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TIIVISTELMÄ 

Heinonen, N. 2018. ”Tervetuloa, nyt aukaistaan energiajuomat”. Laadullinen tutkimus nuorten 
poikien energiajuomien käyttöä koskevista videoista Youtubessa. Liikuntatieteellinen 
tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 86 s., 3 liitettä.  

Energiajuomat ovat kofeiinipitoisia virvoitusjuomia, joiden haitallisista vaikutuksista lasten ja 
nuorten hyvinvoinnille on tutkittua näyttöä. Jatkuvan käytön on todettu olevan yhteydessä 
muun muassa huonovointisuuteen, ahdistuneisuuteen ja päihteiden käyttöön sekä heikompaan 
koulumenestykseen. Kuitenkin kansainvälisesti jopa kaksi kolmesta kyselyihin vastanneista 
nuorista on käyttänyt energiajuomia. Valtaosa energiajuomien käyttäjistä on poikia, jolloin 
myös niiden käytöstä aiheutuvat terveyshaitat kasaantuvat pojille. Vaikka tärkein käyttöä 
motivoiva tekijä on edelleen maku, on nuorten energiajuomien käytön havaittu olevan vahvasti 
erilaisten sosiodemografisten ja ympäristöllisten tekijöiden määrittämää sosiaalista toimintaa. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään energiajuomien käyttöön liittyviä sosiokulttuurisia 
tekijöitä analysoimalla Youtube-sivustolla julkaistuja energiajuoma-aiheisia videoita (n=353) 
vuosilta 2008–2016 laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Videot luokiteltiin sisällön erittelyn 
menetelmällä videotyyppeihin, joista jatkoanalyysin kohteeksi valikoituivat nuorten poikien 
energiajuomien testausvideot. Niiden suosituimmista videoista (n=15) muodostettiin 
litteraatioon ja videokuvaan pohjautuvat tarinat narratiivis-diskursiivista syväanalyysiä varten, 
johon valikoitui kolme tarinaa. Syväanalyysin tarkoituksena oli tutkia tarinoiden kautta, 
millaisia merkityksiä energiajuomille videoissa rakentui sekä millaisia subjektipositioita 
videoissa esiintyville henkilöille muodostui.   

Tyypillinen energiajuomavideo oli mieshenkilön tekemä testausvideo, jossa arvioitiin tuotteen 
ulkonäköä, hajua ja makua. Vastaavissa nuorten poikien tekemissä testausvideoissa 
energiajuomista puhuttiin pääasiassa päihdediskurssissa, jossa niitä myös arvioitiin suhteessa 
päihteisiin. Nuorten videoissa havaittiin lisäksi energiajuomien markkinoinnissa esiintyviä 
mielikuvia, kuten jännitys ja vaarantuntu, jotka loivat videoissa kuvaa kielletystä toiminnasta. 
Näitä kuvitteellisia kieltoja rikottiin asemoitumalla kapinallisen teinin ja kokeneen teinin 
subjektipositioihin. Videoissa havaittiin myös runsaasti erilaisia sosiaalisia merkityksiä siitä 
huolimatta, että niissä esiinnyttiin pääsääntöisesti yksin.  

Havainnot nuorten energiajuomien testausvideoissa rakentuneista päihdemerkityksistä tukevat 
aiemmissa tutkimuksissa todettuja yhteyksiä nuorten energiajuomien ja päihteiden käytön 
välillä. Tulokset alleviivaavat tarvetta näiden havaintojen laaja-alaisempaan tutkimiseen 
nuorten terveyden edistämiseksi ja energiajuomia koskevan päätöksenteon tueksi.   
 
Asiasanat: energiajuomat, nuoret, merkitykset, terveyskäyttäytyminen, sosiaalinen 
konstruktionismi, narratiivis-diskursiivinen analyysi   



 

 

 

ABSTRACT 

Heinonen, N. 2018. “Welcome! Let's open the cans.” A Qualitative Research on Boys’ Energy 
Drink Usage Videos on Youtube. Faculty of Sport and Health Sciences. University of 
Jyväskylä, Health education Master’s Thesis, 85 pp., 3 appendices. 

Energy drinks are caffeinated beverages that are shown to have negative health effects on 
adolescent comprehensive well-being. Frequent use is associated with nausea, anxiety, use of 
alcohol and other drugs and lower academic performance. Internationally up to two thirds of 
adolescent survey participants use energy drinks and the majority of them are boys. Therefore, 
also the adverse effects cumulate to the boys. The main reason for use still seems to be the taste. 
However, it is shown that adolescents’ energy drink use is strongly characterized by social 
meanings and demographically and environmentally modulated. 

The study aims to understand the socio-cultural factors of adolescent the energy drink use by 
analyzing energy drink videos of adolescents from Youtube through years 2008-2016. The 
methodological framework of the study is social constructionism. The study consists of two 
phases, and in the first phase the video material (n=353) was categorized using content analysis. 
Based on the results of this analysis, a smaller data set was formed and turned into three stories 
(n=15). Three of these were studied through in-depth discourse-narrative analysis. 

The most common energy drink video type in all age groups was a test video made by male 
person. In-depth analysis about the videos that were made by adolescents shows that energy 
drinks were mainly described as drugs instead of energy drinks and thought to give intoxicating 
sense to the users. Energy drinks were also associated with illicit impression that arose for 
example from energy drink content marketing subjects such as excitement and extreme 
experiences. These discourses offered position in experienced teenager or in rebellious 
teenager. Despite that videos where often presented alone it appeared that energy drink videos  
turned out to contain plenty of different kind of social meanings. 

The findings are consistent with earlier studies that have discovered the relationship between 
drugs and adolescent energy drink use. The results emerging from the study also highlight the 
need for future research on this relationship using broader study designs. This information could 
be used in policy making in order to prevent adolescents’ excessive energy drink use.  

Keywords: Energy drinks, Adolescents, Meanings, Health Behavior, Social Constructivism, 
Narrative and Discourse Analysis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Markkinoinnin mestarinäyte. Nuorison paha tapa ja 
vanhempien huolenaihe numero yksi. Tervetuloa, nyt aukaistaan 
energiajuomat” 

(Pärinähälytys, Image, 20.12.2012) 
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1 JOHDANTO 

Energiajuomat ovat aikuisille suunnattuja kofeiinipitoisia virvoitusjuomia, joita markkinoidaan 

tilapäisen suorituskyvyn ja vireystilan parantamiseen (Evira 2013; Miller 2008a; 2008b; 

Bichler ym. 2006; Sinebrychoff 2013). Tällaisia tilanteita ovat valmistajien mukaan muun 

muassa urheilusuoritukset (Red Bull 2013) sekä erilaiset valveillaoloa vaativat tilanteet, kuten 

autolla ajaminen ja yöelämän hauskanpito (Sinebrychoff 2013; Panimoliitto 2017; Red Bull 

2013).  

Energiajuomien kulutus on kasvanut räjähdysmäisesti 2000-luvun alusta lähtien ja kiihtynyt 

edelleen vuoden 2005 jälkeen trendiksi (Zucconi 2013). Energiajuomateollisuuden liikevaihto 

on ollut kansainvälisesti jyrkässä noususuhdanteessa. Niiden valmistusta pidetään kiihkeimmin 

kasvavana juomateollisuuden alana sitten pulloveden (Heckman ym. 2010). Vuoteen 2013 

mennessä myynnin ennustettiin yltäneen Yhdysvalloissa 20 miljardiin dollariin (Zucconi ym. 

2013).  

Suosiostaan huolimatta energiajuomien terveyshaitoista on tieteellistä näyttöä, joka on 

herättänyt runsaasti myös julkista keskustelua. Erityisesti lasten ja nuorten energiajuomien 

käyttö on noussut kansainväliseksi kansanterveydelliseksi huolenaiheeksi (Pennington ym. 

2010; Pomeranz ym. 2013). Energiajuomat ovat muiden kofeiinipitoisten sokeroitujen 

virvoitusjuomien tapaan merkittävä sokerin saannin lähde lasten ja nuorten ruokavaliossa, ja on 

siten yksi keskeisimmistä ravitsemuksellisista ongelmista tyypin 2 diabeteksen ja ylipainon 

kehittymisen kannalta (Hafekost ym. 2011; Hebden ym. 2013; Pomeranz ym. 2013). Lisäksi 

niiden jatkuvan käytön on todettu olevan yhteydessä heikompaan koulumenestykseen (James 

ym. 2011) ja mielenterveyteen (Azagba ym. 2014), sekä lisääntyneeseen päihteiden käyttöön, 

ja erilaisiin riskialttiiseen käyttäytymiseen (Miller 2008; Kristjansson ym. 2013; Azagba ym. 

2014; Flotta ym. 2014; Larson ym. 2014; Emond ym. 2014; Miyake & Marmorstein 2015; Choi 

ym. 2016).  
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Kyselytutkimusten mukaan energiajuomien käyttö on erittäin yleistä nuorten keskuudessa 

(O’Brien ym. 2008; Miller 2008; Zucconi ym. 2013; Azagba ym. 2014; Flotta ym. 2014). 

Keskeisin energiajuomien kuluttajakunta koostuu yli 14-vuotiaista nuorista ja nuorista 

aikuisista (O’Brien ym. 2008; Arria ym. 2011; Zucconi ym. 2013; Azagba ym. 2014; Flotta ym. 

2014). Monet heistä käyttävät energiajuomia myös liiallisesti. Esimerkiksi lähes puolet (49 %) 

eurooppalaisnuorista kertoi tavanomaisesti juovansa vähintään kaksi energiajuoma-annosta 

kerrallaan (Zucconi ym. 2013). Liiallisen käytön ehkäiseminen on tärkeää, sillä terveydellisten 

haittaoireiden esiintyminen on suorassa yhteydessä energiajuomien käyttömäärään (Huhtinen 

& Rimpelä 2013).  

Vaikka energiajuomien vaikutukset nuorten terveyteen on laajalti tunnistettu, on niiden 

myynnin rajoittaminen ollut Suomessa toistaiseksi luonteeltaan vapaaehtoista 

(Vanhempainliitto 2017). Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomi on jäänyt jälkeen 

energiajuomien sääntelyä koskevassa terveyspoliittisessa toiminnassa ja on tällä hetkellä ainoa 

Pohjoismaa, jossa myyntiä ei ole kyetty lailla rajoittamaan (Seifert ym. 2011; Zucconi ym. 

2013). Useissa Euroopan ja Euroopan ulkopuolisissa maissa energiajuomien myynnille on 

asetettu ikärajoituksia tai se on kielletty kokonaan (Seifert ym. 2011; Zucconi ym. 2013).  

Nuorten energiajuomien käytöstä ja kulutuksesta on toistaiseksi vain muutamia laadullisia 

tutkimuksia, joissa on muun muassa selvitetty nuorten käsityksiä energiajuomien käytöstä (mm. 

Bunting ym. 2013; Costa ym. 2014). Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nuorten 

energiajuomien käyttöä motivoivat maun lisäksi myös erilaiset sosiaaliset (Bunting ym. 2013; 

Costa ym. 2014), demografiset ja ympäristölliset tekijät (Bere ym. 2007; Miller 2008b; Reissig 

2009; Stead ym. 2011). Ilmiön moniulotteisuus ja yhteydet muihin terveydelle epäedullisiin 

käyttäytymismuotoihin perustelevat nuorten energiajuomien käytön tekijöiden lisätutkimista, 

ja sen kohdentamista erityisesti nuorten energiajuomien kulutustapojen syvempään 

ymmärtämiseen (Azagba ym. 2014).  

Tämä tutkimus kertoo yhden tarinan nuorten poikien energiajuomien käyttöön liittyvästä 

ilmiöstä ja linkittyy nuorten terveyskäyttäytymisen tutkimuksen alalle. Tutkimus osallistuu 
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nuorten energiajuomien käytön rajoittamista koskevaan yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun 

tarjoten yhden, mutta ainutlaatuisen näkökulman nuorten maailmaan.   
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2 ENERGIAJUOMIEN VAIKUTUKSET TERVEYTEEN 

Energiajuomien terveyshaitoista on tutkittua näyttöä (Peake ym. 2007; Berger & Alford 2009; 

Seifert ym. 2011; Schoff ym. 2011; Wolk ym. 2012; Gunja & Brown 2012; Starling 2012; 

Goldfarb ym. 2014). Tämänhetkisen tutkimusnäytön valossa haitallisuus perustuu pääasiassa 

kofeiinin fysiologisiin vaikutuksiin (Rogers 2007; Huhtinen & Rimpelä 2013; Miyake & 

Marmorstein 2015). Siten energiajuomien vaikutuksia on tarkasteltu runsaasti kofeiinin 

haittaoireiden kautta. Tässä kappaleessa käsitellään ensin energiajuomien fysiologisia 

terveyshaittoja nuorille kuluttajille ja sen jälkeen tiivistetysti muita kirjallisuudessa esille 

nousseita terveyshaittoja.  

Tutkimuksen teoriapohja perustuu keväällä 2014 tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen nuorten 

energiajuomien kulutuksesta ja käytöstä, sekä samoilla hakusanoilla toistettuun 

täydennystiedonhakuun keväällä 2016. Nuoriksi määriteltiin Zucconin (ym. 2013) mukaisesti 

10–18-vuotiaat henkilöt. Katsauksessa on edustettuina länsimaalaiseen kulttuuriin sijoittuvat 

tai sopiviksi katsotut valtiot ja alueet: Eurooppa, Pohjoismaat, Pohjois-Amerikka, Australia ja 

Uusi-Seelanti. Tiedonhakuprosessi ja katsaukseen valikoituneet tutkimukset on kuvattu 

liitteessä 1. 

2.1 Piristävät ainesosat 

Energiajuomat lisäävät hetkellisesti vireystasoa ja voivat parantaa sekä psyykkistä että fyysistä 

suorituskykyä (Babu ym. 2008; Oddy & O'Sullivan, 2009; Reissig ym. 2009; Seifert ym. 2011; 

Smith ym. 2004). Niiden vaikutus perustuu erilaisten piristävien ainesosien yhteisvaikutukseen 

(Bichler ym. 2006). Energiajuomien pääasialliset ainesosat ovat kofeiini ja glukoosi (Costa ym. 

2014), joista kofeiinia saadaan myös vaihtelevista määristä erilaisia yrttejä, kuten gingsenig, 

kaakao, kolapähkinä, yerba mate sekä guarana (Bichler ym. 2006). Piristävien ainesosien lisäksi 

energiajuomat sisältävät myös niasiinia, glukoosia, makeutusaineita, glucurolactonea, sekä 

pieniä määriä B-ryhmän vitamiineja ja mineraaleja (Bichler ym. 2006; Boyle & Castillo 2006; 

Temple 2009; Sinebrychoff 2013; Evira 2013; Seifert ym. 2011). Energiajuomista on olemassa 
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myös sokerittomia vaihtoehtoja (Malinauskas ym. 2007), joissa sokeri on korvattu muilla 

makeutusaineilla (Sinebrychoff 2013).  

Siitä huolimatta, että energiajuomien käyttö on yleistynyt trendiksi vasta viimeisen 

vuosikymmenen aikana, kehitettiin ensimmäinen energiajuomavalmiste Lipvitan D™ jo 1960-

luvulla Kiinassa (Zucconi ym. 2013). Pari vuosikymmentä myöhemmin markkinoille 

lanseerattiin itävaltalainen Red Bull™ (Sinebrychoff 2013; Seifert 2011; Zucconi ym. 2013), 

joka on edelleen yksi maailman myydyimmistä energiajuomista (Melzer ym. 2008; Zucconi 

ym. 2013). Valtaosa (40 %) maailman energiajuomien markkinaosuuksista kuuluu Red 

Bull™:lle (Zucconi ym. 2013), vaikka jo vuoteen 2006 mennessä kansainvälisille markkinoille 

oli tuotu yli 500 erilaista energiajuomamerkkiä (Boyle & Castillo 2006).  

Kofeiini, eli 1,3,7-tri-metyyliksantiini, on energiajuomien pääasiallinen aktiivinen ainesosa 

(Huhtinen & Rimpelä 2013; Rogers 2007). Se on psykoaktiivinen, keskushermostoa ja 

aineenvaihduntaa kiihottava alkaloidi, jota esiintyy luonnossa yli 100 kasvin hedelmissä, 

lehdissä ja siemenissä (Meltzer ym. 2008; Temple 2009). Tällaisia korkean kofeiinipitoisuuden 

omaavia lähteitä ovat kahvipavut, guaranamarjat, yearba mate, kolapähkinä sekä kaakaopavut 

(Meltzer ym. 2008; Friedman 2007; Kovacs & Mela 2006). Kofeiinin esiintyminen luonnossa 

liittyy puolustukseen, kasvien käyttäessä sitä torjunta-aineena hyönteisiä vastaan (Meltzer ym. 

2008). Ihmisillä nautittu kofeiini lisää vireystilaa stimuloimalla keskushermostoa adenosiinin 

avulla, joka on vireystilaan ja uneen vaikuttava välittäjäaine (Rogers 2007). Kofeiini vaikuttaa 

salpaamalla adenosiinireseptoreita, joita on useissa kehon eri kudoksissa kuten aivoissa. Näin 

ollen se vaikuttaa kehossa niin perifeerisesti kuin sentraalisestikin (Keijzers ym. 2002).  

Kofeiinin saantia tarkastellaan milligrammoina kehon painoa kohti (mg/kg bw) (Meltzer ym. 

2008). Pohjoismaisessa lasten ja nuorten kofeiinialtistuksen riskiarviointiraportissa (Melzer 

ym. 2008) nuorille vaarallisen kofeiinin saannin on arvioitu olevan noin 140–170 mg/kg kehon 

painosta, joka vastaa aikuisille määriteltyä raja-arvoa. EU:n jäsenmaissa 10–18-vuotiaiden 

nuorten keskimääräinen energiajuomaperäinen kofeiinialtistus todettiin olevan noin 23,5 mg 

vuorokaudessa, eli 0,38 mg/kg kehon painosta (Zucconi ym. 2013). Nuorilla, jotka käyttivät 

energiajuomia 4–5 kertaa viikossa saivat kofeiinia keskimäärin 75,08 mg vuorokaudessa eli 
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1,18 mg/kg kehon painosta (Zucconi ym. 2013). Kofeiinin sietokykyyn vaikuttaa yksilöllisten 

tekijöiden lisäksi ensisijaisesti kehon paino, jolloin lapset ja nuoret altistuvat aikuisia 

herkemmin kofeiinin haittavaikutuksille (Meltzer 2008; Seifert ym. 2011; Zucconi ym. 2013; 

Huhtinen & Rimpelä 2013; Kristjansson ym. 2014).  

Monet kofeiinin haitat kulminoituvat sen riippuvuutta aiheuttaviin tekijöihin. Kofeiini onkin 

maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty laillinen piriste (Nehlig 1999; Keijzers ym. 2002), 

jolla on todettu olevan samanlaisia addiktoivia vaikutuksia kuin esimerkiksi nikotiinilla 

(Hoflander 2011). Kofeiinin tiedetään aiheuttavan riippuvuutta jo 100 mg päivittäisenä 

annoksena (Temple 2009; Huhtinen & Rimpelä 2013; Meltzer ym. 2008). Riippuvuutta 

aiheuttavan annoksen voi saada jo yhdestä annostölkistä, energiajuomatuotteiden 

kofeiinipitoisuuksien vaihdellessa tuotetyypistä riippuen 70–400 mg/l välillä (Zucconi ym. 

2013). Esimerkiksi Thompson ym. (2014) tutkimuksessa tyypillinen energiajuoma-annoksen 

sisältämä kofeiinipitoisuus oli 109 mg, joka vastaa käytännössä noin kahta kupillista kahvia (52 

mg/kuppi), ja ylittää päivittäisen riippuvuutta aiheuttavan saannin rajan.  

Kofeiinin lisäksi energiajuomat sisältävät vaihtelevia määriä myös muita piristeitä, kuten 

tauriinia sekä erilaisia kasvinosia, jotka sisältävät luonnollisesti kofeiinia, kuten guarana, kola, 

yerba mate ja kaakaopapu (Seifert ym. 2011). Tauriini on aminohappo, jota esiintyy luontaisesti 

sekä elimistön kudoksissa että ravinnossa, kuten kalassa, lihassa ja äyriäisissä (Evira 2016). Se 

osallistuu elimistön lämmönsäätelyyn, estää kouristuksia ja vaikuttaa hormonaaliseen 

toimintaan (Evira 2016b). Tauriini on välttämätön sydän- ja verisuonielimistön, 

keskushermoston ja luurankolihasten toiminnalle ja sitä esiintyy suuria määriä erityisesti 

aivoissa ja äidinmaidossa (Huxtable 1992; Rivas-Aranciba ym. 2000; Zucconi ym. 2013; Evira 

2016b).  

Guarana on kolmas yleisimmistä energiajuomien sisältämistä piristävistä ainesosista, jota 

saadaan guarana-kasvista (Paullinia cupana). Se voi sisältää kofeiinia grammaa kohti 40-80mg 

(Seifert ym. 2011). Guaranaa on käytetty vuosisatojen ajan luonnonlääkkeenä muun muassa 

potenssin, rasvanpolton ja suorituskyvyn parantamiseen (Evira 2016). Kuitenkin tieteellinen 
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näyttö guaranan muista kuin sen kofeiinipitoisuuteen liittyvistä vaikutuksista on vielä 

puutteellista (Evira 2016).  

Delta-glukurono-gamma-laktoni eli glukuronolaktoni on tauriinin tapaan luonnollisesti 

elimistössä esiintyvä aine, joka on kolmas tyypillinen piristävä ainesosa energiajuomissa. 

Glukuronolaktonia muodostuu glukoosista, ja sitä tarvitaan muun muassa sidekudoksen 

rakennusaineena (Zucconi ym. 2013).  

2.2 Terveysvaikutukset  

Energiajuomien aiheuttamien erilaisten haittaoireiden esiintyminen ja niiden voimakkuus 

lisääntyvät käytön myötä (Huhtinen & Rimpelä 2013; Kristjansson ym. 2014). Nuorilla 

tyypillisiä jatkuvan käytön aiheuttamia haittaoireita ovat väsymys, heikotus, ärtyneisyys, 

huonovointisuus, päänsärky, vatsaoireet sekä univaikeudet (Rimpelä & Huhtinen 2013; 

Kristjansson ym. 2014). Huhtisen ja Rimpelän (2013) tutkimuksessa useita kertoja päivässä 

energiajuomia kuluttavat nuoret kärsivät moninkertaisesti enemmän haittaoireista verrattuna 

energiajuomia käyttämättömiin. Tässä tutkitut oireet olivat 2–4 kertaa yleisimpiä päivittäin 

käyttävillä verrattuna käyttämättömiin.  

Kristjansson ja kollegat (2014) tutkivat päänsäryn, mahakipujen, uniongelmien ja heikon 

ruokahalun yhteyttä kolajuomiin ja energiajuomiin 10–13-vuotiailla islantilaisnuorilla. Vaikka 

pojat käyttävät tyttöjä enemmän energiajuomia, kyselytutkimusten mukaan tytöt kärsivät 

useammin haittaoireista (Huhtinen & Rimpelä 2013; Kristjansson ym. 2014). Oireilla löydettiin 

vahvempi yhteys energiajuomien kulutuksen kanssa kuin kolajuomien kanssa. Tulokset olivat 

samansuuntaiset molempien sukupuolien osalta (Kristjansson ym. 2014). 

Kofeiinin runsaalla saannilla näyttäisi olevan kokonaisvaltaisia vaikutuksia lasten ja nuorten 

terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi yksilölliset tekijät kuten perinnölliset altisteet, päihteiden 

käyttö, sekä pitkäaikaissairaudet, joista erityisesti sydän-, maksa- ja munuaissairaudet, 

vaikuttavat energiajuomien haittojen ilmenemiseen (Bichler ym. 2006; Seifert ym. 2011; 

Goldfarb ym. 2014).  
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Energiajuomien liiallisella käytöllä voi olla myös vakavia seurauksia. Käyttö voi altistaa 

äkillisille sydäntapahtumille ja siihen liittyy myös äkkikuoleman riski (Lipshultz ym. 2003; 

Colan ym. 2007; Meier 2012). Esimerkiksi Yhdysvalloissa energiajuomien käytöstä 

aiheutuvien ensiapukäyntien havaittiin kaksinkertaistuneen vuosien 2007–2011 aikana, joka 

tarkoitti käytännössä 20 783 tapausta vuonna 2011. Näistä 42 % kosketti 12–25-vuotiaita nuoria 

ja nuoria aikuisia. (SAMHSA 2014). 

Fysiologisten terveyshaittojen lisäksi energiajuomilla on myös laaja-alaisia vaikutuksia nuorten 

hyvinvointiin. Niiden on esimerkiksi todettu olevan yhteydessä heikompaan 

koulumenestykseen (James ym. 2011) sekä sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. 

Tutkimusten mukaan energiajuomien käyttäjillä on muita useammin myös masennusta (Azagba 

ym. 2014) ja ahdistusta (Ludden ym. 2010; Benko ym. 2011; James ym. 2011; Huhtinen & 

Rimpelä 2013) sekä keskittymisvaikeuksia ja levottomuutta (Huhtinen & Rimpelä 2013; 

Kristjansson ym. 2013; Schwartz ym. 2015). Esimerkiksi Schwartz ja kollegat (2015) selvittivät 

10–18-vuotiaiden eri virvoitusjuomien käytön vaikutuksia ylivilkkaus- ja 

tarkkaamattomuusoireisiin Vahvuudet ja vaikeudet (SDQ) kyselyllä. Kaikista nuorten 

käyttämistä virvoitusjuomatuotteista ainoastaan energiajuomilla todettiin itsenäinen yhteys 

ylivilkkaus- ja tarkkaamattomuusoireisiin (Schwartz ym. 2015). Energiajuomia käyttävillä oli 

jopa 66 % suurempi todennäköisyys altistua oireille kuin niitä käyttämättömillä nuorilla 

(Schwartz ym. 2015).  

Energiajuomien käyttö on yhteydessä myös erilaisiin terveyttä haavoittaviin 

käyttäytymismuotoihin. Tupakointi (Zucconi ym. 2013; Azagba ym. 2014; Flotta ym. 2014; 

Larson ym. 2014), alkoholin käyttö (Emond ym. 2014; Miyake & Marmorstein 2015), 

päihteiden käyttö (Flotta ym. 2014) sekä muunlainen riskikäyttäytyminen (Miller 2008; Azagba 

ym. 2014) esimerkiksi liikenteessä tai seksuaalisessa kanssakäymisessä (Flotta ym. 2014) 

näyttäisi olevan yleisempää energiajuomia käyttävien kuin niitä käyttämättömien nuorten 

keskuudessa. Seuraavassa alaluvussa käsitellään tarkemmin energiajuomien ja päihteiden 

välisiä yhteyksiä.  
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2.3 Energiajuomien ja päihteiden käytön välinen yhteys 

Nuorten energiajuomien käytön on arveltu toimivan porttina erilaisten päihteiden käyttöön.  

Yhteyksiä riskikäyttäytymiseen, alkoholin ja huumeiden käyttöön sekä tupakointiin on havaittu 

niin poikkileikkaus- (Azagba ym. 2014; Emond ym. 2014; Flotta ym. 2014; Larson ym. 2014) 

kuin pitkittäistutkimuksissa (Miyake & Marmorstein 2015; Choi ym. 2016).   

Erityisesti yhteyttä on selvitetty alkoholin käytön osalta. Miyaken ja Marmorsteinin (2015) 16 

kuukauden ja Choin ym. (2016) vuoden kestäneissä pitkittäistutkimuksissa alkumittauksessa 

havaitun energiajuomien käytön todettiin ennustavan alkoholin käytön useutta tulevaisuudessa. 

Esimerkiksi Miyake ja Marmorstein (2015) havaitsivat energiajuomien yleisemmän käytön 

olevan yhteydessä myös yleisempään alkoholin käyttöön. Muiden juomien, kuten kahvin ja 

virvoitusjuomien, käytön osalta ei löydetty vastaavaa yhteyttä alkoholin käyttöön (Miyake & 

Marmorstein 2015). Choi ja kollegat (2016) puolestaan tutkivat viimeisen kuukauden aikaisen 

energiajuomien käytön olevan yhteydessä myös alkoholin käyttöön edellisen kuukauden aikana 

16–18-vuotiaiden nuorten (n=894) keskuudessa.  

Positiivinen yhteys energiajuomien ja alkoholin käytön välillä ilmenee myös 

poikkileikkausasetelmissa. Emondin ja kollegojen (2014) tutkimuksessa (n=1508) ainoastaan 

nuorimman ikäryhmän (15–17-vuotiaiden) sen hetkisen energiajuomien käytön todettiin olevan 

positiivisessa yhteydessä alkoholin käytön kanssa. Noin 43 % energiajuomia käyttämättömistä 

nuorista (n=1308) kertoi käyttäneensä joskus alkoholia, kun taas vastaava osuus energiajuomia 

käyttävistä (n=200) oli 72 %. Samoin Azagba ym. (2014) havaitsivat tutkimuksessaan (n= 

8 210) toistuvasti energiajuomia käyttävillä nuorilla olevan korkeampi todennäköisyys 

alkoholin ja muiden päihteiden, kuten marihuanan, käyttöön.  

Vastaavia yhteyksiä on löydetty myös tupakoinnin ja joidenkin huumeiden osalta. Esimerkiksi 

Flotta ja kollegat (2014) havaitsivat tutkimuksessaan (n=616) tupakoinnin, alkoholin sekä 

marihuanan käytön olleen yleisempää energiajuomia käyttävien kuin niitä käyttämättömien 15–

19-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Samoin myös Larsonin ja kollegojen (2014) tutkimuksessa 



 

10 

 

yläasteikäisten nuorten (n=2 793) energiajuomien käyttö oli positiivisessa yhteydessä 

tupakoinnin kanssa.  

Tähänastisten tutkimusten mukaan runsas kofeiinin saanti näyttäisi selittävän nuorten 

energiajuomien käytön ja haitallisen terveysvälitteisen käyttäytymisen välisiä yhteyksiä 

(Tennant & Detels 1976; Bernstein ym. 2002; Kristjansson ym. 2013; Miyake & Marmorstein 

2015). Runsaasti kahvia juovien nuorten on todettu olevan todennäköisemmin myös päihteiden 

käyttäjiä (Bernstein ym. 2002; Miyake & Marmorstein 2015). Esimerkiksi Tennant & Detels 

(1976) havaitsivat varhain 70-luvulla erilaisia päihteitä, kuten hasista, amfetamiinia tai 

alkoholia, käyttävien nuorten aloittavan kahvin juonnin muita nuoria aikaisemmin. Koska 

energiajuomien kofeiinipitoisuus on moninkertainen tavanomaisiin kolajuomiin verrattuna, on 

runsaasti energiajuomia nauttivien nuorten arveltu olevan tätä kautta muita alttiimpia 

kokeilemaan erilaisia olotilaan vaikuttavia aineita, kuten alkoholia (Miyake & Marmostein 

2015).  

Nuorten energiajuomien ja erilaisten päihteiden käytön välisiä yhteyksiä on selvitetty myös 

kokemushakuisuuden näkökulmasta. Kokemushakuisuus on persoonallisuuspiirre, joka 

tarkoittaa taipuvaisuutta nauttia muita enemmän psyykkisestä ja fysiologisesta jännityksestä 

(O’Brien ym. 2013). Miller (2008ab) esittää extreme-urheiluun, voimakkuuteen, jännitykseen 

ja maskuliinisuuteen linkittyvien energiajuomien markkinointikeinojen saattavan osaltaan 

selittää energiajuomien käytön miesvoittoisuutta ja kokemushakuista energiajuomien käyttöä 

(Miller 2008ab). Toistaiseksi yhteydestä on kuitenkin ristiriitaista tutkimustietoa. Positiivinen 

yhteys kokemushakuisuuden ja energiajuomien käytön välillä on havaittu 

poikittaistutkimuksissa (Azagba ym. 2014; Emond ym. 2014), mutta ei sitä selvittäneessä 

pitkittäistutkimuksessa (Miyake ja Marmorstein (2015). Tässä Miyaken ja Marmorsteinin 

(2015) tutkimuksessa energiajuomien ja alkoholin välistä yhteyttä ei välittänyt 

kokemushakuisuus, vaan heikompi vanhempien valvonnan taso.  
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3 ENERGIAJUOMIEN KÄYTTÖ JA NIIHIN LIITTYVÄT KÄSITYKSET 

Energiajuomien käyttöä koskevien tutkimusten keskeisimpiä havaintoja ovat käytön 

sukupuolittuneisuus, sen painottuminen alle 18-vuotiaiden nuorten ikäryhmiin sekä niiden 

käytön laaja levinneisyys sekä Suomessa että ulkomailla. Tässä kappaleessa tarkastellaan ensin 

nuorten energiajuomien käytön määrää kansainvälisesti ja kotimaassa. Lopuksi esitellään 

tutkimustuloksia nuorten energiajuomien käyttötavoista ja niiden käyttöön liittyvistä 

käsityksistä.  

Energiajuomien käyttö on varsin tavanomaista nuorten keskuudessa. Useiden 

kyselytutkimusten perusteella noin kaksi kolmesta tutkimuksiin osallistuneista nuorista on 

käyttänyt ainakin kerran elämässään energiajuomia (Zucconi ym. 2013; Azagba ym. 2014; 

Emond ym. 2014; Nowak & Jasionowsky 2015). Esimerkiksi Euroopassa 68 % 10–18-

vuotiaista vastaajista (n=31 070) (Zucconi ym. 2013) ja Kanadassa 62 % 12–18-vuotiaista 

(Azagba ym. (2014) kertoi juoneensa energiajuomia vähintään kerran viimeisen 12 kuukauden 

aikana.  

Kuukausittain energiajuomia käytti noin viidennes vastaajista. Pohjois-Amerikassa frekvenssi 

vaihteli 10–20 % välillä. Miyaken ja Marmorsteinin (2015) 16 kuukauden 

seurantatutkimuksessa noin 22 % 11–13-vuotiaista yhdysvaltalaisnuorista (n=144) kertoi 

käyttäneensä energiajuomia viimeisen neljän kuukauden aikana, mutta vähemmän kuin kerran 

kuukaudessa. 1–3 kertaa kuukaudessa energiajuomia käyttäviä oli noin 10 % (Miyake & 

Marmorstein 2015). Azagban ym. (2014) tutkimuksessa 20 % kanadalaisnuorista (n=8 210) 

kertoi käyttäneensä vähintään yhden energiajuoman kuukaudessa viimeisen vuoden aikana.  

Vastaavasti Euroopassa kerran tai kahdesti kuukaudessa energiajuomia käyttäviä oli 23 % 

vastaajista (n=31 070) (Zucconi ym. 2013).  

Viikoittainen energiajuomien käyttö oli hieman harvinaisempaa. Yhdysvalloissa viikoittainen 

energiajuomien käyttäviä oli noin 10–20 % vastaajista. Larsonin ja kollegojen (2016) 

tutkimuksessa noin 15 % 11–18-vuotiaista (n=2 793) ja 13 % Emondin ja kollegojen (2014) 

tutkimukseen vastanneista 15–17-vuotiaista (n=1508) kertoi käyttävänsä viikoittain 
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energiajuomia. Vastaavasti näin teki lähes 9 % sekä Miyaken ja Marmorsteinin (2015) että 

Kumarin ym. (2013) tutkimukseen vastanneista nuorista. Kumarin ym. (2013) tutkimukseen 

vastasi 815 12–17-vuotiasta yhdysvaltalaisnuorta. Sen sijaan Euroopassa 16 % kertoi juovansa 

kerran viikossa, 15 % kahdesti tai kolmesti viikossa ja 6 % noin 4–5 kertaa viikossa (Zucconi 

ym. 2013) energiajuomia. Päivittäin energiajuomia käyttäviä oli selkeästi vähemmän, 

Euroopassa noin 5 % (Zucconi ym 2013). Samoin Kristjanssonin ja kollegojen (2014) 

tutkimuksessa selvisi, että noin 7 % islantilaisista pojista ja 3 % tytöistä käytti energiajuomia 

päivittäin.  

Suomalaisnuorten energiajuomien käytöstä on kerätty tietoa sekä kansainvälisissä (Melzer ym. 

2008; Zucconi ym. 2013) että kansallisissa tutkimuksissa (Huhtinen & Rimpelä 2013). 

Energiajuomien käyttö näyttäisi jonkin verran yleistyneen Meltzerin ja kollegojen (2008) 

Pohjoismaisessa kofeiinin riskiarviointitutkimuksessa vain 3 % 14–15-vuotiaista nuorista 

(n=494) kertoi käyttävänsä energiajuomia. Tutkimus perustui suomalaisten osalta vuosina 

2003–2005 (n=494) ja 2004–2006 (n= 468) kerättyyn STRIP-aineistoon, jossa menetelmänä oli 

4-päivän ruoankäyttökysely. Sen sijaan laajempien otosten tutkimuksissa käyttö on havaittu 

selkeästi yleisemmäksi. Vuosina 2007 (n=5840) ja 2011 (n=4566) kerätyn Nuorten 

terveystapatutkimuksen kyselyssä selvisi, että lähes puolet (44 %) 12–18-vuotiaista oli 

käyttänyt energiajuomia ainakin joskus (Huhtinen & Rimpelä 2013). Myös viimeaikaisten 

tutkimusten valossa noin puolet suomalaisnuorista (Huhtinen & Rimpelä 2013; Zucconi ym. 

2013) on käyttänyt vähintään kerran elämässään energiajuomia. Zucconin ym. (2013) 

tutkimuksessa 10–18-vuotiaiden suomalaisnuorten (n=1547) kulutus todettiin olevan Euroopan 

jäsenmaiden kesken tarkasteltuna keskitasoa. Tässä lähes kaksi kolmesta (65 %) kertoi 

juoneensa ainakin yhden energiajuoman edellisenä vuonna.  

Kulutus näyttäisi olevan sitä yleisempää, mitä vanhemmista alle 18-vuotiaista on kyse 

(Huhtinen & Rimpelä 2013; Zucconi ym. 2013; Costa ym. 2014; Flotta ym. 2014). Esimerkiksi 

12–18-vuotiaista suomalaisnuorista 12-vuotiaiden ikäryhmässä oli eniten niitä, jotka eivät 

olleet koskaan juoneet energiajuomia (Huhtinen & Rimpelä 2013). Kuitenkin Flottan ym. 

(2014) mukaan suurin osa (60 %) energiajuomien käyttäjistä (n=442) oli maistanut 

energiajuomia ensimmäisen kerran ennen 13 ikävuotta. 
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3.1 Käytön sukupuolittuneisuus 

Energiajuomien kulutusta näyttäisi määrittävän ikä (O’Dea 2003; Miller 2008b; Huhtinen & 

Rimpelä 2011; Bunting ym. 2013; Zucconi 2013; Goldfarb ym. 2014) mutta ennen kaikkea 

myös sukupuoli. Useiden kyselytutkimusten mukaan pojat käyttävät tyttöjä enemmän ja 

useammin energiajuomia kaikissa ikäryhmissä tarkasteltuna (Huhtinen & Rimpelä 2013; 

Seifert ym. 2011; Zucconi ym. 2013; Azagba ym. 2014; Emond ym. 2014; Flotta ym. 2014; 

Kumar ym. 2014; Larson ym. 2014; Schwartz ym. 2015; Nowak ym. 2015). Esimerkiksi 

eurooppalaisista 10–18-vuotiaista pojista 74 % ilmoitti juoneensa energiajuomia ainakin kerran 

edellisen vuoden aikana, kun tyttöjen osalta vastaava luku oli 64 % (Zucconi 2013). Amerikassa 

puolestaan liki viidennes pojista ja noin 13 % tytöistä raportoi käyttäneensä energiajuomia 

vähintään kerran viimeisen viikon aikana (Emond ym. 2014). Suomessa eniten energiajuomia 

käyttävät ryhmä 16-vuotiaiden pojat ja vähiten 12-vuotiaiden tytöt (Huhtinen & Rimpelä 2013).  

3.2 Liikakäyttö 

Energiajuomien runsas käyttö on verrattain yleistä sekä Pohjois-Amerikassa (Ahluwalia & 

Herrick 2015) että Euroopassa (Zucconi ym. 2013), ja se koskettaa erityisesti poikia (Huhtinen 

& Rimpelä 2013; Zucconi ym. 2013; Azagba ym. 2014). Esimerkiksi Ahluwalian ja Herrickin 

(2015) mukaan jopa 10 % 12–19-vuotiaista yhdysvaltalaisnuorista ylittää Health Canadan 

asettamat kofeiinin saantisuositukset (2.5 mg/kg bw). Myös liiallisesta käytöstä aiheutuneita 

äkkikuolematapauksia on raportoitu Yhdysvalloissa ja Kanadassa (Bailey 2012; Edney 2012; 

Meier 2012).  

Zucconin ym. (2013) tutkimuksessa liiallista käyttöä tutkittiin käytön useuden ja/tai kerta-

annosvolyymin perusteella (taulukko 1) Kaikista energiajuomien käyttäjistä (n= 21 127) jopa 

12 % lukeutui suuria määriä kerralla energiajuomia käyttävään high acute -kulutusryhmään 

(Zucconi ym. 2013).  
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TAULUKKO 1. Nuorten (10–18-vuotiaiden) liikakäytön kulutusryhmät (Zucconi ym. 2013) 

Kulutusryhmä Määritelmä 

High acute Kerta-annos 1,065 l tai enemmän 

Mean chronic 4–5 kertaa /vko tai useammin 

High chronic Kerran tai 2–3 kertaa / vko 

 

Zucconin ym. (2013) tutkimuksessa suurkuluttajia oli nuorista eniten 15–18-vuotiaiden 

ikäryhmässä (Zucconi 2013) ja maakohtaisesti tarkastellessa eniten Hollannissa, jossa high 

chronic -käyttäjiin lukeutui jopa 27 % kaikista energiajuomien käyttäjistä. Koko Euroopan 

tarkastelutasolla lähes puolet (49 %) energiajuomia käyttävistä nuorista (n= 21 127) raportoi 

käyttävänsä tavallisesti kaksi useamman energiajuoman yhdellä kerralla (Zucconi ym. 2013). 

Heistä suurin osa (25 %) joi tyypillisesti kaksi annosta (250 ml) ja 11 % yli kolme annosta 

kerralla. Loput 6 % joi tavallisesti neljä annosta ja 7 % yli neljä annosta yhdellä kerralla.  

Suomessa liiallinen käyttö oli selkeästi Euroopan keskitasoa harvinaisempaa. High cronic -

käyttäjiä oli noin 9 % kaikista energiajuomien käyttäjistä. Samalle tasolle sijoittuivat muun 

muassa Saksa (9 %) ja Ruotsi (8 %). Kuitenkin Huhtisen ja Rimpelän (2013) tutkimuksessa 

vain puoli prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisnuorista (n=10 323) kertoi käyttävänsä 

energiajuomia useita kertoja päivässä. Tässä 16-vuotiaista pojista (n= 1 231) vastaava luku oli 

prosentin. Lisäksi heistä noin 4 % väitti juovansa energiajuomia kerran päivässä ja noin 13 % 

3–4 kertaa päivässä (Huhtinen & Rimpelä 2013). Kaikkien vastanneiden kesken 4–6 % 

suomalaisista nuorista kertoi käyttävänsä energiajuomia päivittäin ja vain puoli prosenttia 

useita kertoja päivässä.  

Liiallisesti energiajuomia kuluttavista ryhmistä huolimatta tutkimusten mukaan suurin osa 

nuorista näyttäisi käyttävän energiajuomia maltillisemmin (Azagba ym. 2014; Huhtinen & 

Rimpelä 2013). Azagba ja kollegat (2014) esittivätkin tutkimuksessaan, että käyttömäärien 

runsasta vaihtelevuutta voisi selittää nuoruuden ikävaiheelle kuuluva kokeilunhaluisuus, jossa 
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energiajuomien käyttö olisi vain yksi kohde muiden joukossa. Siten liiallinen käyttö saattaa olla 

tarkoitusperäistä ja ohimenevää (Azagba ym. 2014).  

3.3 Käsitykset ja kulutustilanteet 

Nuorten energiajuomien käyttöä luonnehtivat funktionaalisuus, nautinnollisuus sekä niiden 

sosiaalinen ulottuvuus: Niitä käytetään sosiaalisissa tilanteissa ja sosiaalisista syistä (Bunting 

ym. 2013; Zucconi ym. 2013; Costa ym. 2014). Suurin osa eurooppalaisnuorista (65 %) kertoi 

käyttävänsä energiajuomia viettäessään aikaa kavereiden kanssa tai juhliessa, 56 % kotona 

tavanomaisissa tilanteissa, 7 % urheilun yhteydessä ja 4 % krapulan hoitamisessa (Zucconi ym. 

2013). Tässä kappaleessa käsitellään ensin nuorten energiajuomien käyttöön liittyviä tekijöitä 

sekä nuorten käsityksiä energiajuomista ja niiden käytöstä.  

Sosiaalisista syistä huolimatta useiden tutkimusten mukaan maku on edelleen yksi 

keskeisimmistä energiajuomien käyttöä motivoivista tekijöistä (O’Dea ym. 2003; Bunting ym. 

2013; Costa ym. 2014; Flotta ym. 2014; Nowak ym. 2015). Esimerkiksi Euroopassa 40 % 

energiajuomia käyttävistä nuorista vastasi maun olevan ensisijainen syy energiajuomien 

käyttöön (Zucconi ym. 2013).  

Energiajuomien käyttö perustuu myös niiden funktionaalisuuteen. Niiden energisoivan 

vaikutuksen todettu olevan tärkeä käyttöä motivoiva tekijä nuorten keskuudessa (Bunting ym. 

2013; Flotta ym. 2014; Nowak & Jasionowski 2015), jota nuoret tietoisesti hakevat 

energiajuomien käytöllä. Tähän nuoret raportoivat pääasiallisina syinä olevan väsymys, liian 

vähäinen uni ja muut tilapäistä lisäenergiantarvetta aiheuttavat tekijät (Malinauskas ym. 2007; 

Zucconi ym. 2013; Costa ym. 2014). Esimerkiksi Zucconin ym. (2013) tutkimuksessa 21 % 

nuorista vastasi energian tarpeen ja 17 % hereillä pysymisen olevan tärkein syy energiajuomien 

käyttöön. Sen sijaan vain 7 % käytti energiajuomia ensisijaisesti urheilleissa (Zucconi ym. 

2013). Tällöin niitä nautittiin suoritustehon lisäämiseksi, esimerkiksi maksimaalisen 

kestävyyden ja tehokkuuden parantamiseksi (Zucconi ym. 2013).  
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Energiajuomista haetaan energistä olotilaa kuitenkin myös väsymyksestä riippumatta. Tätä 

pääasiassa energisen tunne- tai olotilan saavuttamiseen pyrkivää energiajuomien käyttöä on 

käsitelty aiemmissa tutkimuksissa vaikutushakuisuutena (Bunting ym. 2013; Nowak ym. 

2015). Vaikutushakuisuus ilmenee Esimerkiksi Bunting ja kollegat (2013) havaitsivat nuorten 

energiajuomien käytön tarkoitusperien eroavan aikuisten esittämistä syistä lisäenergian 

tarpeeseen. Siinä missä aikuiset kertoivat tarvitsevansa energiajuomista energiaa hereillä olon 

takaamiseksi erityistilanteissa, esiintyi nuorten puheessa lähinnä energian tarvetta energisen 

olotilan (”hit” tai ”kick”) saavuttamiseen tilanteesta riippumatta (Bunting ym. 2013).  

Nuorten energiajuomiin liittyviä käsityksiä ja tietoutta selvittäneiden tutkimusten mukaan 

nuorten tietämys energiajuomista omana tuoteryhmänään, niiden sisältämistä ainesosista ja 

terveyshaitoista on puutteellista (Bunting ym. 2013; Costa ym. 2014). Nuoret sekoittavat 

energiajuomat tavanomaisiin virvoitusjuomiin ja urheilujuomiin (Costa ym. 2014; Flotta 2014), 

mutta myös käyttävät niitä vaihtoehtoisesti virvoitusjuomien kanssa (O’Dea 2003; Bunting ym. 

2013; Gallimberti ym. 2013; Costa ym. 2014). Esimerkiksi Flottan ja kollegojen (2014) 

tutkimuksessa alle 30 % nuorista uskoi energiajuomien olevan eri asia kuin nesteyttävät 

urheilujuomat. Lisäksi vain 13 % oli samaa mieltä siitä, että energiajuomien käyttö vastaa 

kahvin juontia (Flotta ym. 2014). 

Sen sijaan nuorten tiedetään olevan hyvin tietoisia energiajuomien tuotemerkeistä sekä niihin 

liittyvistä sosiaalisista merkityksistä, kuten mielikuvista ja imagotekijöistä (Bunting ym. 2013; 

Costa ym. 2014). Energiajuomien käytöllä onkin ennen kaikkea merkitys tietyn sosiaalisen 

toiminnan toteuttamissa (Costa ym. 2014) sekä yhteenkuuluvuuden ja vertaisten 

ryhmäpaineiden hallinnassa (Bunting ym. 2013; Costa ym. 2014). Energiajuomien käytön on 

todettu olevan vahvasti ikäluokan normien vahvistama toimintaa (Stead ym. 2011; Costa ym. 

2014), joka tekee niiden käytöstä houkuttelevaa (Stead ym. 2011; Costa ym. 2014).  

Hyväksyttävyys ja houkuttelevuus selittävät osittain niiden käyttöä sosiaalisen ryhmäpaineen 

hallitsemisessa. Nuorten on todettu osaavan käyttää näitä energiajuomien käyttöön yhdistyneitä 

positiivissävytteisiä mielikuvia oman sosiaalisen identiteetin rakentamisessa ja ylläpidossa 

(Bunting ym. 2013; Costa ym. 2014). Esimerkiksi Bunting ja kollegat (2013) havaitsivat 
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nuorten hyödyntävän energiajuomien käyttöön liittyviä imagotekijöitä halutunlaisen 

henkilökohtaisen identiteetin kuvaamisessa. Toisekseen vertaisvaikutuksilla on merkittävä 

painoarvo nuorten energiajuomien käytössä, joka on havaittu myös elintarvikkeiden 

kulutuksessa ylipäätään: Sosiaalinen ryhmäpaine ja vertaisten mielipiteet näyttäisivät 

vaikuttavan enemmän nuorten kulutuskäyttäytymiseen myös tiedostetuista terveyshaitoista tai 

riskeistä huolimatta (Bunting ym. 2013; Stead ym. 2011).  
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4 ENERGIAJUOMIEN MYYNNIN SÄÄNTELY 

Suomessa energiajuomia koskevissa päätöksissä sovelletaan elintarvikelainsäädäntöä 

(Elintarvikelaki 2006/23), jonka valmisteluja koordinoi maa- ja metsätalousministeriö (Valvira 

2013). Suurin ohjausvaikutus on kuitenkin Euroopan unionin (EU) asetuksilla ja direktiiveillä, 

joita Suomi on muiden jäsenmaiden tapaan velvollinen implementoimaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöä (Koivusalo & Ollila 2013, 390). EU on asettanut kofeiinipitoisten 

elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia direktiivejä vuosina 2000, 2002 ja 2011. Niistä 

viimeisimmässä (EU N: o 1169/2011) edellytetään, että kaikkien vähintään 150 mg/l kofeiinia 

sisältävien juomien etiketeissä tulee ilmoittaa tuotteen kofeiinipitoisuus milligrammoina 100 

milliä kohden, sekä esittää korkean kofeiinipitoisuuden varoitusmerkinnät riskiryhmiä koskien: 

”Ei suositella lapsille, imettäville tai raskaana oleville”. Laki ei kuitenkaan koske tuotteita, 

joiden nimessä mainitaan sanat ’kahvi’ tai ’tee’ (Zucconi ym. 2013). 

Tutkimusten mukaan eri maiden välillä on runsaasti eroavaisuuksia energiajuomien myynnin 

menettelytavoissa / lainsäädännöissä (Seifert ym. 2011; Zucconi ym. 2013). Osassa maista 

energiajuomien myynti on kielletty kokonaan, kuten esimerkiksi Tanskassa (Oddy & Sullivan 

2009; BFR 2008), ja osa pyrkii sääntelemään niiden kulutusta muulla tavoin, esimerkiksi iän ja 

tuotteen kofeiinipitoisuuden mukaan (Seifert ym. 2011). Esimerkiksi Turkissa yli 150 mg/l 

(Oddy & Sullivan 2009) ja Australiassa yli 250 mg/l (Trapp ym. 2014) kofeiinia sisältävien 

energiajuomien myynti on kiellettyä. Pohjoismaista Suomi on ainoa valtio, jossa myyntiä ei ole 

rajoitettu (Thomson & Schiess 2011; Oddy & Sullivan 2009; BFR 2008). Ruotsissa 

energiajuomien myynti on kielletty alle 15-vuotiailta, ja Norjassa puolestaan niiden 

myyntioikeudet on rajattu ainoastaan apteekeille (Oddy & Sullivan 2009; BFR 2009). 

Suomi on jäänyt jälkeen energiajuomien sääntelyä koskevassa toiminnassa. Toisin kuin 

monissa muissa maissa, Suomessa energiajuomien sääntelyyn ei ole ollut mahdollista puuttua, 

sillä elintarvikelaista puuttuvat säännökset kofeiinipitoisten tuotteiden myynnin rajoittamisesta 

(Kirjallinen kysymys 422/2011 vp). Nykyisen lain mukaan energiajuomien sääntelyyn ei ole 

velvoitetta, ellei niistä voida selkeästi osoittaa aiheutuvan sellaista terveydellistä haittaa, mikä 

ei muulla tapaa ole ehkäistävissä (Kirjallinen kysymys 422/2011 vp; Evira 2013). 
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Energiajuomien myynnin rajoittaminen on kuitenkin ollut esillä useaan otteeseen 

päätöksenteossa. Ensimmäisen kerran energiajuomien myynnin rajoittamisesta tehtiin 

kirjallinen kysymys eduskunnassa vuonna 2009 (Kirjallinen kysymys 286/2009), jolloin niiden 

ostamista ja myymistä ehdotettiin kiellettäväksi alle 18-vuotiaille. Sittemmin vuoteen 2011 

mennessä osa kauppiaista oli omaehtoisesti ryhtynyt rajoittamaan energiajuomien myyntiä alle 

15-vuotiaille. Tähän viitaten vuonna 2011 esitettiin uudelleen, olisiko myynnin kieltäminen alle 

15-vuotiaille perusteltua (Kirjallinen kysymys 422/2011 vp). Vuonna 2011 esitettyyn 

kirjalliseen kysymykseen vastanneen maa- ja metsätalousministeri Koskisen mukaan 

kuluttajien ostopäätökseen voidaan toistaiseksi vaikuttaa riittävästi energiajuomien etiketissä 

ilmoitetuilla varoitusmerkinnöillä, eikä energiajuomien myyntiehtoja kiristävälle 

lainsäädännön muutoksille ole siten perusteita (Kirjallinen kysymys 422/2011 vp).  

Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kuitenkin toteaa, ettei Suomessa vaadittu 

energiajuomien varoitusmerkintäetiketöinti ole riittävä suojelemaan riskiryhmiä 

terveyshaitoilta (Meltzer 2008). Tutkimusten mukaan nuoret eivät ole riittävän kypsiä 

arvioimaan kriittisesti energiajuomien turvallisuutta ja riskejä. Esimerkiksi Buntingin ja 

kollegojen (2013) tutkimuksessa nuoret perustelivat energiajuomien turvallisuutta sillä, että 

niitä myytiin kaupoissa (Bunting ym. 2013).  

Energiajuomien mielikuvamainontaan perustuva tuotemarkkinointi, kuten tuotteen ulkonäkö ja 

brändäys, vaikuttaa tehokkaasti nuoriin kuluttajiin (Malinauskas ym. 2007; Miller 2008b; 

Trapp 2014). Tutkimusten mukaan nuoriin pyritään vaikuttamaan markkinointimekanismeilla, 

jotka muistuttavat tapaa, joilla myös tupakka- ja alkoholituotteita markkinoidaan epäsuorasti 

alaikäisille kuluttajille (Miller 2008a; Reissig ym. 2009; Costa ym. 2014). Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa energiajuomien nuoriin kohdistuvaa markkinointia on esitetty kiellettäväksi 

erilaisten viranomaistahojen toimesta (AMA 2013; Mitka 2013). Vaikka valmistajat väittävät 

toista, on energiajuomatuotteiden markkinoinnin ensisijainen kohdeyleisö tutkimusten mukaan 

nuoret ja myöhäisnuoruuteen sijoittuvat henkilöt (Bramstedt 2007; Seifert ym. 2011; Emond 

ym. 2014; Trapp ym. 2014; Heckamn ym. 2010; Gallimberti ym. 2013). Valmistajien 

ilmoittama numeerinen arvio kohderyhmästä sijoittuu 16–35-ikävuoden välille (Simon & 

Mosher 2007; Seifert ym. 2011; Miller 2008a). Esimerkiksi Suomen Panimoliiton kanta on, 

ettei energiajuomia tule markkinoida alle 15-vuotiaille (Panimoliitto 2017). 
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Suomessa viranomaisten näkemys on, että vastuu energiajuomien kulutuksesta on ensisijaisesti 

kuluttajalla itsellään, ja lasten ja nuorten osalta hänen vanhemmillaan ja muilla kasvatuksesta 

vastaavilla tahoilla, kuten koululla (Kirjallinen kysymys 422/2011 vp; Evira 2013). Koulun 

terveyden- ja medialukutaidon lisäksi myös vanhempien tietoisuutta energiajuomien haitoista 

on pyritty lisäämään. Myös useissa eri tutkimuslähteissä energiajuomien terveyshaittojen 

ehkäisemiseksi ehdotetaan energiajuomatietouden lisäämistä perheissä (Evira 2013; Kirjallinen 

kysymys 422/2011 vp; Bunting 2012; Seifert ym. 2013). Esimerkiksi Suomen 

Vanhempainliitto ry on tiedon lisäämisen lisäksi pyrkinyt edistämään vapaaehtoisten 

energiajuomien ikärajoitusten käyttöönottoa kauppiaslähtöisesti kokoamalla vastuullisia 

kauppiaita kunniamainintalistaan, joka on kaikkien nähtävillä verkossa (Vanhempainliitto 

2017). Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee vähittäiskauppoja kieltämään 

energiajuomien myyntiä alle 15-vuotiaille (THL 2016; Syödään yhdessä - Ruokasuositukset 

lapsiperheille 2016).  
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimustehtävänä oli selvittää nuorten energiajuomien käyttöön liittyvää ilmiötä. Aihetta 

lähestyttiin laadullisesta tutkimusnäkökulmasta analysoimalla energiajuoma-aiheisia Youtube-

videoita. 

Tutkimuskysymykset olivat:  

1) Millaisia energiajuomia käsitteleviä videotyyppejä Youtubessa on? 

2) Mitkä niistä ovat suosituimpia?  

3) Kuinka suuri osa videoista on nuorten lataamia ja mihin sisältötyyppiin ne kuuluvat? 

4) Millaisia puhetapoja energiajuomien testausvideoissa rakentuu? 

5) Millaisia eri subjektipositioita energiajuomien testausvideoissa muodostuu ja miten ne 

kiinnittyvät puhetapoihin? 

 
Tutkimuskysymyksiin 1–3 vastataan kappaleessa 7.3 ja kysymyksiin 4–5 kappaleessa 8.   
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6 METODOLOGINEN VIITEKEHYS 

Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut perustuvat tutkimuskysymyksiin. Seuraavassa 

käsitellään tutkimuksen metodologista viitekehystä ja perustellaan valittujen menetelmiä 

tutkimustarpeeseen vastaamisessa.  

Tutkimuksen viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, joka sijoittuu 

tieteenfilosofiassa konstruktivististen tutkimussuuntauksen alle (Löytönen 2004). 

Metodologisen ytimen muodostaa siten sosiaalisen konstruktionismin aatteen mukainen 

todellisuuskäsitys, jossa tiedon ja todellisuuden ajatellaan muodostuvan ihmisten välisessä 

kanssakäymisessä sosiaalisen toiminnan ja kielenkäytön kautta (Löytönen 2004; Burr 2003; 

Smith & Sparkes 2002).  

 

 

KUVIO 1. Tutkimuksen metodologinen viitekehys 

Tällöin todellisuuden nähdään rakentuvan sosiaalisen toiminnan ja kielenkäytön prosesseissa 

merkitysvälitteisesti (Löytönen 2004; Burr 2003). Merkityksellistäminen itsessään viittaa 

konstruoimiseen eli tapaan jäsentää todellisuutta kielen avulla, käsitteillä, kategorioilla sekä 

muunlaisilla representaation muodoilla (Barry 1995; Gergen 1999). Merkitykset ovat aina 

sidoksissa historiallis-kulttuuriseen aikaansa ja paikkaansa sekä esitystilanteeseensa, kuten 

KONSTRUKTIVISMI

SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI

NARRATIIVIS-DISKURSIIVINEN ANALYYSI
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rooleihin ja toimintaan (Burr 1995). Se tarkoittaa, että merkityksellistämme maailmaamme eri 

tavalla eri tilanteissa ja ajanjaksoina (Pynnönen 2013, 6). 

6.1 Diskurssianalyysi 

Diskurssianalyysi ei ole teoreettisesti selkeärajainen yksi tutkimusmenetelmä, vaan 

ennemminkin laaja teoreettinen lähestymistapa (Jokinen ym. 2016, 1), joka tarjoaa erilaisia 

välineitä sosiaalisen todellisuuden rakentumisen tutkimukseen. Se jakaa sosiaalisen 

konstruktionismin mukaisen todellisuuskäsityksen ja sijoittuu sosiaalisen konstruktionismin 

teoreettismetodologisen viitekehyksen tutkimuskentälle (Pynnönen 2013, 9).  

Laajemmassa sosiaalisen konstruktionimin viitekehyksessään tämä tutkimus sijoittuu 

diskurssianalyysin perinteessä Foucaultin (1926–1984) vaikutteiselle diskurssianalyysin 

kentälle. Se sitoutuu tutkimuksen viitekehyksen mukaiseen todellisuuskäsitykseen, jossa kielen 

ja tekstin nähdään tuottavan subjektiivisia sosiaalisen todellisuuden ”vedoksia” (Foucault 1982, 

49, 79–125). Siten diskurssi määriteltiin tässä tutkimuksessa joukoksi erilaisia julkilausumia, 

jotka muodostavat yhteisen merkitysrakennelman (Mills 1997, 6). Foucaultilaisen käsityksen 

mukaan diskurssit rakentavat erilaisia identiteettejä, tuottavat valtasuhteita sekä ohjaavat 

ihmisten käyttäytymistä. Sillä viitataan siis vakiintuneeseen puhetapaan, joka on vahvasti 

kulttuurinen ja ilmentää kuhunkin aikakauteen ja tilanteeseen sitoutuneita käsityksiä 

todellisuudesta (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 26). Siten tässä tutkimuksessa käytetään myös 

puhetavan käsitettä diskurssien kuvaamisessa.  

Diskurssit rakentavat todellisuutta omalla tavallaan ja ne voidaan mieltää eheiksi 

merkityssuhteiden kokonaisuudeksi (Suoninen 2016, 234). Siten merkityssysteemit voidaan 

nähdä diskurssin ylempänä kattokäsitteenä (Jokinen & Juhila 2016, 281). Selonteot puolestaan 

määriteltiin tässä tutkimuksessa kuvauksina, jotka hyödyntävät ”niiden diskurssien aineksia, 

jotka ovat kulttuurisesti ymmärrettäviä” (Suoninen 2016, 235). Näin ollen ihmiset tekevät 

selontekojen kautta itseään, asioita ja maailmaa ymmärrettäväksi toisilleen (Suoninen 2016, 

233). Selonteot määrittävät sen, millaiseksi maailma kulloinkin muodostuu ja miten se 

näyttäytyy kulttuurisille toimijoille (Suoninen 2016, 232).  
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Diskurssianalyysissä kielellä ajatellaan olevan performatiivinen merkitys, joka luo määritelmiä, 

ohjaa toimintaa ja saa aikaan tekoja (Gergen 1999; Burr 1995). Siten tutkimuksen keskiössä oli 

selvittää, miten kielellä rakennetaan todellisuutta. Pynnösen (2013, 6) mukaan kielenkäyttö on 

ikään kuin työkalu, jonka avulla ihmiset neuvottelevat, käyttävät valtaa ja pyrkivät 

vakuuttamaan toisen osapuolen. Samanaikaisesti kielenkäyttö jatkuvasti ylläpitää tai uusintaa 

jotakin tiettyä yhteiskunnallista ja kulttuurista todellisuutta (Pynnönen 2013, 6; Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 13–14). Siten diskurssit nähdään kaksisuuntaisina: Ne ovat vahvasti 

konstruoituja, mutta toisaalta ne myös konstruoivat edelleen todellisuutta siinä hetkessä ja 

tilanteessa missä niitä käytetään (Edley & Wetherell, 1997).  

Kulttuurin tutkimus on kiinteä osa diskurssianalyysiä, jonka ydinosa-alueet koostuvat 

merkityksistä, kommunikatiivisuudesta ja kulttuurisuudesta (Jokinen & Juhila 2016, 273). 

Nämä ulottuvuudet rakentuvat sidoksissa toisiinsa, eikä kulttuurisia merkityksiä voida siten 

tarkastella kommunikaation ulkopuolella, vaan niissä rakentuvina (Jokinen & Juhila 2016, 

273). Kulttuurilla voidaan tarkoittaa laajasti koko ihmisen elämänkaarta koskettavaa 

kokonaisuutta tai suppeammin ihmisten luomia kulttuurituotoksia (Väliverronen 1999, 17). 

Tässä tutkimuksessa kulttuuri nähtiin osana diskurssianalyyttistä tutkimusmetodologiaa 

viitekehyksenä, jossa merkitykset syntyvät (Väliverronen 1999, 18; Hall 1997a, 1), mutta myös 

suppeammin kulttuurituotoksina aineiston koostuessa joukkotiedotuksen ja kulttuurin 

tuotteisiin luokiteltavasta videomateriaalista (Eskola 1975). 

Diskurssianalyysi mahdollistaa myös erilaisten sosiaalisissa käytännöissä ja systeemeissä 

rakentuvien tilanteisten identiteettien, eli subjektipositioiden tarkastelun (Parker 1992, 96; 

Jokinen & Juhila 2016, 282). Kukin diskurssi tarjoaa vain rajatun määrän erilaisia 

subjektipositioita (Burr 1995), joihin asemoinnissa tai asemoitumisessa on aina kyse siihen 

kuuluvien oletusten ja normien täyttämisestä kunkin puhetavan rajoitusten sisällä (Suoninen 

2016, 63). Siten subjektipositiot velvoittavat puhujan tietynlaiseen näkökulmaan tai 

käytänteiden toteuttamiseen (Burr 1995, 145). Tässä tutkimuksessa subjektipositioita nimettiin 

tarkastelemalla kielenkäytön ominaisuuksia kuten toistuvuuksia, oikeuttamista tai metaforien 

käyttöä (Burr 1995, 145). 
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6.2 Narratiivinen tutkimusote 

Narratiivinen eli kerronnallinen tutkimus on laaja viitekehys tutkimukselle, jossa hyödynnetään 

kerronnallisuutta (Heikkinen 2015, 150–151). Tieteen historiassa tapahtunut narratiivinen 

käänne 1980-luvulla muokkasi ihmistieteissä käsitystä kognitiivisesta tiedonkäsityksestä 

narratiiviseen tiedonkäsitykseen, jolloin ihmisten nähtiin konstruoivan todellisuutta narratiivien 

eli tarinankerronnan kautta. Tämä näkökulman muutos voidaan käsittää fokuksen siirtymisenä 

pois juonirakenteesta ennen kaikkea tarinan ominaisuuteen toimia yksilöiden välisenä 

työkaluna jäsentää ja tehdä ymmärrettäväksi maailmaa sekä luoda sosiaalista identiteettiä 

(Chase 2005, 656; Varjonen 2013, 26). 

Narratiivisessa tutkimuskirjallisuudessa käytetään rinnakkain narratiivin, tarinan ja 

kertomuksen käsitteitä, eikä niiden käytöstä ole toistaiseksi löydetty yksiselitteistä näkemystä 

(Smith & Sparkes 2008, 311). Käsitteiden määrittely riippuu pitkälti koulukunnasta ja 

tutkimuskatsannoista (Riessman 2008, 3). Kuitenkin tyypillisesti narratiivin käsitteellä 

viitataan kertomuksiin eli erilaisiin teksteihin, jotka koostuvat ajassa etenevistä tapahtumien 

ketjuista, jotka voivat olla ajallisesti, teemoittain tai episodeittain järjestyneitä (Hänninen 2010, 

161; Heikkinen 2001, 19; Riessmann 2002, 698). Näiden muodostumista ohjaavat kulttuuriset 

’tarinamallit’ (Hänninen 2010, 161; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 107). Tarina (story) sen 

sijaan määritellään tulkituksi tai esitetyksi kertomukseksi (Riessman 2008, 6), jolloin samasta 

kertomuksesta voi olla useampi tarina.  

Tässä tutkimuksessa ihmisten nähtiin konstruktionistisen lähestymistavan mukaisesti luovan 

todellisuutta tarinoiden kautta (Chase, 2005, 656; Varjonen 2013, 26). Tarinoiden 

muodostamisen tiedetään olevan ihmisille ominainen tapa (Freeman 1999; MC Adams 2006) 

jäsentää ja ymmärtää itseään ja maailmaa (Hardy 1987, 1; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 104). 

Siten narratiivinen tutkimus mahdollistaa autenttisen tavan tutkia ihmisten erilaisia 

merkitysmaailmoja.  

Narratiivisella tutkimusotteella voidaan ilmentää kunkin aikakauden kulttuurisia ilmiöitä 

monella eri tarkastelutasolla. Tarinat ja niiden tapahtumat ovat aina kiteytyneenä kontekstiinsa 
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ja yksilön mikrotason kokemukset yhteydessä laajempaan ympäristöönsä, makrotason yhteisö- 

ja kulttuurimaisemaan (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 105). Niissä välitetään tietoa ja 

kerrotaan tapahtumista hyödyntämällä kulttuurisia ja yhteisöllisiä kokemusvarantoja 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 105).  

Siten tarinat sekä rakentavat että välittävät todellisuutta. Ne ikään kuin sitovat narratiivisen 

tutkimusotteen diskurssin tutkimuksen rinnalle tarkastelemaan sitä, millä tavoin sosiaalinen 

todellisuus ja merkitykset rakentuvat (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 105). Tässä 

tutkimuksessa narratiivis-diskursiivisella analyysillä kertomuksia käsiteltiin kielenkäytön 

resursseina (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 80). Sen avulla pyrittiin ymmärtämään 

kielenkäytön järjestyneisyyttä ja yhteyttä sosiaaliseen toimintaan, sekä tapoja, joiden avulla 

tarinoissa pyrittiin jäsentämään ja tekemään ymmärrettäväksi maailmaansa (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 104–105). 

6.3 Youtube laadullisen tutkimuksen kohteena 

Tässä tutkimuksessa videomateriaalista koostuvaa tutkimusta katsotaan Kantolan ja kollegojen 

(1998) näkemyksen mukaisesti kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Tällöin eri viestimiä 

voidaan tarkastella merkitysten muodostamisen näkökulmasta sekä keinona hahmottaa 

todellisuutta sosiaalisen konstruktionismin aatteen mukaisesti. Tutkimalla media-aineistoja 

kulttuurituotteena niiden ideologisessa kontekstissaan, on mahdollista ymmärtää 

yhteiskunnassamme tapahtuvia ilmiöitä (Mäki-Kuutti 2012; Hermes 1998).  

Tutkimuksen aineisto on kerätty Youtubesta, joka on kansainvälinen vuonna 2005 perustettu 

internetissä toimiva sosiaalisen median videopalvelu, jossa on mahdollista jakaa, ladata ja 

katsella videoita vapaasti (Wang 2009; Stellefson ym. 2014). Youtube sisältää laajalti eri 

tyyppisiä videoita kaupallisista musiikkivideoista ja elokuvaklipeistä amatöörituotoksiin, ja 

mahdollistaa yksilöiden osallistumisen kansainväliseen yhteisöön omilla tuotoksillaan (Wang 

2009).  
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Yhdessä muiden sosiaalisen median palvelimien kanssa Youtube tarjoavaa valtavan areenan 

yksilöiden toiminnalle. Tutkimuskirjallisuudessa painotetaankin, että Youtubea tulisi 

tarkastella laajemmin sekä alustana että yhteisönä (esim. Burgess & Green 2009; Strangelove 

2010; Snickars & Vonderau 2009). Se edustaa sähköisesti ja digitaalisen mediateknologian 

välityksellä ilmentyvää, medialisoitunutta kulttuuria (Sumiala & Tikka 2013, 170; Hepp 2012; 

Lundby 2009; Sumiala 2010). Se kuvastaa yksilöiden mahdollisuuksia korostavaa modernia ja 

länsimaalaista yhteiskuntaideologiaa, jossa yksilöiden nähdään kiinnittyvän osaksi 

yhteiskuntaansa erilaisten viestimien ja mediateknologian kautta (Sumila & Tikka 2013, 170). 

Siten Youtube on varsin ajankohtainen ja hedelmällinen kohtauspaikka tutkia nykynuorten 

käyttäytymistä, asenteita ja merkityksiä.  

Youtubessa toimii maailmanlaajuisesti yli miljardi aktiivista käyttäjää (Wang 2009) laajalti eri 

ikäryhmistä (Youtube 2015). Suomessa Aarnion ja Multisillan (2011) mukaan aktiivisin 

Youtuben käyttäjäryhmä koostuu 13–20-vuotiaista, joista liki 70 % kertoo käyttävänsä 

Youtubea usein ja 15–20 % joskus. Vain alle 5 % vastanneista raportoi joskus kokeilleensa 

Youtubea ja toiset alle 5 % ettei Youtube ole heille ollenkaan tuttu palvelu. Siitä huolimatta, 

että Youtuben käytölle on järjestyssäännöissä asetettu ikärajaksi 13 vuotta, on sen todettu 

tavoittavan lapset ja nuoret varsin tehokkaasti. Useissa tutkimuksissa alle 13-vuotiaiden 

käyttävän on todettu käyttävän ikärajoituksista huolimatta heiltä kiellettyjä palveluja, kuten 

Youtubea, hyvinkin aktiivisesti (Aarnio & Multisilta 2011; Lenhart ym. 2011; Livingstone, 

Haddon, Görzig & Zichkuhr 2011, 42). Kangaksen ym. (2008) mukaan sosiaalisen median 

käyttö yleistyy lasten ja nuorten keskuudessa merkittävästi peruskouluiässä, jonka jälkeen 

yläkouluikään mennessä internetistä muodostuu nuorille tärkeä vuorovaikutuskanava. 

Youtubea voidaankin pitää oivallisena areenana myös laadulliselle tutkimukselle. 

Videomateriaalien potentiaalia tutkimuskohteena on kuvailtu ennennäkemättömäksi sen 

mahdollistaessa ihmisten sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimisen arkielämässä niille 

ominaisessa, omassa ja autenttisessa ympäristössään (Heath ym. 2010, 9). Tässä tutkimuksessa 

Youtube-videoita lähestyttiin laadullisen tutkimuksen näkökulmasta sisällön erittelyn 

menetelmällä, joka soveltuu monenlaisten verkkoaineistojen analysointiin (Hakala & Vesa 

2013, 217). Se sopii hyvin Youtube-videoiden kaltaisten strukturoimattomien aineistojen 

analyysiin sen ollessa erityisen herkkä ilmentämään aineiston kontekstuaalisia ja symbolisia 
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muotoja (Hakala & Vesa 2013, 219). Tässä tutkimuksessa sisällön erittelyä hyödynnettiin 

Väliverrosta (1998, 15) mukaillen apuvälineenä videoiden sisältämien aiheiden laskemiseen ja 

luokitteluun, jolloin tiedot kerättiin määrällisessä muodossa luokiteltuna ja tilastoituna 

(taulukot 1–2.).  
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7 TUTKIMUSPROSESSI 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen eri vaiheet kronologisesti aloittaen videoaineiston 

muodostamisesta ja päätyen kolmen energiajuomien testausvideoista muodostettujen 

tarinoiden narratiivis-diskursiiviseen syväanalyysiin.  

 

KUVIO 2. Tutkimusprosessin kuvaus 

7.1 Aineistonkeruu 

Aineisto koostui 353 energiajuoma-aiheisesta Youtube-videosta, joista valikoitui 15 videon 

aineisto syväanalyysin kohteeksi. Tutkimus koostuu kahdesta pääanalyysivaiheesta: 

Videomateriaalista koostuvan tutkimusaineiston (n=353) määrällisestä sisällön erittelystä sekä 

sen tulosten pohjalta valikoituneen ensin 15 videon ja lopulta kolmen videon syväanalyysistä, 

jota tehtiin narratiivis-diskursiivisella analyysiotteella.  

Aineistonkeruu Youtubessa 
Hakusanalla“energiajuoma” 378 videota

Nuorten tekemät energiajuomien
testausvideot (n=73)

Suosituimmat nuorten tekemät
energiajuomien testausvideot (n=15)

Kimmon, Samulin ja Aten
tarinat (n=3)

Sisällön erittely

Videoiden liitterointi ja 
muuttaminen tarinamuotoon

Tyyppitarinan luominen

Narratiivis-
diskursiivinen syväanalyysi

Aineiston rajaus
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Aineistonhankinta toteutettiin vuoden 2016 tammikuun ensimmäisen viikon aikana (3.1–

11.1.2016). Koska ensimmäinen tutkimuskysymys viittasi Youtubessa olevien 

energiajuomavideoiden laaja-alaiseen kartoittamiseen, oli hakusanana ”energiajuoma”. Tällä 

pyrittiin saamaan esille mahdollisimman kattava kirjo erilaisia suomenkielisiä energiajuoma-

aiheisia videoita. Hakutulokset järjestettiin Youtuben julkaisupäivämäärän perusteella 

kronologiseen järjestykseen. Tässä hakutuloksia löytyi 6570 (5.1.2016 klo: 8:28), joista 

Youtube kykeni näyttämään ajallisessa järjestyksessä vain 378 videota, josta 353 oli saatavilla. 

Myös muissa Youtubea koskevissa tutkimuksessa on havaittu vastaavan kaltaisia tutkimuksen 

kannalta ongelmallisia rajoitteita (mm. Peak ym. 2010; Yoo ym. 2012).   

Verkkoaineistojen haasteet aineistonkeruussa liittyvät usein niiden digitaaliseen ja uusiutuvaan 

luonteeseen. Siten verkkoaineistoa voi olla vaikeaa hallita ja kontrolloida sen ollessa jatkuvassa 

liikkeessä ja levittyessä samanaikaisesti kaikille (Sumiala & Tikka 2013, 174). Esimerkiksi 

Stellefson ja kollegat (2014) pyrkivät tutkimuksessaan hallitsemaan tätä liikettä Youtubessa 

tallentamalla aineiston videot ensin omalle Youtube-soittolistalle ja lataamalla ne tietokoneelle 

sen jälkeen. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruu toteutettiin tallentamalla videot (n=378) 

linkkeinä ja keräämällä manuaalisesti niiden perustiedot Excel-taulukko-ohjelmaan. Näitä 

olivat videon otsikko, julkaisijan nimi, julkaisuajankohta, videon URL-linkki, näyttökerrat, 

videon arvostelu ja videon kesto. Lisäksi Youtuben haun tulosnäkymät kopioitiin järjestyksessä 

Word-tiedostoon, jotta aineistonkeruun päivien välistä mahdollista liikehdintää ja muutoksia 

pystyttiin kontrolloimaan.  

Kun jokainen video (n=378) oli tallennettu, katsottiin ne seuraavaksi yksitellen läpi aineiston 

sisäänottokriteerien perusteella. Jokaisessa aineistoon hyväksyttävässä videossa tuli olla kyse 

energiajuomasta. Se määriteltiin tässä tutkimuksessa juomaksi, joka sisälsi vähintään yhtä 

piristävää ainesosaa ja löytyi hakusanalla ”energiajuoma”. Näin ollen omatekoisista 

energiajuomasekoituksia käsittelevistä videoista aineistoon päätyivät ainoastaan sellaiset, 

joissa juomaan lisättiin kofeiinipitoista ainetta (kuten esimerkiksi kofeiinitabletteja) tai 

energiajuomatiivistettä. Tällaisia videoita päätyi aineistoon kaksi kappaletta. Aineistosta 

poissuljettiin kymmenen videota, jotka käsittelivät jotain muuta juomatuotetta kuin 

energiajuomaa. NäLisäksi latauspäivämäärän mukaan järjestetystä aineistosta tippui pois viisi 

videota.   
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Lopullinen aineisto muodostui 353 videosta, joka käsitti noin 5 % kaikista ”energiajuoma” -

hakusanalla saaduista videoista Youtubessa. Aineistokoko koettiin riittäväksi sen vastatessa 

myös aiempien sisällön erittelyn hyödyntäneiden Youtube-tutkimusten otoskokoja. 

Esimerkiksi Kim ym. (2010) totesivat 200 videon aineiston olevan sopiva ja hallittavissa oleva 

yhdelle aineiston käsittelijälle. 

7.2 Energiajuomavideoiden sisällön erittely 

Energiajuomavideoiden ilmiötä lähestyttiin ensin kartoittamalla energiajuomavideoiden 

tyyppikirjoa. Tässä sisällön erittelyn menetelmällä voitiin luoda laaja-alainen kokonaiskuva 

ilmiöstä tiivistämällä tietoa ja järjestelemällä sitä aineiston eri ulottuvuuksiensa perusteella 

(Pietilä 1976, 93; Väliverronen 1998, 16).  

Luokittelurunkoa ryhdyttiin luomaan aineistolähtöisesti Excel-ohjelmaan kirjattujen 

perustietojen ja videoiden sisällön perusteella. Tutkimustehtävän kannalta oleellisimmiksi 

katsottiin videon otsikko ja videon toiminnan perusteella määrittyvä aihesisältö, joka 

tunnistettiin kysymyksellä ”Mitä videossa tehdään?”. Mikäli videosta oli vaikea saada selvää, 

huomiotiin myös sivunäkymässä otsikon alla ilmoitettu videon vapaa kirjallinen kuvaus. 

Näiden eri ominaisuuksien muodostama aihekokonaisuus toimi luokittelurungon luomisessa 

analyysiyksikkönä (taulukko 3), jonka perusteella luokkia ryhdyttiin hahmottelemaan Excel-

ohjelmaan. Aineistossa esille nousseet aiheet kirjattiin Excel-ohjelmassa sarakkeisiin, joiden 

perusteella yleisimmät aiheet muodostuivat luokiksi luokittelurunkoon. Aiheiltaan sekalaiset 

videot jätettiin jäännösluokkaan siltä varalta, että niistä voisi vielä luokittelun edetessä 

muodostua uusia luokkia. Näin edeten hahmoteltua Luokittelurunkoa testattiin ensin 40 

ensimmäiseen aineiston videoon ja muokattiin vielä uudelleen, kunnes videoiden 

aihekokonaisuuksien saturaatiopiste saavutettiin. Tämän jälkeen luokittelu voitiin aloittaa ja 

soveltaa luokittelurunkoa koko aineistoon. Seuraavassa kuvataan luokittelurungon luokkien 

kriteerit.  

Sisältötyyppi. Tässä tutkimuksessa aineistosta nousseet luokat olivat testausvideo, 

korkkausvideo, elokuva, esittelyvideo, mainos, musiikkivideo ja jäännösluokka.  
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Ikä. Youtuben videoiden perusteella kuitenkin tarkka iän määrittely on mahdotonta, jotenkin 

iän luokittelu perustui karkeaan arvioon, kuten myös Fusaron ym. (2014) ja Kimin ym. (2014) 

tutkimuksissa oli tehty. Arvio perustui henkilökuvaan, jossa huomioitiin kasvot, 

ruumiinrakenne ja ääni. Mikäli jokin näistä ei ollut saatavilla, kirjattiin video ”ei 

määriteltävissä” -luokkaan. Videoissa esiintyvien henkilöiden ikä arvioitiin joko nuoriksi (≤17-

vuotiaat) tai yli 18-vuotiaiksi aikuisiksi. 

Sukupuoli. Tutkimuskirjallisuudessa sukupuolta on selvitetty biologisen ilmentymän 

perusteella, eikä niissä ole otettu huomioon seksuaalisen suuntautumisen näyttäytymistä 

henkilökuvassa. Tällöin luokat ovat olleet: mies, nainen ja ei kumpikaan tai vaikea määritellä 

(Kim ym. 2010).   

Videon kesto. Videon kesto on koodattu sekunneissa (Stellefson ym. 2014; Peak ym. 2010), 

luokitellen ne Peakin ym. (2010) mukaan alle 30 sekuntia kestäviin, 30–59 s, 1–1,59 min, 2–

2,59 min, 3–4,59 min, sekä yli 5 minuuttia kestäviin videoluokkiin.  

Henkilöperspektiivillä pyrittiin selvittämään videoiden sosiaalista tilannetta, ei niinkään 

videossa esiintyvien henkilöiden lukumäärää. Esimerkiksi Fusaro ym. (2014) olivat luokitelleet 

alkiot sen mukaan, esiintyikö niissä ”yksi hlö”, ”kaksi hlö” tai ”useampi hlö”. 

Henkilöperspektiivi menettelyyn päädyttiin aineistolähtöisin perustein. Aineistoon 

perehdyttäessä energiajuomavideoille havaittiin ominaiseksi tavaksi kuvata yksin omaa 

toimintaansa, ns. näkökulmaotos, jossa katsoja voi samaistua kuvauksen kohteena olevaan 

hetkeen ja toimintaan. Toisaalta joissakin aineiston videoissa esiintyi vain yksi henkilö, mutta 

oli selvästi havaittavissa, että joku toinen aktiivinen osapuoli kuvasi häntä. Tämä tunnistettiin 

myös kuvaajan ja videossa esiintyvän henkilön välisestä vuorovaikutuksesta. Tästä syystä 

koettiin tarpeelliseksi erottaa toisistaan itsekuvatut videot ja yhdessä jonkun toisen kanssa tai 

ryhmässä kuvatut videot.  Nämä erotettiin ”itse” ja ”joukossa” -luokkiin. Kolmanteen luokkaan 

”hlö ei määritettävissä” lukeutuivat videot, joissa ei esiintynyt ollenkaan ihmishahmoja, eikä 

aktiivista kuvaajaa. Tällaisia videoita olivat mm. kuvasarjat ja diaesitykset 

energiajuomatuotteista. 
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TAULUKKO 3. Videoaineiston (n=353) luokittelurunko 

Luokka Aihe 
(1) Testausvideo 
(2) Korkkausvideo 
(3) Elokuva (Elokuva/traileri/ animaatio) 
(4) Esittely  
(5) Mainos  
(6) Musiikkivideo 
(7) Jäännösluokka 

Videon sisältötyyppi 

(1) Yksityinen käyttäjä (UGC)  
(2) Kaupallinen 
(3) Muu 

Videon julkaisija 

(1) <17-vuotta 
(2) ≥18-vuotta 
(3) Ei määritettävissä 

Videossa esiintyvien henkilöiden 
arvioitu ikä 

(1) Mies 
(2) Nainen  
(3) Ei määritettävissä 
(4) Mies ja nainen 

Videossa esiintyvien henkilöiden 
sukupuoli 

(1) Yksin 
(2) Yhdessä muiden kanssa 
(3) Ei määritettävissä 

Videossa esiintyvien hlö lukumäärä 

(1) < 30’’ 
(2) 30–59’’ 
(3) 1’– 1,59’’ 
(4) 2’– 2,59’’ 
(5) 3’– 4,59’’ 
(6) > 5’ 

Videon kesto 

 

Luokittelua jatkettiin samassa Excel-taulukossa. Videot luokiteltiin niiden aihepiirin perusteella 

eri luokkiin (Peak ym. 2010; Hussin ym. 2011). Mikäli se vastasi tietyn ryhmän 

luokittelukriteerejä, koodattiin se kyseisen luokan kohdalle taulukkoon numerolla 1. Mikäli 

analyysiyksikkö ei vastannut ko. luokan kriteerejä, koodattiin se numerolla (0). Tällä tavalla 

Excelissä oli helppo laskea erilaisten ominaisuuksien esiintymistä aineistossa. Videoiden 

perustiedot kuten latauspäivämäärä, videon otsikko, näyttökerrat ja kesto kirjattiin ylös 

sellaisenaan keskiarvojen ja vaihteluvälien laskua varten. 
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7.3 Energiajuomavideoiden sisältötyypit ja tekijät 

Sisällön erittelyn tuloksena aineistosta (n=353) nousi esille seitsemän eri sisältötyyppiä: 

testausvideot, korkkausvideot, elokuvalliset videot, esittelyvideot, sekä mainosvideot (taulukko 

4) Edellä esiteltyihin tyyppeihin sopimattomat videot sijoitettiin jäännösluokkaan. Aineiston 

perustiedot on esitelty taulukossa 5.  

Energiajuomavideoiden ilmiön osalta keskeisin videotyypiksi havaittiin testausvideot niiden 

kattaessa jopa 82 % kaikista energiajuomavideotyypeistä (n=353). Muut 

energiajuomavideoiden tyypit jakautuivat tasaisemmin alle 10 prosentin (taulukko 4). 

Testausvideot olivat lisäksi myös näyttökerrallisesti sekä ikäryhmittäin tarkasteltuina selkeästi 

yleisimpiä energiajuomavideoita. Esimerkiksi kaikista aikuisten tekemistä 

energiajuomavideoista (n=131) testausvideoita oli 90 % ja vastaavasti nuorten tekemistä (n=73) 

noin 89 % (taulukko 6).  

TAULUKKO 4. Energiajuomavideoiden sisältötyypit  

Sisältötyyppi n % 
Testausvideot 288 82 
Korkkaus 24 7 
Elokuva 4 1 
Esittely 12 3 
Mainos 6 2 
Musiikki  2 1 
Jäännös 17 5 
Yhteensä 353 100 
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TAULUKKO 5. Videoaineiston (n=353) perustiedot 

 Keskiarvo Vaihteluväli 
Näyttökerrat 4045 17–359325  
Kesto 2:14 0:05–14:59  

 

Testausvideoiden havaittiin olevan myös kaikkina tarkasteluvuosina yleisin ja suosituin 

energiajuomavideoiden tyyppi aikuisten ja nuorten videoissa. Testausvideoiden näyttökerrat 

käsittivät jopa 90 % kaikkien energiajuomavideotyyppien yhteenlasketuista näyttökerroista. 

Aineiston videoiden julkaisujen aikajänne ulottui vuosien 2008–2016 väliselle ajalle, josta 2016 

vuodelle osui vain yksi video tutkimusprosessin ajallisen sijoittumisen takia. Eniten 

energiajuoma-aiheisia videoita julkaistiin vuonna 2011, johon sijoittui myös 34 % koko 

aineiston videoista. Näistä lähestulkoon kaikki (91 %) oli testausvideoita. 

Valtaosa testausvideoista oli kuvattu yksin näkökulmaotoksesta. Tällä tarkoitetaan sellaisia 

videoita, jotka videolla esiintyvä henkilö oli kuvannut omaa toimintaansa ikään kuin 

näkökentästään. Kaikista aikuisia koskevista videoista (n=131) yksin kuvattuja videoita oli 81 

% ja yhdessä muiden kanssa kuvattuja 18 %. Sen sijaan nuorten tekemät videot olivat 

lähestulkoon yhtä usein kuvattu yhdessä muiden kanssa (48 %) kuin yksin (52 %). 

Henkilöperspektiiviltään määrittelemättömät videot käsittivät yhteensä 11 videota.  

Määrittelemättömien jäännösvideoiden lukumäärä jäi verrattain suureksi. Noin 5 % ja kaikista 

videoista jäi ilman tyyppimääritelmää. Yli puolet (53 %) niistä oli kokonaan henkilöttömiä, 

minkä tähden niitä ei ollut mahdollista luokitella annettujen kriteerien mukaisesti. Loput 30 % 

koostui aikuisten ja vajaa viidennes (18 %) nuorten tuottamista videoista, jotka eivät muilta 

osin vastanneet asetettuja kriteerejä. Verrattain suuresta osuudestaan huolimatta 

jäännösvideoiden yhteenlasketut näyttökerrat käsittivät vain alle prosentin kaikista nuorten 

tekemien videoiden näyttökerroista, jonka perusteella niiden tarkempaa erittelyä ei pidetty 

keskeisenä ilmiön tarkastelun kannalta. 
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Energiajuomavideoiden tekijät. Tyypillisimmäksi energiajuomavideossa esiintyväksi 

henkilöksi tunnistettiin aikuinen mieshenkilö. Valtaosassa videoista, noin 60 %, havaittiin 

ainoastaan mieshenkilöitä. Vain murto-osa aineiston energiajuomavideoista oli naisten 

tekemiä, noin puolitoista prosenttia. Kuitenkin videoita, joissa esiintyi sekä mies että nainen, 

oli hiukan enemmän (noin 3 %). On huomattavaa, että 36 % videoista ei voitu ollenkaan 

määritellä henkilöitä, jolloin ne jäivät määrittelemättömiksi jäännökseen (taulukko 6). Kaiken 

kaikkiaan 37 % videoista tunnistettiin aikuisten tekemiksi ja 21 % nuorten tekemiksi. Lopuista 

videoista (42 %) ei ollut tunnistettavissa henkilöä ja siksi ne sijoitettiin jäännösluokkaan. 

TAULUKKO 6. Muodostetut videotyypit ikäluokkien perusteella 

Videotyyppi ja ikä          
  Ikä %, (n)      Total %, (n)  
  Nuoret Aikuiset Ei määrit. 

 

Videotyyppi Testaus 23, (65) 41, (118) 37, (105) 100, (288) 
  Korkkaus 0, (0) 4, (1) 96, (23) 100, (24) 
  Narratiivi 75, (3) 0, (0) 25, (1) 100, (4) 
  Esittely 17, (2) 17, (2) 67, (8) 100, (12) 
  Mainos 0, (0) 84, (5) 1, (17) 100, (6) 
  Musiikki 0, (0) 0, (0) 100, (2)  100, (2) 
  Jäännös 18, (3) 30, (5)  53, (9) 100, (17) 
Total   21, (73) 37, (131) 42, (149) 100, (353) 

 

Aikuisten ja nuorten tekemien videoiden julkaisuajankohdissa havaittiin selkeitä trendejä. 

Aikuisten tekemät energiajuomavideot olivat keskittyneet enemmän tarkasteluajanjakson 

(2008–2016) alkupuolelle, kun taas nuorten tekemät videot yleistyivät tarkastelujatkon 

loppupäässä vuosina 2012–2015.  Suurin osa (18 %) aikuisten videoista oli julkaistu vuonna 

2009, jonka jälkeen niiden osuus kaikista julkaistuista videoista väheni tasaisesti: Vuonna 2011 

aikuisten osuus oli 17 % ja vuonna 2013 vain 15 % kaikista videoista. Suhteelliset erot olivat 

suurimmat tarkasteluajanjakson alkupäässä vuonna 2008, jolloin nuorten tekemiä videoita ei 

havaittu ollenkaan. Tuolloin kaikista videoista puolet (50 %) tunnistettiin aikuisten tekemiksi, 

ja loput 50 % videoista olivat sellaisia, ettei niistä ollut mahdollista selvittää henkilöä.  
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Vuoteen 2015 mennessä julkaistujen energiajuomavideoiden ikäjakauma oli kääntynyt 

päinvastaiseksi. Tällöin julkaistuista videoista 47 % nuorten, 39 % aikuisten ja 14 % iältään 

määrittelemättömien henkilöiden tekemiä. Nuorten videoiden havaittiin yleistyvän 2010–2016 

välisenä aikana. Merkittävä nousu havaittiin vuosien 2011 ja 2012 taitteessa, jolloin nuorten 

videoiden osuus kaikista julkaistuista videoista kasvoi vuoteen 2011 nähden 33 prosentilla. 

Huippu saavutettiin vuosina 2014 ja 2015, jolloin nuoria koskevien videoiden osuudet kaikista 

vuoden aikana ladatuista oli noin 47 % molempina vuosina. 

7.4 Tarina-aineiston muodostaminen litteraation pohjalta 

Syväanalyysin kohteeksi nostettiin sisällön erittelyn tuloksena keskeiseksi havaitut 

energiajuomien testausvideot, ja tarkemmin nuorten tekemät testausvideot (n=73). Aineiston 

rajauksen perusteena oli ensinnäkin nuorten tekemien testausvideoiden julkaisujen runsas 

lisääntyminen nykypäivään edetessä, sekä niiden sisällöllinen merkittävyys terveystieteiden 

näkökulmasta.  

Syväanalyysia varten nuorten energiajuomavideoista haluttiin löytää parhaiten ilmiötä 

kuvaavat videot. Siten ne päätettiin järjestää näyttökertojen perusteella luetteloon. Näin 

aineistosta nostettua esille Youtuben sisäisen hierarkian mukaan suosituimmat videot (Huussin 

ym. 2011; Wen ym. 2015; Sumiala & Tikka 2013, 181). Luettelosta valittiin otokseen 15 

suosituinta videota, jonka ajateltiin olevan litteroinnin kannalta hallittavissa oleva määrä.  

Näin valikoituneen videoaineiston (n=15) syvempi tarkastelu aloitettiin litteroimalla videot 

kirjalliseksi aineistoksi (Heath ym. 2010, 67). Koska videomateriaali mahdollisti verbaalisen 

vuorovaikutuksen lisäksi myös ihmisten käyttäytymisen nonverbaalisen ja visuaalisen aspektin 

tarkastelun (Heath ym. 2010, 9), hyödynnettiin litteroinnissa keskusteluanalyysin kirjallisuutta 

vuorovaikutustilanteiden ja puheen eri sävyjen esiintuomiseksi (liite 2). Videomateriaalista 

kerätty toimintaa koskeva tieto järjestettiin litteraatiorivien alapuolelle, pyrkien 

mahdollisimman havainnolliseen ja tarkkaan esitystapaan videoiden sisällöstä. 

Keskusteluanalyyttiset litterointimerkit on kuvattu liitteessä 2.  
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Luetteloon kerättiin videon keskeiset tapahtumat ja toiminta. Tämän jälkeen videoiden sisältö 

järjestettiin kokonaisuutena janalle, ottaen huomioon kunkin tilanteen tapahtumien kontekstin, 

osallistujien orientaation sekä videon visuaaliset, nonverbaaliset ja verbaaliset ominaisuudet 

(Heath ym. 2010, 84). Käytännössä se tarkoitti, että videossa esiintyvien henkilöiden toiminta 

ja puhe liitettiin janan alle omana toiminnallisena kuvauksenaan koko videon ajalta (kuva 3). 

Tällöin tapahtumat, toiminta ja litteroitu puhe vuorovaikutuksineen voitiin paikantaa ja 

hahmottaa paremmin kokonaisuutena (Heath ym. 2010, 62–84). Mallin ideaa sovellettiin 

käytännön syistä kuitenkin niin, että orientaatio oli litteraatiojohtoinen. Litteroitujen 

puheenvuorojen alle lisättiin Heathin ja kollegojen (2010, 54) esimerkkiä mukaillen 

samanaikaisesti tapahtuva toiminta, mutta eleet ja katseet litteraatiorivien yläpuolelle. 

Päällekkäiset tapahtumat esitettiin allekkain, ja päällekkäiset puheosuudet tarvittaessa 

hakasulkeissa, mikäli se koettiin tarpeelliseksi selkeyden tähden. Kun koko aineisto oli käyty 

läpi, suoritettiin vielä tarkistuslitteraatio.  

 

KUVA 3. Esimerkkinäyte videoaineiston litteroinnista.  

Litteraatiovaiheen jälkeen aineistosta muodostettiin tarinat, jotka perustuivat sekä litteraatioon 

että videoihin. Tällä tarkoitetaan, että autenttisista videomateriaaleista pyrittiin muodostamaan 

mahdollisimman tarkasti tarinat kirjoittamalla videot auki yhtäaikaisesti sekä litteraatiota että 

ruudulla pyörivää videota tarkastellen (kuva 4). Tarinoihin upotetuista vuorosanoista jätettiin 

pois litteraation keskusteluanalyyttiset merkinnät pois, kuten tauot ja painotukset, koska ne 

tekivät tarinoista vaikealukuisia ja sekavia. Sen sijaan vuorosanoissa säilytettiin muu 

autenttisuus, kuten murteelliset ilmaisut ja puhekielisyys. Otsikossa tai videossa esiintyvien 
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henkilöiden nimet sekä käyttäjänimet sensuroitiin antamalla henkilöille uudet nimet. Youtuben 

käyttäjänimien osalta tarinoiden sisällä käytettiin ”Käyttäjänimi” –merkintätapaa. 

 

Kuva 4. Esimerkkinäyte litteraation ja videokuvan perusteella luodusta tarinasta 

7.5 Tyyppitarinan luominen 

Tarinoista (n=15) pyrittiin seuraavaksi selvittämään keskeiset elementit ja sisällölliset vaiheet 

(liite 3). Niiden perusteella luotiin energiajuomien tyyppitarina, jonka tarkoituksena oli 

selkeyttää aineistoa, tuoda esille tarinoiden keskeiset elementit tiiviissä muodossa sekä toimia 

aineistonrajauksen työkaluna sekä analyysin. Tyyppitarinaan verraten aineistosta valikoitui 

tarkempaa narratiivis-diskursiivista syväanalyysia varten mielenkiintoiset ja sisällöllisesti 

rikkaimmat energiajuomatarinat. Nämä olivat Samulin, Kimmon ja Aten tarinat.  

Keskeisiä sisällöllisiä tarinavaiheita eli tarinan tapahtumia lähdettiin tutkimaan 

aineistolähtöisesti jokaisesta 15 tarinasta yksi kerrallaan. Tässä sovellettiin löyhästi Labovin 

(1972) ja Riessmannin (2008) rakenneanalyysin teoriaa, joka Hyvärisen (2006, 4–6) mukaan 

soveltuu erinomaisesti tarinoiden perusrakenteen selvittämiseen. Keskeisiä tarinavaiheita 

aloitettiin tunnistamaan hahmottelemalla reunamarginaaliin Labovin (1995, 1–6) mukaisia 

vakioisia rakenneosia; AB, OR, EV, CA, RE, CODA. Seuraavassa kuvataan 

energiajuomavideoissa tunnistettuja tarinavaiheita. 

Ensimmäinen tarinavaihe on tiivistelmä (AB), joka aloittaa tarinan. Sen avulla kertoja pohjustaa 

tai johdattelee kuulijan tarinaan (Labov 1972; Riessman 2008, 93). Energiajuomatarinoissa 
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tiivistelmäksi tunnistettiin puhujan lausumat, joissa hän esittelee itsensä sekä videon 

tarkoituksen ja aiheen, joka tässä aineistossa oli testaus. Orientaatiossa (OR) esiteltiin tarinan 

keskeiset sisällöt, kuten tapahtumapaikka ja -aika, sekä tarinan tapahtumiin liittyvät henkilöt ja 

heidän toimintansa (Riessman 2008, 84). Orientaatio ja tiivistelmä -vaiheiden nähtiin yhdessä 

muodostavan energiajuomatarinoiden johdantovaiheen.  

Johdantovaiheen jälkeen tunnistettiin alkavan varsinainen energiajuoman testaus, jossa 

arvioitiin energiajuoman makua, hajua, ulkonäköä ja väriä. Testaus tunnistettiin 

rakenneanalyysin teorian perusteella evaluaatioiksi (EV), jotka havaittiin arvioita esittävistä 

lausumista. Näissä tarinan kertoja kommentoi tarinan tapahtumien tarkoitusta tai merkitystä 

(Riessman 2008, 84). Evaluaatiot (EV) tarjosivat syvempää pohdiskelua ja arvottamista 

sisältäviä lausumia (Labov 1972; Riessman 2008, 84), ja olivat siten tärkeitä tarinavaiheita 

narratiivis-diskursiivisen analyysin kannalta. Ne olivat myös energiajuomatarinoiden 

juonenkulun kannalta keskeisiä, sillä ne linkittyivät tarinaa kuljettaviin mutkistaviin 

tapahtumiin (CA) eli siirtymiin.   

Energiajuomatarinat päättyivät Labovin (1995, 1–6) mukailemalla tavalla loppuratkaisuun 

(RE) sekä lopetukseen (coda). Loppuratkaisu tunnistettiin juonellisen kaaren päättymisestä, 

jolloin ei enää tapahtunut arviointia tai mutkistavia tapahtumia (Riessman 2008, 84; Pietikäinen 

& Mäntynen 2009, 111). Kertoja johdatteli kuulijat takaisin nykyhetkeen testaustilanteesta ja 

tiivisti kuulijoille energiajuoman eri osa-alueista annetut arviot eli tarinan keskeiset tapahtumat.  

Näiden tunnistettujen tarinavaiheiden avulla luodun tyyppitarinan keskeiset vaiheet ja niiden 

sisällöt on kuvattu taulukossa 7. Liitteessä 3 on eritelty tyyppitarinan eri vaiheiden esiintyminen 

aineistossa.  
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TAULUKKO 7. Nuorten energiajuomien testausta käsittelevien tarinoiden (n=15) tyyppitarinan pelkistetty ydinrakenne.  

1. ALOITUSVAIHE (AB, OR) 2. ARVIOINTIVAIHE (CA, EV) 3. LOPETUSVAIHE (RE, CODA) 

Tarinat aloitettiin tervehtimällä yleisöä tai 

toivottamalla tervetulleeksi mukaan 

testaushetkeen.  

Esittely-vaiheessa esiteltiin testauksen 

kohteena oleva tuote ja usein myös esiintyjä, 

joka tapahtui käyttämällä anonyymiä 

Youtube-käyttäjänimeä.  

Tuotteesta esiteltiin nimi, sen ostopaikka ja 

saatavuus sekä hinta. Muita käsiteltäviä 

asioita oli testauksen syy ja etikettitiedot.  

Ulkonäköä arvioitiin tuotteen etiketin kuvioiden, värin, brändin, 

sekä tölkin tai pullon muiden ulkoisten ominaisuuksien 

perusteella.  

Väriä arvioitiin pääasiassa kaatamalla juomaa juoma-, olut- tai 

kuohuviinilasiin. Väriä saatettiin kuitenkin arvioida myös 

kaatamalla maahan tai pullon suusta. 

Hajua arvioitiin joko lasin tai pullon suulta haistamalla. Hajua 

arvioitiin vain pidemmissä tarinoissa.  

Maun arviointi esiintyi tarinoissa joko arviointisarjan viimeisenä 

osana tai ainoana arvioitavana osa-alueena. 

Lopputulos-osiossa kerrattiin annetut arviot tai 

tiivistettiin niistä yksi kokonaisarvosana testatulle 

juomatuotteelle. Yhteenveto voitiin esittää joko 

puhutussa tai kirjallisessa muodossa. 

Tube-osiossa esiintyjä viittasi aiempiin ja tuleviin 

julkaisuihinsa Youtubessa. Puheenvuorot liittyivät 

yleisön kiinnostuksen herättämiseen ja heitä 

rohkaistiin seuraamaan esiintyjän videojulkaisuja 

Youtubessa.  

Lopputervehdyksessä katsojat hyvästeltiin ja 

toivotettiin tervetulleeksi ”mukaan” uudelleen 

seuraavan videon pariin.  
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7.6 Syväanalyysi Kimmon, Aten ja Samulin tarinoista 

Tarinoita lähestyttiin sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä, jolloin kukin tarina nähtiin 

ainutlaatuisena vedoksena todellisuudesta. Energiajuomien testaukselle muodostuvia 

merkityksenantoja ja subjektipositioita ryhdyttiin tutkimaan useiden lukukertojen jälkeen 

etsimällä aineistosta erilaisia yksityiskohtia ja vivahteita (Hänninen 2015, 174), eroavaisuuksia 

ja samankaltaisuuksia (Potter & Wetherell 1989, 169). Kielellisen tason tarkastelua tehtiin 

kielenkäytön, sanavalintojen ja tilannekontekstien tasolla, sekä tutkimalla niiden kautta 

syntyviä jännitteitä, käytänteitä, seurauksia sekä sääntöjä ja ehtoja (Pynnönen 2013, 6). 

Tyyppitarinan rakenteen kautta tutkittiin tarinoiden erilaisia rakenteellisia ominaisuuksia. Tässä 

erityishuomio oli eri tarinavaiheiden välisissä siirtymissä eli syy-seuraussuhteiden 

muodostumisessa (Riessmanin 2008, 3–4), sekä niissä esiintyvissä diskursiivisissa keinoissa, 

joilla tarinan juonta vietiin eteenpäin (Pietikäinen & Mäntynen 2006, 110–111). 

Subjektipositioiden tutkimuksen keskiössä oli selvittää, miten pojat sosiaalisina olentoina 

tuottavat vuorovaikutuksessa itsensä, olemisensa ja maailmansa omanlaisessaan 

todellisuudessa (Pynnönen 2013, 4). Analyysissä pyrittiin keskittymään ennen kaikkea siihen 

prosessiin, miten näitä erilaisia toimijaulottuvuuksia määräytyi ja tuotettiin eri tarinavaiheissa 

ja niiden siirtymissä tyyppitarinassa tunnistettujen sisällöllisten tarinarakenteiden kautta 

(taulukko 7). Tärkein kriteeri subjektipositioiden tunnistamisprosessissa oli erilaisten 

näkökulmien käyttö sekä sanasto ja sen käyttökontekstit. Seuraavassa kappaleessa esitellään 

yhteisesti Kimmon, Samulin ja Aten tarinoissa havaittuja diskursseja ja subjektipositioita. 
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8 ENERGIAJUOMAVIDEOISSA RAKENTUNEET DISKURSSIT JA 

SUBJEKTIPOSITIOT 

 

KUVIO 5. Videoissa rakentuneet puhetavat ja niiden kosketuspinnat. 

Testausvideoissa energiajuomia käsiteltiin erilaisista diskursseista eli puhetavoista ja 

näkökulmista käsin (kuvio 5.), jolloin niille myös rakentui tilanteisesti erilaisia merkityksiä. 

Yksi mielenkiintoisimmista puhetavoista, jonka kautta energiajuomia kuvattiin, oli 

päihdediskurssi. Se linkittyi oleellisesti muihin diskursseihin ja subjektipositioihin, joita 

videoissa tunnistettiin. Seuraavissa kappaleissa esitellään narratiivis-diskursiivisen analyysissä 

löydettyjä diskursseja sekä niihin kiinnittyneitä subjektipositioita. 

8.1 Päihdediskurssi  

Tässä energiajuomia käsiteltiin joko alkoholiin tai kannabikseen ja niiden käyttöön viittaavilla 

symbolisilla ja kielellisillä resursseilla. Vaikka päihde- ja laittomuusdiskurssin havaittiinkin 

jakavan samoja aiheita, koettiin tutkimusta tehdessä kuitenkin tarpeelliseksi erottaa ne 

selkeiden näkökulmaerojensa perusteella.  

PÄIHDEDISKURSSI

TUBE-DISKURSSILAITTOMUUS-
DISKURSSI

Tubettajan 
subjektipositio

Kokeneen teinin 
subjektipositio

Kapinallisen 
teinin 
subjektipositio



 

 

 

44 

Poikien energiajuomien testausvideoissa päihdediskurssi toimi pääasiallisena kontekstina 

energiajuoman käsittelyssä ja kuvauksissa. Energiajuomia käsitelty niiden oikeassa 

merkityksessään kofeiinipitoisina virvoitusjuomina, vaan ne assosioitiin päihteisiin suorien 

päihteiden käyttöön liittyvien sanallisten viittauksien, eleiden ja toiminnan sekä näiden 

kokonaisuudesta syntyvien päihdemerkitysten kautta.  

Päihdediskurssissa energiajuomasta puhuttiin käsitteillä, jotka normatiivisesti yhdistetään 

länsimaalaisessa kulttuurissa päihteiden käyttöön. Näitä päihdeviittauksia olivat esimerkiksi 

kannabis, siideri, rastafa, sammuminen, blaze it 420 ja krapula. Esimerkiksi Kannabis-

energiajuomaa koskevassa videossa energiajuomasta puhuttiin selkeästi kannabishuumeen 

kontekstissa, joka ilmeni energiajuoman vaikutusta kuvatessa sekä tuotteen arvioinnissa. 

Juomaa ei arvioitu suhteessa energiajuomiin ja niiden ominaisuuksiin, kannabiksen väriin, 

hajuun ja makuun. Lisäksi videossa viitattiin 420 blaze it -fraasiin, joka on lainaus sosiaalisessa 

mediassa leviävästä kannabiksen käyttöön liittyvästä kuvameemistä (Urban Dictionary 2018). 

Tässä 420 tyypilliseen kannabiksen käyttöaikaan 4:20 ja blaze it viittaa kannabissavukkeen 

sytyttämiseen ja (Urban Dictionary 2018).  

”Väri?... Muuten olis yks kautta viis kun näyttää kuselta, mut 
jos aja- ajatellaan siiderin väristä - kun siiderikin näyttää 
tältä -  niin... Neljä kautta viis” (Samuli) 

Päihteisiin viitattiin myös symbolisesti. Esimerkiksi tapa, jolla Samulin videossa käsiteltiin 

energiajuomaa, mukaili johdonmukaisesti viininmaistelusta tuttuja käytäntöjä. Energiajuomaa 

maisteltiin kuohuviinilasista ja pulloa esiteltiin kaksin käsin pitelemällä kaulasta ja pohjasta 

niin, että etiketti näkyi ylös päin kameralle. Energiajuoman testaushetki assosioitui 

viininmaisteluun myös puhujan elekielen kautta, joka ilmeni arviointikontekstissa pitkän 

haistamisen omaisina leuan kohotuksina ja silmien ummistamisena. Puheen tasolla se 

näyttäytyi aikuismaisen kielenkäytön ja erilaisten vahvikesanojen käyttönä.  

Kimmon videossa päihdesymboliikka rakentui kannabiksen käyttökulttuuriin viittaavien syy-

seurausketjujen kokonaisuudesta. Kannabis-energiajuomaa maistavan Kimmon esitettiin 

päätyvän leijailemaan pilviin maistettuaan juomaa ja sen jälkeen heräävän yllättäen jääkaapin 
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hyllyltä. Energiajuoman vaikutusta kuvaavassa tapahtumaketjussa hyödynnettiin voimakkaasti 

erilaisia vaikutelmia elekielen, toiminnan ja kontekstin avulla. Pilvissä leijailun vaikutelmaa 

loivat taustalla soiva reggaemusiikki ja Kimmon asemointi vasten pilvistä sinitaivasta. 

Kohtauksessa Kimmo heiluttelee käsiään sivuilla ikään leijuisi ja hänen puheensa oli hidastettu 

niin, ettei siitä saanut selvää. Toisaalta seuraavassa kohtauksessa musiikki lakkaa ja Kimmo 

herää jääkaapista pelokas ilme kasvoillaan. Koko videon tarkastelutasolla nämä 

tapahtumaketjut voidaan tunnistaa symbolisoivan kannabiksen käyttöön liittyviä niin sanottuja 

nousu- ja laskuvaiheita.  

Aten videossa energiajuomaan kuvailtiin päihdediskurssissa arvaamattomaksi ja tehokkaaksi 

juomaksi alkoholin liikakäyttöön liittyvien resurssien kautta. Näitä vaikutelmia luotiin 

esittämällä energiajuoman käytölle vakavia alkoholin käyttöön liittyviä seurauksia kuten 

krapula ja sammuminen.  

”Että, kyllä tä-tämmösellä höröllä hön yönkin 
valavois…Pitää nyt vaan varoa, kun mä otin kokonaiset kaks 
höröä että... Toivottavasti mä en nyt sammu vaan tämmösestä, 
että sitte huomenna ei pitäis, tai huomenna ei vois sitte oikee 
mennä krapulasa kouluun...” (Atte) 

 
Toisaalta energiajuoman vaikutuksia kuvattiin myös olotilan muutoksena: vireystilan ja 

fyysisen suorituskyvyn lisääntymisenä sekä ”sisäisen hirviön heräämisenä”. Tällä Atte viittasi 

tuotteen nimeen, joka luki etiketissä (Monster Energy Drink).  

”Tää on... Kyllähän, kyllähän tämä kuitenkin on tämmönen 
ihan hyvä... Runescape-pelaus... juoma, että... Tästä saa aika 
paljon energiaa. Mä varmaan pystyn nyt juoksemaan aika 
paljonkin” (Atte) 

”No joo vähän, vähän tuo sisäinen… Hirviö pääsee... Nyt 
tässä esille, kun juo tätä mut ei tää niin, kauheen hyvää 
kuitenkaan oo, oo et, a-aika vahvaa… Että ihan osuvaa. 
Vähän turhan liian kallista” (Atte) 

Samulin videossa olotilan muutosta kuvattiin maistamisen jälkeen heränneenä tunteena, joka 

liittyi videopelien pelaamiseen, ”lanitus fiilikseen”.  
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”Helveti semmone tieks... Maukas jälkimaku tässä... Kerta 
kaikkiaan niinku et… Sillee.... Tää fiilis nytte… Lanitus fiilis 
vielä sellanne nii...” (Samuli) 

Päihdediskurssissa annetut merkitykset energiajuomille olivat osittain yhteydessä 

energiajuomatuotteen tuotteen etiketin kuvitukseen, nimeen tai markkinoituihin 

ominaisuuksiin, kuten Aten videossa tehtiin. Myös Kimmo arvioi ja vertasi Kannabis-nimisen 

energiajuoman makua, hajua ja väriä kannabishuumeeen vastaaviin ominaisuuksiin. Poikkeava 

oli Samulin video, jonka kohteena olevan energiajuoman etiketissä ei ollut muuta kuvitusta 

kuin energiajuoman nimi. Tästä huolimatta energiajuoma rinnastettiin alkoholijuomaan 

esimerkiksi vertaamalla sitä siideriin ja nauttimalla sitä kuohuviinilasista. 

8.2 Laittomuusdiskurssi 

Yhdessä päihdediskurssin kanssa energiajuomien käytöstä luotiin kuvaa myös kiellettynä 

toimintana. Tätä nimitettiin laittomuusdiskurssiksi. Se rakentui viittauksilla energiajuomiin 

päihdesanastolla, symboloimalla energiajuomien käytön yhteydessä päihtymistä erilaisilla 

teoilla ja toiminnalla, sekä esittämällä virkavallalla tai muilla nuoriin vaikuttavilla 

auktoriteeteilla olevan mielenkiintoa testaustilannetta kohtaan. Olennainen tekijä 

laittomuusvaikutelmien syntymisessä oli videoissa esiintyvien poikien nuori ikä, jota 

korostettiin asemoitumalla joko kokeneen teinin tai kapinallisen teinin subjektipositioihin 

(kappale 7.4).  

Laittomuusdiskurssiin nojauduttiin videoissa ennen kaikkea tilanteissa, joissa käsiteltiin 

energiajuoman hankintaa tai juomisen aiheuttamia seurauksia. Esimerkiksi Aten videossa 

juoman seurauksia käsitelleessä tilanteessa korostettiin Aten koululaisuutta sekä asemoitiin 

opettajat ja koulu auktoriteettiasemaan, joilta hänen piti piilotella energiajuoman juomistaan. 

Laittomuusdiskurssi muodostui kielellisin ja symbolisin teoin rakennetun päihdepuheen ja 

videolla esiintyvän henkilön nuoren iän synnyttämän ristiriidan kautta. Oivallisena esimerkkinä 

tästä ristiriidasta voidaan pitää kohtausta Samulin videossa, jossa selkeästi alaikäiseksi 

tunnistettava henkilö joi energiajuomaa kuohuviinilasista ja huljutteli sitä 

viininmaistelukäytänteiden mukaisesti lasin toiselta kaarelta toiselle. Samassa yhteydessä 
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kuvailtiin juoman väriä vertaamalla sitä esimerkiksi siideriin. Voimakkaat ja 

asiaankuulumattomat kuvaukset toimivat videossa huomion herättäjinä ja sitä kautta myös 

yleisöön vaikuttamisen keinona.  

Kimmon videossa laittomuusdiskurssi ilmeni kannabisviittausten kautta, sillä energiajuomaa 

käsiteltiin videossa johdonmukaisesti huumaavana juomana. Päihteen ja nuoren välisen 

ristiriidan luomaa kielletyn vaikutelmaa tehostettiin viittauksilla poliisiin, blaze it -käsitteeseen 

sekä Amsterdamin poikkeukselliseen päihdepolitiikkaan väittäessään juoman olevan ”suoraan 

Amsterdamista”.  

Laittomuuden vaikutelmia luotiin myös kuvaamalla juoman hankintaa vaikeaksi, sekä 

käytättämällä laittomuuteen liittyvää sanastoa, kuten kiinnijääminen ja poliisi. Esimerkiksi 

Aten videossa ikärajoihin viitattiin suoraan esittelyvaiheessa, jossa Atte paljastaa huijanneensa 

aikuisen henkilön ostamaan kyseessä olevan energiajuoman hänelle. Näin kiellettyyttä ja 

laittomuutta tuotettiin myös salaisuuden vaikutelmien kautta.  Katsojien annettiin myös 

ymmärtää, että Atte olisi aiemmin jäänyt kiinni energiajuomien käytöstä.  

Toivottavasti mä en nyt sammu vaan tämmösestä että sitte 
huomenna ei pitäis, tai huomenna ei vois sitte oikee mennä 
krapulasa kouluun. Sitte mä jäisin kiinni varmaan, että mä oon 
taas juonu tämmösiä mutta… (Atte) 

 

8.3 Tube-diskurssi  

Youtuben käyttökulttuuri oli vahvasti läsnä energiajuomien testausvideoissa käsitteiden ja 

käytänteiden tasolla. Siihen tukeuduttiin erityisesti videoiden aloitus- ja lopetusvaiheissa, joissa 

pyrittiin luomaan kontakti ja vaikuttamaan yleisöön ja joissa toimittiin vahvasti Youtuben 

toimintakontekstissa. Näitä puheen ja toiminnan tasolla ilmeneviä tekoja yhdistivät erilaiset 

sosiaalisen median ja Youtuben ulottuvuudet, toimintamallit ja käsitteet, jonka vuoksi sitä 

päätettiin nimittää yhteisesti tube-diskurssiksi. 
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Tube-diskurssi yhdisti poikien videot osaksi laajempaa Youtuben energiajuomien 

testausvideoiden yhteisöä ja ilmiöitä. Sen kontekstissa pojat toimivat aikansa ja yhteisönsä 

aktiivisina Youtube-toimijoina, eli tubettajina. Tube-diskurssi tunnistettiin intertekstuaalisista 

viittauksista, jotka olivat ymmärrettäviä vain Youtuben kontekstissa tai siellä olevan 

energiajuomien testausilmiön sisällä. Tämänkaltaisia viittauksia olivat energiajuoman arviointi 

suhteessa yhteisön normatiivisiksi muodostuneisiin makumieltymyksiin ja niiden kuvauksiin, 

sekä suosittuihin ja ei-suosittuihin tuotteisiin. Energiajuomia esimerkiksi arvioitiin suhteessa 

ES-halpatuotemerkkiseen sekä kalliiksi profiloituneeseen Red Bull -merkkiseen 

energiajuomaan, joille oli rakentunut yhteisön sisällä kiinteät merkitykset. Lisäksi videoissa 

viitattiin myös muihin Youtuben energiajuomien testaajiin ja heidän antamiin arvioihin. 

Havainnoit yhteisistä normeista ja toimintakulttuurista perustelevat energiajuomien 

testausvideoiden ilmiön järjestyneisyyttä ja vakiintunutta asemaa yhtenä Youtuben 

videoyhteisönä.  

Tube-diskurssi näyttäytyi ennen kaikkea puheena meistä siitä huolimatta, että testausvideoissa 

esiinnyttiinkin pääsääntöisesti yksin. Tube-diskurssissa puhui yhteisön ääni, ja siinä käytettiin 

vahvasti yhteisestä toiminnasta ja jaetuista testauskokemuksesta kertovia kielellisiä ilmaisuja. 

Yleisölle puhuttiin ja heitä huomioitiin kuin he olisivat fyysisesti läsnä testaamassa 

energiajuomaa. Tämä yleisöorientoituneisuus tunnistettiin yleisön huomioimisesta, joka 

kielenkäytön tasolla näyttäytyi toimintaan kehottavien me-muotoisten lauseiden käyttämisenä. 

Me-muotoista puhetta esiintyi lausumissa kuten: ”meillä on täällä lasi” ja ”ei huolehdita 

siitä”. Sitä käytettiin erityisesti arvioinnin eri osa-alueissa siirtymisessä ja muussa toiminnan 

selostamisessa, kuten testin aloittamisessa ja juoman avaamisessa. Kaikille videoille yhteisesti 

sitä käytettiin nimenomaan juomisen ajoittamisessa, esimerkiksi: ”otetaas vielä”.  

Ja tota. Lähetäämpä hiuka testaamaan! (Samuli) 

 
Tämän lisäksi jaettua hetkeä ja yhteisöllisyyttä rakennettiin livesimuloinnilla, eli teoilla, jotka 

loivat kuvaa testauskokemuksen ja -tilanteen ensikertaisuudesta. Näitä vaikutelmia luotiin 

perustelemalla testausta juoman uutuudella ja henkilökohtaisella testaamattomuudella, 



 

 

 

49 

kuvailemalla tarkasti juoman herättämiä eri aistimuksia sekä konkreettisesti kuvaamalla 

testaushetki alusta loppuun vaihevaiheelta niin, ettei katsojalta jää mitään näkemättä.  

8.4 Energiajuomien testausvideoissa rakentuneet subjektipositiot 

Poikien energiajuomien testausvideoissa muodostuneet subjektipositiot tarjosivat 

mahdollisuuksia vaikuttaa yleisöön. Videoissa asemoiduttiin Youtuben käyttökontekstiin 

sitoutuneeseen tubettajan subjektipositioon sekä kokeneen teinin ja kapinallisen teinin 

subjektipositioihin. Seuraavassa käsitellään tarkemmin kunkin subjektiposition käyttöä ja 

ilmenemistä Kimmon, Samulin ja Aten energiajuomien testausvideoissa. 

8.4.1 Kokenut teini 

Päihdediskurssiin nivoutuivat oleellisesti kokeneisuuden subjektipositiot, joita videoissa ei 

kuitenkaan rakennettu suhteessa energiajuomien kokeiluun, vaan monitulkintaisemmin iän ja 

erilaisten päihteiden tuttuuteen viittaavilla selonteoilla. Nämä kokeneisuuteen ja ikään 

kulminoituvat subjektipositiot saivat arvonsa ikärajoitusten kautta laittomuus- ja 

päihdediskursseissa. Ne muodostuivat keskeisimmiksi asemiksi, joita energiajuomien 

testausvideoissa tarjoutui. Kokeneisuuden rakentuminen liittyi oman ikäposition 

esilletuomiseen päihdepuheen yhdessä ja ennen kaikkea kontrastina yleisöön.  

Kokeneisuuden subjektipositioihin asemoiduttiin Kimmon ja Samulin videoissa erityisesti 

yleisösuhteen kautta, joka esiintyi päihteitä koskevan puheen yhteydessä. Käytännössä se 

tarkoitti tilanteita, joissa pojat selkeästi alaikäiseksi tunnistettavina henkilöinä loivat 

puheessaan tietynlaista kuvaa omasta päihteitä koskevasta tietämyksestään tai 

kokeneisuudestaan suhteessa yleisöön. Näissä lausumissa yleisösuhdetta luotiin viittaamalla 

suoraan yleisöön esimerkiksi käsitteellä lapset ja samalla epäsuorasti korottamalla omaa 

tietämystään päihteistä.  

Älkää lapset käyttäkö huumeita, kannabis... (Kimmo) 
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Okei tää ei oo vihreetä, oo, tää on ihan… Saman väristä kon 
tavallinen… Ja huom tän pitäis olla Kannabis-energiajuoma. 
(Kimmo) 

Tää ei haise kannabikselta. Ei, ei sillä että mä tietäisin, wou 
wou wou wou!  Tulee poliisit ovelle. (Kimmo) 

Esimerkiksi Kimmon kokeneisuus rakentui erityisesti selonteoissa, jossa hän ensin viittasi 

yleisöön puhuttelemalla heitä lapsina ja luomalla itsestään mielikuvaa kannabista kokeilleena 

nuorena. Samulin videossa puolestaan kokeneisuuden vaikutelmat muodostuivat laajemmasta 

eleiden, toiminnan ja sanavalintojen kokonaisuudesta.  

Helveti semmone tieks... Maukas jälkimaku tässä...Kerta 
kaikkiaan niinku et… (Samuli) 

Päihdeviittausten liittäminen energiajuomiin saattaa kiinnostaa nuorempaa yleisöä, joille 

energiajuomat eivät ole tuttuja, tai joille päihteet eivät ole sallittuja. Sen sijaan aikuisille 

alkoholiliitännäisyyksiin ja erilaisten vahvikesanojen käyttöön nojaava retoriikka saa aikaan 

vain koomisia piirteitä. Tämänlainen karnevalisointi ja leikittely energiajuoman mahdollisilla 

päihdyttävillä seurauksilla voi viitata videoiden oletetun kohdeyleisön koostuvan vertaisista 

nuorista. Siten päihteitä ja niiden käyttöä käsittelevä puhe energiajuomien testausvideoissa 

näyttäytyi eräänlaisena argumentoinnin keinona vakuuttaa yleisö. 

8.4.2 Kapinallinen teini 

Kapinnallisen teinin subjektipositio kiinnittyi laittomuusdiskurssiin, ja sitä käytettiin 

ainoastaan Aten videossa. Kapinallisen teinin subjektipositio muodostui suhteessa kokeneen 

teinin subjektipositioon, sillä siinä asemoiduttiin selkeästi alaikäiseksi viittaamalla puheessa 

erilaisiin auktoriteetteihin ja asemoitumalla koululaiseksi. Kapinallisen teinin subjektipositio 

tunnistettiin siten nuoruuden korostamisen ja kiellosta piittaamattomuuden ja uhkarohkeuden 

vaikutelmista.  
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Kapinallisen teinin subjektipositiossa energiajuomasta puhuttiin päihteiden käyttöön liittyvien 

resurssien kautta ja luotiin niiden käytöstä kuvaa kiellettynä toimintana, jota rikottiin 

uhmakkaasti. Energiajuomaa kuvattiin ennen kaikkea tehokkaana ja vaikuttavana juomana, 

jonka ostoon olisi oikeutettu ainoastaan täysi-ikäinen henkilö.  

Ja tota, tämähän on tosiaan tämmöstä aika... Tehokasta 
energiajuomaa... Niin tota sain mun... Kakskytä... Yks 
vuotiaan serkun ostamaan tän mulle... Kusettamalla sitä 
vähäsen, mutta joo. Ei puhuta siitä sen enempää, se ei saa nyt 
tota nähä mua tässä tai mä oon vähän ongelmissa mutta joo. 
(Atte) 

 

Kapinallisuus muodostui esitetyistä vaaroista ja ikärajoista piittaamattomuudesta. 

Testitilannetta kuvattiin vaaralliseksi, salaiseksi ja kielletyksi, ja sitä vahvistettiin kontrollin 

menettämiseen, krapulaan joutumiseen sekä kiinnijäämisen pelkoon viittaavilla lausumilla.  

Pitää nyt vaan varoa kun mä otin kokonaiset kakshöröä että... 
Toivottavasti mä en nyt sammu vaan tämmösestä että sitte 
huomenna ei pitäis, tai huomenna ei vois sitte oikee mennä 
krapulasa kouluun. Sitte mä jäisin kiinni varmaan, että mä oon 
taas juonu tämmösiä mutta…Mutta ei, ei huolehdita siitä 
otetaa vielä. (Atte) 

Lisäksi auktoriteettien nimeäminen ja niiden vaikutusvallan tunnustaminen loi vaikutelmia 

perinteistä kapinallisuudesta. Auktoriteetteina esitettiin täysi-ikäinen henkilö sekä koulun 

henkilökunta. Koulu asetettiin valvovaan asemaan, jolla oli Aten toimintaan vaikutus. Toisaalta 

alaikäisyyden tai nuoruuden voitiin nähdä rakentuvan myös yleisösuhteen kautta. Jakamalla 

yleisölle salaisuuksia ja korostamalla puheessa nuorta ikäänsä voitiin luoda vertaisuuden 

mielikuvaa, joka rinnastaisi Aten olettamaansa kohdeyleisöön.  
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8.4.3 Tubettaja 

Tubettajan subjektipositio linkittyi kiinteästi tube-diskurssiin. Se tarjosi mahdollisuuden 

vaikuttaa yleisöön ja siitä käsin käsiteltiin Youtuben käyttökontekstiin liittyviä 

asiakokonaisuuksia, kuten videoiden julkaisua, tykkäyksiä sekä tulevia videoita. Tubettajan 

subjektipositiossa esiintyjä viittasi itseensä kolmannessa persoonassa Youtuben 

käyttäjänimellä. Näin paitsi suojattiin oma henkilöllisyys myös oltiin yhteydessä laajempaan 

verkkokulttuurin kontekstiin, jossa on tyypillistä toimia anonyyminä. Anonymiteetin avulla on 

mahdollista luoda tehokkaasti haluamanlaistaan identiteettiä, jonka suojassa voi vapaammin 

toteuttaa itseään. 

Tubettajan subjektiposition käyttö liittyi kiinteästi tilanteisiin, joissa puhuteltiin suoraan 

yleisöä. Näitä olivat energiajuomien testauksen johdanto- ja lopetusvaiheet. Johdantovaiheessa 

katsojia tervehdittiin ja toivotettiin tervetulleiksi mukaan videon katseluun ja testaushetkeen. 

Lopetusvaiheessa puolestaan mainostettiin yleisölle tulevia videoita, kiitettiin heitä videon 

katsomisesta ja houkuteltiin ns. mukaan myös seuraavalla kerralla.  

Tubettajan subjektiposition kiinnittyminen tilanteisiin, joissa oltiin yhteydessä katsojiin, kertoo 

sen yleisöorientoituneisuudesta. Tässä subjektipositiossa kielenkäyttö ja puhetyyli erosivat 

selkeästi esiintyjän ikäluokalle tyypillisistä tavoista mutta myös muiden tämän tutkimuksen 

subjektipositioiden puhetavoista. Tubettajan subjektipositiota luonnehti ennen kaikkea yleisön 

puhuttelu, kohtelias ja kirjakielisiä ilmauksia sisältävä kielenkäyttö sekä positiivissävytteinen 

ja mukaansatempaava esiintyminen. Sen asiatyylisyys ja juontava puhetyyli loivat tehokkaasti 

kontrastia muihin tilanteisiin, joka tehostaa sen vaikutusta yleisöön.  
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9 POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä nuorten energiajuomien käytön ympärille 

muodostuneesta verkkoilmiöstä tutkimalla Youtube-videoissa rakentuvia merkityksiä ja 

subjektipositioita. Narratiivis-diskursiivisella analyysilla saatujen tulosten mukaan 

energiajuomien käyttöä koskevissa videoissa puhuttiin merkitysvälitteisesti enemmin 

päihteiden kuin energiajuomien käytöstä. Lisäksi tuotemarkkinoinnilla havaittiin olevan 

keskeinen rooli sekä energiajuomille annettujen merkitysten rakentumisessa että videoiden 

aihesisältöjen määrittäjänä. Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia 

aikaisempien tutkimusten valossa.  

Energiajuomien rinnastaminen päihteisiin. Nuorten energiajuomien käytöllä on todettu Useissa 

pitkittäis- ja poikittaistutkimuksissa yhteyksiä päihteiden käyttöön (Zucconi ym. 2013; Azagba 

ym. 2014; Emond ym. 2014; Flotta ym. 2014; Miyake & Marmorstein 2015; Choi ym. 2016). 

Myös energiajuomien testausvideoissa havaittiin esiintyvän runsaasti alkoholiin ja 

päihtymiseen liittyviä viittauksia, jotka tukevat aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja 

energiajuomien päihdeliitännäisyyksistä.  

Energiajuomat eivät sisällä alkoholia, eikä niiden myynnille ole Suomessa asetettu ikärajaa 

(Seifert ym. 2011; Zucconi ym. 2013). Tästä huolimatta energiajuomien testausvideoissa 

energiajuomia assosioituivat puheen kontekstuaalisten tekijöiden kautta päihteisiin, kuten 

alkoholiin ja kannabikseen. Näitä päihdevaikutelmia muodostui viittauksissa alkoholin ja 

kannabiksen käyttöön liittyviin käsitteisiin, mutta myös laajemmin symbolisesti puheen ja 

toiminnan kontekstuaalisten tekijöiden kautta esimerkiksi kuvaamalla päihtymistä pilvissä 

leijailuna. 

Energiajuomien testausvideoissa energiajuomilla kuvattiin olevan vaikutus olotilaan, jota 

käsiteltiin muutoksina vireystilassa, mielialassa sekä fyysisessä suorituskyvyssä. Vaikutusta 

kuvattiin pääasiassa kuitenkin päihde- ja laittomuusdiskursseissa eikä niille kuuluvissa kofeiini- 

tai virvoitusjuomadiskursseissa. Esimerkiksi videossa, jossa viitattiin vireystilan 

lisääntymiseen, vaikutus yhdistettiin kuitenkin sammumiseen ja krapulaan päätymiseen. 
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Videoissa ei myöskään käsitelty niiden käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja, kuten uniongelmia, 

väsymystä, huonovointisuutta (Seifert ym. 2011; Huhtinen & Rimpelä 2013; Costa ym. 2014) 

tai ylivilkkausoireita (Costa ym. 2014; Schwartz ym. 2015). 

Nuorten energiajuomien käytössä on havaittu erilaisia funktionaalisia syytekijöitä, jotka ovat 

riippumattomia väsymyksen tunteesta tai energian puutteesta. Näitä ovat vaikutushakuisuus 

(Bunting ym. 2013; Nowak ym. 2015), jolla tarkoitetaan energinen tunne- tai olotilan 

saavuttamiseen pyrkivää käyttöä (Bunting ym. 2013; Nowak ym. 2015) sekä 

kokemushakuisuus (Azagba ym. 2014; Emond ym. 2014), jolloin käyttöä motivoivat jännitys, 

vaarantuntu ja kokemuksellisuus (O’Brien ym. 2013; Azagba ym. 2014; Emond ym. 2014). 

Vastaavia merkityksiä esiintyi myös poikien energiajuomien testausvideoissa. Nämä havainnot 

päihteiden, vaarallisuuden ja laittomuuden vaikutelmien liittämisestä energiajuomien käyttöön 

tukevat edellä esiteltyjä tutkimuksia, joissa kokemushakuisuuden on todettu selittävän nuorten 

energiajuomien käyttöä.  

Koska kokemushakuisuuden tiedetään olevan yhteydessä nuorten päihteiden käyttöön 

(Yanovitzky 2005; 2006), on jatkossa tutkimus kokemushakuisuuden mahdollisesta 

merkityksestä energiajuomien ja päihteiden välisen yhteyden välittävänä tekijänä on tarpeen. 

Energiajuomadiskurssin puuttuminen nuorten tekemissä energiajuomien testausvideoissa ja sen 

sijaan energiajuoman vaikutuksen kuvaukseen linkittyvä päihdediskurssin voimakas läsnäolo 

perustelevat tarvetta kokemushakuisuuden tutkimiseen päihteiden ja energiajuomien yhteyttä 

välittävänä tekijänä.  

Energiajuomat ja sosiaalinen identiteetti. Nuorten energiajuomien käytöllä näyttäisi olevan 

myös erilaisiin sosiaalisiin tekijöihin liittyviä tarkoitusperiä. Käytön on esimerkiksi todettu 

olevan voimakkaasti vertaisvaikutusten vahvistamaa sosiaalista toimintaa (Zucconi ym. 2013; 

Costa ym. 2014; Flotta ym. 2014), joka voi toimia keinona hallita vertaisten ryhmäpainetta ja 

kuulua joukkoon (Costa m. 2014). Vastaavasti myös nuorten päihteiden käyttöön tiedetään 

liittyvän sosiaalisen hyväksynnän hakeminen (Aalto-Setälä ym. 2003; Maunu & Simonen 

2010) sekä pyrkimys luoda itsestään pätevä kuva muiden vertaisten silmissä (Jaatinen 2000). 
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Energiajuomilla näyttäisikin olevan merkitys nuorten sosiaalisen identiteetin rakentamisessa 

(Costan ym. 2014). Nuorten on todettu tunnistavan energiajuomiin liittyvän sellaisia 

imagotekijöitä, jotka koetaan vertaisten keskuudessa hyväksytyiksi ja houkutteleviksi (Costa 

ym. 2014). Tämän tutkimuksen aineistossa nuorten energiajuomiin liittämä positiivinen 

statusvaikutus näyttäisi linkittyvän energiajuomien päihdeliitännäisyyksiin. Energiajuomien 

testausvideoissa pojille rakentui subjektipositioita riippuen siitä, miten he puhuivat päihteistä. 

Kummassakin sekä kokeneen teinin että kapinallisen teinin subjektipositiossa muodostui 

erilaisten kontekstuaalisten vaikutelmien kautta mielikuva nuoresta, joka uskaltaisi kokeilla tai 

joka olisi käyttänyt päihteitä kielloista huolimatta. 

Lisäksi energiajuomien käytön merkitys poikien identiteettityössä voi liittyä niiden käyttöön 

miellettyihin maskuliinisiin vaikutelmiin, sillä energiajuomat eivät tutkimusten mukaan 

näyttäydy sukupuolineutraaleina juomina (Miller 2008b; Bunting ym. 2013). Millerin (2008b) 

mukaan energiajuomien käyttöön liittyy maskuliininen, urheilullinen ja riskialttiiseen 

käyttäytymiseen liittyvä identiteetti, joka saattaa osittain selittää myös energiajuomien käytön 

suosiota poikien keskuudessa (Miller 2008b; Reissig 2009). Päihdevaikutelmia hyödyntäneissä 

kokeneen ja kapinallisen teinin subjektipositioissa pojille tarjoutui mahdollisuus liittää 

päihteiden ja maskuliinisuuden vaikutelmien kautta itseensä vaikutelmia uhkarohkeasta, 

päihteitä käyttävästä ja kielloista piittaamattomasta nuoresta, joka on vertaisten silmissä 

hyväksyttävä.  

Päihdesisällöt retorisina keinoina. Videoissa energiajuomista luotiin kuvaa puheen 

kontekstuaalisten tekijöiden avulla nuorilta kiellettyinä päihteinä esimerkiksi viittaamalla 

päihdekäsitteisiin, ikärajoihin, poliisiin ja kiinnijäämiseen. Päihdepuheen yhdistäminen 

rinnastaminen energiajuomien käyttökontekstiin sai aikaan koomisia piirteitä, joka tunnistettiin 

tässä tutkimuksessa keinona karnevalisoida energiajuomien käyttöä.  Karnevalisointi on yksi 

komiikkaan perustuva retorinen keino (Ikonen 2009), jonka perusteella päihdediskurssin 

käyttäminen energiajuomien testausvideoissa tulkittiin ennen kaikkea keinoksi vaikuttaa 

yleisöön.  
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Päihteet näyttäytyivät videoissa myös muulla tapaa vaikuttamisen keinona. Päihteisiin liittyvää 

retoriikkaa hyödynnettiin sekä kokeneen teinin että kapinallisen teinin subjektipositiossa, joissa 

siihen liittyi keskeisesti laittomuuden ja kiellettyyden vaikutelmien käyttäminen. Erityisesti 

kapinallisen teinin subjektipositiossa päihdepuhe toimi keinona kapinoida alaikäisyyttä 

koskevia kieltoja vastaan. Näissä puheenvuoroissa rakentui vahvasti identiteetti kielloista 

piittaamattomana ja uhkarohkeana teininä.  

Se miksi kielletyn viehättävyydellä ja päihteisiin liittyvillä aiheilla on retorista voimaa nuorten 

keskuudessa voivat selittää monenlaiset nuoruuden ikävaiheeseen kuuluvat tekijät. Esimerkiksi 

Mäkelän ja Taivalmäen (2006) mukaan nuoruudessa kiellettyihin päihteisiin liittyy 

omanlaisensa moraalitaistelu, jota he nimittävät tutkimuksessaan alaikäisyyden dilemmaksi. 

Tässä nuori kokee päihteet kiinnostavina, kuitenkin tietäen, että niiden käyttö alaikäisenä on 

väärin (Mäkelä & Taivalmäki 2006). Myös Azagba ym. (2014) pohtivat tutkimuksessaan 

energiajuomien käytön mahdollisesti liittyvän nuoruuden ikävaiheeseen.  

Näiden perusteella nuoruuteen liittyvät kasvutehtävät voivat osittain selittää poikien tekemien 

energiajuomavideoiden päihdeliitännäisyyksiä sekä niiden käyttöä vertaisten kiinnostuksen 

herättämiseksi videoita kohtaan. Kuitenkin juuri nämä päihdevaikutelmat ovat monella tapaa 

haastavia nuorten terveyden edistämisen näkökulmasta nuorten energiajuomien ja päihteiden 

käyttöön liittyvien voimakkaiden vertaisvaikutusten tähden (Costa ym. 2014).  

Energiajuomien käyttö on poikien juttu. Energiajuomien käyttöä selvittäneiden tutkimusten 

kesken vallitsee selvä yksimielisyys siitä, että kaikissa ikäryhmissä miehet käyttävät naisia 

enemmän ja useammin energiajuomia (Huhtinen & Rimpelä 2013; Seifert ym. 2011; Zucconi 

ym. 2013; Azagba ym. 2014; Emond ym. 2014; Flotta ym. 2014; Kumar ym. 2014; Schwartz 

ym. 2015; Nowak ym. 2015). Vastaava trendi näyttäytyi myös Youtuben 

energiajuomavideoissa. Kaikista aineiston (n=353) videoista naisia esiintyi vain neljässä 

videossa ja nuorten tekemien energiajuomien testausvideoiden luokassa (n=65) niitä ei 

esiintynyt ollenkaan. Kuitenkin kotimaisessa nuorten mediankäyttöä selvittäneessä 

tutkimuksessa myös Youtuben käytön havaittiin olevan yleisempää poikien kuin tyttöjen 
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keskuudessa (Aarnio & Multisilta 2012), joka saattaa osaltaan vaikuttaa poikien videoiden 

suurempaan edustukseen.  

Tuotemarkkinoinnin läsnäolo videoissa. Youtube yhdistää samalle palvelualustalle paitsi 

yksittäiset käyttäjät ympäri maailmaa myös erilaiset kaupalliset intressitahot. Tutkimusten 

mukaan nuoret altistuvat laajalti energiajuomien tuotemarkkinoinnin sisällöille niiden 

ulottuessa tavanomaisen mainosmedian lisäksi myös sosiaaliseen mediaan, kuten videopeleihin 

(Costa ym. 2014; Emond ym. 2014). Nämä markkinoinnin sisällöt olivat monella tapaa läsnä 

myös poikien energiajuomien testausvideoissa.  

Ensinnäkin ne vaikuttivat lähes suoraan siihen, miten energiajuomia käsiteltiin videoissa. 

Juomille annettiin merkityksiä suhteessa tuotteen nimeen, ulkoasuun ja tavaramerkkiin. 

Esimerkiksi Monster Energy Drink -energiajuoman vaikutusta kuvailtiin ”sisäisen hirviön 

heräämisenä” ja Kannabis-energiajuoman makua, hajua ja väriä arvioitiin suhteessa 

kannabishuumeen makuun, hajuun ja väriin. Vastaavista vaikutuksista on myös aiempia 

tutkimuksia, joissa energiajuomien mielikuvamainonnan on todettu vaikuttavan tehokkaasti 

nuorten käsityksiin ja asenteisiin niitä kohtaan (Emond ym. 2014; Bunting ym. 2013; Costa ym. 

2014).   

Brändin lisäksi energiajuomien testausvideoissa havaittiin esiintyvän energiajuomien 

tuotemarkkinoinnissa käytettäviä sisällöllisiä teemoja ja aiheita. Näillä jännitykseen, extreme-

urheiluun sekä muihin maskuliinisuuteen kulminoituvilla mainonnan sisällöillä puhutellaan 

erityisesti nuoria miehiä (Reissig 2009; Miller 2008). Energiajuomia kuvattiin videoissa 

tavanomaisista virvoitusjuomista poikkeavina, tehokkaina ja vaikuttavina juomina, joilla oli 

päihdyttäviä vaikutuksia. Erilaisin kielellisin teoin luotiin myös vaikutelmia siitä, että 

energiajuomien käyttö olisi ollut kiellettyä. Videoissa esitetyt väitteet energiajuomien 

ikärajoituksista, poliisien kiinnostuksesta energiajuoman käyttöä kohtaan, energiajuoman 

rinnastaminen kannabikseen ja alkoholijuomiin sekä leikkiminen sammumisen ja päihtymisen 

teemoilla loivat mielikuvia uhkarohkeasta toiminnasta ja energiajuomien käytön 

laittomuudesta.  
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Nuorten energiajuomien testausvideoita koskevalla ilmiö ja sitä ylläpitävät vertaisvaikutukset 

voidaan nähdä edulliseksi erityisesti energiajuomayhtiöiden kannalta, joiden näkökulmasta 

energiajuomien testausvideot ja niiden nuoria kiinnostavat sisällöt toimivat ilmaisina 

vertaisryhmien vahvistamina mainoksina. Videoissa kyseessä olevan energiajuoman testausta 

perusteltiin usein juuri muiden käyttäjien kokemuksiin tai tuotteen uutuusarvoon vedoten. 

Kuluttajatesteille tyypillisesti myös energiajuomien testausvideoissa hyväksi todettuja tuotteita 

suositeltiin katsojille. Toisaalta on huomattavaa, että myös heikon makuarvion saanutta 

energiajuomaa saatettiin suositella kokeiltavaksi.  

Nuorten tekemissä energiajuomavideoissa esiintyvät positiivissävytteiset ja päihteisiin ja 

jännitykseen kulminoituvat vaikutelmat voivat olla hyvinkin tehokkaita lisäämään vertaisten 

kiinnostusta energiajuomatuotteita kohtaan. Niistä puuttuva kriittisyys ja varsinaisia 

energiajuomia koskevat sisällöt ovat harhaanjohtavia ja alleviivaavat sekä media- että 

terveydenlukutaidon edistämisen osaa energiajuomien käytön ennaltaehkäisyssä. 

Vertaisvaikutukset ilmiötä kannattelevana tekijänä. Nuorten energiajuomien käyttö liittyy 

ennen kaikkea sosiaalisiin tilanteisiin (Zucconi ym. 2013; Costa ym. 2014), ja sen on arveltu 

palvelevan varsinaisen makunautinnon sijasta syvempiä tarkoitusperiä tietyn sosiaalisen 

toiminnan toteuttamisessa (Costa ym. 2014). Myös testausvideoissa tunnistettiin monenlaisia 

sosiaalisia ulottuvuuksia siitä huolimatta, että videoissa esiinnyttiin pääasiassa yksin.  

Sosiaalisuus ilmeni vuorovaikutuksena videon katsojien ja esiintyjien sekä laajemmin eri 

Youtube-videoiden välillä. Katsojien ja esiintyjien välistä vuorovaikutusta luotiin kielellisellä 

tasolla erityisesti me-muotoisella puheella. Me-muotoista puhetapaa käytettiin testausvideoissa 

erityisesti juomishetkien ajoituksessa, kuten ”maistetaas”, sekä testauksen eri vaiheisiin 

siirtymisessä, kuten ”lähetäämpä testaamaan”. Me-muotoinen puhe on tyypillinen yleisön 

vakuuttamisen keino suostuttelevissa puheissa (Jokinen 1999, 139), sillä sen avulla voidaan 

luoda tehokkaasti yhteisöllisyyttä ja tarjota kuulijayleisölle mahdollisuuden samaistua 

puhujaan (Billig 1996, 119; Jokinen 1999, 139). Näin puhuja voi rinnastaa itsensä haluamaansa 

joukkoon ja nauttia sen tukea (Jokinen 1999, 139). Toisaalta me-muotoisen puheen voidaan 
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katsoa synnyttävän kokemuksia yhteisesti jaetusta hetkestä, jolloin katsojat voivat kokea 

olevansa läsnä testauksessa videotallenteen aikaviiveestä huolimatta.  

Eri energiajuomien testausvideoiden välinen vuorovaikutus ilmeni intertekstuualisissa 

viittauksissa muihin Youtubessa esiintyviin testaajiin eli Youtube-käyttäjiin, testausvideoihin 

ja niissä annettuihin arvioihin. Näiden lisäksi videoissa käytettiin yhteisön vakiintuneen 

merkityksen saaneista käsitteitä ja testauskäytänteitä, jotka olivat ymmärrettäviä vain tietyssä 

kontekstissa oman yhteisönsä sisällä. Tämä yhtenäistynyt toimintakulttuuri perustelee 

energiajuomien testausvideoiden ilmiön järjestyneisyyttä ja vakiintunutta asemaa yhtenä 

Youtuben videoyhteisönä.  

Yhteisöllisyyden luominen ja me-puhe linkittyi keskeisesti energiajuomien testausvideoissa 

tilanteisiin, joissa energiajuomien käytölle esitettyjä negatiivisia seurauksia vähäteltiin tai 

välteltiin, esimerkiksi ”ei huolehdita siitä, otetaan vielä”. Jaatisen (2000) mukaan nuorten 

päihdekulttuurissa yhteisöllisyyttä käytetään tyypillisesti myös vastuun jakamiseen. Toisaalta 

päihde- ja laittomuuspuhe voivat myös itsessään toimia videoissa keinona luoda 

yhteisöllisyyden tunnetta yleisön kanssa kuten Jaatisen (2000) tutkimuksessa, jossa päihteet 

toimivat avaimina keskinäiseen yhteyteen.   

Erilaiset yhteisöllisyyttä luovat keinot osoittavat nuorten energiajuomien testausvideoita 

koskevan kulttuurin olevan luonteeltaan hyvin yleisöorientoitunutta ja sosiaalista. Tämä 

liittynee kuitenkin myös sosiaalisen median käyttökulttuuriin ylipäätään, sillä vuorovaikutus ja 

yhteisöllisyyden muiden vertaisten kanssa tiedetään olevan keskeinen motivaattori nuorten 

verkkokäyttäytymisessä (Rahja 2013, 11). Youtube tarjoaa nuorille osallistavan ja matalan 

kynnyksin toiminta-alustan (Jenkins ym. 2006) toteuttaa itseään ja olla vuorovaikutuksessa 

toisiin ikäryhmälleen tyypillisellä tavalla (Multisilta & Aarnio 2014). Siten energiajuomien 

testausvideot voivat olla nykypäivän nuorille luonnollinen tapa viettää aikaa kavereiden kanssa, 

harrastaa ja ottaa osaa aikansa digiyhteiskuntaan.  

Lopuksi. Energiajuomien testausvideoiden ilmiö näyttäytyi tämän tutkimuksen valossa nuorille 

tyypillisenä ajanvietteenä, joka antaa mahdollisuuden toteuttaa itseään, liittyä julkaisuilla 
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osaksi laajempaa yhteisöä Youtubessa, sekä toteuttaa nuoruuden ikävaiheelle tyypillistä 

kanssakäymistä sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin näistä positiivisista tekijöistä huolimatta 

energiajuomien testausvideoissa videoissa esiintyneitä päihdevaikutelmia sekä niihin liittyvää 

retoriikkaa voidaan pitää haasteellisena nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

näkökulmasta, sillä vertaisten mielipiteillä on merkittävä painoarvo nuorten käyttäytymisessä 

(Costa ym. 2014).  

Lisäksi aiempien tutkimusten mukaan energiajuomien voimakkaalle mielikuvamarkkinoinnille 

altistuvien nuorten tietoisuus energiajuomista ja niiden haitoista on riittämätöntä suojelemaan 

energiajuomien haitoilta (Bunting ym. 2014; Costa ym. 2014; Flotta ym. 2014). Siten nuorten 

terveyden suojelemiseksi tarvitaan myös lainsäädännöllistä tukea. Esimerkiksi energiajuomien 

myyntiä ja markkinointia tulisi voida terveysperusteisesti rajoittaa ja puuttua niiden 

markkinointikeinoihin muiden maiden tapaan (Zucconi ym. 2013).   

Keskustelua ei kuitenkaan ole syytä rajoittaa ainoastaan juomatuotteisiin, vaan siinä tulisi ottaa 

huomioon myös uudet energiajuomavalmistajien kofeiinipitoiset tuotteet. Nopeasti uusiutuva 

tuotekehittely on tuonut päivittäistavarakauppoihin tuotteita, jotka vaihtelevat energianuuskasta 

(Suomen Hammaslääkärilehti 2014) energiapurukumeihin (Mad Croc 2018) ja ovat myös 

lasten ja nuorten saatavilla.  

Lainsäädännöllisen tuen lisäksi huomioita tulisi kiinnittää myös nuorten terveydenlukutaidon 

edistämiseen sekä vanhempien energiajuomatietoisuuden lisäämiseen. Useiden tutkimusten 

mukaan vanhempien korkeampi valvonnan taso ja kriittinen suhtautuminen energiajuomien 

käyttöä kohtaan ovat merkittäviä tekijöitä nuorten energiajuomien käytön ehkäisyn kannalta 

(Miyake & Marmorstein 2015; Gallimberti ym. 2013; Costa ym. 2014). Esimerkiksi Costa ym. 

(2014) totesivat vanhempien riskitietoisuuden ja energiajuomavastaisuuden vaikuttaneen 

siihen, ettei nuori käyttänyt energiajuomia.  

Nämä energiajuomien käyttöön liittyvät moninaiset terveyshaitat vaikuttavat 

kokonaisvaltaisesti nuorten hyvinvointiin. Tämän tutkimuksen perusteella niihin liittyviä näitä 

haittoja välittävät tekijät eivät rajoitu ainoastaan fysiologisiin mekanismeihin, vaan ne ovat 
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myös sosiokulttuurisesti välittyviä. Jatkotutkimusta tulisi suunnata selvittämään laaja-

alaisemmin eri energiajuomien käyttöön liittyviä tekijöitä, joiden kautta ennaltaehkäisevien 

toimien tehostamiseksi, joilla voisi olla kansanterveydellisiä vaikutuksia. 
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9.1 Luotettavuusarviointi 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kriittisesti tutkimuksen luotettavuutta aloittaen ensin 

kirjallisuuskatsauksesta ja jatkaen sitten laajemmin tämän tutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttaviin rajoituksiin, jotka on otettava huomioon tuloksia tarkastellessa.  

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuustekijät. Tutkimuksen viitekehyksenä toimi nuorten 

energiajuomien käyttöä koskeva integroitu kirjallisuuskatsaus, joka on kuvattu tarkemmin 

liitteessä 1. Kirjallisuuskatsauksen tutkimusten otantamäärät vaihtelivat suppeammista 36 

vastaajan laadullisista tutkimuksista laajempiin 11 267 vastaajan kyselytutkimuksiin.  

Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneiden energiajuomatutkimusten luotettavuutta heikensivät 

kyselymuuttujien laajaa vaihtelevuus ja sekoittavien tekijöiden heikko kontrollointi. Vain 

harvoin käyttöfrekvenssiä selvitettäessä oli määritelty erikseen, oliko kyseessä 750 ml, 500 ml 

tai 250 ml kokoinen tuote. Tarkempi määrittely olisi tärkeää ensinnäkin siitä syystä, että 

tavanomaisten energiajuomatuotteiden kofeiinipitoisuudet voivat vaihdella 70–400 mg/L 

välillä tuotekoosta ja -merkistä riippuen (Zucconi ym. 2013) ja toiseksi koska 

energiajuomaperäisten haittaoireiden esiintyminen on riippuvainen käytön volyymista ja 

useudesta (Huhtinen & Rimpelä 2013; Kristjansson ym. 2014).  

Käytön useutta koskevan tiedon yhteenvetoa ja vertailukelpoisuutta heikensi myös käytettyjen 

ajanjaksojen suuri variaatio. Aika, jonka kuluessa käytettyjen energiajuomien määrää kysyttiin, 

vaihteli päivittäisestä käytöstä koko elämän aikaiseen käyttöön. Kysymysten asetteluissa oli 

myös pienempiä sävyeroja, jotka heikensivät vertailukelpoisuutta. Yhdessä nämä 

vertailtavuuteen vaikuttavat tekijät asettivat haasteita nuorten energiajuomien käytön useuden 

ja määrän kokonaisarvioinnille kansainvälisellä tasolla. Tästä syystä tutkimuksessa esiteltyyn 

kulutusta koskevaan tietoon on suhtauduttava kriittisesti ja suuntaa antavasti.  

Lisäksi on huomioitava tutkimuskohderyhmän nuori ikä. Kirjallisuuskatsauksen tieto nuorten 

energiajuomien käytöstä perustuu yksinomaan nuorten itseraportointiin, joka omalta osaltaan 

lisää tutkimuksen virhemarginaalia. Nuorten voi olla haastavaa arvioida tarkasti ja 
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todenperäisesti koko kuluneen vuoden aikaista käytön määrää. Etenkin jos annoskokoa 

kysytään vain tölkkeinä tai annoksina, nuoren voi olla mahdotonta vastata todenperäisesti 

energiajuomatuotteiden annoskokojen suuren vaihtelevuuden tähden. Toisaalta ravitsemusta 

koskevissa kyselytutkimuksissa on aina yli- ja aliraportoinnin vaara (Männistö 2012).  

Tämän tutkimuksen luotettavuustekijät. Poikien energiajuomien testausvideoita koskevan 

narratiivis-diskursiivisen tutkimuksen keskeisimmät luotettavuustekijät liittyvät aineiston 

verkkopohjaiseen luonteeseen sekä tutkimusprosessin poikkeukselliseen monivaiheisuuteen ja 

runsaaseen manuaalisen käsittelyyn. Arvioinnissa on otettava huomioon myös laadullisen 

tutkimukselle tyypillinen tulkinnanvaraisuus ja tutkijaposition vaikutukset siihen. Mahdollisia 

virhelähteitä pyrittiin hallitsemaan läpinäkyvällä raportoinnilla, tutkimuspäiväkirjan pidolla 

sekä pyrkimällä säilyttämään videoaineiston autenttisuus mahdollisimman tarkalla 

litteroinnilla, johon videoista luodut tarinat perustuivat.   

Verkkomateriaalista koostuvaa tutkimusaineistoa suositellaan kerättäväksi mahdollisimman 

pienellä aikajänteellä ja tallentaen dataa reaaliajassa (Hakala & Vesa 2013, 240). Tästä 

pyrkimyksestä huolimatta aineistoa kerättiin neljä arkipäivää, sillä tutkimuksen aineisto kasvoi 

laajemmaksi kuin odotettiin. Aineistonkeruun aikana huolehdittiin siitä, että hakusanalla 

”energiajuoma” saatiin jokaisella kerralla sama tulosnäkymä ja järjestys. Tämän aikana 

ainoastaan tuorein video kerkesi poistua saatavilta ja sen tilalle oli tullut toinen.  

Aineistoa kerätessä huomioitiin myös valikoitumisen vaara ja tiedostettiin, että tutkijan 

videoiden katsominen vaikutti omalta osaltaan videoiden katselukertoihin, joita tutkimuksessa 

myös raportoitiin. Lisäksi on huomattavaa, että Youtubessa aiemmat katselukerrat vaikuttavat 

annettujen hakutulosten järjestykseen, jolloin tutkimukseen on valikoitunut todennäköisemmin 

sellaiset videot, jotka ovat tavalla tai toisella olleet kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi käyttäjien 

toiminta, videon otsikointi ja videoihin linkitetyt asiasanat vaikuttavat hakutulosnäkymään 

(Hakala & Vesa 2013, 240). Näin ollen on todennäköistä, että aineiston haun ulkopuolelle on 

jäänyt tutkimusaiheen kannalta oleellisia videoita.  
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Verkkoaineiston monimuotoisuus aiheutti haasteita sisällön erittelyn kannalta. Käyttäjien 

itsetehtyjen videoiden sisällöllinen variaatio osoittautui verrattain suureksi ja tästä johtuen 

luokkien muodostaminen oli ennakoitua haastavampaa ja sekalaisia jäännösvideoita jäi 

harmittavan paljon. Esimerkiksi videoiden sisältötyypin (esim. testausvideo, esittely, elokuva) 

osalta jäännösluokka (n=17) koostui videoista, jotka eivät vastanneet sisällöllisesti riittävästi 

minkään videotyypin kriteerejä, eivätkä toisaalta olleet tarpeeksi samankaltaisia 

muodostaakseen oman videotyyppiään. Henkilöperspektiivin osalta jäännösvideoiden (n=148) 

suurta määrää selittävät luokittelussa käytetyt tiukat kriteerit, jotka perustuivat muun muassa 

henkilön ulkonäköön. Suurin osa energiajuomien testausvideoista videoista oli kuvattu 

näkökulmaotoksena, jossa esiintyjä kuvasi itse toimintaansa eikä siten näkynyt 

kokonaisuudessaan videolla ollenkaan. Yhdessä nämä luokittelemattomiksi jääneet videot 

pienensivät käytettävissä olevan aineiston kokoa, jonka voidaan katsoa heikentävän tuloksien 

tarkkuutta (Hakala & Vesa 2013, 221). Tämä puute tulee ottaa huomioon tulosten luotettavuutta 

arvioidessa. Mikäli kaikkien videoissa esiintyvien henkilöiden iän selvittäminen olisi ollut 

mahdollista, olisi se voinut muuttaa tuloksia merkittävästi. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää 

suuntaa antavina.  

Tutkimusta tehdessä huomioitiin myös tutkijaposition vaikutus, jota pyrittiin vähentämään 

mahdollisimman seikkaperäisellä raportoinnilla eri työvaiheissa tehdyistä ratkaisuista ja 

tulkinnoista. Kuitenkin diskursiivisessa tutkimuksessa kielenkäytön tutkijan on pohdittava 

myös sitä, kuinka paljon ja millä tavoin hän tulee itse uusintaneeksi olemassa olevaa 

käsitteistöä, merkityksiä ja kaksijakoisuutta. Samoin narratiivisessa tutkimuskirjallisuudessa 

korostetaan tutkijan osaa ainutlaatuisena kertojana, sillä kaikki kertovat eri tavalla (Ellis 2004; 

Smith & Sparkes 2002). Näin ollen laadullinen tutkimus voidaan nähdä tutkijan ja aineiston 

välisenä dialogina. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohde valikoitui tutkijan omakohtaisten 

kokemusten ja arkihavaintojen perusteella, joka herätti mielenkiinnon ilmiötä kohtaan. Tässä 

muodostunut taustaoletus ilmiöstä otettiin huomioon alusta lähtien ja sitä pyrittiin 

kontrolloimaan energiajuomien testausvideoiden laaja-alaisella kartoituksella sekä 

muodostamalla analysoitavat tarinat puheen mutta myös eleitä ja toimintaa kuvanneen 

litteraation perusteella. Näin varmistettiin, ettei ilmiö ja siitä tehdyt havainnot päässeet 

määrittymään tutkijan ”silmälasien” värittäminä. Siten tässä tutkimuksessa kuvattu poikien 
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energiajuomien testausvideoita koskeva ilmiö tulee nähdä vain yhtenä tulkintana ilmiöstä, joka 

on rakentunut videoiden ja tutkijan tulkintojen summana. 

9.2 Eettinen arviointi 

Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita energiajuomien testausvideoissa muodostuvista 

merkityksistä nuorten ikävaiheen ja kulttuurin viitekehyksessä. Siten tässä tutkimuksessa ei oltu 

kiinnostuneita poikien henkilökohtaisista kokemuksista, ajatuksista tai käyttäytymisestä, 

jolloin tämän tutkimuksen pohjalta niistä ei myöskään voida tehdä mitään johtopäätöksiä. Siten 

tutkimuksessa halutaan erityisesti korostaa, etteivät energiajuomien testausvideoissa havaitut 

päihdeliitännäisyydet liity tai ota kantaa videoissa esiintyviin poikiin henkilökohtaisesti vaan 

mielikuviin, joita videoiden toiminnan ja puheen kontekstuaalisella tasolla muodostui. 

Tämän tutkimuksen tärkeimmät tutkimuseettiset kysymykset koskettavat muiden sosiaalisen 

median tutkimusten tavoin ennen kaikkea julkiseksi tarkoitettujen materiaalien käyttöoikeutta. 

Vaikka Youtuben tarjoamat tiedot käyttäjistä ja videoista ovat julkisia, on tutkimuseettisesti 

tärkeää pohtia niiden hyödyntämistä tutkimuksellisiin tarkoituksiin (Wilkinson & Thelwall 

2011). Osassa mediatutkimuksen suuntauksista pidetään nyrkkisääntönä sitä, että tutkittavilla 

on oikeus saada tietää olevansa tutkimuksen ja havainnoinnin kohteena (Sumiala & Tikka, 179). 

Siten myös Youtube-palveluun luovutettujen tietojen käyttöön myönnettyä annettua lupaa voi 

olla ongelmallista suoraan soveltaa tutkimustarkoitukseen (Thelwall 2014; Wilkinson & 

Thelwall 2011). Toisaalta tutkimuksellista käyttöä voidaan perustella Youtuben 

käyttösopimusehdoilla (Youtube 2017), jotka hyväksyttyään käyttäjä on luovuttanut 

lataamansa materiaalin sellaisenaan julkiseen ja vapaaseen käyttöön Youtuben käyttäjille 

maailmanlaajuisesti. Lisäksi käyttäjät voivat määrittää, ketkä voivat nähdä heidän lataamansa 

sisällön (Youtube 2017). Näin ollen kaikki Youtubessa saatavilla oleva videomateriaali on 

päätynyt julkiseksi käyttäjän suostumuksella.  

Youtubessa saatavilla olevien videoiden käyttö tutkimustarkoitukseen perusteltiin myös 

riittävällä sensuroinnilla. Syväanalyysissä käsiteltävissä videoissa esiintyvien henkilöiden 

nuoren iän takia jäljitettävyyden perusteellinen turvaaminen oli tärkeää. Siten videoista 
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sensuroitiin kaikki erisnimet, joiden perusteella tekijät olisivat olleet tunnistettavissa. Kuitenkin 

Thelwallin (2014) mukaan anonymiteettisuoja koskee myös videon sisältöä, jonka tähden 

videoista päätettiin sensuroida myös muut tunnistettavuuteen vaikuttavat tekijät, esimerkiksi 

kauppojen nimet, videoiden nimet eli otsikot, sekä Youtuben käyttäjänimet, sillä myös niiden 

sensurointia on suositeltu kirjallisuudessa (Turtiainen & Östman 2013, 49). Käyttäjänimet 

korvattiin tarinoissa ja aineistoviittauksissa Käyttäjänimi -merkinnällä. Muutoin videoihin 

viitattiin niissä esiintyvien henkilöiden kuvitteellisilla peitenimillä Kimmo, Samuli, ja Atte. 

Kuitenkin videoissa käsiteltävät energiajuomatuotteet päätettiin säästää, koska ilman niitä 

merkittävä osa analyysin tuloksista olisi jäänyt ymmärtämättä. Tutkimuksessa tiedostettiin, että 

tästä johtuen videot voi löytää Youtubesta.  

9.3 Jatkotutkimustarpeet 

Tutkimus vahvistaa aiemmissa energiajuomatutkimuksissa havaittuja päihdeyhteyksiä nuorten 

energiajuomien käytössä. Kuitenkin tässä tutkimuksessa energiajuomien käyttöä lähestyttiin 

ainoastaan havainnoimalla Youtuben energiajuomien testausvideoita, jonka perusteella 

energiajuomien ja päihteiden yhteydestä ei voida tehdä laajempia johtopäätöksiä.  

Toistaiseksi nuorten energiajuomien käytön ja päihteiden väliselle yhteydelle löytyy 

kirjallisuudesta pääasiassa fysiologisia selityksiä, jotka kulminoituvat kofeiinin vaikutuksiin 

(Tennant & Detels 1976; Bernstein ym. 2002; Kristjansson ym. 2013; Miyake & Marmorstein 

2015). Sen sijaan mahdollisista sosiokulttuuristen ja -psykologisten tekijöiden vaikutuksista 

yhteyden selittämisessä ei tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa löydetty mainintoja. 

Kuitenkin aikaisemmin havaitut sosiaaliset ulottuvuudet ja tekijät nuorten energiajuomien 

käytön taustalla (Stead ym. 2011; Bunting ym. 2013; Costa ym. 2014) perustelevat 

lisätutkimustarpeen kohdistamista sosiaalisiin tekijöihin energiajuomien 

päihdeliitännäisyyksien tutkimisessa. Lisää tietoa tarvittaisiin myös kokemushakuisuudesta, 

josta on vielä ristiriitaista tutkimustietoa, mutta joka voisi selittää energiajuomien ja päihteiden 

välistä yhteyttä (Miyake & Marmorstein 2015; Azagba ym. 2014; Emond ym. 2014).  
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Lasten ja nuorten energiajuomien käytön yleisyydestä ja määrästä on toistaiseksi maltillisesti 

tutkimuksia, joiden vertailukelpoisuutta heikentävät vaihtelevat kyselymittarit. Lisäksi käyttöä 

on ryhdytty seuraamaan Suomessa säännöllisesti vasta viime vuosina. Esimerkiksi Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyssä sitä on kysytty vuodesta 2015 (THL 2015). 

Ajankohtaista ja luotettavaa seurantatietoa käytön yleisyydestä tarvitaan terveyden edistämisen 

toimintaan päätöksenteon tueksi muun muassa energiajuomien myynnin rajoittamista 

koskevaan keskusteluun lapsivaikutusten arviointia varten. Kuitenkin Suomessa muun muassa 

elintarvikkeiden turvallisuudesta vastaava Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (Evira 2016) 

tukeutuu nuorten energiajuomaperäisen kofeiinialtistuksen arvioinnissa 12 vuotta vanhan 

STRIP-tutkimuksen (Meltzer ym. 2008) tuloksiin.  

Energiajuomatutkimusten maltillinen määrä, niiden vertailukelvollisuuden puutteet sekä 

energiajuomien kaupallisten tahojen voimakkuus myös päätöksenteossa vaikeuttavat nuorten 

energiajuomien käytön ennaltaehkäisyä. Lisäksi energiajuomien valmistajien ja 

tutkimustahojen välillä ilmenee joitakin erimielisyyksiä energiajuomien käytön 

haitallisuudesta. Esimerkiksi Euroopan johtavista energiajuomavalmistajien edustajista 

koostuva Energy Drinks Europe -organisaatio esittää sivuillaan lasten ja nuorten voivan käyttää 

turvallisesti energiajuomia 1–2 tölkillistä päivässä (EDE 2017). Sen sijaan energiajuomien 

tutkimuskirjallisuudesta käy ilmi, että jo yksi päivittäinen annos on riittävä aiheuttamaan 

riippuvuutta ja sitä kautta myös haittaoireita lapsille ja nuorille (Huhtinen & Rimpelä 2013).  

Jatkossa huomio tulisi suunnata energiajuomien liikakäyttäjien identifiointiin alkoholin 

ennaltaehkäisytoimien tehokkaammaksi kohdentamiseksi (Emond ym. 2014). Potentiaalinen 

kohderyhmä ovat yläkouluikäiset pojat, jotka käyttävät muita nuoria enemmän energiajuomia 

(Huhtinen & Rimpelä 2013). Pojat ovat kuitenkin kaikissa ikäryhmissä tyttöjä 

todennäköisemmin energiajuomien käyttäjiä, jolloin myös energiajuomien merkittävät 

terveyshaitat kasaantuvat pääasiassa pojille (Huhtinen & Rimpelä 2013; Seifert ym. 2011; 

Zucconi ym. 2013; Azagba ym. 2014; Emond ym. 2014; Flotta ym. 2014; Kumar ym. 2014; 

Schwartz ym. 2015; Nowak ym. 2015).  
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Koska energiajuomien käyttö on yhteydessä päihteiden käyttöön ja erilaisiin 

riskikäyttäytymisen muotoihin (mm. Miller 2008a; 2008b; Flotta ym. 2014), voisi käytön 

ehkäisemisellä olla moniulotteisia vaikutuksia poikien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja 

sukupuolten välisen terveyden tasa-arvon edistämisessä. Esimerkiksi WHO:n 

koululaistutkimuksessa (2016) poikien havaittiin omaavan tyttöjä heikommat elintavat sekä 

käyttävän useammin alkoholia ja tupakkatuotteita kuin tytöt (WHO 2016). Myös Zucconin ym. 

(2013) tutkimuksessa terveyden kannalta riskialttiin energiajuomien liikakäytön todettiin 

olevan yleisempää poikien keskuudessa. Liiallisen käytön syvempi tutkiminen esimerkiksi 

laadullisella tutkimusotteella voisi olla hedelmällistä ja lisätä ymmärrystä poikien 

energiajuomien käytöstä.  
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LIITE 1  

Integroitu kirjallisuuskatsaus nuorten energiajuomien käytöstä ja kulutuksesta  

Tutkimuksen teoriapohja perustuu keväällä 2014 valmistuneeseen integroituun 

kirjallisuuskatsaukseen nuorten energiajuomien kulutuksesta ja käytöstä. 

Kirjallisuuskatsauksen keskiössä oli selvittää käytön yleisyyttä ja määrää sekä energiajuomien 

terveysvaikutuksia. Vuoden 2014 kirjallisuuskatsauksen hakuprosessi on kuvattu kuviossa 6. 

 

KUVIO 6. Vuonna 2014 tehdyn kirjallisuuskatsauksen tiedonhakukaavio  

Tiedonhaku tehtiin Science Direct, PubMed sekä Medliner Ovid –tietokannoissa. Kuitenkin 

aiherajauksen tarkentumisen ja energiajuomia koskevan tutkimuskirjallisuuden nopean 

uusiutumisen tähden sitä päätettiin päivittää ja täydentää. Uusintahaku toistettiin 10.2.2016 

hakusanoilla ”energy drinks”, ”adolescents” ja ”caffeine”. Katsauksen poissulkukriteerejä 

tarkennettiin ja niihin lisättiin esitelty taulukossa 8. Tutkimusta tehdessä tiedostettiin myös 



 

 

 

nuorten energiajuomien ja alkoholin sekakäyttöä koskeva ilmiö, mutta ne rajattiin pois 

opinnäytetyön mitan rajallisuuden perusteella. 

Hakutuloksista karsittiin pois päällekkäisyydet, jonka jälkeen katsaukseen valikoitui 15 

artikkelia. Tietoa haettiin myös mekaanisesti, jonka kautta katsaukseen otettiin mukaan muun 

muassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) julkaisema raportti 

energiajuomien käytöstä ja kulutuksesta (Zucconi ym. 2013), kotimainen nuorten 

energiajuomien käyttöä ja haittavaikutuksia selvittänyt tutkimus (Huhtinen & Rimpelä 2013), 

sekä suomalaisnuorten sosiaalisen median palveluiden käyttöä (Facebook ja Youtube) tutkinut 

Aarnion ja Multisillan (2014) tutkimus. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Suomen 

eduskunnan valtiopäiväasiakirjoja (Kirjallinen kysymys 286/2009 vp; Kirjallinen kysymys 

422/2011 vp). 

TAULUKKO 8. Kirjallisuuskatsauksen poissulkukriteerit 

POISSULKUKRITEERIT 

1) Muun kuin englannin- tai suomenkieliset artikkelit  

2) Urheilusuorituksiin, urheilujuomiin ja alkoholisekotteisiin energiajuomiin liittyvät tutkimukset  

3) Potilasryhmiä tai muita erityisryhmiä koskevat tutkimukset (kuten esimerkiksi sotilaat, kilpaurheilijat 
tai raskaana olevat) 

4) Tutkimukset, joiden aineistot koostuivat keskiarvolta yli 18-vuotiaista henkilöistä  

5) Puutteellisen saatavuuden omaavat artikkelit (ei full text -saatavuutta) 

6) Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä tai Afrikan maissa tuotetut tutkimukset  

7) Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset 

 

 

 



 

 

 

TAULUKKO 9. Nuorten energiajuomien kulutusta ja käyttöä käsittelevät tutkimukset  

Tutkijat ja julkaisuvuosi Menetelmä ja aineisto Keskeiset tulokset 

Meltzer ym. 2008 

Pohjoismaat 

Pitkittäistutkimus 

Kohorttitutkimus (STRIP) 

2003–2005  

14–15-v. 

n=494 

Viidesosa murrosikäisistä altistui kofeiinimäärälle, 
jonka on todettu altistavan haittaoireiden synnylle. 
Yhteensä 6 % 14–15-vuotiaista suomalaisnuorista 
kertoi käyttävänsä energiajuomia. 

Keskeisimpänä kofeiininlähteenä oli kofeiinipitoiset 
virvoitusjuomat, joiden päivittäinen mediaanikäyttö 
Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa vastasi 
noin 0,3–0,6 mg/kg kofeiinia kehon painosta. 
Islannissa vastaava lukema oli 1,3 mg/kg kehon 
painosta päivässä. 

Huhtinen & Rimpelä 2013 

Suomi 

Poikittaistutkimus 

Kyselylomake  

12–18-v. 

2007 n=5840  

2011 n=4566 

 

Vajaa puolet (44 %) vastaajista käytti energiajuomia 
ainakin joskus. Suurempi osa käyttäjistä oli poikia.  

Päivittäin käyttäjiä oli pojista 4 % ja tytöistä 2 %, ja 
useita kertoja päivässä yhteensä puoli prosenttia.  

Päivittäinen käyttö oli voimakkaasti yhteydessä 
haittaoireiden esiintymiseen.  

Zucconi ym. 2013 

Eurooppa 

Poikittaistutkimus 

Kyselylomake 

10–18-v. 

n=31 070 

(Yhteensä n=52 016) 

Nuoret olivat eniten Euroopassa energiajuomia 
kuluttava ikäryhmä. Heistä 68 % oli käyttänyt 
energiajuomia.  

Yleisintä käyttö oli Tšekeissä (82 %). Suomessa 
käytön yleisyys oli EU:n keskitasoa (65 %).  

Nuorten keksimääräinen energiajuomaperäinen 
kofeiinialtistus oli noin 23,5 mg/päivä.  

Bunting ym. 2013  

Uusi-Seelanti 

Poikittaistutkimus 

Laadullinen tutkimus 

fokusryhmät 16–21-v., 22–29-v,  

16–21-v.  

n=12 

(Yhteensä 29–36-v, n=36)  

Nuoret olivat eniten energiajuomia kuluttava 
ikäryhmä.  

Nuorimman ikäryhmän käsitykset energiajuomista 
poikkesivat muista ikäryhmistä. Heidän tietämys 
energiajuomista, niiden terveysvaikutuksista ja 
turvallisuudesta todettiin riittämättömäksi.  

Maku oli keskeisin syy energiajuomien käyttöön, 
kuitenkin voimakkaasti erilaisten sosiaalisten 
tekijöiden vaikuttamaa. 

Azagba ym. 2014 

Kanada 

Poikittaistutkimus  

Kyselylomake 

7., 9.,10., ja 12. –luokkalaiset 
oppilaat 

n=8 210 

 

62 % vastaajista oli käyttänyt energiajuomia ainakin 
kerran edellisen vuoden aikana, ja heistä 20 % yhden 
tai useamman kuukaudessa. Kaikista energiajuomien 
käyttäjistä suurempi osa oli poikia.  

Jännityshakuisuus, masennus ja päihteiden käyttö 
yleisempää energiajuomien käyttäjien keskuudessa 
yleisempää kuin niiden, jotka eivät käyttäneet 
energiajuomia ollenkaan.  



 

 

 

Costa ym. 2014 

Australia 

Poikittaistutkimus 

Laadullinen tutkimus  

Fokusryhmät 

12–15-v.  

n=40  

 

Energiajuomia käytettiin sosiaalisessa kontekstissa 
erityisesti vertaisvaikutusten ohjaamina.  

Vanhempien toiminta ja energiajuomien 
tuotemarkkinointi vaikuttivat nuorten käsityksiin 
energiajuomista. 

Emond ym. 2014 

Yhdysvallat 

Poikittaistutkimus  

Puhelinkysely 

15–17-v.  

n=1 508 

(Yhteensä 15–23-v. n=3 342)  

Viimeaikainen energiajuomien käyttö ennusti 
alkoholin käyttöä.  

13 % vastaajista kertoi käyttäneensä äskettäin 
energiajuomia. Heistä17 % täyttivät AUDIT -testin 
riskikäytön kriteerit. 

Flotta ym. 2014 

Italia 

Poikittaistutkimus 

Kyselylomake 

15–19-v.  

n=616 

 

 

 

 

 

68 % nuorista kertoi käyttäneensä vähintään yhden 
energiajuoman elämänsä aikana, ja 55 % vähintään 
yhden viimeisen 30 päivän aikana.  

Vain 13 % osallistujista oli tietoisia energiajuomien 
käytön vastaavan kahvin juontia. Suuri osa ei erottanut 
energiajuomia tavanomaisista virvoitusjuomista tai 
urheilujuomista.   

Energiajuomia usein käyttävät nuoret olivat muita 
todennäköisemmin erilaisten päihteiden käyttäjiä. 
Energiajuomien käyttö oli myös yhteydessä 
riskialttiiseen käyttäytymiseen. 

Kumar ym. 2014 

Yhdysvallat 

Poikittaistutkimus 

kyselylomake 

12–17-v 

 n=815 

Noin 9 % nuorista käytti energiajuomia viikoittain. 12 
% kertoi terveydenhuollon henkilökunnan kysyneen 
energiajuomien käytöstä ja suositeltu vähentämään 
energiajuomien käyttöä.  

Larson ym. 2014 

Yhdysvallat 

Poikittaistutkimus 

Kyselylomake 

6–12-luokkalaiset oppilaat 

n=2 793 

Noin 15 % nuorista kertoi käyttäneensä energiajuomia 
edellisellä viikolla. Käyttö oli yleisempää poikien kuin 
tyttöjen keskuudessa.  

Energiajuomien käyttö oli yhteydessä tupakointiin, 
videopelien pelaamiseen sekä sokeroitujen 
virvoitusjuomien ja hedelmämehujen juontiin sekä 
poikien että tyttöjen keskuudessa.  

Kristjansson ym. 2014 

Islanti 

Poikittaistutkimus 

Kyselylomake 

10–12-vuotiaat 

n=11 267 

 

Pojista 7 % ja tytöistä 3 % käytti päivittäin 
energiajuomia. Energiajuomien ja fyysisten 
haittaoireiden (päänsärky, mahakivut, uniongelmat, 
ruokahaluttomuus) esiintymisen välillä vahvempi 
yhteys kuin kofeiinipitoisten kolajuomien. Oireilu oli 
yhteydessä energiajuomien käytön useuteen. 



 

 

 

Miyake & Marmorstein 2015 

Yhdysvallat 

Pitkittäistutkimus 

Kyselylomake 

6. ja 7. luokkalaiset oppilaat, n=144 

 

Varhain aloitettu energiajuomien käyttö ennusti 
myöhempää alkoholin lisääntynyttä käyttöä. 
Vanhempien monitorointi suojeli alkoholin ja 
energiajuomien käytöltä. Kokemushakuisuus ei 
selittänyt yhteyttä, vaan vanhempien valvonnan taso. 

Nowak & Jasionowski 2015 

Puola 

Poikittaistutkimus 

Kyselylomake 

12–16-v. 

n=2 629 

 

 

Valtaosa (67 %) nuorista kertoi käyttävänsä 
energiajuomia, joista 2 % päivittäin.  

Halukkaimpia energiajuomien käyttäjäryhmiä olivat 
urheilevat nuoret sekä pojat, joista noin 12 % kertoi 
käyttävänsä energiajuomia useita kertoja viikossa. 
Maku, hinta ja vaikutus olivat keskeisimmät 
energiajuoman valintaan vaikuttavat tekijät.   

Schwartz ym. 2015 

Yhdysvallat 

n=1 649 Pojat käyttivät tyttöjä enemmän energiajuomia.  

Energiajuomia käyttävillä nuorilla oli 66 % suurempi 
todennäköisyys altistua ylivilkkaus-
tarkkaamattomuusoireille. Vastaavaa yhteyttä ei 
havaittu muiden virvoitusjuomatuotteiden osalta.  

Choi ym. 2016 

Yhdysvallat 

Pitkittäistutkimustutkimus 

Kyselylomake 

16–18-v.  

n=894 

 

Nuorten energiajuomien käyttö on potentiaalinen 
riskitekijä alkoholin käytölle. 

Alkupisteessä todettu energiajuomien käyttö oli 
positiivisessa yhteydessä alkoholin käytön useuteen 
edellisen kuukauden aikana.  

  



 

 

 

LIITE 2 

Aineistoa koskevat keskusteluanalyyttiset litterointimerkit  

Videomateriaali muunnettiin kirjalliseksi aineistoksi soveltaen keskusteluanalyysin teoriaa, 

Heathin ym. (2010, 62–84), Tainion ym. (1998) sekä keskusteluanalyyttisissä 

litterointimerkinnöissä Kääntää ja Haddingtonia (2011).  
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katse poispäin kamerasta 

katse kameraan päin 

merkitsevä katse 

sanan äänteen tai tavun painotus 
hidastettu puheen jakso 

nopeutettu puheen jakso 
venytetty äänne 

ympäristöä hiljaisempi puheenjakso 
ympäristöä voimakkaampi puheenjakso 

ympäristöä korkeammalta lausuttua puhetta 
ympäristöä matalammalta lausuttua puhetta 

pieni, mutta selkeä tauko (<2 s) 
selkeästi pidempi tauko (2 s) 

sisäänhengitys 
uloshengitys 

kesken jäänyt sana 
epäselvä lausuma, ei kuultavissa 

leikkaus 
päällekkäisen puheen/toiminnon alku ja loppu 

ympäristöä kuvaava tieto 
hiljaisuus toiminnan aikana 

ihmisen toiminta 



 

 

 

(kuva vaihtuu) 

@hullu@ 
mi(h)tä(h) 

hehhe 
£mitä£ 

#kaikki# 
what 

muu visuaalinen tieto 

äänen laadun muutos 
naurettu puheenjakso 

naurua 
hymyillen lausuttu puheenvuoro 

nariseva ääni 
poikkeuksellisesti äännetty vieraskielinen sana 

 

  



 

 

 

LIITE 3 

Keskeisten sisällölliset vaiheiden esiintyminen (1=kyllä, 0=ei) aineistossa (n=15)  
 

 

Tarina Tervehdys Esittely Ulkonäkö Väri Haju Maku Vlogi Lopputulos Päätäntä Hyvästely

Kimmo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mikko 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

Harri 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Joonas R. 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

Rene 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jarkko 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

Joonas (T.) 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Jesper 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1

Tatu 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Samuli 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Joonas B.B. 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Atte 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Kalle ja Aleksi 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

Joonas B.L.I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jaakko 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Total 7 15 10 7 5 15 9 13 7 9

Johdantovaihe Arviointivaihe Lopetusvaihe


