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tauksia tutkimuskysymyksiin, jotka laadittiin tutkimusprosessin alussa. Tutki-
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Ja miten negatiiviset vaikutukset ovat kehittyneet sosiaalisen median lisäänty-
misen myötä? Tutkimustuloksiksi löydettiin lukuisia erilaisia negatiivisia vai-
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tioon, kuten sosiaalinen yliannostus, sosiaalinen vertailu ja puhelimella louk-
kaaminen. Negatiivisten vaikutusten kehitykseen vaikutti sosiaalisen median 
jatkuva ja lisääntyvä käyttö, mikä on selvästi aiheuttanut ihmisille uusia huo-
lenaiheita ja ongelmia. 
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This is a Bachelor’s thesis which research is conducted as a literature review. 
The research subject of this thesis is the negative effects of social media for the 
user, and the point of view was leisure usage. Social media has become very 
quickly an important and necessary part of human’s everyday life, and its con-
stant presence effects on its users in a negative way. The negative effects should 
be more studied, because then people could be more aware of its negative ef-
fects and they could know how it controls and changes their lives. The research 
questions were formed at the beginning of the research process. They set up the 
frames to the material acquisition and review. The research questions were: 
What negative effects the social media leisure usage affect to the user and why? 
And how have the negative effects developed during the increase of social me-
dia usage? There were a lot of different negative effects as a research results, 
which were mainly due to the excessive use of smartphones and smartphone 
addiction. The results were divided to two main categories: psychical and social 
effects. In the psychical effects were anxiety, stress and problems with body im-
age and eating. There were also new phenomena and symptoms, such as nom-
ophobia, fear of missing out and technostress. The social effects included the 
negative effects to human relationships and the communication between hu-
mans. These effects were such as social overload, social comparison and phub-
bing. The social media constant and increased usage has affected to the negative 
effects development, which have caused new concerns and problems. 

Keywords: social media, social networking sites, smartphone, negative effects 
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1 JOHDANTO 

Jokainen tuntee jonkun, joka käyttää älypuhelinta ja sen kautta sosiaalista me-
diaa. Ihmisten henkilökohtaiset kokemukset sosiaalisen median käytöstä ja äly-
puhelimista puhuvat puolestaan siitä, miten paljon teknologialaitteet ja virtuaa-
limaailmat ovat alkaneet ajan myötä vaikuttamaan ihmisten elämään. Sosiaali-
nen media mahdollistaa uuden tavan kommunikoida (Yildirim & Correia, 2015), 
löytää yhteyksiä ja yhteisöjä (Salehan & Negahban, 2013) sekä vaikuttaa ihmis-
kuntaan luomalla ja tuottamalla omaa sisältöä (Erkkola, 2008). Älypuhelimien ja 
sosiaalisen median käyttö vaikuttaa ihmisiin kuitenkin positiivisten tapojen 
lisäksi myös negatiivisella tavalla. 

Kirjallisuuskatsauksena tehdyn tutkimuksen tutkimusaihe on sosiaalisen 
median negatiiviset vaikutukset käyttäjälle, vapaa-ajan käytön näkökulmasta. 
Chotpitayasunondhin ja Douglasin (2016) mukaan viime vuosina on huolestut-
tu sosiaalisen median ja älypuhelimien aiheuttamista vaikutuksista henkiseen ja 
fyysiseen terveyteen sekä sosiaalisten vuorovaikutusten laatuun. Myös Maier, 
Laumer, Eckhardt ja Weitzel (2014) ovat huolestuneita sosiaalisen median nega-
tiivisista vaikutuksista. Heidän mukaansa olisi tärkeää ymmärtää paremmin 
sosiaalista mediaa ja sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja, jotta negatiivisten 
vaikutusten syntyyn voitaisiin vaikuttaa, tai jopa estää niiden syntyminen. Tut-
kimusaihe on näiden edellä mainittujen syiden vuoksi hyvin ajankohtainen ja 
tärkeä. 

Tutkimuksen tavoite oli löytää vastaukset tutkimuskysymyksiin, jotka 
määriteltiin alustavaan muotoonsa tutkimussuunnitelmassa. Tutkimuskysy-
mysten tarkoitus oli johtaa tutkimuksen näkökulmaa ja rajata aihe parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tutkimuskysymysten avulla lähdeaineiston etsiminen oli 
järjestelmällisempää ja tehokkaampaa. Tutkimuskysymyksiä olivat: Mitä nega-
tiivisia vaikutuksia sosiaalisen median vapaa-ajan käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja 
mistä ne johtuvat? Ja miten negatiiviset vaikutukset ovat kehittyneet sosiaalisen 
median lisääntymisen myötä? Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä etsittiin 
vastaus tälle tutkimusaiheelle tärkeimpään ja keskeisimpään kysymykseen, ja 
rajattiin näkökulma vapaa-ajan käyttöön. Toiseen tutkimuskysymykseen konk-
reettista vastausta oli vaikea löytää, mutta lähteiden perusteella voitiin päätellä, 



7 

että ihmisten elämän muuttuessa entistä enemmän teknologiaa hyödyntäväksi, 
ihmiset alkavat kohtaamaan elämässään erilaisia ja uusia oireita ja ilmiöitä (Da-
vid & Roberts, 2017; King ym., 2013; Yildirim & Correia, 2015). 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Google Scholar -hakukoneen avulla. Haku-
sanoina käytettiin eri yhdistelmiä sanoista ’social media’, ’smartphone’, ’social 
networking sites’, ’negative effects’, ’anxiety’, ’stress’, ’nomophobia’, ’fear of 
missing out’, ’technostress’ ja ’body image’. Yhdistelmiä hakusanoista luotiin 
käyttämällä sekä AND että OR -operaattoreita. Lähteiden lähdekriittisyyttä tar-
kastettiin Julkaisufoorumi -internetsivustolta. Tiedonhankintaprosessi oli järjes-
telmällistä, koska tarkoituksena oli etsiä lähteitä hakusanojen avulla tiettyihin 
aihealueisiin tiettyjä määriä. Tutkielman alustava rakenne syntyi muistiinpano-
jen avulla. Noin kahdestakymmenestä lähteestä tietoja yhdisteltiin, vertailtiin ja 
luokiteltiin. Analyysiä ja synteesiä tehtiin rinnakkain. Lopuksi etsittiin loput 
noin kymmenen lähdettä niihin aihealueisiin, joista puuttui olennaista tietoa tai 
tutkimus vaati eri näkökulmia tutkimusaiheiseen liittyen. Lähdeaineisto koos-
tui 31 lähteestä, jotka olivat tieteellisiä artikkeleita. 

Edellä mainitut hakusanat kokosivat myös tärkeimmät käsitteet tutkimus-
aiheeseen liittyen. Osa niistä käsitteli laajempia kokonaisuuksia, kuten sosiaali-
nen media, sosiaalisen verkostoitumisen sivustot ja negatiiviset vaikutukset. 
Niiden määrittely tehdään sisältöluvuissa. Sosiaalinen media on interaktiivinen 
(Perloff, 2014) eli se mahdollistaa yhdeltä yhdelle, yhdeltä monelle ja monelta 
monelle tapahtuvaa viestintää (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). Lisäksi se 
on käyttäjilleen täysin avoin 24/7, mikä mahdollistaa käyttäjilleen sisällöntuot-
tamisen ja -muokkaamisen missä ja milloin vain (Perloff, 2014). Näiden olennai-
simpien piirteiden avulla pystytään ymmärtämään se, että sosiaalinen media 
mahdollistaa erilaista viestintää, ja sen käyttäminen ei ole aikaan tai paikkaan 
sidottuja. Enemmän sosiaalisen median käsitteestä, sen ominaispiirteistä ja so-
siaalisen verkostoitumisen sivustoista kerrotaan luvussa 2.  

Ensimmäisessä sisältöluvussa on nostettu esille älypuhelimen käsite ja 
niiden käyttäminen, koska tälle tutkielmalle on tärkeää keskittyä sosiaalisen 
median lisäksi siihen, millä laitteella käyttäjät yleisesti sosiaalista mediaa käyt-
tävät. Sosiaalista mediaa käytetään monella eri laitteella, kuten tableteilla ja tie-
tokoneilla, mutta tässä tutkielmassa keskitytään pelkästään älypuhelimiin. Äly-
puhelimet ja niiden riippuvuudenkaltainen käyttäminen ovat suuressa roolissa 
sosiaalisen median käyttämisessä. Chotpitayasunondhin ja Douglasin (2016) 
mukaan älypuhelimet ovat kasvava huolenaihe, koska ne enemmän poistavat 
kuin täydentävät ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Älypuhelimien 
käytöstä ja älypuhelinriippuvuudesta kerrotaan tarkemmin luvuissa 2.3 ja 3.1. 

Toisessa sisältöluvussa esitellään sosiaalisen median käytöstä aiheutuvat 
negatiiviset vaikutukset. Kahteen pääkategoriaan jaetut negatiiviset vaikutukset 
ovat psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset. Ahdistus, stressi sekä kehonkuvaan 
ja syömiseen liittyvät häiriöt lukeutuvat psyykkisiin vaikutuksiin. Tutkimustu-
loksina psyykkisinä vaikutuksina esitellään myös uusia ilmiöitä ja oireita, jotka 
ovat kehittyneet vasta 2000-luvulla. Näitä ovat esimerkiksi nomofobia, paitsi 
jäämisen pelko (englanninkielinen termi on fear of missing out) ja teknostressi. 
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Käsitteiden määritelmät ovat luvussa 3.1. Toinen pääkategoria, sosiaaliset vai-
kutukset, sisältää ihmisten kokemat negatiiviset vaikutukset liittyen ihmisten 
kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Luvussa esitellään negatiivisina vaikutuk-
sina sosiaalinen yliannostus, sosiaalinen vertailu ja puhelimella loukkaaminen 
(englanninkielinen termi on phubbing). Enemmän sosiaalisista vaikutuksista 
voi lukea luvusta 3.2. Edellä mainitut englanninkieliset termit tutkija on itse 
kääntänyt suomen kielelle tätä tutkielmaa varten. 

Viimeisessä sisältöluvussa pohditaan miten sosiaalisen median kehitys ja 
lisääntynyt käyttö johtaa, tai on jo johtanut, negatiivisten vaikutusten kehityk-
seen. Olennaista tässä luvussa on tiedostaa, että sosiaalisen median tulevaisuut-
ta tai kehityssuuntaa on vaikea ennustaa, koska Billingsin, Qiaon, Conlinin ja 
Nien (2017) mukaan sosiaalisen median mahdollisuudet kasvavat nopeasti. Ky-
seisessä sisältöluvussa tultiin kumminkin siihen tulokseen, että sosiaalisen me-
dian lisääntynyt käyttö vaivaa ihmiskuntaa yhä uudemmilla ja erilaisemmilla 
tavoilla, ja aiheuttaa näin ollen lisää negatiivisia vaikutuksia. Tutkielman sisäl-
tölukujen jälkeen on yhteenveto, jossa tiivistetään ja kerrataan tutkielman olen-
naisimmat asiat ja esitetään jatkotutkimusaiheet. Lähteet sijaitsevat tutkielman 
lopussa lähdeluettelossa. 

Tutkimuksessa keskeisintä oli löytää syvempiä vaikutuksia ja yhteyksiä 
tutkimusaiheesta, joka on hyvin lähellä ihmisten jokapäiväistä elämää ja kosket-
taa lähes jokaista. Sosiaalisen median ja älypuhelimien aiheuttamia negatiivisia 
vaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimuksia on tehty monesta eri näkökulmasta, 
ja tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena oli koota tämä tieto yhteen ja 
luoda kokonaisvaltainen näkökulma siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa 
käyttäjiin negatiivisella tavalla.  

Sosiaalisen median tutkiminen on vaikeaa siitä näkökulmasta, että se ke-
hittyy jatkuvasti ja luo tämän vuoksi jatkuvasti lisää tutkittavaa (Perloff, 2014). 
On todettava, että teknologia vie nykyään maailmaa eteenpäin. Ihmisten kiin-
nostus älypuhelimista ja teknologiasta on muuttanut pysyvästi ja peruuttamat-
tomasti ihmisten välistä kommunikaatiota. (David & Roberts, 2017.) Kiinnostus 
sosiaalista mediaa kohtaan on ratkaisevassa roolissa sen kannalta, mihin maa-
ilma sitä, ja sen negatiivisia vaikutuksia vie tulevaisuudessa. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA JA ÄLYPUHELIMET 

Tässä luvussa määritellään eri näkökulmista sosiaalisen median käsite, ja poh-
ditaan, miten se on yhteydessä älypuhelimiin ja niiden käyttämiseen. Sosiaalista 
mediaa käytetään paljon erilaisilla laitteilla, kuten tableteilla ja tietokoneilla, 
mutta tässä tutkielmassa keskitytään tutkimaan aihetta pelkästään älypuheli-
mien käytön näkökulmasta.  

2.1 Sosiaalisen median käsite 

Kaplanin ja Haenleinin (2010) mukaan sosiaalisen median syntyhistoria alkoi jo 
vuonna 1979, kun Tom Truscott ja Jim Ellis loivat Usenet -nimisen palvelun, 
joka mahdollisti maailmanlaajuisen julkisten viestien vaihtamisen käyttäjien 
välillä. Internetin käytön lisäännyttyä ja suosion kasvettua, alkoi syntyä sosiaa-
lisen verkostoitumisen yhteisöjä ja sivustoja, kuten MySpace vuonna 2003 ja 
Facebook vuonna 2004. Näistä ajoista lähti sosiaalisen median käsitteen synty, 
mikä on myötävaikuttanut sen merkittävyyteen nykypäivänä. (Kaplan & Haen-
lein, 2010.) 

Zeng, Chen, Lusch ja Li (2010) kertovat, että sosiaalisen median tutkimus 
on kasvanut suuresti muutamien viime vuosien aikana, koska sosiaalisen medi-
an haasteista ja mahdollisuuksista ollaan erittäin kiinnostuneita. Haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin lukeutuvat niin sovellukset kuin tekniset ja sosiaaliset näkö-
kulmat. Sosiaalista mediaa on tutkittu laajasti monilla eri tieteenaloilla, ja in-
formaatioteknologian tieteenalalla keskitytään erityisesti sosiaalisen median 
analytiikkaan ja sosiaalisen median älykkyyteen. (Zeng ym., 2010.)  

Sosiaalinen media on teknologiaan pohjautuvaa tai sitä hyödyntävää. Se ei 
kuitenkaan itsessään ole luokiteltavissa teknologiaksi, koska se käyttää vain 
hyväksi Web 2.0 -teknologioita. Voidaan siis todeta, että internet on väline sosi-
aalisen median toteutumiselle. (Erkkola, 2008.) Sosiaalinen media siis toimii 
internetin avulla, kokoaa yhteen käyttäjiään ympäri maailmaa ja mahdollistaa 
maailmanlaajuisen informaation vaihtumisen. Zeng ym. (2010) esittävät artik-
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kelissaan, että sosiaalista mediaa voitaisiin kuvailla keskustelevaksi, koska se 
mahdollistaa jakamisen muodossa tapahtuvan sisällön luomisen ja levittämisen, 
sekä yhteisöjen välisen kommunikaation. Brooks (2015) kuvailee sosiaalista 
mediaa helppokäyttöiseksi, nopeaksi ja ulottuvaksi. Hänen mukaansa sosiaali-
nen media myös muuttaa julkista keskustelua, luo trendejä ja agendoja hyvin 
vaihtelevista aiheista, niin ympäristöstä politiikkaan kuin teknologiaan ja viih-
dealaan. 

Kaplanin ja Haenleinin mukaan (2010) internet luotiin alun perin siihen 
tarkoitukseen, että käyttäjät pystyisivät vaihtamaan ohjelmistoja, dataa, viestejä 
ja uutisia toisten käyttäjien kanssa. Näin ollen sosiaalisen median kehitys ei ole 
ollut yllättävää, koska internet luotiin alun perin juuri tätä tarkoitusta varten. 
Kuitenkin teknologian kehitys on saanut internetin käyttötarkoituksen muotou-
tumaan uuteen muotoon, ja mahdollistanut sosiaalisen median kasvun. (Kaplan 
& Haenlein, 2010.)   

Sosiaalinen media on ryhmä internetiä käyttäviä sovelluksia, jotka mah-
dollistavat luovuuden ja käyttäjän luoman sisällön vaihtamisen (Kaplan & Ha-
enlein, 2010). Sosiaalisessa mediassa tapahtuva informaation luomisen ja jaka-
misen prosessi kietoutuu olennaisesti informaation kulutukseen ja levittämi-
seen (Zeng ym., 2010). Sosiaalisen median käsite liitetään vahvasti sitä lähellä 
oleviin käsitteisiin, jotka ovat Web 2.0 ja käyttäjän luoma sisältö (Kaplan & Ha-
enlein, 2010). Käyttäjän luoma sisältö tarkoittaa sitä, että käyttäjät tuottavat ja 
luovat sisältöä itse (Erkkola, 2008). Käyttäjän luoman sisällön kriteerinä on se, 
että sisältö on julkaistu internetissä tietylle ryhmälle ihmisiä, sen on näytettävä 
luovaa yritystä, ja se on luotu ilman ammattimaisia rutiineja ja käytänteitä 
(Kaplan & Haenlein, 2010).  

Kaplan ja Haenlein (2010) ovat esittäneet, että sosiaalinen media voidaan 
jakaa kuuteen erilaiseen sosiaalisen median tyyppiin, joita ovat: blogit, yhteis-
työprojektit, sisältöyhteisöt, sosiaalisen verkostoitumisen sivustot, virtuaaliset 
pelimaailmat ja virtuaaliset sosiaaliset maailmat. Nämä kuusi sosiaalisen medi-
an tyyppiä he ovat jakaneet edelleen kolmeen eri sosiaalisen median tasoon, 
joiden avulla sosiaalisen median eri mahdollisuudet ja tarkoitukset ovat hel-
pommin nähtävissä. Tasojen tarkemmat kuvaukset ovat luvussa 2.2.  

Erkkolan (2008) mukaan sosiaalisten verkostojen olemassaolo on elinehto 
sosiaalisen median käsitteen syntymiselle. Hänen mukaansa sosiaalisilla ver-
kostoilla on yhtä vanha historia kuin miten kauan ihmiskunta on ollut olemassa, 
koska ihmiset ovat aina viestineet. Sosiaalisen läsnäolo termin mukaan, kaikissa 
sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa ihmisillä on halu kontrolloida niitä 
vaikutelmia mitä ihmiset heistä muodostavat (Kaplan & Haenlein, 2010).  

Halu ryhmään kuulumisesta kuuluu ihmisen luontoon (David & Roberts, 
2017). Ilman yhteisöjä ja verkostoja sosiaalisen median rakentuminen olisi 
mahdotonta, ja uusien teknologioiden myötä yhteisöllisyys ja verkostoituminen 
ovat saaneet uusia ilmenemismuotoja (Erkkola, 2008). Ennen sosiaalista mediaa 
verkossa toimineet yhteisöt ovat mahdollistaneet huomattavasti toiminnoiltaan 
köyhemmän vuorovaikutustavan, jonka sosiaalinen media ja sen eri sovellukset 
ovat myöhemmin rikastuttaneet (Susarla, Oh & Tan, 2012). Sosiaalisesta medi-
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asta on tullut alusta, jossa käyttäjät voivat verkostoitua ja myötävaikuttaa dy-
naamiseen keskusteluun jakamalla omaa asiantuntemustaan ja mielipiteitään. 
Monelle yksilölle sosiaalinen media on uniikki tiedonlähde tiedon käsittelyyn ja 
yhä arvokkaampien mahdollisuuksien löytämiseen yhteiskunnallisesta ja ta-
loudellisesta näkökulmasta. (Zeng ym., 2010.) 

Erkkolan (2008) mukaan sosiaalinen media tarvitsee kolmea asiaa toimi-
akseen, jotka ovat sisällöt, yhteisöt ja teknologiat. Hän perustelee tekstissään, 
että ilman sisältöä yhteisöillä ei olisi keskusteltavaa, ilman yhteisöjä palattaisiin 
takaisin luettavaan internetiin ja ilman teknologioita menetettäisiin kaikki ver-
kon tuomat edut, kuten esimerkiksi sosiaalisen median maailmanlaajuinen 
ulottuvuus. Myös Zengin ym. (2010) mukaan, jos sosiaalista mediaa tarkastel-
laan välineiden näkökulmasta, ryhmä Web-pohjaisia sovelluksia määrittävät 
sen, miten sosiaalinen media toimii. Voidaan todeta, että sosiaalinen media il-
miönä tarvitsee kaikkia edellä mainittuja, jotta sen ominaispiirteet ja toimivuus 
olisivat samanlaista kuin nykypäivänä.  

Jotta sosiaalinen media on kyennyt kehittymään nykyiselleen, on Erkkolan 
(2008) mukaan sen kehittymistä edeltäviä tekijöitä helppo analysoida menesty-
neiden sosiaalisen median sovellusten yhteisten piirteiden avulla. Esimerkiksi 
sisältöyhteisö YouTube, jossa indeksoidaan palveluun syötetty aineisto hyvin 
nopeasti ja käyttäjille annetaan välittömästi mahdollisuus jakaa aineistolinkkiä 
eteenpäin esimerkiksi pikaviestimellä. Julkaisemalla kyseisessä sovelluksessa, 
julkaisu saa myös suurimman mahdollisen näkyvyyden, koska se on julkaistu 
globaalisti kaikkien saataville. Käyttäjät pystyvät myös arvostelemaan toistensa 
julkaisuja ja tuotoksia, jolloin myös palveluntarjoajalla on mahdollisuus nostaa 
esiin suosituimpia sisältöjä ja niiden tekijöitä. (Erkkola, 2008.) Tästä voidaan 
päätellä, että ihmiset ovat mahdollistaneet sosiaalisen median synnyn, ja kiin-
nostuksellaan sitä kohtaan kasvattavat sen vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia 
entisestään. Kun käyttäjät antavat jatkuvan kiinnostuksensa ja kasvavan tiedon 
ja metatiedon luomisen sosiaalisen median kautta, on odotettavissa, että se 
mahdollistaa uusien jännittävien sovelluksien synnyn ja mullistaa jo olemassa 
olevia sovelluksia (Zeng ym., 2010).  

Julkaisualustana sosiaalinen media on hyvin mielenkiintoinen, koska se 
mahdollistaa jokaiselle käyttäjälle vapauden sisällön tuottamiseen ja laajan 
mahdollisuuden innovointiin. Erkkola (2008) esittää lukuisia sosiaalisen median 
ominaispiirteitä, joiden avulla sen ulottuvuus ja monipuolisuus ovat paremmin 
ymmärrettävissä. Hänen mukaansa sosiaalinen media onnistuukin monella 
näillä ominaispiirteillään muun muassa erottamaan itsensä tavallisesta joukko-
viestinnästä, antamaan mahdollisuuden vapaaseen informaation tuottamiseen 
ja vaihtamiseen sekä reaaliaikaiseen viestintään. Erkkolan (2008) esittämiä sosi-
aalista mediaa kuvailevia ominaispiirteitä on lukuisia määriä. Voidaan siis pää-
tellä, että sosiaalisen median kuvaileminen ja määritteleminen tapahtuvat laa-
jalla ja moniulotteisella skaalalla. 

Ensimmäisenä esitellään sosiaalisen median yksi ilmeisimmistä ominais-
piirteistä eli vuorovaikutteisuus, joka erottaa sosiaalisen median perinteisestä 
joukkoviestinnästä, koska perinteisessä joukkoviestinnässä toimituksella on 
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oikeus päättää mitä julkaistaan (Erkkola, 2008). Zengin ym. (2010) mukaan sosi-
aalinen media on repinyt alas rajoja kirjoittajien, tekijöiden ja lukijoiden rooleis-
ta perinteiseen mediaan verrattuna. Sosiaalisessa mediassa kirjoittajana tai teki-
jänä oleminen ei vaadi auktoriteettia tai asiantuntijuutta, vaan sisältöä pystyy 
luomaan kuka tahansa. Myös lukijalle perinteiseen mediaan verrattuna sosiaa-
linen media mahdollistaa vuorovaikutuksen sisällön tekijöiden tai kirjoittajien 
kanssa. Vuorovaikutteisuus johtaa siihen määritelmään, että sosiaalinen media 
on kaksisuuntaista viestintää, mikä tarkoittaa viestintää monelta monelle (Erk-
kola, 2008). Erkkola (2008) ja Zeng ym. (2010) ovat molemmat määritelleet sosi-
aalisen median ominaispiirteeksi vuorovaikutteisuuden, joten se on selvästi 
hyvin olennainen osa sosiaalisen median käsitettä. 

Erkkolan (2008) mukaan yksi sosiaalisen median ominaispiirteistä on hen-
kilökohtaisuus, eli kun käyttäjät luovat sisältöä sosiaalisen median palveluun, 
he esittävät omia henkilökohtaisia mielipiteitään ja näkökulmiaan. Tämä omi-
naispiirre on hyvin lähellä toista Erkkolan (2008) esittämää sosiaalisen median 
keskeistä piirrettä, joka on avoimuus. Avoimuuden piirre kuvastaa sitä, että 
käyttäjät kertovat itsestään henkilökohtaisia asioita saadakseen enemmän hyö-
tyä sosiaalisen median palveluista muun muassa verkostojen, keskustelujen ja 
vastausten kautta (Erkkola, 2008). Voidaan arvella, että sosiaalisesta mediasta 
ihmisläheisen ja jokaiselle sopivan julkaisualustan ja palvelun tekevät juuri sen 
ominaispiirteet olla henkilökohtainen ja avoin. 

Erkkola (2008) myös kokee, että kaikilla keillä on pääsy internetiin, on yh-
täläinen mahdollisuus julkaista materiaalia ja osallistua keskusteluun. Tämä 
piirre on Erkkolan (2008) esittämä demokraattisuuden piirre, jota on kritisoitu 
sen vuoksi, että jokaisella maapallon asukkaalla ei ole yhtäläistä oikeutta päästä 
internetiin, ottaen huomioon esimerkiksi köyhyyden tai alhaisen elintason maat. 
Kuitenkin demokraattisuus näkyy niin, ettei kenelläkään, paitsi lainsäädännöllä, 
ole sanavaltaa siihen, mitä käyttäjät palvelussa haluavat tai saavat julkaista ja 
tuottaa (Erkkola, 2008).  

Sosiaalisesta mediasta Erkkolan (2008) mukaan erityisen tekee sen omi-
naispiirteet olla hallitsematon, nopea ja reaaliaikainen. Hallitsemattomuus ker-
too siitä, että valtiovallalla eikä yrityksillä ole valtaa kontrolloida internetissä 
käyttäjien tekemiä julkaisuja, koska internet on julkinen tila. Hallitsemattomuus 
näkyy osittain myös dynaamisuutena, jolloin sosiaalisen median mahdollisuu-
det ovat rajattomia. Nopeus ja reaaliaikaisuus vievät sosiaalisen median julkai-
sumahdollisuudet kaikkialle, missä vain käyttäjällä on käytössään matka- tai 
älypuhelin sekä internetverkko. Käyttäjillä on sosiaalisen median ansiosta väli-
tön ja nopea julkaisualusta, jossa käyttäjät pystyvät näkemään reaaliaikaisesti 
muiden käyttäjien toimimisen verkossa. (Erkkola, 2008.) 

Sosiaalinen media nostaa myös käyttäjien yhteisöllisyyden aivan uudelle 
tasolle. Erkkola (2008) esittää yhteisöllisyyden olevan tunnetta yhteisöön kuu-
lumisesta, jota voidaan pitää muun muassa ryhmänä, prosessina, sosiaalisena 
systeeminä ja yhteisten tarkoitusperien jakamisena. Web 2.0 ja internet ovat 
luoneet uusia teknologioita, jotka ovat mahdollistaneet yhteisöllisyyden uusia 
ilmenemismuotoja, kuten aika- ja paikkariippumattomia yhteisöjä. Näin ollen 
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käyttäjillä on helpompi löytää yhteisö johon he kokevat kuuluvansa ja vaikuttaa 
palvelussa siihen sopivalla tavalla. (Erkkola, 2008.) Viimeisenä Erkkolan (2008) 
esittämistä ominaispiirteistä nostetaan esille sosiaalisen median monimuotoi-
suus, joka antaa sosiaalisen median käyttäjälle mahdollisuuden valita parhaiten 
sopiva media käyttäjän omiin eri tarpeisiin. Erkkola (2008) kuitenkin esittää, 
että monimuotoisuus on vielä toistaiseksi vahva piirre sen vuoksi, että standar-
dit sosiaalisen median käytöstä eivät ole vielä kehittyneet.  

Kaikki edellä mainitut Erkkolan (2008) kehittämät sosiaalisen median 
ominaispiirteet kuvaavat erinomaisesti sosiaalisen median ulottuvuutta, muok-
kautuvuutta, monenlaisia eri käyttötarkoituksia ja syitä, miksi sosiaalisen me-
dian käyttö on tullut niin suosituksi ja suureksi osaksi lähes jokaisen ihmisen 
jokapäiväistä elämää. Voidaan arvella, että vuodesta 2008 sosiaalisen median 
ulottuvuus on kasvanut entisestään ja esimerkiksi aikaisemmin mainittujen 
standardien kehittyminen on voinut muuttua uuteen muotoon. Maailma on 
kehittynyt paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana, mikä on poikkeuksetta 
muuttanut myös sosiaalista mediaa, sen toimintaa ja ihmisten kiintymystä sii-
hen. On kumminkin tärkeää, että sosiaalista mediaa on tutkittu paljon, ja sen 
tutkiminen nykypäivänä kuuluisi olla sen käyttöä vastaavalla tasolla. Viime 
vuosien aikana julkaistuissa artikkeleissa, joita tässä tutkielmassa on käytetty, 
huomaa tutkijoiden todelliset huolenaiheet sosiaalisen median häiriöllisestä 
luonteesta ja siitä, miten se pitkällä ja lyhyellä aikavälillä vaikuttaa ihmisiin ne-
gatiivisella tavalla. 

2.2 Sosiaalisen median sovellukset 

Kaplan ja Haenlein (2010) ovat jakaneet sosiaalisen median kolmeen eri tasoon, 
joiden mukaan sosiaalisen median eri käyttömahdollisuudet tulevat esille (ku-
vio 1). Tasot määräytyvät sosiaalisen läsnäolon/mediarikkauden sekä itsensä 
tai tietojensa esittämisen suhteen. Kuvion on tutkija itse kääntänyt suomen kie-
lelle. 

 
KUVIO 1 Sosiaalisen median luokittelu sosiaalisen läsnäolon/mediarikkauden ja itsensä tai 
tietojensa esittämisen mukaan (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 62) 
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Ensimmäinen taso Kaplanin ja Haenleinin (2010) mallissa edustaa tekstipohjai-
sia sovelluksia, joita ovat yhteistyöprojektit kuten esimerkiksi Wikipedia ja blo-
git. Heidän mukaansa tekstipohjaiset sovellukset eivät usein ole niin suosittuja 
kuin muut sosiaalisen median tyypit, koska ne mahdollistavat vain suhteellisen 
yksinkertaisen informaation vaihtamisen. Toisessa tasossa sijaitsevat sisältöyh-
teisöt, esimerkiksi YouTube, ja sosiaalisen verkostoitumisen sivustot, esimer-
kiksi Facebook. Tällä tasolla sovellukset mahdollistavat käyttäjille tekstipohjai-
sen kommunikaation lisäksi myös muussa muodossa olevan median vaihtami-
sen, kuten kuvien ja videoiden. (Kaplan & Haenlein, 2010.) 

Kaplanin ja Haenleinin (2010) esittämän tasomallin viimeinen eli korkein 
taso pitää sisällään virtuaaliset pelimaailmat ja virtuaaliset sosiaaliset maailmat. 
Tällä tasolla olevat sovellukset yrittävät jäljitellä kasvokkain tapahtuvaa vuoro-
vaikutusta ja kommunikaatiota, mutta virtuaalisesti. Kun tasoja tarkastelee ko-
konaiskuvana, kehittyvät ne matalalta tasolta korkeimmalle tasolle niin, että 
viimeinen taso on lähimpänä ihmisen kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, 
mutta virtuaalisesti. Kun taas ensimmäinen taso on hyvin yksinkertainen ja 
mahdollistaa pelkästään tiedon siirtymisen tekstin muodossa. (Kaplan & Haen-
lein, 2010.) Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan edellä esitetyn taso-
mallin keskimmäistä tasoa, eli sisältöyhteisöjä ja sosiaalisen verkostoitumisen 
sivustoja. 

Forresterin tutkimuksen mukaan vuonna 2008 75 % internetin käyttäjistä 
käyttivät sosiaalista mediaa lukemalla blogeja ja liittymällä sosiaalisen verkos-
toitumisen sivustoihin (Kaplan & Haenlein, 2010). Vuodesta 2008 sosiaalinen 
media ja älypuhelimet ovat yleistyneet entisestään, eikä tilastot siltä vuodelta 
ole sen vuoksi enää ajankohtaisia, mutta ne havainnollistavat kuitenkin sitä, 
miten aikaisin sosiaalisen median palveluista on jo kiinnostuttu. Vuonna 2015 
90 % nuorista aikuisista käytti sosiaalista mediaa päivittäin ja heillä oli käytös-
sään kaksi tai useampi sosiaalisen median palvelu (Vannucci, Flannery & 
Ohannessian, 2017). Kun vertaa vuotta 2008 vuoteen 2015, on siinä ajassa sosi-
aalisen median käyttö selvästi lisääntynyt. Erityisesti vuonna 2015 nuorista lä-
hes jokainen käytti sosiaalista mediaa, vain 10 % nuorista eli sosiaalisen median 
ulkopuolella. 

Ensimmäinen sosiaalisen verkostoitumisen sivusto lanseerattiin vuonna 
1997, ja nykyään niitä on jo satoja ympäri maailmaa (Steinfield, Ellison & Lam-
pe, 2008). Sosiaalisen verkostoitumisen sivustot tai palvelut ovat erittäin suosit-
tuja etenkin nuorten keskuudessa. Näiden sovellusten luultavasti tunnetuin 
esimerkki on Facebook, jossa jo vuonna 2009 oli 175 miljoonaa käyttäjää. (Kap-
lan & Haenlein, 2010.) Muita sosiaalisen median sovelluksia joilla voidaan lä-
hettää erilaisia viestejä ovat esimerkiksi Pinterest ja Instagram. Pinterest -
palveluun voi ladata, tallentaa ja jakaa visuaalisia kuvia, ja Instagramissa jae-
taan kuvia ja videoita. (Perloff, 2014.) 

Esimerkkinä sosiaalisen median sovelluksista; sosiaalisen median sisäl-
töyhteisö, YouTube, vaikuttaa sosiaalisessa mediassa käytettävyydellään ja 
toimivuudellaan (Susarla ym., 2012). Jo vuonna 2009 palveluun ladattiin joka 
minuutti kymmenen tuntia sisältöä (Kaplan & Haenlein, 2010). Sovelluksessa 
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mahdollistetaan erilaisten toimintojen avulla oman kanavan luominen, sisällön 
tuottaminen ja jakaminen. Käyttäjät ovat kiinnostuneita tämän tyylisestä palve-
lusta sen helppouden vuoksi. Heillä on mahdollisuus jakaa luomaansa sisältöä 
helposti ja välittömästi erittäin laajalle yleisölle ympäri maailmaa. Palvelun 
helppokäyttöisyys vetää puoleensa sisällöntuottajia ja media-alan yrityksiä. 
(Susarla ym., 2012.) Nykyään kuitenkin yhä useampi yritys hyödyntää sosiaa-
lista mediaa sen helppouden ja suosion vuoksi, ja sieltä on helppo löytää esi-
merkiksi nuorten kohderyhmä. Kuitenkin henkilökohtaisten kanavien helppo 
luominen hälventää rajaa siitä, kuka kuluttaa ja kuka luo sisältöä (Susarla ym., 
2012). 

Sosiaalisen verkostoitumisen sivustot tai palvelut ovat sovelluksia jotka 
mahdollistavat käyttäjien yhteyden luomisen luomalla henkilökohtaisen infor-
maation profiileja, jotka voivat sisältää kaikenlaista informaatiota, mukaan lu-
kien kuvia, videoita ja äänitiedostoja (Erkkola, 2008). Edellä mainittujen piirtei-
den lisäksi Erkkolan (2008) mukaan sosiaalisissa verkostopalveluissa tai sosiaa-
lisen verkostoitumisen sivustoissa on mahdollisuus luoda ja ilmaista oma kave-
rilista muista palvelun käyttäjistä, ja lisäksi vertailla muiden käyttäjien kaveri-
listoja toisiinsa. Kyseiset palvelut myös tarjoavat erilaisia viestinnän työkaluja, 
kuten pikaviestimiä, keskustelualueita ja blogeja. Näiden sovellusten erityis-
piirre on se, että verkostoja on mahdollisuus tuoda näkyväksi, jolloin on mah-
dollisuus syntyä uusia yhteyksiä käyttäjien välille. (Erkkola, 2008.) Sosiaalisen 
verkostoitumisen sivustot tarjoavat paljon muutakin kuin pelkästään ystävyys-
suhteiden ylläpitämistä, uusien ihmissuhteiden luomista ja muihin yhteyden 
pitämistä. Siellä on mahdollisuus esittää itsestään kokonaisuudessa erittäin pal-
jon tietoa muille, kuten saavutuksia, aktiviteetteja, persoonallisuutta sekä päi-
vittäisiä tapoja ja rutiineja. (Vogel, Rose, Okdie, Eckles & Franz, 2015.) 

Henkilökohtaisten profiilien luomisen lisäksi sosiaalisen median palvelut 
kehittyvät, toimintoja alkaa tulla lisää ja niistä kehitetään uudenlaisia. Billings 
ym. (2017) esittävät tästä hyvän esimerkin, joka on vuonna 2011 perustettu star-
tup -yritys, jonka luomasta sovelluksesta kehittyi nopeasti maailman kolman-
neksi suosituin sosiaalisen median sovellus nuorten keskuudessa. Snapchat -
sovellus tuli suosituksi sen uudesta mahdollisuudesta jakaa sisältöä vain tietyk-
si ajaksi. Käyttäjät ihastuivat mahdollisuuteen jakaa sisältöä heidän itse päättä-
mälleen ajalle, yhdestä sekunnista 24 tuntiin. (Billings ym., 2017.) Snapchatin 
suosiota Billings ym. (2017) perustelevat seuraavilla tilastoilla. Vuonna 2013 
palvelussa jaettiin 60 miljoonaa kuvaa ja videota, ja jo pelkästään yhden vuoden 
aikana, eli vuonna 2014, kuvia ja videoita jaettiin 700 miljoonaa. Suosio on seu-
rausta siitä, että käyttäjillä on pienempi kynnys tuottaa sisältöä palveluun, jossa 
he tietävät sen häviävän, eikä kestävän ikuisesti. (Billings ym., 2017.) 

2.3 Älypuhelimien käyttö 

Älypuhelimien suosio ja käytön lisääntyminen on vaikuttanut siihen, että Leen, 
Changin, Linin ja Chengin (2014) mukaan älypuhelimet ovat nousseet välttä-
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mättömyydeksi ihmisten elämään, ja tämän myötä niitä käytetään nykyään pal-
jon muuhunkin kuin pelkkään kommunikointiin. Heidän mukaansa älypuhe-
limien käyttäjät katsovat puhelintaan aamulla ensimmäisenä ja illalla viimeise-
nä ennen nukkumaan menoa. Älypuhelinta saatetaan myös tarkistaa päivän 
aikana jopa 34 kertaa, eikä pelkästään tarpeellisuuden vuoksi, vaan siksi että 
siitä on tullut tapa (Lee ym. 2014). Kuitenkin Davidin ja Robertsin (2017) mu-
kaan vuonna 2014 ihmiset tarkastivat puhelintaan 221 kertaa päivän aikana. 
Sekä vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan, amerikkalaisista 68 % nukkuu 
älypuhelin sängyn vierellä ja 79 % heistä heti herättyään ottaa älypuhelimen 
käteensä vain korkeintaan 15 minuutin kuluttua (David & Roberts, 2017). Näis-
tä luvuista huomaa sen, että ihmisten älypuhelimien käyttö on muuttunut 
säännölliseksi, ja se johtaa siihen, että ihmisen on vaikeaa olla ilman älypuhelin-
ta (Cheever, Rosen, Carrier & Chavez, 2014). Tämä kyseinen ilmiö näkyy kas-
vavan kirjallisuuden mukaan liikakäyttönä, joka sekoittaa ihmisten jokapäiväis-
tä elämää. Sosiaalisessa verkostoitumisessa on myös etunsa, mutta huolimatta 
älypuhelimien tuomista hyödyistä, niistä on myös haittaa. (Elhai, Dvorak, Levi-
nea & Hall, 2017.) 

Elhain ym. (2017) kirjoittamassa artikkelissa esiteltiin tutkimus vuodelta 
2015, jossa tutkittiin 3000 ihmisen matkapuhelimen käyttöä, joista kaksi kol-
masosaa käyttivät älypuhelinta. Tutkimuksessa tuli ilmi, että ihmiset käyttivät 
älypuhelimia tekstaamiseen, ääni- tai videopuheluihin, internetin selailuun ja 
sosiaalisten verkostoitumisen sivustojen käyttämiseen. Tutkimuksesta saatiin 
mielenkiintoisia tuloksia, joiden mukaan älypuhelimien käyttäjät olivat muun 
muassa sanoneet, etteivät voisi elää ilman puhelinta. Myös monet heistä koki-
vat niin sanotun haamupuhelimen värinää, eli luulivat havainneensa puheli-
men ilmoituksia, vaikka niitä ei oikeasti ollut tullut. Lisäksi kun heidät erotet-
tiin puhelimistaan, tutkittavat henkilöt kokivat psykologisia vieroituksen kal-
taisia oireita ja ahdistusta. (Elhai ym., 2017.) Myös Gökçearslanin, Mumcun, 
Haşlamanin ja Çevikin (2016) tekemässä älypuhelinriippuvuuden tutkimukses-
sa esiintyi samantyyppisiä oireita. Kun tutkittavat henkilöt eivät päässeet äly-
puhelimen ääreen, he eivät olleet kykeneväisiä kommunikoimaan. He menetti-
vät mukavuuden tunteen ja kokivat ahdistusta siitä, että he menettivät yhtey-
den muihin ja eivät pääse informaatioon käsiksi. (Gökçearslan ym., 2016.) 

Älypuhelimen käyttö voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: tuottavuu-
den parantaminen (kalenteri ja sähköposti), informaation etsintä (internetin se-
laaminen ja uutiset), sosiaalinen tieto ja vuorovaikutus (sosiaalinen media), har-
rastuneisuus, rentoutuminen ja viihde (Elhai ym., 2017). Tässä tutkielmassa tut-
kitaan sosiaalisen median vaikutusta, eli edellä mainitun kategorisoinnin poh-
jalta sosiaalisen tiedon ja vuorovaikutuksen ryhmää.  

Gökçearslanin ym. (2016) mukaan matkapuhelimet ovat muuttuneet väli-
neeksi ja näin ollen mahdollistavat uusia toimintoja, kuten virtuaalisia ympäris-
töjä, digitaalisia identiteettejä, viihdettä sekä ostosten tekemistä ja talousasioi-
den hoitamista. Tämä muutos matkapuhelimesta välineeksi on heidän mukaan-
sa kasvattanut älypuhelimen käyttöä, ja johtanut ongelmalliseen käyttöön ja sen 
lisääntymiseen. Älypuhelimet mahdollistavat heidän mukaansa uuden materi-
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aalin jakamisen ja tuottamisen, ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia kommunikaa-
tiolle, sosiaaliselle kanssakäymiselle, pelaamiselle, sovelluksien käytölle ja me-
tatiedostojen luomiselle. Myös Chotpitayasunondhin ja Douglasin (2016) mu-
kaan viime vuosina valtavasti kehittyneet uudet teknologiat ovat tuoneet ihmi-
sille uusia tapoja kommunikoida. Nämä kommunikaatioteknologiat mahdollis-
tavat yhdeltä yhdelle, yhdeltä monelle ja monelta monelle tapahtuvaa ihmisten 
välistä vuorovaikutusta (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). 

Matkapuhelimen käsite muuttui lukuisten uusien sovellusten ja käyttö-
mahdollisuuksien myötä älypuhelimen käsitteeksi, jolloin myös matkapuhelin-
riippuvuus muuttui älypuhelinriippuvuudeksi. (Gökçearslan ym., 2016.) 
Gökçearslanin ym. (2016) tekemä tutkimus perustuu älypuhelinriippuvuuden 
tutkimiseen, mikä tarkoittaa liiallista käyttöä jota on vaikea kontrolloida. Hei-
dän mukaansa liiallinen käyttö laajentuu monille elämän muille osa-alueille ja 
vaikuttaa niihin negatiivisesti. Yildirim ja Correia (2015) esittävät, että älypuhe-
limet tuovat monia uusia mahdollisuuksia ihmisten elämään, kuten suoran 
kommunikoinnin, mahdollisuuden pitää yhteyttä muihin missä vaan, ja milloin 
vaan, sekä antaa ihmisille jatkuvan mahdollisuuden päästä käsiksi informaati-
oon. Näiden älypuhelimien tuomien mahdollisuuksien vuoksi ihmiset ovat tul-
leet hyvin riippuvaisiksi älypuhelimistaan, mikä pahentaa ihmisten kokemia 
ahdistuksen tunteita, etenkin jos heillä ei ole pääsyä käyttää älypuhelintaan. 
(Yildirim & Correia, 2015.) 

Älypuhelimien liiallinen käyttö ja niiden jatkuva tarkastaminen voi näkyä 
pakonomaisena käyttönä ja johtaa jopa älypuhelinriippuvuuteen. Älypuhelimia 
käytetään yleensä viihdykkeenä tai lievittämään stressiä, mikä voi johtaa välit-
tömään mielihyvään. Välittömän mielihyvän tavoittelu älypuhelimen avulla, 
voi vähentää käyttäjän vapaavalinnan kontrollointia ja aktiivisuutta. (Lee ym., 
2014.) Ihmiset ovat alkaneet käyttää enemmän tietokoneiden kaltaisia älypuhe-
limia mennessään internetiin, kuin itse tietokoneita. Muutos on vaikuttanut sii-
hen, että älypuhelimista on kasvanut olennainen osa ihmisten jokapäiväistä 
elämää. (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016.)  

Elhain ym. (2017) mukaan älypuhelimien ulkomuoto onkin osasyy siihen, 
miksi älypuhelimien liiallisesta käytöstä ja älypuhelinriippuvuudesta on tullut 
niin ajankohtaisia ongelmia. Älypuhelimet ovat kompakteja ja kevyitä, jonka 
vuoksi niitä on helppo kantaa taskussa tai laukussa ja näin ollen ne ovat koko 
ajan ihmisen saatavilla (Elhai ym., 2017). Myös Yildirimin ja Correian (2015) 
mukaan älypuhelimien liikkuvuus tuo uusia mahdollisuuksia ihmisille tyydyt-
tää tarpeitaan, joita voivat olla esimerkiksi oppiminen, turvallisuus ja ihmissuh-
teet. Kuitenkin älypuhelimen käytön vuoksi ihminen kokee erilaisia ongelmia. 
Van Deursen, Bolle, Hegner ja Kommers (2015) mainitsevat älypuhelimissa ole-
van uniikkeja ominaisuuksia kuten näytön koko, sovellukset, sen mahdollisuus 
olla kaikkialla läsnä sekä sen venyvyys niin ajan kuin paikankin suhteen. Äly-
puhelimien laaja kirjo erilaisia sovelluksia lisäävät ihmisten houkutuksia käyt-
tää niitä, ja olla koko ajan yhteydessä internetiin (Van Deursen ym. 2015). Näillä 
edellä mainituilla ominaisuuksilla on suuri vaikutus siihen, miksi älypuhelimis-
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ta ja sosiaalisesta mediasta on tullut ihmisille niin addiktoivia ja elämää hallit-
sevia tekijöitä.  

Ongelmallinen älypuhelimen käyttö on liitetty erilaisiin terveysriskeihin. 
Liiallinen käyttö voi aiheuttaa niska- ja hartiakipuja sekä käden toimintahäiriöi-
tä. Sillä on myös löydetty olevan yhteyttä opiskelijoiden keskuudessa huonoon 
fyysiseen kuntoon sekä huonoon opiskelumenestykseen. (Elhai ym., 2017.) Pa-
konomainen käyttö johtaa myös psyykkisen terveyden oireisiin kuten unihäiri-
öihin tai masennukseen. Myös älypuhelimien elektromagneettinen säteily voi 
vaikuttaa ihmisen biologiseen toimintaan aiheuttamalla muutoksia kudoksissa 
ja johtaa oksidatiiviseen stressiin. Pakonomainen älypuhelimien käyttö vaikut-
taa siis käyttäjän stressitason nousemiseen sekä psyykkisesti että biologisesti. 
(Lee ym., 2014.) Ongelmallinen käyttö voi sotkeutua arkipäiväisiin askareisiin, 
muuttaa ihmissuhteita ja vaikuttaa terveyteen ja sitä kautta onnellisuuteen 
(Gökçearslan ym., 2016). Älypuhelimien käyttö voi aiheuttaa myös terveysris-
kejä esimerkiksi liikenteessä, kun älypuhelimien käyttö voi aiheuttaa liikentees-
sä loukkaantumisia tai jopa kuoleman (Elhai ym., 2017). Älypuhelimien käytös-
tä on siis syytä huolestua ja tutkia tarkemmin niiden aiheuttamia haittoja. 
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3 NEGATIIVISET VAIKUTUKSET 

Tässä luvussa etsitään sosiaalisen median vapaa-ajan käytöstä negatiivisia vai-
kutuksia ihmisen terveyteen, mielialaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tut-
kielmassa tutkitaan sosiaalisen median negatiivisia vaikutuksia, ja koska sosiaa-
lista mediaa käytetään erilaisilla laitteilla, kuten älypuhelimilla, tässä tutkiel-
massa älypuhelimen käyttö oletetaan tarkoittavan samaa kuin sosiaalisen me-
dian käyttäminen.  

3.1 Psyykkiset vaikutukset 

Brooksin (2015) mukaan vuonna 2015 on vasta vähän tutkittu ja annettu huo-
miota sosiaalisen median häiriölliselle luonteelle ja sen käyttämisestä aiheutu-
ville negatiivisille vaikutuksille. Brooks (2015) tutki sosiaalisen median käytön 
vaikutuksia tehtävistä suoriutumiseen. Hänen näkökulmansa tutkimuksessa on 
työhön liittyvä, mutta myös hyvin ihmisen arkielämän tehtäviin sovellettava. 
Brooks (2015) laajensi tutkimustaan ja tutki teknostressiin ja onnellisuuteen vai-
kuttavia tekijöitä sosiaalisen median käytöstä. Luokkahuoneen kaltainen tutki-
musympäristö osoitti, että enemmän sosiaalista mediaa käyttäneet henkilöt 
suoriutuivat tehtävistään huonommin ja heillä esiintyi myös enemmän tek-
nostressiä sekä onnettomuutta (Brooks, 2015). Teknostressin käsitteestä kerro-
taan tarkemmin luvussa 3.2. Tutkimuksen tuloksista Brooks (2015) argumentoi 
väitteen, jonka mukaan varsinkaan pitkällä aikavälillä sosiaalisen median paris-
sa vietetty aika ei ole hyödyllistä eikä suotavaa käyttäjille, eli sosiaalisen medi-
an käytöllä on siis selvästi negatiivisia vaikutuksia ihmisten onnellisuuteen.  

Davidin ja Robertsin (2017) mukaan tutkimukset osoittavat sosiaalisen 
median aiheuttamien häiriötekijöiden vaikuttavan ihmisiin negatiivisesti. Ta-
rafdar, Tu, Ragu-Nathan ja Ragu-Nathan (2011) tutkivat häiriötekijöiden vaiku-
tusta ihmisen toimintakykyyn. Kun ihminen keskeyttää tekemänsä tehtävän 
vastatakseen esimerkiksi viestiin älypuhelimella, kestää hänellä 15 minuuttia 
keskittyä uudestaan tekemäänsä tehtävään. Sykleittäin tapahtuva toiminta vai-
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keuttaa ihmisten käyttäytymistä ja keskittymistä, koska älypuhelimen viestit 
aiheuttavat häiriötekijöitä. (Tarafdar ym., 2011.) 

Van Deursenin ym. (2015) mukaan älypuhelimet ovat antaneet ihmisille 
mahdollisuuden luoda uusia tapoja, kuten lukittuna olevan älypuhelimen il-
moitusten tarkastaminen aloitusnäytöltä, mikä tapahtuu usein automaattisena 
käyttäytymisenä. Heidän mukaansa älypuhelimien addiktoivalle käytökselle 
tärkein tekijä on ilmiselvästi ihmisen luomat uudet tavat älypuhelimen käyttä-
miseen, jotka johtavat älypuhelimien tavanomaiseen käyttöön. Kun älypuheli-
mien käyttö muuttuu riippuvaisuudeksi, voi se vaikuttaa ihmiseen negatiivises-
ti monella eri elämän osa-alueella, kuten talouteen, fyysiseen kuntoon, psyykki-
seen mielentilaan sekä sosiaalisiin suhteisiin (Van Deursen ym., 2015).  

Älypuhelinriippuvuudenkaltainen käytös on seurausta näistä ihmisen no-
peiden tapojen luomisesta (Van Deursen ym., 2015). Ihmiset käyttävät älypuhe-
limia kahteen eri tarkoitukseen, apuna käyttämiseen ja tavanomaiseen käyttöön. 
Kun ihminen käyttää älypuhelinta avuksi, hän etsii silloin tietoa ja tavanomai-
nen käyttö tarkoittaa tapoja ja ajanviettoa. (Salehan & Negahban, 2013.) Tavat 
ovat toistuvia tekoja tietyissä tilanteissa. Ne ovat käyttäytymistä ja toimintoja 
ilman itsetietoisuutta tai tietoista ajattelua, joilla voi olla sekä positiivisia että 
negatiivisia vaikutuksia. Tavat myös mahdollistavat monen asian tekemisen 
samaan aikaan, ja myös vaikeiden tehtävien suorittamisen. (Van Deursen ym., 
2015.) 

Van Deursen ym. (2015) kertovat artikkelissaan, että riippuvaisuus voi-
daan määritellä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on ihmisen käyttäyty-
minen, jonka avulla halutaan lievittää tiettyjä tunteita, kuten paineita ja stressiä 
luomalla käyttäytymisen avulla mielihyvää. Toinen tapa on ihmisen epäonnis-
tuminen kontrolloida tai rajoittaa käyttäytymistä, vaikka se aiheuttaa hänelle 
haitallisia vaikutuksia. Salehanin ja Negahbanin (2013) mukaan älypuhelinriip-
puvuuden syntyyn vaikuttaa moni tekijä, joita ovat henkilökohtaiset tavat ja 
yksinäisyys, tavanomainen älypuhelimen käyttö, masennus, ahdistus, ulos-
päinsuuntautuneisuus ja unettomuus. Riippuvuus ilmenee myös usein ärsyyn-
tyneisyyden ja epämukavuuden tunteena, jos ihminen on estynyt tai ei pääse 
käyttämään puhelintaan. Se johtaa myös ajanhallintaongelmiin ja ongelmiin 
koulunkäynnissä. (Salehan & Negahban, 2013.) 

Älypuhelimen käyttöä on syytä tutkia siitä näkökulmasta, että mitä vaiku-
tuksia ihmiselle aiheutuu psyykkisesti ja hyvinvoinnin kannalta, kun häneltä 
otetaan älypuhelin pois. Tätä tutkivat Cheever ym. (2014) ja tuloksista pystyttiin 
löytämään yhteyksiä ihmisen hyvinvointiin ja psyykkisiin vaikutuksiin. Tämän 
näkökulman tutkiminen antaa tarkempaa tietoa siitä, miten älypuhelimien 
käyttö vaikuttaa ihmisiin, koska ongelmat saattavat ilmetä vasta silloin kun lai-
te otetaan heiltä pois. Van Deursenin ym. (2015) mukaan älypuhelimet on 
suunniteltu kannettavaksi mukana päivän ympäri ja niiden tarkoitus on tukea 
käyttäjiään monin eri tavoin. Tämän vuoksi, heidän mukaansa moni kiintyy 
omaan puhelimeensa, ja saattaa luulla muiden olevan samalla tavalla älypuhe-
limen kautta saavutettavissa. Jos älypuhelin ei ole saavutettavissa, se voi johtaa 
stressiin tai ahdistukseen. Käyttäjälle voi tulla oireita siitä, ettei ole muiden ta-
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voitettavissa, eikä pääse olemaan yhteydessä ystäviin tai epäonnistuu olemaan 
ajan tasalla asioista. (Van Deursen ym., 2015.) 

Gökçearslanin ym. (2016) tekemässä älypuhelinriippuvuuden tutkimuk-
sessa tunnistettiin oireita, joista kerrottiin luvussa 2.3. Tutkittavien henkilöiden 
kuvailtiin saaneen nomofobisia oireita, kun he eivät päässeet käyttämään puhe-
limiaan (Gökçearslan ym., 2016). Yildirimin ja Correian (2015) mukaan nomofo-
bia on 2000-luvun modernin ajan fobia, joka on syntynyt ihmisen vuorovaiku-
tuksesta informaatioon ja kommunikointiin perustuviin teknologioihin, erityi-
sesti älypuhelimiin. He määrittelevät nomofobian tarkoittavan pelkoa siitä, ettei 
pääse käyttämään puhelinta, ja sen nimi on syntynyt englanninkielisistä sanois-
ta no mobile phone, eli ei puhelinta. Heidän mukaansa termi löydettiin vuonna 
2008 matkapuhelimien käytöstä johtuvien ahdistuksen tunteiden tutkimuksen 
myötä, ja siitä tuli ilmi, että jo vuonna 2008 53 % matkapuhelimien käyttäjistä 
kärsi nomofobiasta. Fobian syntyyn on ehdottomasti vaikuttanut 2000-luvun 
uudet teknologiat, joiden myötä ihmisen vuorovaikutus niihin on kasvanut 
huomattavasti. Tiede on ollut hyvin kiinnostunut tutkimaan tätä tutkimusaluet-
ta, koska älypuhelimien käytöstä kantautuu uusia tutkittavia ongelmia, joista 
nomofobian tutkimus on vielä vähäinen. (Yildirim & Correia, 2015.) 

Leen ym. (2014) mukaan tutkimuksissa on tullut ilmi, että kaksi tärkeintä 
älypuhelimen pakonomaisen käytön takana olevaa ihmisen käyttäytymistä ku-
vaavaa termiä ovat hallintakäsitys ja materialismi. Materialismissa ihminen ko-
kee tavaroiden vaikuttavan hänen elämäänsä ja identiteettiin. Materialistit välit-
tävät enemmän itsensä kanssa vietetystä ajasta ja tavaroista, kuin ihmissuhteis-
ta. (Lee ym., 2014.) Ajzen (2002) määrittelee hallintakäsityksen olevan sosiaali-
psykologian termi, joka kuvaa ihmisen käsitystä siitä, miten hänen elämäänsä 
ohjaillaan. Käsite jaetaan kahteen osaan, sisäiseen ja ulkoiseen, joista sisäinen 
osa tarkoittaa ihmisen omia taitoja ja haluja, ja ulkoinen tarkoittaa vaatimuksia 
ulkopuolelta ja toisten ihmisten toimintaa. Hallintakäsitys erottaa ihmiset kah-
teen ryhmään sen perusteella, näkevätkö he palkintojen, rangaistuksien tai 
muiden tapahtumien olevan heidän oman toimintansa tulos vai tapahtunut niin, 
etteivät he itse ole voineet siihen vaikuttaa. (Ajzen, 2002.) Leen ym. (2014) mu-
kaan älypuhelimia pakonomaisesti käyttävät ne yksilöt, joilla on huono itse-
kontrolli ja ulkoinen hallintakäsitys.  

Addiktiotyyppiseen käyttäytymiseen voidaan yhdistää myös muita ihmi-
sen luonteenpiirteitä. Elhain ym. (2017) artikkelissa älypuhelinriippuvuuteen tai 
älypuhelimien ongelmalliseen käyttöön liittyviä piirteitä ovat impulsiivisuus ja 
ulospäinsuuntautuneisuus. Ulospäinsuuntautuneisuuden piirteen omaava ih-
minen haluaa jatkuvasti luoda ja säilyttää uusia ihmissuhteita, ilman että hän 
etsii vakuuttelua jo olemassa olevista ihmissuhteista. Impulsiivisuuteen liite-
tään erilaisia puutteita, kuten itsehillinnän puute, puutteita älypuhelimen käy-
tön säännöstelyssä, estämisen tai kieltämisen puute sekä huomion puute. Im-
pulsiivisuus pitää sisällään myös epäsosiaalisen luonteenpiirteen. (Elhai ym., 
2017.) On keskusteltu siitä, että jos ihmisellä on vaikea kontrolloida impulsiivis-
ta käyttäytymistään, hänellä saattaa olla myös vaikeuksia kohtuullistaa älypu-
helimensa käyttöä (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016).  
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Ulospäinsuuntautuneisuuden lisäksi Brooks (2015) esittää sosiaalisen me-
dian käyttöön liittyviä luonteenpiirteitä, joita ovat neuroottisuus ja avoimuus 
kokemuksille. Hänen mukaansa ihmiset jotka ovat enemmän avoimia koke-
muksille, omaavat enemmän neuroottisia piirteitä ja liittyvät sosiaalisen verkos-
toitumisen sivustoihin todennäköisemmin. Yleisesti ulospäinsuuntautuneisuus 
ja avoimuus kokemuksille liitetään sosiaaliseen mediaan positiivisella tavalla, 
mutta näihin negatiivisuutta tuo tunteellisen vakauden piirre. Sosiaalista medi-
aa kuitenkin käyttää kaikenlaiset erilaiset ihmiset, niin iloiset ja surulliset, rik-
kaat ja köyhät, terveet ja sairaat, kuin vanhat ja nuoretkin. (Brooks, 2015.) 

Myös Gökçearslanin ym. (2016) mukaan älypuhelinriippuvuudella on yh-
teyksiä yksinäisyyteen ja arkuuteen. Yksinäisyyden piirteen mainitsivat myös 
Rosen, Whaling, Rab, Carrier ja Cheever (2013), joiden mukaan jo internetin 
varhaisina aikoina sen suurella käytöllä todettiin olevan yhteyttä yksinäisyy-
teen ja masennukseen. Sosiaalisesta vuorovaikutuksesta aiheutuvaa ahdistusta 
yritetään lievittää käyttämällä puhelinta (King ym., 2013), koska puhelimen 
käyttö vähentää stressiä ja antaa mielihyvän tunnetta (Lee ym., 2014). Edellä 
mainittu käyttäytymismalli henkilökohtaisten ongelmien pakenemisesta älypu-
helimen avulla johtaa ihmisen pakonomaisen älypuhelimen käytön kehittymi-
seen. Myös koskettamisen tarve on yhdistetty addiktiotyyppiseen käyttäytymi-
seen, koska älypuhelimissa usein on kosketusnäyttö, jota ihmisen tekee mieli 
koskea (Lee ym., 2014). 

Elhain ym. (2017) mukaan älypuhelimen käytöstä kehittynyt tapa johtaa 
siihen, että käyttäjä alkaa olla altis älypuhelimen toiminnoille kuten ilmoituksil-
le ja hälytyksille. Tästä johtuen käyttäjälle tulee tarve tarkastaa puhelinta jatku-
vasti. Kyseinen ilmiö tunnetaan sosiaalisen vakuuttelun käytöksenä, jonka oi-
reita ovat alhainen itsetunto, yksinäisyys ja masennus. (Elhai ym., 2017.) Äly-
puhelimet aiheuttavat pakonomaista käyttäytymistä, mikä näkyy juurikin ihmi-
sen tapana tarkastaa puhelintaan pakonomaisesti ja jatkuvasti. Edellä mainittu 
käyttäytyminen voi johtaa pakonomaiseen älypuhelimen käyttöön ja näin ollen 
kasvattaa käytöstä johtuvaa ahdinkoa. Tämä ilmiö osoittaa sen, että älypuheli-
met ovat addiktoivia. (Yildirim & Correia, 2015.) 

Sosiaalisen vakuuttelun käytöksen käsite liittyy fear of missing out -
ilmiöön (Elhai ym., 2017), joka tarkoittaa suomen kielellä sitä, että ihmisellä on 
pelko jäädä jostain paitsi. Tässä tutkielmassa termistä käytetään käännöstä pait-
si jäämisen pelko. Ihminen haluaa olla jatkuvasti yhteydessä internetin välityk-
sellä muihin, ja tietää, mitä muut sosiaalisissa verkostoissa tekevät. Paitsi jäämi-
sen pelossa teknologian, kuten älypuhelimien, liikakäyttö on suuressa roolissa. 
(Elhai ym., 2017.) Paitsi jäämisen pelko sisältää siis ihmisen kokemia pelkoja, 
huolia ja ahdistusta siitä, että hän jää paitsi mahdollisuudesta olla mukana ta-
pahtumissa, kokemuksissa ja keskusteluissa joita tapahtuu esimerkiksi sosiaali-
sessa mediassa sosiaalisissa yhteisöissä (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). 
Sosiaalisen verkostoitumisen sivustot mahdollistavat uusien sosiaalisten ver-
kostojen ja yhteyksien luomisen, joita ei luotaisi ilman sivustoja (Salehan & Ne-
gahban, 2013). Tämä tarkoittaa, että sosiaalisen median palveluissa yhteisöt 
voivat olla laajempia kuin henkilökohtaiset ihmissuhteet ja sosiaalinen yhteisö 
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reaalimaailmassa. Suuremmat yhteisöt mahdollistavat enemmän tapahtumia 
sosiaalisessa mediassa, jolloin käyttäjä kokee entistä enemmän mahdollisuuksia 
jäädä jostain paitsi. 

Paitsi jäämisen pelkoa esiintyy eniten nuorten keskuudessa, ja ilmiö on 
yhdistetty negatiivisiin kokemuksiin sekä ilottomuuteen (Przybylski, Mu-
rayama, DeHaan & Gladwell, 2013). Käyttäjien kokemat tunteet jäädä jostain 
paitsi johtavat haluun etsiä lisää sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja, joista 
pyritään hakemaan mielihyvää elämälle ja mielialalle. Edellä mainitut tekijät 
ovat yhteydessä älypuhelinriippuvuuteen. (Chotpitayasunondh & Douglas, 
2016.) Przybylskin ym. (2013) mukaan ihmiset jotka enemmän pelkäävät jää-
vänsä jostain paitsi, ovat niitä jotka luultavasti pitävät sosiaalisen median käyt-
tämistä viehättävämpänä.  

Przybylskin ym. (2013) mukaan sosiaalinen media tarjoaa myös valtavan 
ja jatkuvasti kasvavan määrän tietoa siitä, mitä muut, ystävät ja perheenjäsenet 
tekevät, ostavat tai puhuvat. Jatkuvasti kasvava tiedonmäärä vaikeuttaa elämää 
siitä näkökulmasta, että maailmassa aika on rajallinen. Tällöin joudutaan teke-
mään valintoja ajankäytön suhteen, ja jäämään paitsi itseään luultavasti palkit-
sevista kokemuksista sosiaalisessa mediassa. (Przybylski ym., 2013.) Mick ja 
Fournier (1998) esittivät tehokkuuden ja epätehokkuuden paradoksin, mikä 
käsittelee edellä mainittua ilmiötä siitä, että ihmisen tulee päättää käyttämäs-
tään ajasta, koska aika on rajallista. He määrittelevät paradoksin käsitteen ole-
van tietynlainen lausunto, jossa ilmenee jokin vastakkainasettelu. Sen on oltava 
myös mahdollisimman hyvin tutkittu ja oleellisesti pätevä. Tehokkuuden ja 
epätehokkuuden paradoksissa esitetään, että teknologia voi säästää tai kuluttaa 
aikaa, eli olla tehokas tai epätehokas. Yksilön on kuitenkin mietittävä tämän 
vuoksi enemmän sitä, mihin hän haluaa aikaansa kuluttaa. (Mick & Fournier, 
1998.) Ja juuri tämän vuoksi esimerkiksi paitsi jäämisen pelko vaivaa ihmisiä 
juurikin tämän paradoksin esittämästä näkökulmasta. 

3.1.1 Teknostressi 

Tarafdarin ym. (2011) mukaan kommunikaatioteknologioiden, kuten älypuhe-
limien, käyttö voi alkaa tuntua pakonomaiselta yhteydessä olemisen tunteelta, 
jolloin viesteihin vastaaminen ja monen asian yhtä aikaa tekeminen tuntuu pa-
kolliselta. Nämä pakonomaisuuden tunteet alkavat aiheuttamaan käyttäjille 
stressiä. Informaatioteknologiat voivat aiheuttaa stressiä, jos käyttäjät eivät ky-
kene sopeutumaan tai selviytymään niiden kanssa terveellisellä tavalla. (Ta-
rafdar ym., 2011.) Sosiaalinen media ei voi toimia ilman teknologioita, jonka 
vuoksi mitä enemmän ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa, sitä enemmän esiin-
tyy myös teknostressiä (Brooks, 2015). 

Artikkelissaan Tarafdar ym. (2011) etsivät vastauksia siihen, miten tekno-
stressi on kehittynyt, mitä seurauksia sillä on ja miten eri tavalla se voi ilmetä 
eri yksilöillä. Heidän mukaansa vuonna 2011 on vasta vähän tutkittu tek-
nostressiä ja sen vaikutuksia. Tästä syystä olisi tärkeää löytää viitekehyksiä joi-
den avulla teknostressiä ja sen vaikutuksia voitaisiin paremmin ymmärtää, jotta 



24 

yksilöt ja organisaatiot voisivat paremmin (Tarafdar ym., 2011). Leen ym. (2014) 
tutkimuksen tuloksien mukaan pakonomainen älypuhelimen käyttö aiheuttaa 
käyttäjälleen stressitekijöitä, jotka johtavat teknostressiin. Heidän mukaansa 
näiden tulosten avulla pystytään myös paremmin ymmärtämään älypuheli-
mien käyttäjiä löytämällä tärkeitä näkemyksiä ja kehityksiä älypuhelimien pa-
konomaisessa käytössä. 

Teknostressiä aiheutuu siis Tarafdarin ym. (2011) mukaan tiedon ylian-
nostuksesta, koska tietojärjestelmät koetaan tunkeutuvan omaan henkilökohtai-
seen elämään. Heidän mukaansa teknostressistä kärsivät tuntevat tulevansa 
koko ajan keskeytetyiksi teknologialaitteista tulevan informaation vuoksi, ja he 
voivat kokea myös mahdottomaksi toimia tietojärjestelmien epävarmuuksien ja 
monimutkaisuuden kanssa. Nopeasti kehittyvät tietojärjestelmät aiheuttavat 
käyttäjille myös turvattomuuden tunnetta, ja jatkuva monen asian tekeminen 
samaan aikaan johtaa siihen, että ihmisellä on vain vähän aikaa tehdä kunnol-
lista ajattelua. (Tarafdar ym., 2011.) Stressiä Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan ja Ragu-
Nathan (2007) kuvailevat kognitiiviseksi vastaukseksi siihen kokemukseen, mi-
ten yksilöt voivat ennakoida kyvyttömyyttään vastata vaatimuksiin tietyssä 
tilanteessa. Yleisesti voidaan todeta, että stressi on ihmisen kokema epätasapai-
no hänen ja ympäristön vaatimusten välillä. Stressi aiheuttaa tehottomuutta, 
tyytymättömyyttä ja osallistumisen puutetta. (Tarafdar ym., 2007.) 

Tarafdarin ym. (2011) mukaan teknostressiä aiheutuu viidestä eri syystä, 
joita ovat teknoyliannostus, teknoinvaasio, teknokompleksisuus, teknoturvat-
tomuus ja teknoepävarmuus. Tälle tutkielmalle olennaisia näistä ovat kolme 
ensimmäistä, koska tässä tutkielmassa otetaan huomioon pelkästään käyttäjien 
sosiaalisen median käyttö vapaa-aikana. Tarafdar ym. (2011) kuvasivat tek-
nostressin syntymistä ja seurauksia lähinnä työn näkökulmasta, mutta osaa tu-
loksista voidaan hyvin soveltaa myös vapaa-ajan käyttöön.  

Tarafdarin ym. (2011) esittämistä teknostressin aiheuttajista ensimmäinen 
on teknoyliannostus, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjät tuntevat olevansa koko 
ajan reaaliaikaisen informaation kanssa tekemisissä, koska puhelimet, sosiaali-
set verkostot ja sovellukset mahdollistavat sen. Heidän mukaansa teknoylian-
nostus johtuu siitä, että käyttäjät kokevat tiedonyliannostusta, koska järjestel-
mät syöttävät enemmän tietoa kuin he voivat käsitellä ja käyttää tehokkaasti. 
He lisäksi kokevat keskeytyksiä ja painetta siitä, että kun viesti saapuu älypuhe-
limeen, siihen tulisi vastata välittömästi. Nämä keskeytykset ja paineet aiheut-
tavat käyttäjälle ahdistuksen ja jännityksen tunteita. Teknoyliannostus on myös 
seurausta monen asian tekemisestä samaan aikaan, silloin ihminen yrittää tehdä 
enemmän asioita lyhyemmässä ajassa. (Tarafdar ym., 2011.) Tiedon ja teknoyli-
annostusta voi verrata luvussa 3.2 esitettyyn sosiaaliseen yliannostukseen. 

Seuraava Tarafdarin ym. (2011) esittämä teknostressin aiheuttaja on nimel-
tään teknoinvaasio. Siinä käyttäjät tuntevat olevansa koko ajan saavutettavissa, 
mihin aikaan ja missä tahansa, mikä johtaa jatkuvasti yhteydessä olemisen tun-
teeseen. Teknoinvaasio aiheuttaa käyttäjille hermostuneisuutta ja stressiä, koska 
he kokevat, että teknologiat ovat koko ajan heihin yhteydessä ja tunkeutuvat 
heidän aikaansa ja paikkaansa. (Tarafdar ym., 2011.) Langattomien laitteiden 
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vuoksi käyttäjät saattavat tuntea, etteivät ole koskaan vapaita teknologiasta (Ta-
rafdar ym., 2007). 

Viimeinen tässä tutkielmassa Tarafdarin ym. (2011) esittämä teknostressin 
aiheuttaja on teknokompleksisuus, joka aiheuttaa käyttäjille jatkuvia tunteita 
stressistä. Teknokompleksisuudessa käyttäjä voi kokea ongelmalliseksi ottaa 
käyttöön jatkuvasti uusia ja monimutkaisia sovelluksia. Kun sovellukset kehit-
tyvät jatkuvasti, niiden toiminnoista tulee monimutkaisia ja lisäksi sovelluksis-
sa käytettävä ammattikieli voi tuntua käyttäjästä uhkaavalta ja vaikealta. (Ta-
rafdar ym., 2011.) 

Tarafdarin ym. (2011) esittämät teknostressin aiheuttajat kuvaavat täydel-
lisesti sitä, miksi käyttäjät kokevat teknologiasta aiheutuvaa stressiä. Tiedonyli-
annostuksessa ihminen saa jatkuvasti uutta informaatiota, jota hän ei välttämät-
tä tarvitse, mutta yrittää parhaansa mukaan sisäistää. Tarafdar ym. (2007) mu-
kaan monesta eri virtuaalisesta lähteestä saapuva tieto saa käyttäjät hukkumaan 
informaatiotulvaan, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjät eivät kykene enää käsitte-
lemään tätä informaatiota. Tiedon sisäistämiseen menee paljon aikaa ja ajattelua, 
ja jatkuvasti kasvava tiedonmäärä saa ihmisen stressaantumaan. Kun informaa-
tiotulva vielä yhdistetään siihen, että teknologiat kehittyvät koko ajan moni-
mutkaisemmiksi, käyttäjille on entistä vaikeampaa koittaa selviytyä laitteiden 
kanssa (Tarafdar ym., 2007). Jatkuvasti kehittyvä teknologia ja uudet sovelluk-
set saavat vaikeudellaan tai uhkaavuudellaan käyttäjät stressaantumaan laittei-
den käytöstä ja ponnistelemaan niiden parissa. Teknostressi on siis käyttäjän 
yrityksiä pärjätä jatkuvasti kehittyvien teknologioiden kanssa (Tarafdar ym., 
2007). 

3.1.2 Kehonkuva 

Aikaisemmin on tutkittu paljon erilaisten medioiden vaikutusta kehonkuvaan, 
kuten esimerkiksi television ja televisiomainoksien, kuitenkin nykyään nuori-
son kohderyhmän tavoittaa parhaiten internetistä ja sosiaalisesta mediasta (Per-
loff, 2014). Sosiaalisella medialla luullaan olevan enemmän vaikutusta käyttäjiin 
kuin televisiolla, koska sosiaalinen media mahdollistaa vuorovaikutuksen mui-
den käyttäjien kanssa, kun taas televisiossa pystyy näkemään vain fiktiivisiä 
kuvia (Ferguson, Muñoz, Garza & Galindo, 2013). Fergusonin ym. (2013) mu-
kaan vuonna 2012 oli vasta vähän tutkittu johtaako sosiaalisen median vaikutus 
nuorten naisten kehotyytymättömyyteen ja syömishäiriöihin, vai vaikuttaako 
siihen myös luonteenpiirteet ja perheympäristö. Perloff (2014) esittää sosiaalisen 
media eroavan muista medioista interaktiivisuudellaan, joten on syytä tutkia ja 
arvostaa sen vaikutusta käyttäjien kehonkuvaan ja syömiseen. Sosiaalisessa 
mediassa on vuorovaikutuksen avulla mahdollista löytää helpommin saman-
kaltaisia ihmisiä ja samalla tavalla ajattelevia yhteisöjä. Sosiaalisen median toi-
mintamalli, kuten sen interaktiivinen formaatti ja mahdollisuus tuottaa sisältöä, 
mahdollistaa monenlaisten visuaalisten kuvien vaihtamisen, millä on merkittä-
västi tekemistä naisten huolenaiheisiin heidän kehonkuvastaan. (Perloff, 2014.) 
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Perloffin (2014) mukaan kehotyytymättömyyttä syntyy erityisesti nuorten 
naisten keskuudessa, koska naisilla on häiriintyneemmät ja negatiivisemmat 
kehonkuvat kuin miehillä. Miesten kehotyytymättömyys on vaihtelevampaa, 
he keskittyvät hoikkuuden lisäksi myös lihaksikkuuteen ja pituuteen. Van-
hemmat naiset ovat kypsempiä nuoriin verrattuna, joten he eivät ota sosiaalisen 
median vaikutuksia niin vahvasti itseensä. (Perloff, 2014.)  

 Perloff (2014) kuitenkin haluaa muistuttaa kehonkuvan olevan moniulot-
teinen käsite, johon liittyy kognitiivisia, affektiivisia sekä käyttäytymisen aspek-
teja. Hänen mukaansa myös sosiaalisen median vaikutukset ovat monimutkai-
sia, joten on vaikeaa löytää tutkimusten avulla yksiselitteistä ja yksinkertaista 
yhteyttä käyttäjän häiriintyneeseen kehonkuvaan. Riskiä kehonkuvan ongel-
miin tutkimuksien mukaan kasvattaa alhainen itsetunto, masennus, perfektio-
nismi ja hoikkuuden ihannoimisen sisäistäminen (Perloff, 2014). 

Perloffin (2014) mukaan omien tietojen jakaminen on suuressa roolissa so-
siaalisessa mediassa tapahtuvassa kommunikaatiossa. Sosiaalinen media on 
hänen mukaansa täynnä kuvia yksilöistä, joissa voidaan monella tapaa ihan-
noida hoikkuutta. Nämä kuvat ovat käyttäjien saatavilla missä ja milloin vain, 
koska sosiaalisen verkostoitumisen sivustot ovat avoinna katsomiselle 24/7 ja 
niitä käytetään älypuhelimilla. Tämä mahdollistaa käyttäjien loputtomasti ver-
tailla itseään sosiaalisesti muihin, ja antaa lisäksi mahdollisuuden päästä näke-
mään kuvia ja sisältöjä joita ei massamediassa tai tavanomaisessa mediassa ole 
saatavilla. (Perloff, 2014.) Sosiaalista vertailua käsitellään tarkemmin luvussa 
3.2.1. Sosiaalisessa mediassa voi löytää sen tyylisen sisällön mitä haluaa löytää, 
joten on selvää, että hoikkuutta ihannoimat kuvat ja sivustot keräävät katseli-
joikseen samalla tavalla ajattelevia. Vääristyneet ja epärealistiset kuvat ovat 
huolenaihe, koska niiden on tutkittu johtavan kehotyytymättömyyteen ja ole-
van avaintekijä syömishäiriöiden kehittymiselle. (Perloff, 2014.) 

3.2 Sosiaaliset vaikutukset 

Älypuhelimet kehitettiin siihen tarkoitukseen, että ihmiset voisivat paremmin 
pitää toisiinsa yhteyttä. On kuitenkin ironista, että juuri se teknologia joka luo-
tiin tuomaan ihmisiä lähemmäs toisiaan, on erottanut ihmisiä toisistaan ja luo-
nut kuiluja ihmisten välille. (David & Roberts, 2017.) Ihmiskunnan on siis syytä 
olla huolissaan siitä, että älypuhelimet enemmän poistavat kuin täydentävät 
sosiaalista vuorovaikutusta (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). Ihmisten 
kiinnostus uusia teknologioita kohtaan, erityisesti älypuhelimia, on peruutta-
mattomasti tehnyt muutoksia siihen, miten ihmiset vuorovaikuttavat muiden 
ihmisten kanssa. Älypuhelinriippuvuudella on suuria negatiivisia vaikutuksia 
ihmisiin, jotka tulevat vaikuttamaan merkittävästi ihmisten oikeisiin ja henkilö-
kohtaisiin ihmissuhteisiin. (David & Roberts, 2017.) 

Uudet teknologiat ja virtuaalinen kommunikointi ovat lisääntyneet run-
saasti. King ym. (2013) esittävät, että kommunikaatioteknologioiden lisääntyvä 
käyttö aiheuttaa muutoksia yksilöiden päivittäisiin tapoihin ja käyttäytymiseen. 
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Näitä muutoksia yksilöihin, ryhmiin ja yhteiskuntaan tulisi tutkia tarkemmin, 
jotta niitä voitaisiin paremmin ymmärtää (King ym., 2013). Älypuhelimien käyt-
tö voi vähentää kasvokkain ihmisten välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Täl-
löin ihminen voi vieraantua kasvokkain tapahtuvasta viestinnästä ja jopa me-
nettää taidon kommunikoida tai vuorovaikuttaa kasvokkain. (Chotpi-
tayasunondh & Douglas, 2016.) Myös sosiaaliset aktiviteetit ja ystäväkontaktit 
voivat vähentyä sosiaalisen median tai älypuhelinriippuvuuden vuoksi (Sale-
han & Negahban, 2013). 

Sosiaalisen median on todettu olevan yhteydessä ihmisten kokemaan so-
siaalisen yliannostukseen, joka johtuu siitä, että he kohtaavat jatkuvasti erilaista 
informaatiota monesta eri virtuaalisesta lähteestä (Vannucci ym., 2017). Maierin 
ym. (2014) mukaan sosiaalista yliannostusta voi ilmetä, kun sosiaalisen verkos-
toitumisen sivustot antavat käyttäjilleen enemmän mahdollisuuksia lähettää 
sosiaalisia pyyntöjä, joihin oletetaan muiden käyttäjien reagoivan tai lähettävän 
apua. Heidän mukaansa palvelujen käyttäjät kohtaavat koko ajan kasvavan 
määrän sosiaalisia pyyntöjä, jotka vaativat käyttäjiltä jonkunlaista reaktiota. 
Käyttäjät saattavat kokea nämä pyynnöt uuvuttaviksi sosiaalisiksi tilanteiksi, 
joiden tekijöitä ja seurauksia on yritetty ymmärtää paremmin. Jotkut seurauk-
sista tapahtuvat lyhyellä aikavälillä, mikä näkyy uupumuksena. Pitkällä aika-
välillä tapahtuvat seuraukset aiheuttavat sosiaalisia ja psykologisia ongelmia, 
jotka voivat johtaa jopa käyttäjää lopettamaan sosiaalisen median alustan käy-
tön. (Maier ym., 2014.) Sosiaalista yliannostusta voidaan verrata Tarafdarin ym. 
(2011) esittämään tiedon ja teknoyliannostukseen, jota käsitellään luvussa 3.1.1. 

Sosiaalista mediaa tuskin kehitettiin aiheuttamaan ihmisille sosiaalista 
uupumusta, koska sen tarkoitus oli tuoda ihmisiä yhteen. Jo aiemmin mainitul-
la tavalla sosiaalinen media on addiktoivaa, jolloin ihminen ei välttämättä 
huomaa olevansa riippuvainen. Tällöin sosiaalisen median käyttö voi jatkua, 
vaikka käyttäjä kokee sosiaalista uupumusta ja luultavasti myös muita oireita 
sosiaalisen yliannostuksen vuoksi. On kuitenkin mahdollista, kuten Maier ym. 
(2014) mainitsivat, että jossain vaiheessa käyttäjä voi lopettaa sosiaalisen medi-
an käytön. Voidaan arvella, että ihmiset sopeutuvat tilanteisiin eri tavalla, ja 
toiset kestävät enemmän uupumusta kuin toiset. Olisi mielenkiintoista tehdä tai 
lukea tutkimusta siitä, mikä johtaa ihmisen lopettamaan sosiaalisen median 
alustan käytön, vai voiko käyttäjä olla niin riippuvainen, että jatkaa haitallista 
käyttöä, vaikka tietää sen olevan hänelle pitkällä aikavälillä huonoksi terveydel-
le ja hyvinvoinnille. 

3.2.1 Sosiaalinen vertailu 

Vogelin ym. (2015) mukaan ihmisille annetaan päivittäisessä vuorovaikutukses-
sa monia mahdollisuuksia oppia toisten mielipiteistä, kyvyistä ja elämästä. 
Heidän mukaansa myös opittuja asioita voi hyödyntää monenlaisiin eri tarkoi-
tuksiin, kuten itsensä arvioimiseen, itsensä parantamiseen ja itsensä kehittämi-
seen. Ihmisillä on tapana vertailla itseään muihin, ja sosiaalisen verkostoitumi-
sen sivustot toimivat ihanteellisena alustana sosiaaliselle vertailulle, koska siellä 
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on mahdollisuus jakaa paljon informaatiota. Tämän hyvin rikkaan informaation 
avulla ja koko ajan kasvavassa käyttäjien verkostossa on mahdollisuus oppia 
muista ihmisistä. (Vogel ym., 2015.) 

Vogelin ym. (2015) mukaan yksilöt jotka ovat herkkiä, hyvin tietoisia 
muista ja omaavat epämääräisen tai epätasapainoisen kuvan itsestään ovat niitä 
yksilöitä, jotka todennäköisemmin tekevät enemmän sosiaalista vertailua. Nä-
mä samat yksilöt ovat myös niitä, jotka todennäköisesti hukkuvat sosiaaliseen 
mediaan, ja heihin myös vaikuttaa enemmän siellä tapahtuva sosiaalinen vertai-
lu (Vogel ym., 2015). 

Sosiaalinen media on täynnä vertaisia, ja käyttäjien välillä tapahtuva sosi-
aalinen vertailu on hyvin yleistä, erityisesti nuorten keskuudessa (Perloff, 2014). 
Myös Steinfield ym. (2008) toteavat, että vertaiset ovat erityisesti nuorille tärkei-
tä. Vertaisilta saadaan erilaisia hyötyjä, joita voidaan kutsua sosiaaliseksi pää-
omaksi. Sosiaalinen pääoma on joustava käsite, joka kuvailee niitä hyötyjä mitä 
ihminen saa ihmissuhteilta. On keskusteltu, että esimerkiksi Facebookin käyttö 
on yhteydessä sosiaalisen pääoman ylläpitämiseen. (Steinfield ym., 2008.) 

Vogel ym. (2015) kertovat ihmisten olevan kiinnostuneita muista sosiaali-
sen verkostoitumisen sivustojen käyttäjistä. Suurin osa verkostojen aktiivisuu-
desta tapahtuukin ihmisten selaillessa muiden profiileja, ilman että he aloittavat 
sosiaalista kanssakäymistä. Käyttäjät tekevät sosiaalista vertailua sosiaalisen 
verkostoitumisen sivustoilla, erityisesti katsellessaan muiden käyttäjien kuvia 
tai julkaisuja. (Vogel ym., 2015.) Sosiaalinen media on täynnä kuvia, jotka luo-
vat käyttäjille enemmän mahdollisuuksia tehdä sosiaalista vertailua (Perloff, 
2014). On siis selvää, että ihmiset käyttävät sosiaalisen verkostoitumisen sivus-
toja siihen tarkoitukseen, että voisivat tehdä sosiaalista vertailua (Vogel ym., 
2015). 

Onko sosiaalinen vertailu erilaista internetissä kuin kasvotusten? Vogel 
ym. (2015) esittävät että internetissä tapahtuva vertailu on hyvinkin erilaista, 
koska siellä käyttäjillä on helpompaa esittää itseään positiivisessa valossa. Wil-
coxin ja Stephenin (2013) mukaan ihmiset jakavat itsestään paljon pätevää tietoa 
sosiaalisen verkostoitumisen eri sivustoille tai palveluille, mutta hyvin usein 
korostavat pelkästään positiivisia puolia ja jättävät negatiiviset puolet kertomat-
ta. Vogelin ym. (2015) artikkelissa kerrotaan tutkimuksesta, jossa tutkittiin esit-
tääkö ihmiset internetissä elämäänsä suotuisammassa valossa kuin mitä se oi-
keasti on, ja tulokset osoittivat tämän todeksi. Kun ihmiset esittävät elämästään 
enemmän positiivisia puolia sosiaalisessa mediassa, on tapahtuva sosiaalinen 
vertailu virheellistä. Silloin sosiaalinen vertailu eroaa selvästi siitä vertailusta, 
mikä tehtäisiin kasvotusten eikä internetissä. (Vogel ym., 2015.) 

Voidaan todeta sosiaalisessa mediassa tapahtuvan vertailun olevan käyt-
täjille haitallisempaa kuin reaalimaailmassa tapahtuva sosiaalinen vertailu. Re-
aalimaailmassa voi mennä kaupungille katsomaan ihmisiä, juttelemaan heille ja 
tekemään sosiaalista vertailua. Kuitenkaan tätä ei voida mitenkään verrata sosi-
aalisessa mediassa tapahtuvaan vertailuun, koska sosiaalisessa mediassa koko 
maailman asukkaiden on periaatteessa mahdollista olla samassa paikassa sa-
maan aikaan, eikä pelkästään yhden kaupungin asukkaiden. Lisäksi kuten 
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aiemmin Vogel ym. (2015) ja Wilcox ja Stephen (2013) mainitsivat, sosiaalinen 
vertailu sosiaalisessa mediassa on hyvin virheellistä. Se ei anna käyttäjälle to-
dellista tietoa toisten elämästä ja ulkonäöstä, vaan siellä on mahdollista esittää 
asiat positiivisemmin kuin mitä ne oikeasti ovat. Myös Vannuccin ym. (2017) 
mukaan ihmiset kärsivät sosiaalisen median luomasta sosiaalisesta vertailusta, 
koska he uskovat muiden elävän onnellisempaa ja parempaa elämää kuin he 
itse elävät. Sosiaalinen vertailu sosiaalisessa mediassa ei ole ihmisille hyväksi 
varsinkaan pitkällä aikavälillä, koska virheellinen vertailu luo epätodellisia 
mielikuvia elämästä. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan vertailun on todettu 
aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia kuten masennusta, itsetunto-ongelmia ja 
itsensä arvioimista (Vogel ym., 2015). 

3.2.2 Puhelimella loukkaaminen 

David ja Roberts (2017) esittävät artikkelissaan uuden nykyajan ihmisten sosi-
aalista kanssakäymistä muokkaavaan käsitteen. Heidän tutkimuksessaan halut-
tiin tutkia sitä, miten ihminen alkaa käyttäytymään, kun hänen seurassaan kes-
ken viestintätilanteen joku rikkoo kommunikaation käyttämällä älypuhelinta. 
Davidin ja Robertsin (2017) artikkelissa he kutsuvat tätä ilmiötä termillä phub-
bing, josta käytetään tässä tutkielmassa suomenkielistä käännöstä puhelimella 
loukkaaminen. Puhelimella loukkaamisessa on kyse siitä, että ihminen kokee 
tulleensa loukatuksi vuorovaikutustilanteessa sen vuoksi, että keskustelu-
kumppani kommunikoi mieluummin älypuhelimen kuin hänen kanssaan. Ih-
minen saattaa myös keskeyttää keskustelun vastatakseen puhelimeen, teksta-
takseen, tehdäkseen julkaisun tai hän saattaa jättää keskustelukumppaninsa 
huomiotta puhelimen vuoksi. (David & Roberts, 2017.) 

Älypuhelimien käyttö on nykyaikana hyvin läsnäolevaa, mikä tekee puhe-
limella loukkaamisesta väistämättömästi esiintyvän ilmiön ihmisten keskuu-
dessa. Tutkimusta puhelimella loukkaamisesta on tehty vasta vähän, ja niistä 
suurin osa painottuu romanttisien suhteiden tutkimiseen. (David & Roberts, 
2017.) Chotpitayasunondh ja Douglas (2016) mukaan tutkimusten havainnot 
osoittavat puhelimella loukkaamisen olevan tärkeä tekijä modernin kommuni-
kaation kehittymisessä, ja sen tutkimista tulisi jatkaa pidemmälle. Heidän mu-
kaansa puhelimella loukkaaminen ja älypuhelinriippuvuus johtuvat samasta 
syystä, joka on älypuhelimen vääränlainen käyttö. 

Jos yksilö joutuu puhelimella loukkaamisen uhriksi, kokee hän silloin so-
siaalisen poissulkemisen tunteita. Puhelimella loukattu kokee tarvetta saada 
lisää huomiota ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joita hän sitten yrittää saada 
liittymällä itse sosiaaliseen mediaan. (David & Roberts, 2017.)  

Puhelimella loukkaamisen ilmiö on seurausta paitsi jäämisen pelosta. Kun 
ihminen pelkää jäävänsä jostain paitsi, hän on todennäköisemmin vuorovaiku-
tustilanteessa älypuhelimellaan mieluummin kuin kommunikoi ihmisen kanssa, 
koska paitsi jäämisen pelko saa ihmisen käyttämään älypuhelinta enemmän 
tilanteessa kuin tilanteessa. (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016.) Älypuheli-
mien käytöstä kehittyneet tavat edistävät niiden käyttöä myös huonoissa ja 
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väärissä tilanteissa, joissa niiden käytöstä tulee ärsyttävää. Ihmiset saattavat 
tapojen vuoksi käyttää älypuhelinta esimerkiksi ravintoloissa, konserteissa tai 
perheen kokoontumisissa. (Van Deursen ym., 2015.) Silloin kun ihminen on 
riippuvainen älypuhelimestaan, hän käyttää sitä hallitsemattomasti, jopa tilan-
teissa joissa aika ja paikka tekevät toiminnasta tylyä tai jopa kiellettyä (Chotpi-
tayasunondh & Douglas, 2016). 

David ja Roberts (2017) esittivät Mickin ja Fournierin (1998), Järvenpään ja 
Langin (2005) sekä Turklen (2011) kaksi paradoksia, jotka ovat syntyneet äly-
puhelimien maailmanlaajuisuudesta ja koko ajan kasvavista mahdollisuuksista. 
Ensimmäinen paradoksi on läsnä-poissaolon paradoksi, joka tarkoittaa sitä, että 
ihminen on fyysisesti paikalla, mutta oikeasti poissaoleva. Poissaolevuus on 
seurausta siitä, että älypuhelin valtaa ajatukset, eikä ihminen kykene olemaan 
läsnä, vaikka on fyysisesti paikalla. Toinen heidän esittämänsä paradoksi on 
vapautus-orjuutus paradoksi, jossa älypuhelimien avulla pystytään vapaasti 
kommunikoimaan, viihtymään, tekemään töitä etänä ja pääsemään käsiksi in-
formaatioon. Tällä älypuhelimien luomalla vapaudella on kuitenkin hintansa, 
mikä aiheuttaa ihmiselle vastuullisuuden, ja jopa pakollisuuden tunteen olla 
koko ajan käytettävissä. Kyseiseen paradoksiin liittyy myös se, että maailma on 
muuttunut sellaiseksi, että ihmiset elävät keskellä jatkuvia häiriötekijöitä. 

Edellä mainittujen paradoksien avulla voidaan kuvailla sosiaalisen medi-
an vastakohtaista luonnetta. Esimerkiksi ensimmäisen paradoksin kohdalla, 
sosiaalinen media luotiin, jotta älypuhelimien avulla voidaan olla läsnä ihmis-
ten kanssa jotka eivät ole fyysisesti paikalla. Tällä on kuitenkin negatiivinen 
kääntöpuolensa, eli poissaolevuus välittyy vastavuoroisesti ihmisille jotka ovat 
henkilön kanssa reaalimaailmassa läsnä. Kun käyttäjä valitsee älypuhelimen 
välityksellä tapahtuvan kommunikaation, loukkaa hän puhelimensa käytöllään 
kasvokkain läsnäolevia ihmisiä kommunikaatiotilanteessa. Myös toisesta para-
doksista voidaan huomata, että vaikka älypuhelimien avulla luotiin ihmisille 
tiettyjä vapauksia, ovat nämä vapaudet aiheuttaneet ihmisille vastavuoroisesti 
negatiivisen tunteen pakonomaisuudesta ja velvollisuudesta. 

Sosiaalinen media ja älypuhelimet ovat antaneet mahdollisuuksia, mutta 
niiden kautta ihmisille on tullut uusia velvollisuuksia ja ongelmia arkipäiväi-
seen elämään. Seuraavassa luvussa mietitään miten viime vuosien aikana sosi-
aalinen media ja uudet teknologiat ovat kehittyneet. Nopea kehitys luo ihmisil-
le uusia haasteita ja myös uusia tutkimusaiheita. Sitä, mihin muotoon sosiaali-
sen median käyttäminen tulevaisuudessa muotoutuu, ei voi kukaan tietää.  
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4 SOSIAALISEN MEDIAN JA NEGATIIVISTEN VAI-
KUTUSTEN KEHITTYMINEN 

Sosiaalisessa mediassa vietetty aika voi olla ihmisten yrityksiä saavuttaa yhtei-
söön kuulumisen tunnetta nykymaailmassa, joka kasvavasti muokkautuu 
etääntyneeksi. Maailma on muokkautunut siihen muotoon, että teknologia vie 
sitä vahvasti eteenpäin. (David & Roberts, 2017.) David ja Roberts (2017) ovat-
kin sitä mieltä, että tulisi tutkia enemmän sitä, miten teknologian käyttäminen 
vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen toisiinsa. Esimerkiksi puhelimella louk-
kaaminen on erittäin tärkeässä roolissa tulevaisuuden modernin kommunikaa-
tion kehittymisessä, ja voi kokonaisvaltaisesti vaikuttaa siihen, miten ihminen 
kommunikoi tulevaisuudessa (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). Ihmisten 
kiinnostus teknologiasta kasvattaa sen suosiota ja muuttaa, sekä on jo muutta-
nut, peruuttamattomasti ihmisten välistä vuorovaikutusta (David & Roberts, 
2017). 

Sosiaalisella medialla on erittäin paljon vaikutusvaltaa ihmisiin, josta yh-
tenä esimerkkinä voidaan esittää nuorten kehonkuvaan ja syömiseen liittyvät 
ongelmat ja huolenaiheet. Perloffin (2014) mukaan sosiaalinen media mahdol-
listaa uudet ja erilaiset kehonkuvaan liittyvät huolenaiheet, mutta sosiaalista 
mediaa voitaisiin käyttää myös hyödyksi ja auttaa ihmisiä. Kehittämällä sosiaa-
lisen median avulla uusia strategioita, voitaisiin johtaa ihmisiä kohti terveelli-
sempiä asenteita omia kehojaan kohtaan. Perloff (2014) esittää, että olisi tärkeää 
käyttää sosiaalisen median vaikutusvaltaa siihen, että sillä voitaisiin auttaa 
nuoria ja muita sosiaalista mediaa käyttäviä ihmisiä. Erityisesti nuorien, joilla 
on haavoittuvaisia luonteenpiirteitä, tulisi löytää terveellisiä kehonkuvien ihan-
teita ja välttää paineita vääränlaisesta tai häiriintyneestä syömisestä. Sosiaali-
sessa mediassa tapahtuvalla kommunikaatiolla voitaisiin antaa nuorille tietoa 
siitä, että hoikkuus ei ole maailmanlaajuinen ihanne. Yhä useampi ei usko hoik-
kuuden ihanteeseen, ja olisi tärkeää, että nuoret eivät kokisi painostusta omak-
sua näitä ihanteita. (Perloff, 2014.) Perloff (2014) mainitsee myös, että sosiaali-
nen media on nykynuorison leikkikenttä, jossa opitaan, muodostetaan asenteita 
ja jossa esiintyy paljon kehonkuvaan liittyviä huolia.  
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Teknologian erittäin nopean kehityksen vuoksi tässä tutkielmassa käytetyt 
lähteet pyrittiin valitsemaan niin, että ne oltaisiin julkaistu muutamien viime 
vuosien aikana. Teknologiaan liittyvää tutkimusta pitäisi tarkastella kriittisesti, 
koska sen nopean kehityksen vuoksi myös tutkimusten tieto vanhenee nopeasti. 
Tätä mieltä oli myös Perloff (2014), jonka mukaan sosiaalista mediaa tulisi tut-
kia empiirisesti enemmän, koska se kehittyy niin nopeasti ja luo tämän vuoksi 
lisää tutkittavaa. Teknologian kehityksessä on vaikeaa pysyä mukana, mutta 
toisaalta sen jatkuva kehitys luo lisää tutkimusaiheita. Mitä enemmän sosiaalis-
ta mediaa tutkitaan, sitä paremmin voidaan ymmärtää sen vaikutuksia ihmisiin 
(Maier ym., 2014). Myös Yildirim ja Correia (2015) mainitsivat, että tiede on hy-
vin kiinnostunut teknologiaan liittyvästä tutkimuksesta, koska esimerkiksi äly-
puhelimien käytöstä kantautuu uusia ongelmia, joista monen tutkiminen on 
vasta vähäistä, kuten nomofobian. Voidaan todeta, että sosiaalisen median tut-
kiminen ei siis lopu, ellei ihmiset kokonaan lopeta sosiaalisen median käyttä-
mistä. 

Sosiaalisen median mahdollisuudet kasvavat valtavan nopeasti. (Billings 
ym. 2017). Ihmisten kiinnostus sitä kohtaan saa organisaatiot ja yritykset luo-
maan uusia sovelluksia, ja ihmisten riippuvaisuus älypuhelimista saa heidät 
muokkaamaan elämäänsä tiedostaen tai tiedostamatta. Tämä kiinnostus luo 
jatkuvasti uusia sosiaalisen median kanavia, jotka voivat Billingsin ym. (2017) 
mukaan samantyylisellä toimintatavallaan syrjäyttää toisen kanavan. Lisäksi 
esimerkiksi visuaalisuuteen perustuvat sosiaalisen median kanavat kilpailevat 
ihmisten huomiosta perustamalla toimintojaan kuviin ja videoihin, sisällön kes-
toon ja pysyvyyteen (Billings ym. 2017). Sosiaalisen median kiinnostus luo en-
tistä enemmän kilpailua yritysten ja organisaatioiden välillä, ja mitä enemmän 
kilpailua, sitä enemmän sovelluksia jotka voivat vaikuttaa ihmisten elämään 
negatiivisella tavalla.  

Tästä voidaan päätellä, miten sosiaalisen median kiertokulku voi jatkua 
tulevaisuudessa. Ovatko ihmiset entistä enemmän kiintyneempiä älypuheli-
miinsa ja sosiaalisen median palveluihin? Ymmärtävätkö tai huomaavatko ih-
miset aidon huolenaiheen riippuvuudessa sosiaaliseen mediaan? Entä uskalta-
vatko tai haluavatko ihmiset jättää sosiaalisen median ja palata ajassa taakse-
päin aikaan, jolloin elettiin kanssaihmisten kanssa kasvokkain, vaihdettiin kes-
kusteluaiheita ja katsottiin toisia silmiin? Vai huomaavatko ihmiset vasta vuosi-
satojen päästä sosiaalisen median muuttaneen lopullisesti heidän elämäänsä?  
Tulevaisuudessa erittäin mielenkiintoiseksi tutkimusaiheeksi voi muotoutua se, 
loppuuko sosiaalisen median suosio johonkin tiettyyn pisteeseen, vai meneekö 
ihmisten käyttäytyminen jatkuvasti tiettyyn suuntaan, muuttaen ajatukset ja 
käyttäytymisen täysin ennalta näkemättömään uuteen muotoon. 
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5 YHTEENVETO 

Tämä kandidaatintutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusme-
netelmä piti sisällään lähdeaineiston etsimisen, keräämisen, lukemisen ja analy-
soinnin. Lähteistä etsittiin tietoa tutkimuskysymyksiin ja vertailemalla, luokitte-
lemalla ja yhdistämällä tietoa löydettiin tutkimustuloksia, sekä analyysin että 
synteesin avulla. 

Tutkielman päätavoite oli löytää vastaus siihen, mitä negatiivisia vaiku-
tuksia sosiaalisen median vapaa-ajan käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja mistä ne 
johtuvat. Tutkimustuloksiksi löydettiin useita erilaisia vaikutuksia, jotka olivat 
seurausta sosiaalisen median ja älypuhelimen liiallisesta, tavanomaisesta tai 
riippuvuudenkaltaisesta käytöksestä (Elhai ym., 2017; Gökçearslan ym., 2016; 
Van Deursen ym., 2015). Tutkielmassa löydetyt negatiiviset vaikutukset jaettiin 
kahteen pääkategoriaan, joiden mukaan vaikutukset jaettiin ihmisen mielelle 
haitallisiksi, eli psyykkisiin vaikutuksiin, sekä ihmisen sosiaalisiin suhteisiin 
negatiivisesti vaikuttaviksi, eli sosiaalisiin vaikutuksiin. Psyykkiset vaikutukset 
pitivät sisällään ahdistuksen, stressin, nomofobian, paitsi jäämisen pelon, tek-
nostressin sekä kehonkuvaan ja syömiseen liittyvät häiriöt. Sosiaalisia vaiku-
tuksia olivat sosiaalinen yliannostus, sosiaalinen vertailu ja puhelimella louk-
kaaminen. 

Yildirimin ja Correian (2015) mukaan ihmiset ovat tulleet riippuvaisiksi 
älypuhelimistaan, koska ne ovat antaneet heille paljon uusia mahdollisuuksia 
muun muassa kommunikointiin ja helpompaan informaation saatavuuteen. 
Riippuvaisuus älypuhelimista on johtanut siihen ongelmaan, että ihmiset eivät 
hallitse enää sosiaalisen median ja älypuhelimien käyttöä ja kokevat sen vuoksi 
negatiivisia vaikutuksia. Ihmiset alkavat kokea ahdistuksen tunteita, jos he ei-
vät pääse käyttämään älypuhelinta, johon he ovat riippuvaisia (Yildirim & Cor-
reia, 2015). Ahdistuksen lisäksi käyttäjät kokevat sosiaalisen median käytöstä 
stressiä. Stressi voi olla teknostressiä (Tarafdar ym., 2011), tai stressiä paitsi 
jäämisen pelon vuoksi, jossa käyttäjä kokee pelkoa, ahdistusta tai stressiä siitä, 
että hän jää jostain paitsi (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016). 2000-luvulla 
ihmisen ja teknologian välinen koko ajan kasvava vuorovaikutus on luonut uu-
den fobian, joka on ihmisen pelkoa olla ilman puhelinta. Nomofobian tutkimus 
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on vasta vähäistä sen ilmiön tuoreuden vuoksi, mutta tiede on siitä silti hyvin 
kiinnostunut, koska se kertoo siitä, miten älypuhelimien käytöstä aiheutuu ih-
misille uusia ongelmia ja oireita. (Yildirim & Correia, 2015.) 

Przybylski ym. (2013) esittävät sosiaalisen median mahdollistavan käyttä-
jilleen erilaisia vuorovaikutustapoja, jotka luovat heille enemmän vaihtoehtoja, 
kuin mitä he ehtivät seuraamaan. Käyttäjät kokevat tällöin käytännön rajoitteita 
ja kohtaavat ongelman rajallisesta ajasta (Mick & Fournier, 1998; Przybylski ym. 
2013). Przybylskin ym. (2013) mukaan juuri tämä piirre sosiaalisessa mediassa 
saa ihmiset ja tutkijat kiinnostumaan paitsi jäämisen pelosta. Leen ym. (2014) 
mukaan stressin objektiivinen tutkiminen voisi luoda uusia näkemyksiä siitä, 
miten älypuhelimet vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Myös Per-
loff (2014) mainitsee artikkelissaan tarpeen jatkotutkimukselle kehonkuvaan ja 
syömishäiriöihin liittyen. Hänen mielestään sosiaalisen median vaikutusta ke-
honkuvaan pitäisi tutkia koko ihmisen elämänkaaren aikana. 

Sosiaalisista vaikutuksista ensimmäinen esitelty tulos oli sosiaalinen yli-
annostus. Kun käyttäjät ovat velvollisia reagoimaan muiden käyttäjien toimin-
taan sosiaalisessa mediassa, he alkavat kokea uupumusta ja stressiä jatkuvista 
sosiaalisista pyynnöistä (Maier ym., 2014). Sosiaalinen yliannostus on yhteydes-
sä tiedonyliannostukseen, jota käsiteltiin tutkielmassa teknostressin yhteydessä. 
Sosiaalisesta ja tiedon yliannostuksesta voidaan päätellä, että käyttäjät kokevat 
nykyään valtavasti velvollisuudentunnetta käyttäessään sosiaalista mediaa. 
Tutkielmassa pohdittiinkin sitä, miten ne mahdollisuudet joita sosiaalisen me-
dian kehittymisen avulla haluttiin saavuttaa, muuttuivat täysin päinvastaiseen 
suuntaan. Onko sosiaalisen median käyttö muuttunut viihteenä ja rentoutumi-
sena pakonomaiseksi ja stressiä aiheuttavaksi? Pohdintaa tuotti myös sosiaali-
sen vertailun tekeminen sosiaalisessa mediassa, koska sosiaalisessa mediassa 
tapahtuva sosiaalinen vertailu voi olla hyvinkin virheellistä (Vogel ym., 2015; 
Wilcox & Stephen, 2013). Käyttäjien olisi hyvä tiedostaa ja ymmärtää se, että 
kaikki sosiaalisessa mediassa esitetty tieto ei ole todenmukaista verrattuna to-
delliseen elämään. 

Puhelimella loukkaaminen oli yksi uusimpia löydettyjä negatiivisia vaiku-
tuksia. Tämä sosiaalinen vaikutus tulee muuttamaan, ja on jo muuttanut, ihmis-
ten välistä kommunikaatiota peruuttamattomalla tavalla (David & Roberts, 
2017). Käsite, jonka olemassaoloa jokainen ihminen on varmasti joskus todista-
nut, kuvastaa huolestuttavalla tavalla sitä, miten yhteiskunta ja ihmiset voivat 
muokkautua tulevien vuosien aikana. Puhelimella loukkaamisessa avainase-
massa on ihmisen valinta kommunikoida mieluummin laitteen kuin ihmisen 
kanssa (David & Roberts, 2017). Jos termi tunnettaisiin ihmisten keskuudessa 
yleisesti paremmin, voisivat käyttäjät huolestua omasta älypuhelimen käytös-
tään ja ehkä todennäköisesti parantaa tapojaan käyttää sosiaalista mediaa ja 
älypuhelimia. Tästä asetelmasta pääseekin uuteen mielenkiintoiseen tutkimus-
aiheeseen, jossa tutkittaisiin ihmisten tarkoitusperiä käyttää yhä älypuhelinta ja 
sosiaalista mediaa, vaikka he tietäisivät sen muuttavan ihmisten välistä kom-
munikaatiota sellaisella tavalla, joka muuttaisi pysyvästi ihmisten elämää huo-
nompaan suuntaan. 
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Jatkotutkimusaiheena voitaisiin siis esittää tutkimusta, jonka avulla saatai-
siin paremmin tietoa siitä, minkä vuoksi käyttäjät käyttävät sosiaalista mediaa, 
jos he tiedostavat sen negatiiviset vaikutukset. Tämän lisäksi olisi mielenkiin-
toista löytää syitä ja perusteluita siihen, ovatko käyttäjät valmiita luopumaan 
todellisista kasvokkain tapahtuvista sosiaalisista suhteista sosiaalisen median 
vuoksi. Jos he tiedostavat ja hyväksyvät negatiiviset vaikutukset, ovatko he 
valmiita luopumaan sosiaalisista medioista, jotta he pystyisivät elämään saman-
laista elämää kuin ennen sosiaalista mediaa oli.  

Jatkotutkimusta voitaisiin myös tehdä aiheesta, miten paljon sosiaalisen 
median luonne ja ulottuvuus vaikuttavat eri ikäisten ihmisten kehonkuvaan ja 
syömistottumuksiin. Kehonkuvaan ja syömistottumuksiin tehtyä tutkimusta on 
varmasti tehty paljon ihmisen toimintaan ja ajatuksiin liittyvillä tieteenaloilla, 
kuten psykologian tieteenalalla, mutta olisikin kiinnostavaa tutkia tarkemmin 
sosiaalisen median ominaispiirteiden ja niistä aiheutuvien riippuvuuksien vai-
kutusta. Tutkimusta voitaisiin tehdä myös siitä, muuttaako sosiaalinen media, 
tai onko se jo muuttanut, ihmisten käsityksiä ihanteellisesta kehosta tai terveel-
lisistä elämäntavoista. 
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