muokkaamismahdollisuus näyttää olevan myös yksi 
mahdollinen perustelu valokuvauksen suosimiseen videokuvauksen 
sijaan. Kyselyssä 34 % vastanneista kertoi suunnittelevansa kuviaan 
ja yksi syy tähän voi löytyä juuri muokkaamisen suunnittelusta: ku-
vataan ikään kuin pohjakuva muokattavaksi, kuten eräs haastateltava 
toimi löydettyään tunnetun selostajan jääkiekko-ottelussa: 

V: Niinkun…pystyy negatiiviseks laittaa sen ja… (löytää sovelluksen 
kännykästään) …Nii se on Picsay, se on tän Androidin oma. Tää ei 
oo se Picsay pro, tää on se ilmanen siit.
H: Okei. niin siis mitä, negatiiviks ja…?
V: Nii sellasiks niinku… Sit siin pystyy piirtään hattui ja tällast…
H: Otatsä sit joskus kuvii tavallaan tota varten et sä teet tolla jotain?
V: No joo välillä. Ku mä olin kattoo viime vuonna MM-kisoja ni…
(etsii muokatun kuvan kännykästään ja näyttää sen)… Ni mä näin 
Antero Mertarannan siel selostamas…” 
(V = poika, 11 vuotta)
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Kuviin kokeillaan sovellusten avulla erilaisia efektejä, kuten esimerkik-
si kehystystä, saturaation lisäämistä ja reunojen tekemistä epätarkaksi: 

Nii… No mul on… Tai no tää…otettii et mä aina ootan sillee et tää 
mun kaveri joka keinuu tälleen ni…ni sit mä siin ootan et se menee 
sillee täydelliseen… asteeseen sen keinun kaa et…
Mm…mä käytän… Yks on Photorim…ja venaa… Mä just 
vähän aikaa sitte poistin yhen… No muit mä en muista ku vaan 
photorimin. (Tyttö, 11 v.)

Kuvien muokkaaminen näyttää liittyvän myös tapaan saada aikaan 
omannäköistä ja persoonallista kuvajälkeä. Ilmiöön liittyy myös ajatus 
kuvien omistamisesta, sillä itse muokatut kuvat ovat henkilökohtaisia, 
uniikkeja taidonnäytteitä.

Kuvien säilyttäminen ja jakaminen
Kuvien käyttötarkoitus painottuu aineiston mukaan muokkaamisen 
lisäksi pääasiallisesti itseä varten tuottamiseen ja kavereille näyttämi-
seen. Verkkokyselyn perusteella tietokoneelle kuviaan siirtää vain noin 
neljäsosa vastanneista ja internetissä kuviaan julkaisee hyvin harva. 
Kun haastatteluissa kysyttiin kuvien jakamisesta internetissä, jakami-
sen kanaviksi mainittiin esimerkiksi Facebook ja Little monsters club 
-fanisivusto, jos kuvia tai videoita ylipäätään laitettiin jakoon. Kuvia 
otetaan siten pääasiassa omaan käyttöön ja itseä varten: viidesosa vas-
tanneista ei näytä kuviaan kenellekään. Kuvat pysyvät useimmilla siis 
omassa kännykässä, niitä muokataan ja näytetään kavereille, mutta ei 
juurikaan jaeta sitä laajemmalle. Useimpien nykykännyköiden muistit 
ovat sen verran tilavia, että sinne on mahdollista tallentaa suuri määrä 
itse otettuja kuvia. Se vaikuttaa kuviin suhtautumiseen, ja tämä näkyi 
haastatteluissakin. Muutamilla haastateltavilla oli myös mahdollisuus 
käyttää pilvipalveluita, jolloin internetyhteys mahdollistaa kuvien 
suoran siirtämisen kännykästä talteen suurempaan varastoon. Tällöin 
kuvat voidaan avata sekä kännykällä että kotitietokoneella:

Yleensä suurin osa jää sinne puhelimeen. Ja sitte mä lataan ne 
jonnekin mun koneelle et mä voin kattoo niit sieltä…emmäkyl…ei 
mun tartte lataa niit ne vaan menee automaattisesti sinne.  
(Tyttö, 11 v.)

V: Mä en jaksa ikin poistaa niit ja sitte se on mun mielest hauskaa ku 
jää vaa paljon kuvii ja kaikkee…
H: Paljon sulla on niitä siinä?
V: Mä en tiedä, en oo…en oo ikin laskenu, eikä siin näy oikee sillai 
lukumäärää.
H: No miten se kuvien käyttö, jääks sul sitte puhelimeen vai siirrätkö 
tietokoneelle kotona vai laitatko nettiin vai mihin käytät sitte niitä?
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V: Öö… Ne jää puhelimeen.
(V = tyttö, 11 vuotta)

Haastatteluiden perusteella kuvia siirretään tietokoneelle tai palveli-
mille silloin, kun halutaan saada tärkeät kuvat turvaan katoamiselta 
tai kameran rikkoutumiselta:

En muuten siirrä, paitsi jos on oikeesti joku tosi tärkee kuva ja sit mä 
pelkään et tää puhelin menee rikki ja…esim… Ku mä otin sillon 
ku mä olin siel tapaam…tai sillon ku mä olin siel Kämp-hotellil 
ku mä yritin saada sit Lady Gagaa…ni sit mä otin kännykäl sekä 
järkkärikameralla ni mä oon kyl poistanu ne täst kännykästä, ettei ne 
vaan tuhoudu ja sit mä lisäsin ne tietokoneelle. (Tyttö, 11 v.)

Aineiston perusteella lasten kännykkäkuvien jakaminen on siis varsin 
maltillista ja kuvia kerätään omaan kännykkään, josta niitä näytetään 
kavereille. Mikko Villi (2010) esittää väitöksessään, että kännykkäka-
meroiden yleistymisen myötä valokuvaaminen on entistä henkilökoh-
taisempaa ja kollektiivisen muistin sijaan kuvat muodostavat oman 
visuaalisen päiväkirjan. Villi painottaa uutta mediaa tutkivan profes-
sorin Heidi Rae Cooleyn ajatusta, jonka mukaan puhelimeen ei niin-
kään kerätä kuvien avulla tarinallista kokonaisuutta omasta elämästä, 
vaan ikään kuin jatkuvia kuvallisia todisteita kuvien ottajan elämästä 
ja ympäristöstä. Villin mukaan tässä juuri näkyy kännykkäkuvaami-
sen toinen puoli: sen avulla olisi mahdollisuus jatkuvaan kuvalliseen 
yhteydenpitoon, mutta usein sitä käytetään hyvin henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin. (Villi 2010, 73–74.)
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Aluks mä olin aika innoissani kun mä sain sellasia…ööö…
hienoja kuvia, mut nykyään mä kuvaan niitä koko ajan, joten 
ei se tunnu niin hienolta… (Tyttö, 9 v.)

Joskus mä kuvaan salaa äitiä videolle kun se tekee vaikka jotain, 
niinku vaikka keittiössä, ja katon niitä sit iskän luona.  
(Tyttö, 10 v.)

Mä pidän kuvia tallessa, koska sit mä aina katon, ett toi on toi 
missä mä olin, voi niinku muistaa mitä teki vaikka eilen.  
(Tyttö, 9 v.)

Tässä luvussa tarkastelemme muutamaa esimerkkiä lasten omaehtoi-
sesti mobiililaitteella tuottamista valokuvista. Analyysitapa pohjautuu 
pitkälti kuvan ottaneiden lasten omiin kertomuksiin ja liittyy laadul-
lisen kuvantulkinnan diskurssiin, jossa visuaalisia merkityksiä nivo-
taan yhteen kulttuurisen kontekstin kanssa. Olemme tietoisia siitä, 
että menetelmällisesti kuva-analyysi on haastavaa, sillä kuvat eivät ole 
universaalisesti ja transkulttuurisesti tulkittavissa, koska jokainen vas-
taanottaja lukee niitä omalla tavallaan, suhteessa omaan kokemustaus-
taansa (Loizos 2000, 96). Myös olemme lähtökohtaisesti ajatelleet, 
että lapsi ei ylipäätään medialukijana (ja siten myös tuottajana) ole 
”valmis”, vaan toimii pitkälti vaiston ja intuition varassa eikä niinkään 
kriittis-analyyttisesti, esimerkiksi tietoisesti genrerajoja noudattaen tai 
rikkoen. Kävikin ilmi, että lapset usein tulkitessaan myös itse tuotta-
miaan kuva- ja videoteoksiaan ovat tulkinnoissaan muuttuvia. 

Päivi Setälä käyttää lasten valokuvausta tutkivassa väitöksessään (2012, 
96–101) lasten kuvia tulkitessaan Adele E. Clarken tilanneanalyysiä 
ja lähilukumetodia, jonka taustat ovat sosiologian ja grounded theo-
ryn piirissä. Tämän tulkintatavan edut ovat jäykkyyden ja sitovuuden 
poissaolo ja vapaan luonnehdinnan avulla esiin nousevat kiinnostavat 
ilmiöt ja olennainen (Setälä 2012, 96–101). Tarkastelussa on formaa-
lia muotokieltä enemmän kuvien ottamisen tarpeet ja tilanteet sekä 
kuvaajien itsensä niihin asettamat merkitykset, mutta myös ilmaisulli-
siin piirteet. Tätä kautta tarkastelemme myös lasten itsensä sanallista-
mia merkityksiä, joita lapset ovat ottamiinsa kuviin joko tietoisesti tai 
tiedostamattomasti kuvanottohetkissä sisällyttäneet.

Havainnot, kokemukset ja 
ideat omiksi kuviksi
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Tein sen yksin tonne [puistoon]. Otin siitä äkkiä kuvan 
ennenkuin kukaan tulee sitä rikkomaan. Huomasitsä noi 
vinot kepit tossa? Ne on siinä porttina. (Poika, 9 v.)

Tossa Aleksanteri (nimi muutettu) pelaa Minecraftia. Sen 
käsi heiluu nopeaan, koska se just tuhoaa zombieita, hakkaa 
niitä timanttimiekalla. (Poika, 9 v.)
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Otin kuvan, koska tiessä oli reikä. (Poika, 9 v.)

Meidän kotona oli yht’äkkiä kaksi oravaa ikkunalla.  
Onneks mä ehdin ottaa kuvan. (Poika, 9 v.)
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Tää on Korkeasaaren leopardi. Se on kiva kuva, 
koska se tuo mieleen muiston, kun mun kaveri ja 
heidän perhe pyysi mut mukaan Korkeasaareen…
Näin siellä leopardin syömässä kuollutta pupua 
tai jotain eläintä….no joka tapauksessa…se 
näytti hyvältä, mut en usko että oli. Kuvassa 
näkyy sen leopardin kaunis selkä ja sen mustat 
pilkut. Leopardi on muuten kyllä vaalean ruskea, 
vatsa on valkoisempi. Otin kuvan alhaaltapäin…
(miettii)…Valo on hienosti. (Tyttö, 9 v.)

Otin tän kuvan kaks vuotta sitten kun 
oli keskikesällä kaunis päivä ja näin 
perhosen…tää kuva onnistui tosi hyvin. 
Se on neitoperhonen… vaikken sitä 
silloin tiennytkään (naurahtaa). Siinä 
on ihanat pienet pallot ja tosi kaunista 
sinistä (osoittaa sormella), …sitä pääsee 
kattoon tosi läheltä (zoomaa sormilla 
kosketusnäytöltä). (Tyttö, 10 v.)
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Tässä kuvassa on kesän huonoimpia vaahtokarkkeja. 
Ne maistu TOSI pahalle, vaikka ne näyttääkin tässä 
herkullisilta. Kuva on onnistunut, mut kun MÄ katon 
sitä suuhuni tulee paha maku, mut ne muut vaan ei 
tiedä sitä. (Tyttö, 9 v.)

Siinon sieltä Porvoon päivält ku me mentiin semmoseen 
pienoismallimuseoon, semmoseen jossoli kaikkii 
pienoismalleja…mä yritin ottaa semmosest junasta ku 
siel oli semmonen joku joka esitti kaikkii kaupunkei 
ni siel meni semmonen pieni juna ni mä yritin ottaa 
siit kuvan ja siit tuli tommonen aika upee (tarkoittaen 
pieleen mennyttä). Se on tollee tärähtänyt ja siinä ei näy 
kunnolla mitään, se on vaan tommosia viivoja. Mm…se 
meni liian kovaa (naurahtaen). (Tyttö, 11 v.)
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Aineistomme valossa lasten kännykällä kuvaaminen näyttää suuntau-
tuvan enemmän ympäristöön kuin itseen. Luonto, eläimet, kaverit 
ja rakennettu ympäristö olivat ylivoimaisesti eniten mainittuja ku-
vaamiskohteita, ja näitä aihepiirejä tuomme esiin myös yllä olevien 
esimerkkikuvien valinnalla. Koti- perhe- ja harrastusvalokuvauksen 
traditioon perinteisesti kuuluva kuvaaminen arjesta poikkeavissa ti-
lanteissa, kuten juhlien tai matkojen yhteydessä, näkyy selkeästi myös 
lasten kuvissa. Kuviin halutaan tallentaa esimerkiksi eläintarharetkellä 
kohdattu leopardi tai arkipäivän keskelle tupsahtanut itselle eksoot-
tinen perhonen myöhempää katselua varten. Kuvaaminen ei nyky-
ään enää rajoitu kuitenkaan vain ”spesiaalitilanteisiin”, sillä kameralla 
varustettujen kännyköiden myötä valokuvaus on demokratisoitunut 
ja lapsen on entistä helpompi tallentaa ympäristöään kuviin. Lapset 
kuljettavatkin kännyköitä koko ajan mukaan ja ovat täten alituiseen 
kuvausvalmiudessa. 

Kännykkäteknologian kehittymisen myötä lapsille on muodostunut 
myös uusia kuvaamistarpeita, kuten esimerkiksi tausta- ja profiiliku-
vien ottaminen. Useassa haastattelussa tuli ilmi, että taustakuvatarkoi-
tuksessa kuvataan erilaisia kiinnostavia pintoja, muotoja ja struktuu-
reja. Oheisissa kuvissa on yhdeksänvuotiaan tytön kännykässä olevia 
kuvia, joista näkyy, kuinka hän on inspiroitunut itse suunnittelemaan, 
kokeilemaan ja tuottamaan kännykkävalmistajan valmiiden kuvien 
kaltaisia omia vastaavia.

Yhdeksänvuotiaan haastatellun (tyttö) puhelimesta löytyneet valmiit 
puhelinvalmistajan tarjoamat taustakuvat vasemmalla sekä hänen 
omia vastaavia taustakuvakokeilujaan oikealla:
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Kuten tutkimusaineiston esimerkkikuvistakin voi todeta, lasten va-
lokuvaamisessa tyypillistä on kuvauskohde kuvattuna mahdollisim-
man tarkkana kuvan keskellä. Se riittää usein kriteeriksi onnistuneesta 
otoksesta, ja sen avulla kuvaaja pystyy palaamaan kuvanottamistilan-
teessa syntyneeseen muistoon. Leopardikuvassa kuvan ottaja kuvailee 
valokuvaansa pitkälti kuvaustilanteen kautta: kenen kanssa on oltu 
eläintarhassa, mitä leopardi oli tekemässä kuvan ottamisen hetkellä 
(läpinäkyvyyden ulottuvuus). Kuvassa näkyvästä ilmaisullisesta infor-
maatiosta hän mainitsee ”leopardin kauniin selän ja mustat pilkut”, 
kuvakulman ja valon, joka tulee leopardin takaa. Arvailtavaksi jää, 
onko kuvaaja ajatellut näitä seikkoja jo kuvaa ottaessaan ja pyrkinyt 
tietoisesti saamaan ne kuvaan, vai onko hän huomioinut asioita vasta 
kuvaa itse katsoessaan. 

Vaahtokarkkeja esittävää valokuvaa kuvaaja luonnehtii onnistuneek-
si, mutta kertoo muistonsa tilanteesta olevan huono pahanmakuisten 
karkkien takia. Tämä huonoon muistoon palaaminen osoittaa, että 
8–11-vuotiaiden lasten kuvaaminen ei aina välttämättä liity hyviin, 
kauniisiin ja mukaviin asioihin. Lapsilla osoittautui olevan myös huu-
morintajua mediatuottajina.

Tarkennus näyttää olevan kännykällä kuvaavalle lapselle tärkeää, mut-
ta luonnollisesti tässä voi joskus myös epäonnistua esimerkiksi liikkeen 
tai vähäisen valon seurauksena. Tällaisessa tilanteessa kuvaa pidetään 
lähes poikkeuksetta epäonnistuneena. Edellä nähty pienoismallijunaa 
esittävä kuva oli kuvaajan mielestä epäonnistunut tärähtäneen muo-
tonsa vuoksi, mutta siksi siitä olikin tullut aika mielenkiintoinen. Jos 
ei tietäisi kuvaajalle sattuneesta vahingosta, kuvan voisi nähdä myös 
persoonallisena sommitteluna sekä mainiona esimerkkinä liikkeen ku-
vaamisesta.

Jotkut tutkimukseen osallistuvista lapsista panostivat kuvissaan sel-
keästi ja tavoitteellisesti itseään miellyttävään esteettiseen ilmaisuun, 
jolloin kännyköillä kuvaaminen on nähtävissä aktiivisena, luovana 

toimijuutena, toisin sanoen tavoitteita sisältävänä valokuvauksena ja 
mediatuottamisena. Edellä kuvan muokkaamisen yhteydessä esitelty 
11-vuotiaan tytön ottama kuva keinuvasta kaverista oli tarkkaan ase-
teltu ja kuvaaja oli määrätietoisesti odottanut oikeaa hetkeä laukaisi-
men painamiseen. Kenties hän oli nähnyt jo päässään valmiin kuvan, 
johon pyrkiä. Kuvasta kertoessaan hän palauttaa mieleen muiston 
tilanteesta, mutta kertoo myös tarkasti kuvan ottamisesta ja panos-
tuksestaan. Visuaalisesta kokeilunhalusta kertoo myös hänen kiinnos-
tuksensa muokkaamisen mahdollisuuksiin ja sovelluksiin, jotka aut-
tavat mahdollisesti saamaan jo valmiiksi onnistuneesta kuvasta vielä 
paremman. 

Valokuvausharrastus kytkeytyy myös oppimiseen, kuten yllä olevan 
perhoskuvan esimerkki osoittaa. Kuvaaja on pitänyt onnistunutta 
kuvaa vielä kaksi vuotta sen ottamisen jälkeen tallessa kännykässään, 
tutkinut perhosta ja sen tunnusmerkkejä, ihaillut sen visuaalisuutta 
sekä löytänyt sille muista lähteistä (omatoimisella internethaulla) la-
jinimikkeen.
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Kuvaaminen kännykällä: VIDEO

Ulkona tulee parhaat videot ku siel tapahtuu aina kaikkee. 
(Poika, 10 v.)

Lasten omat mobiililaitteet, erityisesti siis kännykkäpuhelimet, alkavat 
olla teknisesti niin hyviä, että myös videoiden tuottaminen on osalle 
arkipäiväistä puuhaa. Vielä jokin aika sitten, kännyköiden tekniset 
ominaisuudet (muun muassa muistikapasiteetti) eivät kannustaneet 
omien videoiden tekemiseen, sillä kännykän muisti oli jo parin videon 
jälkeen täynnä, eikä uusia voinut tallentaa ellei ensin tyhjentänyt van-
hoja alta pois. Myös kuvan- ja äänenlaatu on ollut kännyköissä heik-
ko, mutta nykyään monessa mallissa kehittyneen kuvalaadun rinnalla 
myös äänenlaatu on huomattavasti parantunut.

Lasten mobiilipäätteillä (lähinnä kännyköillä, mutta lisääntyvissä mää-
rin myös mm. tableteilla) tekemät ja niihin tallentamat videot ovat 
audiovisuaalisia teoksia. Ne eivät välttämättä ole kovin suunniteltuja 
sellaisia, mutta omaan kännykkään tallennettuina lapsille itselleen ne 
ovat erittäin tärkeitä teoksia. Audio, liittyen kuulemiseen, ja visio nä-
kemiseen, viittaavat kuvaa ja ääntä käyttäviin viestintäteknologioihin, 
ja samalla myös kuvien ja äänien havainnointiin. Audiovisuaalinen 
kerrontatyyppi on mediakulttuurissa perinteisesti hyvin voimallinen 
ja illusitoorinen, koska se saa muun muassa katsojan kokemaan tapah-
tumat lähes totena (ks. Hietala 2007, 22–23). Verrattuna esimerkiksi 
kuvaan, video on audiovisuaalisena teoksena myös suhteessa aikaan, 
ajassa etenevä prosessi, jossa alun ja lopun väliin muodostuu tarina. 
Tämä tarina voi saada erilaisia merkityksiä tekijän itsensä ja hänen 
teostaan katsovien mielissä. 

Kuten edellä on jo todettu, lasten kännykkätallentamista voidaan ver-
rata tietyssä mielessä päiväkirjan kirjoittamiseen. Kuviin ja videolle 
tallentuu asioita ja tarinoita, hyviä muistoja ja kokemuksia, joihin on 
mielekästä palata. Eräs haastateltava tyttö kertoi videokuvanneensa 
äitiään arkiaskareissa, jotta hän voi sitten aina isä-viikoilla katsella äi-
tiä. Toinen haastateltava kertoi katsovansa mielellään kuvia ja videoi-
ta vanhasta asuinpaikastaan, koska haaveili muuttavansa joskus sinne 
takaisin.

Aineiston perusteella itse tehtyjen, omaehtoisesti tuotettujen kän-
nykkävideoitten kesto on tyypillisesti 1–2 minuuttia. Videot syntyvät 
spontaanisti tilanteissa, niitä ei siis suunnitella ja käsikirjoiteta etukä-
teen. Toisaalta, haastattelujen perusteella syntyi vaikutelma, että vaik-
ka videoita ei sinänsä suunnitella etukäteen, kuvauskohteita ja aiheita 
suunnitellaan ja mietitään. Lisäksi toisinaan niin kuvien ottamiseen 
kuin videoidenkin tuottamiseen liittyy suunnitelmallisuutta ja laadul-
lisia (sekä teknisiä että sisällöllisiä) tavoitteita – näin erityisesti run-
saasti kuvaavilla, jakamistarkoituksiin tuottavilla lapsilla.

Kännykkäaikakauden lapsille kuvat ja videot alkavat olla hyvin arki-
päiväinen kerronnan muoto. Eräs haastatelluista kertoi kuvaavansa 
videoita, koska ”niihin mahtuu niin paljon enemmän juttuja kuin 
kuvaan”. Videoiden sisällöt liittyvät tyypillisesti arjen kokemuksiin ja 
hetkiin, videolle tallentuu monia havaintoja, seikkailuja ja tarinoita. 
Kännykkä kulkee lähes kaikilla mukana kaikkialla ja siihen tarttumi-
sen kynnys erityisesti vapaa-ajalla on erittäin matala.

Eräs kahdeksanvuotias oli videoinut perhosta, joka oli pysähtynyt 
seinälle auringonpaisteeseen. Kuvaaja zoomasi kävelemällä hitaasti 
lähemmäksi ja lähemmäksi perhosta, ja kun hän oli päässyt hyvin lä-
helle, perhonen lähti lentoon, jolloin videolta kuului ”aaah!”. Tekijä 
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itse piti teostaan sen hetkisistä kännykässään tallessa olevista itse tuo-
tetuista videoista parhaimpana.

Pääpaino omaehtoisessa videotuottamisessa näyttää olevan itsensä hu-
vittamisella sekä itselle tärkeiden asioiden tallentamisella. Kännykkä-
videoitten tekemistä sinänsä pidetään hauskana, mutta myös sisältö-
jen viihdyttävyydelle ja informatiivisuudelle annetaan arvoa. Itsensä 
huvittaminen liittyy tutkimuksemme valossa myös jollakin tasolla 
yksinäisyyden sietämiseen ja ajan tappamiseen. Kännykällä kuvataan 
(sekä valokuvia että videoita), kun ei ole muutakaan tekemistä ja ai-
kaa kuluu myös omasta kännykästä itse tehtyjä tallenteita yksikseen 
katsellen. Omaehtoiseen mediatuottamiseen näyttäisi siten liittyvän 
myös ”teen itse itselleni” -ohjelmatuotantoa.

Eli vaikka lapset kuvaavat paljon, ei itse tuotettua sisältöä laiteta au-
tomaattisesti jakoon. Esimerkiksi omaehtoisesti tuotettuja kännykkä-
videoita ei jaeta netin videofoorumeilla (kuten YouTube), vaan pätkiä 
katsotaan pääasiassa yksin, kavereiden kanssa tai omien perheenjäsen-
ten kesken, aivan kuten on valokuvienkin kohdalla. Useasti videoklip-
pejä ei jaeta kenenkään kanssa. Varsinkin videoita tuotetaan pääasiassa 
itsekseen, seuraavaksi eniten kavereiden kanssa. Omia tuotoksia ei ole-
kaan tarkoitus siirtää tietokoneelle, vaan ne pidetään tallessa känny-
kässä ja tallenteita katsellaan kännykän näytöltä. Jos laiteesta loppuu 
muistitila, aikaisempia ja huonompia teoksia poistetaan uusien tiel-
tä. Tosin erilaiset pilvipalvelut ja -toiminnot alkavat nostaa päätään, 
esimerkiksi yksi haastateltavista kertoi pystyvänsä kuvaamaan ”loput-
toman määrän videoita”, sillä hän siirtää niitä kännykästään perheen 
yhteiseen pilveen.

Onnistumisen kokemuksia itse 
tuotettujen videoiden parissa
Kysyimme verkkokyselyssä avoimella kysymyksellä muun muassa 
minkälaisia (itse tuottamiaan) kännykkävideoita lapset pitävät on-
nistuneina. Vastauksissa korostuu, samoin kuin valokuvan kohdalla, 
sisällöllisesti huomion kiinnittyminen omaan arkeen ja elinympäris-
töön. Jotkut vastaajista myös kommentoivat videon onnistumista sen 
teknisen laadun näkökulmasta:

“Ne mihin saa osuttua kameralla.”
”Sellaiset, jotka eivät ole tärähtäneitä tai epäselviä.”
”En ole ikinä saanut onnistunutta videoo KÄNNYKÄLLÄ.”
”Semmoiset joiden kuva on tarkka ja ääni hyvä.”
“Sellaiset,jotka ovat melko selkeitä ja niissä tapahtuu jotain (ettei ole 
vahingossa kuvannut 1 min pelkkää seinää).”
”Sellaiset jotka ei heilu liikaa. Ja että siinä ei sekoilla liikaa.”

Videoiden sisällön ja kerronnan näkökulmasta kommenteissa koros-
tui hauskuus: yksi onnistuneen videon tunnusmerkki lapsille on, että 
se hauskuttaa katsojia. Toinen voimallisesti esiin noussut asia on ta-
pahtuminen, joka liittyy osin hauskuuteen ja osin tarinallisuuteen ja 
kertomiseen. Lasten mukaan onnistuneessa videossa tapahtuu jotakin 
mielenkiintoista, jännittävää ja hauskaa:

”Ne joissa minä tai joku muu näytämme iloisilta.”
“Jos niissä on hauskaa ja nauretaan kavereitten kesken.”
“Jos niissä tehää jotain temppuja tai niissä on jotain hauskaa.”

Videoiden osalta mediatuottaminen vaikuttaa kokonaisuudessaan 
muuta kuvaamista sosiaalisemmalta, sillä lisäksi, että niitä tuotetaan 
yksin, tuotetaan videoita valokuvia enemmän yhdessä kavereiden 
kanssa. Sosiaalisuus korostuu myös videosisällöissä, koska vaikuttaa, 
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että videoihin kuvataan kavereita valokuvia enemmän:

“Lauluvideot jossa kuvaan minua ja kaveriani.”
“Se oli onnistunut kun leikin serkkuni kanssa duudsoneita 
kuvasimme pikku stuntin.”
“Kavereitten kanssa leikkiminen ja joku esitys on mielestäni 
onnistuneita.”
“Lumilautailuvideot minusta ja serkustani.”

Samoin kuin kännykällä tuotettujen valokuvien kohdalla, myös vide-
oissa yksi lasten tärkeä mielenkiinnon kohde ovat oma elinympäris-
tö, arki ja erityisesti eläimet. Tämä kävi ilmi sekä verkkokyselyssä että 
haastatteluissa. Onnistuneiksi videoiksi kuvattiin esimerkiksi eläinvi-
deoita:

“Lemmikkieläinvideot koska niistä ei saa kuvia niin on joku muisto 
niistä.”
”Missä on paljon elämiä.”
”Kamu ratsastaa hullulla ponilla.”
”Sellaiset eläinvideot on kiva seurata niiden elämää.”

Videoituja havaintoja:  
esimerkkinä sadevideo
On erittäin tärkeää tarkastella ja pohtia, millaisessa roolissa omaehtoi-
nen videotuottaminen lasten arjessa on ja mitä se heille itselleen mer-
kitsee. Lisäksi, analysoimalla lasten omaehtoisia videoteoksia päästään 
lähemmäksi lasten tapaa tuottaa audiovisuaalista kerrontaa sekä mah-
dollisesti kerrontaan vaikuttavia tekijöitä ja elementtejä. Koska lasten 
omaehtoisesti tuottamat teokset ovat syntyneet lähinnä spontaaneissa 
tilanteissa, eikä lapsilla vaikuta olevan ensisijaisesti kohdeyleisö mie-
lessä, on heidän tallenteiden analysoinnissa otettava huomioon myös 
tekijän itsensä ajatukset, näkemykset ja kokemukset. Liitämme tarkas-
telumme siten kontekstuaalisesti tallenteiden tekijöihin, tuottamisti-
lanteeseen ja -prosessiin sekä tuottajien omaan reflektioon. Seuraavas-
sa keskitymme tarkemmin yhden videoteoksen analyysiin.

Esimerkkitapauksessa on kyseessä yhdeksänvuotiaan tytön tuottama 
luontovideo, aiheena vesisade. Haastateltava kertoi videon syntyneen 
tilanteessa, jossa hän huomasi kotona ollessaan ikkunan läpi sateen 
alkaneen ja koska sade näytti ”jotenkin erilaiselta” sai hän ajatuksen 
”tehdä siitä videon”. Tyttö kertoi haastattelussa ottaneen puhelimensa, 
hypänneensä kumisaappaisiinsa ja menneensä ulos takapihalle. Pian 
videokuvaamisen alettua hän kertoi havainneensa, että koska sade on 
hyvin hentoa, sitä ei erottanut kännykän näytöltä melkein ollenkaan. 
Hän päätti kuitenkin jatkaa kuvaamista. Sadevideo on mitaltaan koh-
tuullisen pitkä teos, kestoltaan 2 minuuttia 38 sekuntia. Tekijä itse 
luonnehti haastattelussa teostaan luontovideoksi. Hän kertoi tekevän-
sä videoita kännykällään silloin tällöin, erityisesti aina, kun hän huo-
maa jotakin mielenkiintoista tapahtuvan. Haastateltava kertoo:

Teen yleensä videoita yksin ja myös katon niitä yksin, se on vaan niin 
kivaa. Ja on se aika mielenkiintoista myös. Videoon saa niin paljon 
enemmän asioita.



37

Haastateltava sanoo kuvaavansa kännykällään lähes joka päivä, pääasi-
assa valokuvia. Videoita hän arvelee itse kuvaavansa noin kerran vii-
kossa. Omien sanojensa mukaan kukaan ei ole opettanut siihen, vaan 
hän on itse löytänyt kännykästään videokuvaamismahdollisuuden ja 
lähtenyt vain kokeilemaan. Tutkimukseen osallistuneen yhdeksänvuo-
tiaan tytön, kuten myös useimman muun haastatellun videot eivät 
yleensä saa suurta yleisöä, tekijä kertoo näyttävänsä niitä enintään 
vanhemmilleen silloin tällöin.

Sadevideo koostuu kuvamateriaalista, videolle tallentuneista äänistä 
sekä tekijän omasta selostuksesta. On mielenkiintoista pohtia, kenelle 
hän ajattelee selostavansa, ja mitä hän itse ajattelee yleisöstä. Haastat-
telussa hän ei vastannut kysymykseen yleisöstä, vaan totesi ”mä olen 
tehnyt sen videon itse”. Haastattelun perusteella syntyi vaikutelma, 
että yleisö ei ole mitenkään oleellinen tai edes konkreettinen asia te-
kijälle. 

Tuottajan roolissaan tekijää voidaan luonnehtia monitoimijaksi: hän 
käyttää itse kameraa, havainnoi samanaikaisesti sadetta ja muita ym-
päristön tapahtumia kameran kautta ja sen ohi (kenties etsien, mihin 

kohdistaa kameran seuraavaksi) eli käsikirjoittaen teoksen lennosta, 
sekä toimien itse luontovideonsa selostajana. Sadevideon kameraku-
vajälki on nopeaa ja edestakaisin heiluvaa sekä sivu- että pystysuun-
nassa. Kamera katsoo välillä tekijään itseensä, osoittaa välillä taivaalle, 
maahan tai suoraan eteen. Katsojalle muodostuu aluksi vaikutelma 
sekavasta teoksesta, jossa ei tunnu olevan päätä eikä häntää. Vaikuttaa, 
kuin jokin olisi hukassa tai kamera unohtunut vahingossa päälle. 

Tekijän oma selostus pitää teoksen kuitenkin koossa ja kuljettaa tilan-
netta eteenpäin, joskin sanat sanotaan nopeasti ja ajoittain epäselvästi. 
Syntyy vaikutelma, että teos on yksin ääneen puhuttua vuoropuhelua 
kameran kautta (tai sen välityksellä) tapahtuvan tilanteen havainnoin-
nin, sen taltioimisen ja oman selostavan reflektoinnin välillä. 

Sadevideoon liittyvässä tekijän omassa taustaselostuksessa on useampi 
taso päällekkäin: selostusta voidaan luonnehtia monologiksi (a) kame-
ralle (oma kännykkä), (b) kuvitteelliselle yleisölle (potentiaalinen kat-
soja) sekä (c) itselle – kaikkea kolmea lomittain osin samaan aikaan. 
Videon katsoja ei voi aina olla varma siitä, kenelle tekijä puheensa 
kohdistaa.

1. kuvakaappaus sadevideosta

2. kuvakaappaus sadevideosta



38

[00:00]

00:02 ”Äsken mä yritin yhtä luontovideoo, mut se oli huono.”
00:08 ”Täällä sataa, mut se ei näytä yhtään siltä, mut mä voisin kyllä 
todistaa teille.”
00:13 ”Jos te luulette et mä huijaan, niin kyl te voitte luulla. Onhan 
mulla vähän todisteita, ehkä, tuuppas tänne!”
00:20 ”Tuossa on sadeputki [ränni] ja vesi tulee sieltä ulos.”
00:30 ”Jos te luulette, että mä huijaan, joo, voittehan te luulla niin.” 
[mumisee]
00:58 ”Tuossa on lammikko ja siinä hyppii vesi.”
01:13 ”Ja mulla on kumpparit, [nauraa], ne ei oo kyllä niin hyvä 
todiste, oho, ne on likaset.”
01:20 ”Emmä oikein tiedä todisteita, mut mä voin näyttää teille 
mun etupihaa.”
01:40 [mumisee] ”Tää oli kyllä väärä käännös.”
01:48 ”Meidän täytyy mennä takas takapihalle, kato tää video on 
aika… Mä en yleensä tee pitkiä videoita.”
02:03 ”Näittekö ton vesitipan? Näyttää, että sataa tohon 
[kännykkäkameran linssiin], jos näette, ei se kai haittaa, emmä kyllä 
tiedä.” 
02:10 ”Okei, nyt me ollaan takas takapihalla, oho, äidin kukat 
näyttää kyllä aika kuolleilta.” 
02:14 [katsoo linssiin] ”Mitä? Onks tällä sumua vai?” [mumisee]
02:22 ”Hei huomatkaa, anteeksi, tähän oli tippunu vesipisara, joten 
[puhdistaa hihallaan linssiä], voi ei, näyttää ihan hirveen sumuselta, 
anteeksi siitä jos se näyttää sumuselta.” 
02:36 ”Mutta, moi, moi!”
[02:38]

Vaikka sadevideon kuvakerronta on heiluvaa ja selostus pulppuavaa 
(vaikkakin taukoaa välillä), teokseen sisältyy yksi mielenkiintoinen 
piirre: kuvaaja pysähtyy neljä kertaa videon aikana osoittamaan kame-
ralla tarkemmin ”löytöjään”. Ensimmäinen kohta on vesiränni, jota 
kuvaaja ”katsoo kameralla” parin sekunnin ajan. Haastattelussa tekijä 
toteaa, että hän kuuli rännin äänen ja lähti siksi sitä kohti. Toinen 
kohta on vesilammikko, jota tekijä kuvaa hetken aikaa (muutaman 
sekunnin) liikkumatta paikoillaan. Tästä kohdasta hän itse totesi, että 
kuva näyttää hienolta, kun vesipisarat hyppivät vedessä. Kolmas löytö 
on hänen omat kumisaappaansa, jotka punaisina näkyvät kuvassa sel-
keästi. Neljäs löytö on kukkapenkin kuihtuneen näköiset kukat, joita 
katsoessa tekijä itse havahtuu kuvan sumuisuuteen.

Seuraavat neljä kuvaa ovat kuvakaappauksia sadevideosta:
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Kaikki neljä löytöä ovat audiovisuaalisia havaintoja, joita voidaan 
kutsua ”esteettisiksi löydöiksi”. Esteettisiksi löydöiksi niitä voi kutsua 
siksi, että kohdat ovat tekijän itsensä mielestä mielenkiintoisia sekä ta-
pahtumina että kuvina (videolla), ja tekijä itse on valinnut ja arvioinut 
ne tarkemman kuvaamisen arvoisiksi. Niihin liittyy kuitenkin spon-
taanius ja todistelemisen tarve: videon tekijä ei itse etukäteen suun-
nistaessaan kameran kanssa pihalla sateessa tiennyt kuvaavansa mai-
nittuja löytöjä, vaan tuotti videota lennosta tilanteessa. Kuvaussessio 
vaikuttaa kameran kanssa seikkailemiselta tai aarteenmetsästykseltä, 
jossa tekijän tuottaminen (ja oma näkemys teoksesta) kietoutuu suo-
rasti havaittuun. Voidaan todeta, että modaliteetit ovat liimautuneet 
konkreettisesti tarinaan, jota tuotetaan pitkälti intuitiivisesti ja assos-
siatiivisesti. Esteettiset löydöt toimivat audiovisuaalisina elementteinä, 
joihin liittyy myös henkilökohtaista kiinnostuneisuutta ja merkityk-
sen osoittamista.

H: Mitä sä itse ajattelet sun videosta [on juuri näyttänyt sadevideon]?
V: Se on hyvä ja aika hauska. On se myös vähän heiluva.
H: Mikä siinä on hyvää?
V: Pidän siitä lopusta, se on aika hauska. En ite huomaa, että ne ei 
voi nähdä mitään siitä, koska se [kännykkäkameran linssi] on märkä.
H: Ai ketkä ei voi nähdä?
V: Tota, hmm, kamera.
H: Teetkö sä yleensä tällaisia videoita kännykälläsi?
V: Joo, mutten niin usein. Mulla on aina puhelin mukana ja kun 
nään jotain hauskaa, teen siitä videon. 
H: Mikä on parasta videoiden teossa?
V: ...Se, että ne on sun omia juttuja, oot ite tehnyt ne ja voin olla 
niistä ylpee. Miks’ sä oot niin kiinnostunu mun videoista?
H: Mä…me ollaan just tekemässä tätä tutkimusta, ollaan oikeastaan 
tosi kiinnostuneita lasten omista videoista.
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V: Ai kiva. Kukaan ei ookaan koskaan ollu.
(V = tyttö, 9 vuotta)

Kuten aikaisemmin totesimme, video on audiovisuaalisena teoksena 
myös suhteessa aikaan, ajassa etevä prosessi, jossa alun ja lopun väliin 
muodostuu tarina. Sadevideossa esteettiset löydöt pysäyttävät muu-
toin heiluvan ja epäselvän kuvakerronnan neljä kertaa. Ne näyttävät 
rytmittävän teosta ja kuljettavat sitä eteenpäin samalla tavalla kuin 
säkeet toimivat musiikissa. Lennossa tuotettu video ei tunnu sinänsä 
hakevan loppuhuipennusta, eikä noudata perinteistä draaman kaarta 
(alku, keskikohta ja loppu), vaan ennemmin toimii performanssina, 
lapsen havaintojen, tarkkailun ja uteliaisuuden ilmentymänä.

Tärkeään osaan nousee tässä tapauksessa myös oma onnistuminen ja 
pystyvyyden tunne: minä osaan tuottaa ja tehdä itse, keksin, löydän, 
tutkin ja näytän. Ote on toisaalta hyvin dokumentaarinen, toisaalta 
taiteellinen ja tutkiva. Esteettisten löytöjen voidaan ajatella toimivan 
myös ”välietappeina”, ja videotuottamisen kanssa samanaikainen itse-
arviointi luo uusia mahdollisuuksia testata prosessin etenemistä. 

Usein tunnutaan ajattelevan, että ilman pedagogista väliintuloa, for-
maalia opetusta ja elokuvallista ymmärrystä itse tuotetut teokset ovat 
”monotonista tallentamista” (ks. esim. Haanpää & Oravala 2011, 
101).  Sadevideo osoittaa kuitenkin lasten kyvykkyyden omaehtoiseen 
elokuvalliseen, audiovisuaaliseen tarkkailemiseen, jopa tutkivaan ha-
vainnointiin. Lapset ovat todellakin erittäin luovia ja kekseliäitä me-
diatuottajia.

Joskus mää teen niinku et mä leikin vaikka pehmoleluilla ja ne soittaa, 
öö,  paperikitaroilla ja mä otan videon siitä ja soitan tietokoneelta mu-
siikkia. Mä vaan teen videoita ja hauskoja videota, ja, ja sit mä näytän 
niitä mun siskolle ja se nauraa. Usein ne on kaks tai kolme minuuttia, 
koska sit jos mä teen vaikka jotain viis minuuttii se menee vaan huonom-
maks koska mä en sit keksi siihen enää mitää. (Poika, 8 v.)
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Kun tarkastellaan 8–11-vuotiaiden lasten omaehtoisen kännyköillä 
kuvaamisen luonnetta, kuvaamisen valintoja sekä kuvien ja videoiden 
merkityksiä lapsille itselleen sekä pohditaan kuvaamista koulukonteks-
tissa, niin tiivistetysti ja hieman yleistäen voidaan todeta seuraavaa:

•	Lapset saavat ensimmäisen kännykkänsä usein käytettynä.

•	Lapset oppivat kuvaamisen itsekseen tai kavereiden ja/tai 
vanhempien avustuksella.

•	Lapset kuvaavat kännyköillään enemmän valokuvia kuin 
videokuvaa, mutta kuitenkin molempia.

•	Lapset kuljettavat kännykkää mukanaan ja kuvaavat spontaanisti 
muutaman kerran viikossa erikoisia, hauskoja tai hienoja 
tilanteita, paikkoja, tapahtumia ja havaintoja.

•	Kuvaaminen kohdistuu enemmän omaan arkeen ja 
elinympäristöön kuin itseen.

•	Lapset muokkaavat usein kuviaan jälkikäteen. 

•	Lapset eivät jaa kuvia tai videoita juurikaan eteenpäin, vaan 
enimmäkseen säilyttävät niitä omassa puhelimessaan katsellakseen 
niitä yksin tai näyttääkseen kavereilleen. 

•	Kouluissa kännykät ovat pääasiassa kiellettyjä.

Kuvien sisällön suunnitteluun sekä haluttuun kuvaan keskittymiseen 
näkyi lapsilla erilaisia lähestymistapoja nopeasta räpsimisestä tarkem-
paan asetteluun. Joidenkin lasten kohdalla kännyköillä kuvaaminen 
liittyi kokeilemiseen, jolloin kännykkä on kuin leikkikalu tai tutki-
musväline, kun taas toisilla sama toiminta saattoi olla hyvinkin mää-
rätietoista sisällöntuottamista ja tutkivaa havainnointia. Valokuvausta 
varten suunnitellut kuvausretket ja oikeaan hetkeen sekä sommitte-
luun pyrkiminen kertovat siitä, että kuvien estetiikkaan panostetaan ja 
näiden kuvien merkitykset voivat panostamisen vuoksi olla kuvaajil-
leen suurempia kuin vaikkapa nopeiden muistilappu-tallennekuvien. 

Kuvaamisessa tuli selkeästi esille esittävyyden tärkeys, ja tarkoituksel-
lisen abstrakti ilmaisu puuttui kokonaan (yhtä tärähtäneisiin kuviin 
liittynyttä “joskus ne on tosi hienoja” -kommenttia lukuun ottamat-
ta). Tämä saattoi johtua myös haastattelun kysymyksenasettelusta, 
jossa kuvien estetiikkaa käsiteltiin pääasiassa onnistumisen ja epäon-
nistumisen sekä mielenkiintoisten kuvien yhteydessä, eikä abstraktiin 
ilmaisuun pureuduttu sen syvemmin. Esittävyyteen liittyy 90-luvun 
lopulla toteutetussa brittitutkimuksessa mainittu läpinäkyvyyden 
ulottuvuus, jossa 7-vuotiaat lapset itse ottamiaan kuvia katsoessaan 
näkevät kuvanottamistilanteen usein ikään kuin kuvien läpi, huomi-
oimatta valokuvan muodollisia piirteitä (Children as photographers 
1998). Haastatteluiden perusteella osa lapsista näki kuvat edellä mai-
nitulla tavalla ja osa taas perusteli valintojaan hyvinkin tarkasti.

Lapset tallentavat kännykköihinsä kuvina ja videoina eräänlaista oman 
elämänsä narratiivia, jossa perheen parissa tapahtuvat asiat (lemmikit, 
lomamatkat, perheen autot tms.) ovat suuressa osassa, mutta siihen 

Kännykkäkuvaamisen luonne, 
valinnat ja merkitykset
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voivat kuulua myös esimerkiksi kavereiden kanssa koulussa otetut ku-
vat. Narratiivi voikin näin koostua sekä suunnitelluista kuvista että 
“muistilapuiksi” kuvatuista yksityiskohdista, tai vaikkapa keräilymie-
lessä tallennetusta sarjasta kuvia tai videoita. Kännykkäkuvaaminen 
vaikuttaa lasten yhdeltä tavalta katsoa ja kuunnella omaa ympäristö-
ään, jota luetaan ja tulkitaan olosuhteista riippuen eri tavoin. John 
Bergerin (1987) sanoin, jokaisessa katsomisessa on merkityksen odo-
tus. Hänen mukaansa katsomisia saatetaan selittää jälkeenpäin, mut-
ta ennen ensimmäistäkään selitystä on odotus siitä, mitä ilmentymät 
saattavat olla paljastamassa. Nämä odotukset itsessään, joko tiedoste-
tusti tai tiedostamatta, ovat osa lasten oman arjen ja elinympäristön 
jäsentämisprosessia. 

Omakuvat ja itsen kuvaaminen eri tilanteissa ei ollut tässä ikäryhmäs-
sä vielä kovinkaan ajankohtaista. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, 
että varsinkin jotkut vanhemmista tytöistä ottavat suhteellisen sään-
nöllisesti itsestään kuvia, mutta eivät välttämättä julkaise niitä mis-
sään. Oma itse on luonnollisesti aina käytettävissä, kun idea kuvan 
ottamiseen syntyy. Toisaalta kännykkäkamera vaikuttaa olevan kuin 
peili, jonka kautta tarkastellaan, miltä itse näyttää kuvassa. Alkavan 
murrosiän muutokset ja heräävä kiinnostus omaan kehoon vaikut-
tavat varmasti tällaiseen kuvaamiseen. Ilmiö voi kenties viitata myös 
”harjoitusvaiheeseen” matkalla toimijuuteen sosiaalisessa mediassa. 
Toisaalta joitakin omakuvia tytöt ja pojatkin olivat ottaneet tarkoituk-
senaan muokata niitä, esimerkiksi lisäämällä niihin hauskoja kuvaele-
menttejä, jolloin kuvan kohde toimi pohjana muokkauskokeiluille 
eikä itsessään ollut varsinainen kuvausaihe.

Kamera kääntyy itseen siten vasta myöhemmissä ikävaiheissa, kun 
tarve siihen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimimisen myötä on 
olemassa. Voidaan varovasti kysyä, heijastaako itsensä kuvaamisen 
määrä kenties digitaalisen osallisuuden luonnetta ja astetta? Kohde-
joukon lapsista vain harva julkaisi mitään kuviaan internetissä, eli tar-
vetta oman itsensä profilointiin ja omista tekemisistään kertomiseen 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ei ole vielä syntynyt. Tämä liittyy 
luonnolliseen ikäkehitykseen, jossa kotikeskeisyys ja läheltä (koulusta, 
kotipihalta, harrastuksista) löytyvät kaverit ovat vielä olennaisia asioi-
ta. 

Aineiston perusteella omaehtoisesti tuotettujen tallenteiden merkityk-
set lapsille näkyivät yksittäisten kuvien esteettisen kiehtovuuden li-
säksi yleisemmin kuvien viihdyttävyydessä ja niiden mahdollistamassa 
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Lisäksi omaehtoisesti tuotettujen ku-
vien ja videoiden merkitys myös onnistumisina on lapsille suuri. On-
nistumisen kokemus selittää varmasti osittain myös sitä, miksi omassa 
kännykässä olevia omia teoksia katsellaan paljon yksikseen: omasta 
mielestä onnistuneet otokset tuottavat mielihyvää ja osaamisen tun-
netta. Huomattavaa on, että viihdyttäminen on tässä yhteydessä laaja 
käsite: viihdyttämistä on myös esimerkiksi kaverille jonkin asian opet-
taminen tai itseohjautuva oppiminen. 

Kavereilleen kuvia näyttävät eivät tee sitä lähettämällä niitä eteenpäin, 
vaan näyttämällä niitä oman puhelimensa näytöltä. Mikko Villin 
(2010, 73–74) toteamus kuvien käytöstä näyttäisi siis toteutuvan ai-
nakin tämän tutkimuksen nojalla. Villi pohti väitöksessään sitä, mi-
ten aikana, jolloin jatkuva, kuvallinen yhteydenpito olisi mahdollista, 
kuvia käytetään viestimisen lisäksi paljon myös henkilökohtaisiin tar-
koituksiin. Samoin Gerard Gogginin (2006) näkemys kuvien ja ku-
vaamisen sosiaalisesti tärkeästä merkityksestä nousee selvästi esille: yh-
teenkuuluvuus ja kanssakäyminen mahdollistuvat esimerkiksi ottaessa 
kuvia kavereiden kanssa, perheen parissa tai selaillessa kuvia toisten 
puhelimien näytöiltä (emt., 149). 

Yksi mielenkiintoinen seikka lasten omaehtoiseen tuottamiseen liitty-
en on kuvien muokkaaminen. Omien kuvien (tai videoiden) muok-
kaaminen on suhteellisen uusi ilmiö, ja ehkä siksi varsinkaan lapsista 
mobiililaitteella otettujen kuvin muokkaajina ei tutkimuksissa kerrota 
juuri mitään. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista tiesi pystyvänsä 
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muokkaamaan kuvia puhelimessaan ja monia eri kuvanmuokkausso-
velluksia tuli aineistossa mainituksi. Tämän voi tulkita kokeilunhalun 
lisäksi kertovan myös lasten tarpeesta ja kiinnostuksesta kuvalliseen 
ilmaisuun ja kuvan rakentamiseen.

Päivi Setälä kuvaili väitöksessään 6–7-vuotiaiden lasten valokuvausta 
sekä kokeilevana että sovinnaisena (Setälä 2012, 238–241). LATU-
hankkeessa kerätyn aineiston valossa 8–11-vuotiaiden valokuvaus 
kamerapuhelimella painottui valokuvien arvostuksessa enemmän so-
vinnaiseen puoleen. Tarkkoja ja esittäviä kuvia pidettiin arvossaan ja 
suurin osa koki epätarkat ja tärähtäneet kuvat epäonnistuneina. Ko-
keilevuutta esiintyi oikeastaan enemmän kuvan muokkaamiseen tar-
koitettujen puhelinsovellusten yhteydessä, jossa kuville saatettiin teh-
dä muutoksia tai lisäyksiä. Kuvausprosessin kohdalla saatettiin myös 
suhtautua kevyesti kuvan ottamiseen, päätellen kuvien määristä haas-
tateltavien puhelimissa ja kuvan ottajan mielestä epäonnistuneiden-
kin kuvien säilyttämisestä. Setälän (emt., 239) päätelmissään esittämä 
lasten suhtautuminen kuvaamiseen leikillisen kokeilevasti toteutui siis 
jossain määrin myös oman tutkimusaineistomme kohdalla.
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Siin tilantees mä aina päätän et kuvaan. (Poika, 10 v.)

Jos on just hyppäämässä ilmaan ja saa siitä kuvan,  
näyttää kun lentäis. (Tyttö, 9 v.)

Tässä tutkimuksessa lasten kännykkäkuvaamisen sekä kuva- ja video-
tallenteiden analysoimisen lähtökohtana ei ole vain itse teokset, vaan 
myös tallenteisiin liittyvät mediatuottamisen prosessit, joita tarkaste-
lemme sidoksissa kuvaajien eli lasten itsensä kuvaamistarpeisiin sekä 
tapoihin tulkita ja tehdä näkyväksi omaa elämää ja arkea. On ollut to-
della mielenkiintoista havaita, kuinka luovasti ja monipuolisesti lasten 
oma arki ja elämä tallentuu heidän omiin kännyköihinsä. Kuvaami-
seen liittyy oman itsen ja elinympäristön tarkastelua kännykän avulla 
ja sen kautta. Toisaalta se liittyy yleensä mobiiliteknologian yleisty-
miseen ja arkipäiväistymiseen, kännykkälaitteiden kehittyneisiin tal-
lentamismahdollisuuksiin sekä niiden mukana kuljettamiseen, mutta 
myös ’maailmasta ja elämästä raportoimisen’ multimodaalistumiseen. 

Tallennetun esittämisen, kertomisen ja jakamisen tavat näyttävät ole-
van lapsille ensisijaisesti visuaalisia ja audiovisuaalisia, ja ne linkittyvät 
oleellisesti liikkeeseen ja liikkumisen kulttuuriin. Vaikuttaa siltä, että 
erityisesti lapsille ominainen ja luontainen kokonaisvaltainen, mul-
timodaalinen aistiminen on osa mediatuottamisen prosesseja. Kuten 
Odin (2009) on todennut, kännykkäkamera on kuin ”tekosilmä kä-
dessä”, kehon laajennus, joka integroituu kehon liikkeisiin. Kuten sa-
devideon tekoprosessikin osoittaa, omaehtoisella mediatuottamisella 

ei lasten osalta useastikaan ole kyse paikallaan olosta median äärellä ja 
ruutuajan kuluttamisesta, vaan nimen omaa liikkumisen ja liikkeen, 
tutkimisen, etsimisen ja tarkkailun multimodaalisesta, digitaalisesta 
kulttuurista. 

Vaikka kännykkäkuvaamiseen yleisesti liitetään spontaanius, välittö-
myys, intiimiys sekä hetkellisyys ja ohimenevyys (Villi & Könkkölä 
2011), on tämän tutkimuksen valossa todettava, että lasten osalta kyse 
on myös erittäin harkitusta ja keskittyneestä kuvaamisesta. Omassa 
kännykässä tallessa olevat, itse tuotetut kuvat ja videot vaikuttavat 
olevan tärkeitä aarteita tekijöille itselleen, niitä on tärkeä omistaa ja 
joitakin otoksia säilytetään suhteellisen kauankin laitteiden muistissa. 
Esimerkiksi, kun haastattelujen yhteydessä lapsia pyydettiin antamaan 
tutkimuskäyttöön kopio jostakin itselle tärkeästä ja/tai omasta mieles-
tä onnistuneesta kuvasta ja/tai videosta, useimmalla haastateltavalla 
ei tuntunut tuottavan minkäänlaista vaikeutta valita ja etsiä nopeasti 

Miksi lapset kuvaavat?

Siin oleva suihkukoneen viiva näyttää tähdenlennolta. (Tyttö, 9 v.)
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sellainen kuva ja video omasta kännykästään. Haastateltavista jäi myös 
vaikutelma, että heistä oli positiivista ja mielenkiintoista keskustella 
kännykkäkuvaamisesta aikuisten kanssa. 

Kännykkäkuvaamisessa heijastuvat muun muassa lasten omat koke-
mukset, tiedot, asenteet, haaveet ja toiveet. Esimerkiksi suihkukone-
kuvan ottanut tyttö kertoi haastattelussa haaveilevansa tähdenlennon 
näkemisestä, koska hän tietää, että se tuottaisi onnea. Suihkukoneen 
viivan havaitessan hän oli ”melkein kuin nähnyt tähdenlennon”. Las-
ten omilla kokemuksilla, tiedoilla ja asenteilla onkin merkittävä rooli 
heidän mediatuottaja-arjessaan, kuvaaminen vaikuttaakin linkittyvän 
suoraan niihin. Itse tuotetut kuvat ja videot ovat lasten luova tapa 
pohtia, prosessoida, tulkita ja jopa kyseenalaistaa omaa ympäröivää 
maailmaansa. Itse tuottamalla voi ikään kuin tehdä elokuvaa omasta 
arjestaan. 

Ossi Naukkarinen (2011, 171) kirjoittaa Arjen estetiikka -teokses-
saan liikkumiskulttuurista, että tehokas liikkuminen oli muodostu-
nut ihanteeksi jo ennen internetin syntyä. Ajassamme tarvitaan jär-
jestelmiä ja ajattelutapoja, jotka edistävät ja rohkaisevat liikkumisen 
ja asioiden liikuttamisen. Kännykkäkulttuuria voidaan pitää yhtenä 
esimerkkinä kehittyneistä liikkumiskulttuurin muodoista. Lapsilla 
on oma roolinsa liikkumiskulttuurin tuottajina. Lasten omaehtoisen 
kännykkäkuvaamisen kohdalla liikkumiskulttuuri ilmenee tietynlaise-
na esteettömyytenä: helposti mukana kuljetettava teknologia mahdol-
listaa kuvaamisen lähes missä vaan sekä myös tuottaa liikkeellelähtöjä 
kuvaamistarkoituksissa. Tämä edesauttaa myös luovuutta ja kekseliäi-
syyttä.

Liikkumiskulttuurilla ei viitata ainoastaan mobiiliin teknologiaan ja 
fyysiseen liikkeeseen, vaan kyse on myös estetiikasta. Naukkarisen 
(2011, 190) mukaan liikkumisen kulttuurissa esteettiset käsityksem-
me ja toimintamme sovittuvat siihen. Hän puhuu esteettisestä suh-
tautumisesta yhtenä asioiden arvioimisen ja arvostamisen muotona, 

jonka puitteissa osoitetaan omia (yhteisöllisiä ja elämässä opittuja) 
arvostuksia ja samalla myös motivoidaan käyttäytymistä, joskus tie-
toisen aktiivisesti, joskus tottumuksen voimasta. 

Lasten esteettinen suhtautuminen heidän omaehtoisessa kännykkä-
kuvaamisessaan voidaan määritellä (a) esteettisiksi havaitsemisiksi, (b) 
esteettisiksi tallentamisiksi, sekä (c) esteettisiksi tulkinnoiksi, sillä las-
ten oman arjen ja elinympäristön tarkkailu ja havainnot tallentuvat 
herkästi kännykkään, jonka kautta lapsille itselleen tarjoutuu mahdol-
lisuus palata näihin arvioimisiin ja arvostamisiin aina uudelleen ja uu-
delleen, myös toisinaan tulkiten niitä uudelleen. Tässä tutkimuksessa 
lasten omaehtoisesti tuottamia kuvia ja videoita tarkastellaan myös 
viestinä ja kertomuksina. On huomattava, että haastatteluiden perus-
teella näissä kertomuksissa toistuvat osin samat prosessin piirteet ja 
merkitykset nimen omaa lasten itsensä ilmentäminä ja tulkitsemina. 
Lasten omaehtoisesti tuottamat kännykkäkuvat ja -videot ovat siten 
myös mielenkiintoinen ikkuna lasten esteettiseen suhtautumiseen eli 
siihen, mitä lapset itse arvioivat ja arvostavat osoittaen omia arvostuk-
siaan. 

Ajankohta tutkimuksellemme on ollut kiehtova, sillä ensimmäistä 
kertaa voidaan todeta, että kaikilla yli 8-vuotiailla suomalaislapsilla 
on omien kännykkälaitteidensa kautta mahdollisuus oman arkensa 
näkyväksi tekemiseen sekä visuaaliseen ja audiovisuaaliseen tarkaste-
luun: tämän tutkimuksen valossa näyttää, että lapset käyttävät tätä 
mahdollisuutta ahkerasti hyväkseen. Pääpiirteissään lasten kännyk-
kätallentamisen kulttuuri muistuttaa John Bergerin (1987) yli kah-
den vuosikymmenen takaa esittämiä ajatuksia valokuvasta viestinä 
tai ilmentymänä. Berger (emt., 19) kirjoittaa pohtiessaan valokuvaa, 
että ottaessaan valokuvaa kuvaaja on päättänyt, että jonkin asian nä-
keminen on taltioinnin arvoista. Näitä taltioimiseen liittyviä valintoja 
ahkerimmat mediatuottajalapset tekevät lukuisia päivittäin. Vaikka 
Berger puhuu filmikamera-aikakauden valokuvasta, voidaan hänen 
ajatuksiansa soveltaa myös digitaaliseen kulttuuriin. Lasten kännyk-
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käkuvaamiseen suhtaudutaankin tässä tutkimuksessa bergeriläisittäin: 
tallenteisiin liittyvät asiat ja hetket ovat tärkeitä, lasten näkemyksen 
mukaan taltioimisen arvoisia, välineitä todellisuuden näkemisen ra-
kentamiseen. Lasten tallenteiden voidaan ajatella viittaavan myös 
siihen, mitä ei ole nähty (emt., 21), tallenteet ovat Bergerin sanoin 
kuin ”käännösprosessi, joka muuttaa havainnoinnin tietoiseksi myös 
itsestään” (emt., 20) – näin sekä lasten omaehtoisesti tuottamien kuvi-
en että videoiden kohdalla. Kännykkätallenteet ovat siten lasten omia 
ilmauksia heidän omasta arjestaan.

Bergerin mukaan valokuvien todellinen sisältö on näkymätön, sillä se 
juontuu vuorovaikutuksesta ajan (ei muodon) kanssa, valokuva kul-
jettaa todistetta valinnoista (emt., 21). Berger pohtii myös valokuviin 
liittyvää intensiteettiä, joilla meidät saatetaan tietoisiksi poissaolon ja 
läsnäolon vastakkaisuudesta: tässä välissä valokuva saa merkityksensä, 
näin myös lasten tallenteissa. Lasten omaehtoinen mediatuottaminen 
vaikuttaa olevan tärkeässä asemassa heidän identiteettiprosessissaan 
(vrt. Sharples ym. 2003). Omassa kameralla varustetussa kännykässä 
mahdollisuus tallentaa itselle tärkeitä asioita, tapahtumia ja tilanteita 
korostuu. 

Tutkimuksemme valossa näyttää, että erityisesti lasten kohdalla hei-
dän itse omaehtoisesti tuottamiensa teosten merkitykset voivat olla 
muuttuvia myös heille itselleen. Tällöin myös niihin liittyvä estetiikka 
on alati muuttuvaa. Lapset voivat myös liittää joihinkin omaehtoisesti 
tuottamiinsa kuviin ja videoihin omaa tarinaansa, joka on tällöin lap-
sen omassa päässä oleva kuva- tai videoteoksen ”sisällöllinen juuri tai 
jatke”. Katsoessaan kuvia lapset näkevät kuvanottamistilanteen kuvien 
läpi, jolloin kuvia ei tarkastella erillisinä teoksina, mitä esimerkiksi ai-
kuiset tyypillisesti tekevät. Sen lisäksi, että merkitykset voivat muuttua 
ja elää teosten tuottamishetkissä, ne muuttuvat niitä jälkeenpäin kat-
seltaessa. Tämä riippuu esimerkiksi siitä, kuinka paljon aikaa tallen-
teen tekemisestä on kulunut, kuinka spontaanisti se on alunperin syn-
tynyt tai mitä yksityiskohtia tekijä muistaa teoksen tuottamishetkestä.

Lapset ottavat kännykällään valokuvia sekä videoita ja pitävät ne siellä 
tallessa eri syistä ja erilaisissa tarkoituksissa. Tarkoitukset, jotka voi-
daan luokitella pääpiirteittäin seuraavasti kahdeksaan kategoriaan, 
voivat osin lomittua toisiinsa ja myös muuttua hetkessä:

a) Ihailu, haaveilu, kuvittelu, fanittaminen

Kuvauskohteena on asia tai ilmiö, jota ihaillaan kovasti. Kännykkään 
tallentuu kuvia ja videoita myös esimerkiksi asioista ja paikoista, jois-
ta haaveillaan. Myös asioita ja ilmiöitä, jotka puhuttavat ja kiehtovat 
kuvaajaa esteettisyydellään. 

b) Näyttäminen, osoittaminen, todisteleminen

Kuvien ja videoiden avulla halutaan näyttää esimerkiksi mitä asioita 
itse omistaa (esim. omat lelut), missä paikoissa on käynyt, mitä on 
nähnyt tai mitä osaa tehdä. Tarkoituksena voi joskus olla myös ”to-
distusaineiston” kuvaaminen (esimerkiksi tarve osoittaa vanhemmille 
jotakin).

c) Muisteleminen, muistaminen

Kuvia ja videoita otetaan asioista ja henkilöitä, jotka halutaan muis-
toina talteen. Muistelemiseen voi liittyä myös ikäviä tunteita. Muis-
taminen viittaa tallenteiden avulla myös asioiden ja tilanteiden muis-
tiin panemiseen lähinnä itselle.

d) Keräily, keräileminen, omistaminen

Kännykkään tallennetaan kuvia ja videoita, jotka osoittavat syste-
maattisen kiinnostuksen johonkin samaan asiaan tai ilmiöön. Kuva-
uksen kohteena voi olla esimerkiksi erikoiset ajoneuvot, joiden ku-
vista kuvaaja on keräilymielessä kiinnostunut ja kokee onnistumisen 
elämyksiä niitä saadessaan. 
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e) Viihdyttäminen, tarinankerronta, leikkiminen

Kuvia ja videoita tuotetaan myös huvin vuoksi, jolloin tekeminen 
itsessään on leikinomaista, hauskaa ja pääasia. Kännykkää käytetään 
esimerkiksi omien fiktiivisten videotarinoiden tuottamiseen tai va-
lokuva-animaatioiden työstämiseen. Huvin vuoksi liittyy sekä itsek-
seen että yhdessä kavereiden kanssa tuottamiseen.

f ) Opastaminen, opettelu, opettaminen, tutkiminen

Kännykän kuvien ja videoiden  avulla pyritään opettamaan itselle tai 
toiselle jotakin asiaa tai ilmiötä. Otetaan kuva, jotta voidaan tutkia 
ja havainnollistaa jotain koettua ja nähtyä. Esimerkiksi otetaan kuva 
sateenkaaresta ja tutkitaan, kuinka monta eri väriä siinä on. Videoina 
tuotetaan myös erityisesti erilaisia tutoriaaleja, joiden avulla voidaan 
opettaa tai itse opetella jotakin taitoa, kuten jonkin pelin etenemis-
vaiheita tai tanssikoreografioita. 

g) Muokkaaminen, koristeleminen, kaunistaminen

Erityisesti kuvia otetaan (ja mahdollisesti editoidaan), jotta saadaan 
aikaiseksi kauniita ja kiehtovia teoksia, joita voi käyttää esimerkiksi 
oman kännykän taustakuvana tai puhelinluettelossa olevan henkilön 
profiilikuvana. Kuville asetetaan tällöin myös korkeampia teknisiä 
laatuvaatimuksia. 

h) Kokeileminen, testaaminen, matkiminen

Kännykällä tuotetaan tallenteita, joilla pyritään esimerkiksi matki-
maan jotakin mediassa nähtyä (sisältönä tai genrenä). Myös kokeil-
laan erilaisia asioita, jotta samalla otetaan haltuun kännyköiden omi-
naisuuksia sekä eri sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 8–11-vuotiaat suomalaislapset ovat 
aktiivisia ja luovia kännykkäteknologian käyttäjiä ja mediatuottajia, 
sekä ovat jo tässä ikävaiheessa luoneet selkeää käyttökulttuuria kän-
nykkäkuvaajina. Merkittävällä tavalla oma kameralla varustettu kän-
nykkä valtauttaa mediatuottamiseen. Oma kännykkä on tärkeä laite, 
ja lapsilla vaikuttaa olevan hyvin kiinteä suhde itse tuotettuihin ku-
viin ja videoihin. Monella ”ura” mediatuottajana näyttää alkavan juuri 
omalla kännykällä tehdyillä kokeiluilla. Kuitenkin tässä ikävaiheessa 
mediatuottamisen ja kokeilemisen tulokset jäävät usein vain oman it-
sen tietoisuuteen, mediateoksia ei tyypillisesti laiteta jakoon, niistä ei 
välttämättä kerrota kenellekään. Vaikuttaa, että lapset itse haluaisivat, 
ja ansaitsivatkin, tulla paremmin kuulluiksi myös mediatuottajina.

Tässä ikäryhmässä on näkyvissä myös sellaisten aktiivisten mediatuot-
tajalasten joukko, jotka ovat selkeästi digitaalisen kulttuurin osallisia, 
jakajia sekä taitavia ja luovia omaehtoisina tuottajina. Kyse on uudesta 
kulttuurisesta ilmiöstä, joka erottuu muiden lasten omaehtoista me-
diatuottamista sosiaalisempana toimintana. Heidän toimintansa tut-
kiminen olisi ilmiön syvemmän merkityksen ymmärtämisen kannalta 
tärkeää. Miten he oppivat mediatuottajiksi, mistä heidän motivaa-
tionsa ja kekseliäisyytensä pulppuaa, mistä he saavat aiheet mediate-
oksilleen, mitä he jakamisen prosesseissaan kokevat?

Huomattavaa on, että tässä ikävaiheessa tarve tuottamiselle tulee vie-
lä lapsesta itsestään, ei siten ulkoa ohjatusti. Mediatuottaminen on 
omaehtoista, pääasiassa vapaa-aikaan liittyvää toimintaa. Suurin osa 
lapsista elää tässä vaiheessa digitaalisen osallisuuden ja jakamisen kyn-
nyksellä – miksi toiset kiinnostuvat jakamisesta toisia enemmän, jää 
vielä tulevien tutkimusten selvitettäväksi. Tutkimuksemme viittaa 
myös siitä, että pieni osa lapsista ei ole yhtä aktiivisia ja motivoitunei-
ta mediatuottajina (joko tietoisesti tai tahtomattaan), vaikkakin heillä 
olisi siihen välineet. Eroa aktiivisten, jakavien mediatuottajien ja pas-
siiviseen asemaan jääneiden lasten välillä on huomattava suuri. Mitä 
heterogeenisyys voi merkitä? Onko osa lapsista jäänyt tai jäämässä di-
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gitaalisen, visuaalisen ja audiovisuaalisen mobiilikulttuurin ulkopuo-
lelle, ja jos näin on, miksi? Tämä herättää luonnollisesti monia kysy-
myksiä: voidaanko digitaalisen syrjäytymiskehityksen ajatella alkavan 
jo koulutaipaleen ensivuosina, ja jos näin on, mitä esimerkiksi päivä-
kodeissa ja kouluissa voitaisiin tehdä? Onko tarpeen tavoitella tilan-
netta, jossa jokainen tulee osalliseksi digitaalisesta tuottamisesta, vai 
onko kohtuullisempaa ajatella, että se ei kuitenkaan kosketa kaikkia? 
Missä määrin digitaalista tuottamista tulee ajatella kansalaistaitona?

Koska lasten omaehtoinen mediatuottaminen, tämän tutkimuksen 
valossa erityisesti kännykkäkuvaaminen (sekä kuvat että videot), on 
oleellinen osa lasten arkea, herää kysymys, miksi lapset ovat media-
tuottamisessaan niin omillaan? Lapsissa on kännykkäkuvaajina selke-
ästi luovaa, ilmaisullista oppimisen potentiaa. Taidot ja mediatuot-
taminen eivät välttämättä jalostu, jos lapset eivät saa kannustavaa 
palautetta, ohjausta ja opastusta rikastavassa vuorovaikutuksessa. 

Asiaa voidaan pohtia myös niin päin, että keskittyminen lapsen tal-
lentamiin havaintoihin ja reaktioihin toisi aikuisille mahdollisuuden 
päästä osalliseksi lapsen arjesta ja elinympäristöstä tekemiin havain-
toihin. Siten olisi myös mahdollista nostaa esiin uusia kysymyksiä ja 
pohdintoja eri modaliteettien merkityksestä lapsen elämässä. Kuvin ja 
videoin tallennetut havainnot voivat joillekin lapsille toimia hyvinkin 
tärkeänä kertomisen ja oppimisen väylänä.

Oleellisimmaksi kysymykseksi esitämme lopuksi ajatuksen jokaisen 
lapsen mukana kulkevan medialaitteen monimerkityksellisyydestä 
ja lasten omaehtoiseen kännykkäkuvaamiseen liittyvästä potentiasta. 
On syytä yhdessä pohtia, kuinka kännykkä voisi toimia tiedon välit-
tämisen ja jakamisen, havainnoinnin, itseilmaisun, luovuuden ja op-
pimisen välineenä siten, että ilmiö liittyisi kiinteämmin myös lasten ja 
aikuisten väliseen vuorovaikutukseen.
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LATU-tutkimusprojektin aineistonkeruu perustuu tiimin yhteistyöllä monime-
netelmäisesti hankittuun aineistoon. Alkusyksyllä 2012 laadittiin 3.–5.-luokka-
laisille suunnattu verkkokysely aiheena lasten mediankäyttö. Kysely toteutettiin 
Google Driven verkkolomakeohjelmalla, jonka etuna oli kyselyn muokkaaminen 
kohderyhmän näkökulmasta visuaalisesti kiinnostavaksi ja riittävän selkeäksi. 
Kysely otsikoitiin ”Mediakysely juuri sinulle”. Verkkolomakkeeseen laadittiin yh-
teensä 35 kysymystä, joista osa monivalintakysymyksiä, osa avoimia kysymyksiä 
ja osa pudotusvalikkokysymyksiä. Kysely laadittiin siten, että se tuotti sekä kvali-
tatiivista että kvantitatiivista dataa. Verkkolomakkeen kysymykset pyrittiin laati-
maan siten, että kysymykset ovat ikäryhmän huomioon ottaen mahdollisimman 
ymmärrettäviä, selkeitä ja teknisesti varmoja. Verkkokysely testattiin kolmasluok-
kalaisilla oppilailla.

Tutkimukseen osallistuvia lapsia etsittiin koulujen kautta eri puolilta Suomea. 
Tutkijoiden omia kontakteja käytettiin hyväksi. Kouluja valittaessa huolehdittiin, 
että ne tulivat eri puolilta Suomea ja olivat erikokoisia. Linkki verkkokyselyyn 
lähetettiin yhteyshenkilölle sitten, kun koululta oli tullut vastaus tutkimukseen 
osallistumisesta. Yhdestä koulusta vastattiin, että koulussa ei voida osallistua tut-
kimukseen, koska siellä ei ole riittävästi laitteita, joilla oppilaat pääsisivät vastaa-
maan yhtä aikaa. Toisesta koulusta kieltäydyttiin, koska rehtori epäili opettaja-
kuntansa osaavan ohjata oppilaita vastaamaan. Niille kouluille, jotka osallistuivat 
tutkimukseen, järjestettiin tutkimuslupa sekä annettiin ohjeeksi, että verkkoky-
selyyn vastaisi koko luokka luokka-asteilta 3, 4 tai 5. Jokaisessa yksikössä verkko-
kyselyä täytettiin opettajan valitseman oppitunnin aikana opettajan valvonnassa. 

Kyselyyn vastasi noin 320 oppilasta. Vastaajat ovat 3.–5.-luokkalaisia, iältään 
pääasiassa 9–11-vuotiaita, mukana on parikymmentä 12-vuotiasta sekä alle 10 
kahdeksanvuotiasta, hieman yli puolet tyttöjä ja hieman alle puolet poikia. Osa 
vastaajista oli lähettänyt vastauksensa kahdesti (jos on ollut hidas verkkoyhteys, 
lähetä-painiketta on klikattu useammin) ja yksi lomake oli tyhjä, joten lopullisek-
si vastaajamääräksi muodostui 314. Kouluilta saadun palautteen mukaan verkko-
kyselyyn vastaaminen oli sujunut oppilailta normaalisti.

Verkkokyselyllä kerätyn aineiston analyysin pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin 
lapsihaastatteluja, joilla pyrittiin erityisesti tarkentamaan kännykkäkuvaamiseen 
liittyviä seikkoja. Haastattelut järjestettiin talven 2012 ja kevään 2013 aikana ja 
niitä toteuttivat kaikki tutkimusryhmän jäsenet. Haastateltujen tyttöjen ja poi-
kien ikähaarukka on 8–11 vuotta. He tulevat eri puolilta Suomea. Samoin kuin 
verkkokyselyyn vastanneita lapsia, haastatteluun osallistuvia lapsia etsittiin tutki-
musryhmän jäsenten omien kontaktien kautta eri puolilta Suomea. Haastatteluja 
toteutettiin yhteensä 17 kappaletta ja niiden nauhoitteet sekä litteroinnit jaettiin 
tutkimustiimin kesken verkkoalustalla. Haastattelut toteutettiin teemahaastatte-
luina, tiimin kesken oli sovittu yhteinen teemarunko. Haastattelut olivat keskus-
televia luonteeltaan ja lasten omat kännykät olivat mukana haastattelutilanteissa. 
Lapset saivat näyttää haastattelijalle valitsemiaan asioita kännyköistään. Samoin 
kuin verkkokyselyä laadittaessa, haastattelujen suunnittelussa ja toteutuksessa 
pyrittiin huomioimaan lasten ikäkausi mahdollisimman hyvin. Aineiston luo-
tettavuuden näkökulmasta on tärkeä seikka, että kaikkien neljän haastattelijan 
haastatteluaineistossa on huomattavan paljon samoja elementtejä. Merkitykselli-
sempää on siten ollut se, mitä kysytään ja miten, kuin se, kuka kysyy. 

Lisäksi tärkeä osa tutkimusaineistoa on lapsilta kerätty, lasten itsensä tuottama 
kuva- ja videomateriaali, jota saatiin analysoitavaksi lähinnä haastattelujen yhte-
ydessä pyytämällä kopiot (mm. käyttämällä bluetoothia). Haastateltavia pyydet-
tiin näyttämään ja antamaan tutkimuskäyttöön tallenteita, joita lapset itse pitivät 
parhaimpina tai mielenkiintoisimpina otoksinaan ja olivat itse halukkaita tutki-
joille jakamaan. Kaikki lapset ovat osallistuneet tutkimukseen huoltajiensa luval-
la. Tässä raportissa on pyritty suojelemaan tutkimukseen osallistuneiden lasten 
anonymiteettia muun muassa poistamalla raportissa käytetyistä kännykkäkuvista 
metatiedot sekä viittaamalla haastateltuihin lapsiin ainoastaan sukupuolen ja iän 
mukaan.

Liite 1. Tutkimuksen toteuttaminen
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