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Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti niin yksityisessä kuin 
organisationaalisessa kontekstissa, mutta sosiaalisen median käyttöön liittyy 
myös haittavaikutuksia, kuten teknostressiä. Sosiaalisen median aiheuttamaa 
teknostressiä voidaan kuvata sosiaalisen median käytöstä johtuviksi negatiivi-
siksi vaikutuksiksi käyttäjän fysiologiaan, käyttäytymiseen, ajatuksiin tai asen-
teisiin. Tässä kandidaatin tutkielmassa toteutetaan kirjallisuuskatsaus, jonka ta-
voitteena on tarkastella teknostressin ilmenemistä sosiaalisen median ympäris-
tössä ja mahdollisia lievityskeinoja sille. Kirjallisuuskatsauksen tuloksina tek-
nostressille sosiaalisessa mediassa tunnistettiin erilaisia aiheuttajia, kuten tekno-
logian ominaispiirteet ja teknologian invaasio. Näille aiheuttajille tunnistettiin 
myös negatiivisia vaikutuksia, kuten yleisen hyvinvoinnin heikentyminen ja ai-
ottu käytön lopettaminen. Tutkielmassa tunnistettiin myös useita eri lievennys-
keinoja näille negatiivisille vaikutuksille, kuten teknostressitekijöiden ymmärtä-
minen sekä palveluntarjoajien ja käyttäjien mukautuminen niiden mukaan. 
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ABSTRACT 

Töyry, Antti 
Social media induced technostress 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2021, 43 pp. 
Information systems science, bachelor’s thesis 
Supervisor(s): Koskelainen, Tiina 

The use of social media has increased rapidly in both organizational and private 
contexts, but the use of social media has also adverse effects such as technostress. 
Social media induced technostress can be described as any negative effect on 
physiology, behavior, thoughts, or attitudes due to the use of social media. By 
conducting a literature review, this bachelor’s thesis aims to examine the mani-
festation of technostress in the social media environment and possible ways to 
mitigate it. As a result of the literature review, various sources of technostress 
were identified on social media, such as technology characteristics and technol-
ogy invasion, and negative effects on these factors such as strains related to well-
being and discontinuous usage intentions. The study also identified several dif-
ferent mitigation measures for these negative effects, such as understanding tech-
nostress sources and following adaptation of service providers and users. 
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1 JOHDANTO 

Kandidaatin tutkielman tarkoituksena on tarkastella teknostressiä sosiaalisen 
median kontekstissa. Teknostressiä ja sosiaalista mediaa on käsitelty kirjallisuu-
dessa alun perin erillisinä konteksteina, mutta viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana aiheesta on tehty myös yhteistä tutkimusta. 
 Sosiaalinen media on palveluna monille tuttu, mutta yllättäen kirjallisuu-
dessa sen määritelmä on monimuotoinen osittain johtuen teknologian ja sen 
mahdollistamien palveluiden muuttuvasta luonteesta sekä myös sosiaalisen me-
dian käsitteen laajuudesta. Sosiaalinen media pystytään kuitenkin määrittele-
mään siihen liittyvien ydinkäsitteiden, kuten yhteisöiden, teknologian, käyttäjä-
profiilien ja sisällön kautta (Obar & Wildman, 2015). Sosiaalista mediaa ja sen 
hyviä puolia on tutkittu aikaisemmin laajasti, mutta Brooksin (2015) mukaan on 
tärkeä kiinnittää huomiota sosiaalisen median hyvien puolien lisäksi myös sen 
haittapuoliin, koska sosiaalinen media on jatkuvasti enemmän läsnä ihmisten 
elämässä niin henkilökohtaisessa kuin työympäristössäkin. Myös Baccarellan, 
Wagnerin, Kietzmannin ja McCarthyn (2018) mukaan tieteellinen tutkimus on 
keskittynyt aikaisemmin suurimmalta osin sosiaalisen median hyviin puoliin ja 
sen luomiin mahdollisuuksiin. Sosiaalinen media voi kuitenkin pitää myös sisäl-
lään suuren riskin yksilöille, organisaatioille ja yhteisöille (Baccarella ym., 2018).  
 Yksi näistä riskeistä on teknostressi, jonka Craig Brod esitteli vuonna 1984 
“modernina sairautena, jonka aiheuttaa ihmisen kyvyttömyys selviytyä uudesta 
tietotekniikasta terveellisellä tavalla”. Muut alan tutkijat ovat myös tukeutuneet 
tähän määritelmään ja käyttäneet sitä hyväksi omissa määritelmissään. Tietotek-
niikan käytön lisääntyessä nopeasti toiminnallisilla alueilla, on tärkeä tutkia 
myös teknostressiä useassa eri kontekstissa (Tarafdar, Pullins & Ragu-Nathan, 
2015). Teknostressin tutkimus onkin lisääntynyt viimeisten vuosien aikana tieto-
järjestelmätieteen alalla (Pirkkalainen, Salo, Makkonen & Tarafdar, 2017). Tek-
nostressin on aikaisemmin nähty aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia, mutta ny-
kytutkimuksessa sille on myös löydetty positiivisia vaikutuksia (Tarafdar Coo-
per & Stich, 2019; Califf, Sarker & Sarker, 2020).  
 Sosiaalisen median käytöstä aiheutuvalle teknostressille on luotu määri-
telmä, jonka mukaan sitä voidaan kuvata sosiaalisen median käytöstä johtuviksi 



7 

 

negatiivisiksi vaikutuksiksi käyttäjän fysiologiaan, käyttäytymiseen, ajatuksiin 
tai asenteisiin. (Brooks & Califf, 2017). Tutkimusten mukaan sillä voi olla seu-
rauksia niin organisationaalisella kuin henkilökohtaisellakin tasolla (Maier, Lau-
mer, Weinert & Weitzel, 2015). Onkin erittäin tärkeää koostaa tutkimuksista saa-
dut tulokset, jotta pystytään rakentamaan kokonaiskuva aiheesta ja tätä kautta 
saadaan laaja-alainen ymmärrys teknostressin ilmenemisestä ja mahdollisista lie-
vityskeinoista sosiaalisen median ympäristössä. 
 Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on tutkia, miten teknostressi il-
menee sosiaalisessa mediassa. Tutkielmassa perehdytään teknostressin aiheutta-
jiin, vaikutuksiin ja mahdollisiin lievityskeinoihin. Tästä syystä tutkielmalle on 
asetettu seuraavat tutkimuskysymykset: 
 

• ”Miten sosiaalinen media aiheuttaa teknostressiä ja mitä vaikutuksia sillä on?” 

• ”Miten sosiaalisen median aiheuttamaa teknostressiä voidaan lievittää?” 

 
Kandidaatin tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa aineistoa etsit-
tiin erilaisista verkossa sijaitsevista tietokannoista. Näitä tietokantoja olivat 
Google Scholar, JYKDOK, Scopus, IEEE Xplore ja ScienceDirect. Tieteellisiä jul-
kaisuja myös arvioitiin Julkaisufoorumin avulla, jotta kirjallisuuskatsaukseen 
saatiin hyödynnettyä mahdollisimman vertaisarvioituja ja tieteellisesti päteviä 
artikkeleita. Sosiaaliseen mediaan liittyviä hakusanoja olivat: “social media”, 
“social networking site”, “microblog” ja “facebook”. Teknostressiin liittyviä ha-
kusanoja olivat: “stress”, “technostress”, “technostressor” ja “mitigation”. Li-
säksi tutkielmassa käytettiin näiden hakusanojen yhdistelmiä sekä niiden suo-
menkielisiä vastineita. 
 Jotta voidaan tarkemmin perehtyä teknostressiin sosiaalisessa mediassa, on 
ensin avattava aiemman kirjallisuuden avulla niin sosiaalisen median kuin tek-
nostressinkin määritelmät sekä niihin liittyvät ilmiöt. Tutkielma rakentuu kol-
mesta eri sisältöluvusta. Ensimmäisessä sisältöluvussa esitellään sosiaalista me-
diaa, sen määritelmiä, ilmenemismuotoja ja hunajakennoviitekehystä sekä sen 
avulla sosiaalisen median pimeää puolta. Toisessa sisältöluvussa esitellään tek-
nostressiä, sen määritelmiä, aiheuttajia, vaikutuksia ja mahdollisia lievittäjiä. 
Kolmannessa ja viimeisessä sisältöluvussa esitellään teknostressiä sosiaalisessa 
mediassa, sen aiheuttajia, vaikutuksia ja mahdollisia lievittäjiä. Tutkielman tu-
lokset on visualisoitu taulukkoon. Viimeisenä tutkielmassa koostetaan tutkimuk-
sen tulokset ja esitetään jatkotutkimusaiheet yhteenvedossa. 
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2 SOSIAALINEN MEDIA 

Tämän luvun tavoitteena on tarkastella sosiaalista mediaa. Luvussa esitellään 
kirjallisuudessa esiintyviä määritelmä sosiaalisesta mediasta ja avataan näitä 
määritelmiä niissä esiintyvien ydinkäsitteiden kautta, esitellään sosiaalisen me-
dian eri ilmenemismuotoja ja hunajakennoviitekehystä sekä viitekehyksen 
kautta sosiaalisen median huonoja puolia. Sosiaalista mediaa ja sen vaikutusta 
käyttäjään on tutkittu aikaisemmin laajasti, ja suurin osa tästä tutkimuksesta kes-
kittyy sen hyviin puoliin ja helppouteen (Baccarella, Wagner, Kietzmann & 
McCarthy, 2018). Viimeisen kymmenen vuoden aikana tieteellisellä kentällä on 
myös kiinnitetty enemmän huomiota sen huonoihin puoliin. Onkin tärkeää tut-
kia niin sosiaalista mediaa käsitteenä, sen ilmenemismuotoja, kuin sen toimin-
nallisuuksia avaavaa hunajakennoviitekehystä ja sen avulla sosiaalisen median 
huonoja puolia, jotta voidaan paremmin ymmärtää myös teknostressiä ja sen il-
menemistä sosiaalisen median ympäristössä. 

2.1 Sosiaalisen median määritelmä 

Sosiaalinen media on käsitteenä monimuotoinen ja sille onkin ehdotettu useita 
eri määritelmiä useiden eri tieteenalojen toimesta (Kietzmann, Hermkens, 
McCarthy & Silvestre, 2011). Myös Carrin ja Hayesin (2015) mukaan on yleinen 
käsitys siitä mitkä alustat ovat osa sosiaalista mediaa, mutta ei yleistä käsitystä 
siitä, mikä määrittelee nämä alustat sosiaaliseksi mediaksi. Sosiaalisen median 
määrittelyssä on kaksi selvästi erottuvaa haastetta, joista ensimmäinen haaste on 
teknologian nopea laajeneminen ja kehittyminen, ja toinen haaste sosiaalisen me-
dian samankaltaisuus muiden kommunikaation eri muotoja mahdollistavien 
teknologioiden kanssa (Obar & Wildman, 2015). 
 Kaplan ja Haenlein (2010) ovat samaa mieltä, että käsitys sosiaalisen me-
dian termistä on vajavainen, ja vaikka aihe herättää kiinnostusta, on monille tut-
kijoille ja yritysjohtajille epäselvää, että mitä sosiaalisen median termi käsittää. 
Kaplanin ja Haenleinin (2010) mukaan on tärkeää avata kaksi sosiaaliseen medi-
aan liittyvää käsitettä, ja vetää raja näiden välille, jotta voidaan paremmin mää-
ritellä itse sosiaalinen media. Nämä kaksi käsitettä ovat Web 2.0 ja käyttäjäsisältö. 
 Kaplan ja Haenlein (2010) määrittelevät Web 2.0 loppukäyttäjien ja kehittä-
jien uutena tapana käyttää maailmanlaajuista tietoverkkoa, jossa sen käyttäjät 
muokkaavat ja luovat sisältöä yksilöiden sijasta. Aikaisemmin Web 1.0 aikakau-
della yksilöt tuottivat sisällön yksityisille verkkosivuille, kuten tietosanakirjoihin, 
kun taas Web 2.0 aikakaudella blogit, wikit ja yhteistyöprojektit korvasivat nämä 
edellä mainitut (Kaplan & Haenlein, 2010). Käytännössä Web 2.0 on Tim O’Reil-
lyn lanseeraama termi verkossa toimiville sovelluksille, joka mahdollistaa sosi-
aalisen median jakamisen ja luomisen verkossa, ja joille tyypillisiä ovat piirteet, 
kuten Web alustana, rikkaat käyttökokemukset, kevyet ja helpot 
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ohjelmointiparadigmat ja kollektiivinen älyn valjastaminen (Kangas, Toivonen & 
Bäck, 2007). Web 2.0 vaatii tiettyjä teknisiä ominaisuuksia toimiakseen, kuten RSS, 
AJAX ja Adobe Flash, jotka mahdollistavat sen toiminnallisuuden (Kaplan & Ha-
enlein, 2010). 
 Käyttäjäsisällölle pystytään tunnistamaan olemassa olevasta kirjallisuu-
desta kolme samankaltaista määritelmää. Krumm, Davies ja Narayanaswami 
(2008) ehdottavat, että käyttäjäsisältö voidaan määritellä tavallisten ihmisten 
tuottamana sisältönä, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat tuottamaan mediaa, in-
formaatiota tai dataa, ja joka julkaistaan muille viihdytys- tai hyötykäyttöön. 
Kaplan ja Haenlein (2010) määrittelevät käyttäjäsisällön samankaltaisesti terminä, 
jota käytetään yleensä kuvaamaan median eri muotoja, jotka ovat julkisesti saa-
tavilla ja loppukäyttäjien luomia. OECD:n (2007) mukaan taas käyttäjäsisällön 
pitää täyttää seuraavat kolme eri vaatimusta: 
 

1. Sisällön pitää olla julkaistu joko julkiselle nettisivulle tai verkkoyhteisöpalveluun 
2. Sisällössä pitää olla tietty määrä luovuutta 
3. Sisällön pitää olla tuotettu ammattiympäristön ulkopuolella 

 
Ensimmäisessä vaatimuksessa poissuljetaan tilanteet, joissa sisältö on tuotettu, 
mutta ei julkaistu muiden nähtäville, kuten sähköpostit ja suoraviestit. Toisessa 
vaatimuksessa poissuljetaan suoraan kopioidut tekstit, joihin ei ole lisätty omia 
näkemyksiä tai muutoksia. Kolmannessa vaatimuksessa poissuljetaan sisältö, 
joka on tuotettu pelkästään kaupallisessa tarkoituksessa. Näiden vaatimusten to-
teutuessa, voidaan puhua käyttäjäsisällöstä. (OECD, 2007) 
 Kaplanin ja Haenlein (2010) mukaan käyttäjäsisältöä voidaan pitää kaikkien 
sosiaalisen median käyttötapojen yhdistelmänä, kun taas Web 2.0 voidaan pitää 
sosiaalisen median evoluution alustana, ja sen ideologian sekä teknologian pe-
rustana. Näiden kahden konseptin pohjalta tutkijat pystyivät määrittelemään so-
siaalisen median “Internet pohjaisiin sovelluksiin, jotka ovat rakennettu Web 2.0 
ideologiselle ja teknologiselle perustalle, ja jotka sallivat käyttäjäsisällön luomi-
sen ja jakamisen” (Kaplan ym., 2010). 
 Kietzmann ym. (2011) määritelmä sosiaalisesta mediasta on lähellä muiden 
kirjallisuudessa esiintyneiden määritelmien kanssa. Heidän mukaansa “sosiaali-
nen media käyttää mobiili- ja verkkosivupohjaista teknologiaa luodakseen alus-
tan vahvalle vuorovaikutukselle, jossa sen käyttäjät ja yhteisöt voivat jakaa, yh-
teisluoda, keskustella ja muokata käyttäjäsisältöä”. Samankaltaisella logiikalla 
myös Merriam-Webster sanakirja (2021) on määritellyt sosiaalisen median, joi-
den mukaan “sosiaalinen media on sähköisen kommunikoinnin muoto (kuten 
verkkosivut, yhteisöpalvelut ja mikroblogit), jossa käyttäjät luovat verkkoyhtei-
söjä jakaakseen informaatiota, ideoita, henkilökohtaisia viestejä, ja muuta sisältöä 
(kuten videoita)”. Myös Kangas ym. (2007) ehdottaa sosiaalisen median määri-
telmää samalla logiikalla ja heidän mukaansa sosiaalinen media kietoutuu sen 
ympärillä oleviin ydinkäsitteisiin, joita kuvataan sosiaalisen median ydinkäsit-
teet kuviossa (kuvio 1.). Heidän mukaansa ydinkäsitteet Web 2.0, käyttäjien 
luoma sisältö ja yhteisöt luovat yhdessä sosiaalisen median käsitteen (Kangas 
ym., 2007). 



10 

 

KUVIO 1 Sosiaalisen median ydinkäsitteet (Muokattu: Kangas ym., 2007, s. 11) 

Näille kolmelle viimeksi mainitulle määritelmälle on yhteistä kolme ydinkäsi-
tettä, teknologia, yhteisö ja sisältö, kun taas Kaplanin ja Haenleinin (2010) määri-
telmässä esiintyy vain kaksi ydinkäsitettä, teknologia ja käyttäjäsisältö. Kaplan ja 
Haenlein (2010) ja Kangas ym. (2007) määrittelevät myös tarkemmin teknologian 
Web 2.0 muodossa, kun taas Kietzman ym. (2011) ja Merriam-Webster (2021) jät-
tävät määritelmässään enemmän varaa teknologian kehittymiseen ja muovautu-
miseen. Kaplanin ja Haenleinin (2010) määritelmään on viitattu selkeästi eniten 
verrattuna muihin määritelmiin ja se tarjoaakin erinomaisen pohjan sen jälkeen 
luoduille sosiaalisen median määritelmille. Nykypäivänä, jos halutaan käyttää 
pelkästään Kaplanin ja Haenleinin (2010) määritelmää, on sen ongelmana sen va-
lidius tulevaisuudessa teknologioiden kehittyessä ja uusien kirjallisuudessa löy-
dettyjen ydinkäsitteiden puute. Merriam-Websterin (2021) ja Kietzmann ym. 
(2011) määritelmien ongelmana on niiden vajavaisuus. Määritelmät ovat muuten 
päteviä, mutta ne kompastuvat aikaisemmin esitettyihin Obarin ja Wildmanin 
(2015) muotoilemiin haasteisiin. 
 Obar ja Wildman (2015) ovat kirjallisuuden perusteella määritelleet sosiaa-
lisen median neljän vaatimuksen perusteella: 
 

1. Sosiaalisen median palvelut ovat tällä hetkellä Web 2.0 internet pohjaisia sovelluksia 
2. Käyttäjäsisältö on sosiaalisen median elinehto 
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3. Yksilöt ja ryhmät luovat käyttäjäprofiileja sosiaalisen median palvelun ylläpitämälle 
sivulle tai sovellukselle 

4. Sosiaalisen median palvelu helpottaa sosiaalisten verkostojen rakentumista yhdistä-
mällä profiileja 

 
Kaksi ensimmäistä vaatimusta on selkeästi linjassa Kaplanin ja Haenleinin (2010) 
aiemmin esitellyn määritelmän kanssa. Obarin ja Wildmanin (2015) määritelmä 
vaikuttaakin olevan paranneltu versio Kaplanin ja Haenleinin (2010) aikaisem-
masta määritelmästä. Ensimmäiseen vaatimukseen on lisätty ehto “tällä het-
kellä”, jotta voidaan vastata mahdolliseen teknologian nopeaan kehitykseen liit-
tyvään haasteeseen ja mahdollisesti muokata tätä määritelmää. Määrittelemällä 
käyttäjäprofiilien tekemisen ja sosiaalisen suhteiden kehittymisen profiileja yh-
distelemällä lisänä aikaisemmille vaatimuksille, saadaan kokonaisvaltaisempi ja 
tarkempi määritelmä itse sosiaaliselle medialle. Boydin & Ellisonin (2007) mu-
kaan käyttäjäprofiili onkin sosiaalisen median selkäranka ja monet sosiaalisen 
median toiminnallisuuksista eivät olisi mahdollisia ilman käyttäjän tunnista-
mista. Neljäs ja viimeinen vaatimus ilmenee käytännössä esimerkiksi Faceboo-
kissa ystävälistana ja Twitterissä sekä Instagramissa seuraajalistoina. Nämä listat 
helpottavat sosiaalisten verkostojen rakentumista sekä erottautumista muista 
kommunikaation muodoista (Obar & Wildman, 2015).  
 Obar ja Wildman (2015) määrittelevät sosiaalisen median myös kirjallisuu-
dessa esiin tulleiden ja aikaisemmin esitettyjen kolmen ydinkäsitteen kautta, 
mutta lisäävät määritelmäänsä vielä neljännen ydinkäsitteen, käyttäjäprofiilin, 
jonka avulla parannetaan määritelmän tarkkuutta. Vaikka sosiaalinen media on 
monimuotoinen ja sille voi olla vaikea löytää yhtä hyvää ja tarpeeksi spesifiä 
määritelmää, ovat Obar ja Wildman (2015) onnistuneet määrittelemään sosiaali-
sen median näiden neljän ydinkäsitteen (Teknologia, yhteisö, sisältö ja käyttäjä-
profiili) ja niitä tarkentavien ehtojen kautta. Näin tutkijat ovat saaneet määritel-
mästä tarpeeksi spesifin, mutta kuitenkin riittävän laaja-alaisen. 

2.2 Sosiaalisen median ilmenemismuodot 

Sosiaalinen media koostuu monista eri osista ja se voi paikoin olla todella moni-
muotoinen. Onkin tärkeä tarkastella sosiaalisen median määrittelyn jälkeen tar-
kemmin, millaisia sosiaalisen median ilmenemismuotoja sen ominaisuuksien pe-
rusteella pystytään tunnistamaan ja millaisia määritelmiä kirjallisuudessa esiin-
tyy näille tyypeille. Kaplanin ja Haenleinin (2010) mukaan sosiaalinen media voi-
daan jakaa kuuteen eri ilmenemismuotoon: blogeihin, verkkoyhteisöpalveluihin, 
yhteisöllisiin projekteihin, sisältöyhteisöihin, virtuaalisiin pelimaailmoihin ja vir-
tuaalisiin sosiaalisiin maailmoihin. 
 OECD:n (2007) mukaan blogit voidaan määritellä “verkkosivuiksi, jossa on 
käyttäjän luomia merkintöjä, joita päivitetään säännöllisin väliajoin ja/tai käyt-
täjälähtöistä sisältöä, jota on tutkittu perinteisen median ulkopuolella”.  Kirjalli-
suudessa paljon viitattu ja yleinen määritelmä blogille on Kolaria, Fininia ja 
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Joshia (2006) lainaten: “verkkosivut, jossa päivätyt julkaisut ovat listattu kääntei-
sessä kronologisessa järjestyksessä”. Blogit ovat yleensä yhden ihmisen hallin-
noimia verkkosivuja, jotka voivat ilmentyä monessa eri muodossa (Kaplan & Ha-
enlein, 2010). Näitä muotoja ovat esimerkiksi bloggaajien henkilökohtaiset päi-
väkirjat, jossa he kertovat tarinoita heidän arkielämästänsä ja niihin liittyvistä 
tunteista ja asiapitoiset blogit, jotka liittyvät yleensä yhteen tiettyyn aiheeseen, 
kuten esimerkiksi ruokablogit (Kaplan & Haenlein, 2010). Blogit ovat myös ke-
hittyneet ajan myötä ja perinteisten blogien rinnalle ovat tulleet myös blogien 
alaryhmäksi määritetyt videoblogit, jossa käyttäjät julkaisevat videoita perintei-
sen tekstin ja kuvien sijasta (Safko, 2010). Toinen blogien alaryhmä on mikroblo-
git, kuten Twitter, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta käyttäjiensä keskuu-
dessa lyhyillä ja ajantasaisilla viesteillä (Kaplan & Haenlein, 2011). 
 Kirjallisuudessa verkkoyhteisöpalveluita on määritelty niiden toiminnalli-
suuksien kautta. Boyd ja Ellison (2007) määrittelevät verkkoyhteisöpalvelut kol-
men erillisen toiminnallisuuden perusteella. Heidän mukaansa verkkoyhteisö-
palvelut ovat verkkopohjaisia palveluita, jotka mahdollistavat sen käyttäjien: 
 

1. Rakentaa julkinen tai puoliksi julkinen profiili järjestelmän sisällä. 
2. Esitellä luettelo muista käyttäjistä, joiden kanssa heillä on yhteys. 
3. Tarkastella ja käydä läpi järjestelmässä heidän ja muiden käyttäjien luomia listoja 

yhteyksistä. (Boyd & Ellison, 2007) 

 
Kaplan ja Haenlein (2010) taas määrittelevät verkkoyhteisöpalvelun “sovelluk-
sena, joka mahdollistaa käyttäjät luomaan henkilökohtaista informaatiota sisäl-
täviä profiileja, kutsumaan ystäviä ja kollegoita tarkastelemaan näitä profiileja ja 
lähettämään sähköposteja sekä suoraviestejä käyttäjien kesken, ja tätä kautta yh-
distymään toisiinsa”. Edellä mainitut määritelmät sivuavat toisiaan määritel-
missä esiintyvien toiminnallisuuksien, kuten profiilien tekemisen ja tarkastelun 
kohdalla, mutta määritelmät kuitenkin eroavat kahden toiminnallisuuden koh-
dalla toisistaan. Kaplan ja Haenlein (2010) määrittelevät verkkoyhteisöpalvelut 
myös viestimisen ja siitä seuraavan yhdistymisen mahdollisuuden kautta, kun 
taas Boyd ja Ellison (2007) määrittelevät erikseen mahdollisuuden tehdä ja esi-
tellä luetteloita käyttäjien yhteyksistä. Jos nämä molemmat määritelmät ja niistä 
implikoitavat toiminnallisuudet yhdistetään, niin saadaan yleispätevä määri-
telmä kuvaaman verkkoyhteisöpalveluita. Kaplanin ja Haenleinin (2010) mu-
kaan suurin verkkoyhteisöpalvelu on tällä hetkellä Mark Zuckerbergin vuonna 
2004 perustama Facebook hieman alle 2.8 miljardilla käyttäjällään (Statista, 2021). 
 Yhteisölliset projektit, kuten Wikipedia, mahdollistavat monen käyttäjän 
samanaikaisen sisällönluonnin ja sen pääideana on tuottaa yhdessä demokraat-
tisesti parempaa sisältöä, kuin mitä yksin olisi mahdollista luoda. Yhteisöllisissä 
projekteissa voidaan tunnistaa kaksi erillistä osaa, sosiaalinen kirjanmerkitsemi-
nen ja wikit. Sosiaalisessa kirjanmerkitsemisessä käyttäjät pystyvät jakamaan, ke-
räämään, organisoimaan verkosta löytyviä resursseja. Wikeissä käyttäjät pysty-
vät muokkaamaan tekstipohjaista sisältöä verkkosivuilla, joko vaihtamalla, lisää-
mällä tai poistamalla sisältöä. (Kaplan & Haeinlein, 2010) 
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 Sisältöyhteisöillä Kaplan ja Haenlein (2010) tarkoittavat yhteisöjä, joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on jakaa sisältöä eri muodoissa, kuten valokuvia, 
videoita ja tekstejä. Sisältöyhteisön alustoja ovat esimerkiksi Youtube ja Flickr, 
joista ensimmäinen keskittyy videoiden ja jälkimmäinen kuvien jakamiseen 
(Kaplan & Haenlein, 2010). 
 Viimeisinä ilmenemismuotoina sosiaalisella medialla Kaplanin ja Haenlei-
nin (2010) mukaan ovat virtuaaliset maailmat, jotka voidaan jakaa kahteen osaan, 
virtuaaliseen pelimaailmaan ja virtuaaliseen sosiaaliseen maailmaan. Heidän 
mukaansa virtuaalisessa pelimaailmassa käyttäjät toimivat massiivisen monen 
pelaajan verkkopelin ympäristössä, kuten World of Warcraftissa, jossa he käyt-
täytyvät tiukkojen sääntöjen mukaan ja vuorovaikuttavat muiden käyttäjien 
kanssa avatarien kautta Azerothin virtuaalisella planeetalla. Virtuaalisessa sosi-
aalisessa maailmassa käyttäjät sen sijaan pääsevät vuorovaikuttamaan vapaam-
min ilman tiukkoja sääntöjä ja kokemus on lähempänä oikeaa elämää verrattuna 
virtuaaliseen pelimaailmaan (Kaplan & Haenlein, 2010). Kaplanin ja Haenleinin 
(2009) mukaan tunnetuin virtuaalinen sosiaalinen maailman alusta on Second 
Life, jossa “asukkaat” eli Second Lifen käyttäjät pääsevät vuorovaikuttamaan oi-
kean elämän kaltaisessa ympäristössä avatarien kautta. Yhteistä virtuaalisille 
maailmoille on niiden tapa kopioida kolmiulotteista ympäristöä ja sallia käyttä-
jiensä vuorovaikuttaa muiden käyttäjien kanssa avatarien kautta (Kaplan & Ha-
enlein, 2010). 

2.3 Hunajakennoviitekehys ja pimeä puoli 

Kietzmann ym. (2011) ovat kehittäneet hunajakennoviitekehyksen, jolla voidaan 
parantaa ihmisten ymmärrystä siitä, mitä sosiaalinen media on ja mitä muotoja 
sillä voi olla. Hunajakennoviitekehyksen avulla sosiaalista mediaa kuvaillaan 
seitsemän toiminnallisen lohkon avulla (kuvio 2). Näitä lohkoja ovat ryhmät, kes-
kustelut, läsnäolo, jakaminen, maine, suhteet ja identiteetti (Kietzmann ym., 
2011). Niistä saatavaa tietoa hyväksikäyttämällä, voidaan ymmärtää paremmin 
sosiaalisen median ekologiaa ja luonnetta, joka on kriittistä niin yksityisten orga-
nisaatioiden kuin yhteisöjenkin näkökulmasta (Kietzmann ym., 2011). Hunaja-
kennoviitekehystä voidaan käyttää tehokkaasti organisaatioiden tarpeisiin, 
mutta tässä alaluvussa keskitytään sen toiminnallisiin lohkoihin yleisellä tasolla 
sekä avataan hunajakennoviitekehyksen avulla sosiaalisen median pimeää 
puolta. 
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KUVIO 2 Sosiaalisen median hunajakennoviitekehys (Muokattu: Kaplan ym., 2010, s. 243) 

Hunajakennoviitekehyksen ryhmät-lohkossa kuvataan sitä, missä määrin käyt-
täjät järjestäytyvät tai muodostavat eri tasoisia yhteisöjä. Käyttäjien sosiaalisuu-
den kasvu vaikuttaa eksponentiaalisesti myös ryhmien kasvuun (Kietzmann ym., 
2011). Ryhmät voidaan jakaa kahteen erilliseen osaan. Ensimmäiseen osaan kuu-
luvat yksilöiden omat listat, joissa voi olla heidän ystäviään, kontaktejaan tai seu-
raajiaan (Kietzmann ym., 2011). Näitä ovat käytännössä esimerkiksi Faceboo-
kissa ystävälistat ja LinkedInissä kontaktilistat. Toiseen osaan kuuluvat erilaiset 
ryhmät, jotka voivat olla joko avoimia, suljettuja tai salaisia, ja niillä on yleensä 
ylläpitäjiä, jotka hoitavat ryhmän hallinnointia (Kietzmann ym., 2011). Nämä-
kään ryhmät eivät ole täysin ongelmattomia, vaan niistä löytyy huonoja puolia. 
Ihmiset lajittelevat luonnostaan toisiaan erilaisiin ryhmiin, jotka voi jakaa kah-
teen osaan, sisäryhmiin ja ulkoryhmiin (Pälli, 2003). Sisäryhmiä ovat sellaiset 
ryhmät, joihin yksilö pystyy samaistumaan ja päinvastoin ulkoryhmiä ovat sel-
laiset ryhmät, joihin yksilö ei pysty samaistumaan (Pälli, 2003). Tämän seurauk-
sena sosiaalisessa mediassa voi tapahtua käyttäjien välistä eriarvoistumista ja 
empatian vähenemistä (Baccarella ym., 2018). 
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 Sosiaalisen median alustoilla tapahtuu keskustelua eri tarkoitusperillä. Mo-
net sosiaalisen median alustoista onkin suunniteltu helpottamaan yksinomaan 
yksilöiden ja ryhmien välistä kommunikointia (Kietzmann ym., 2011). Hunaja-
kennoviitekehyksen keskustelut-lohkossa hahmotetaan tätä ilmiötä ja sitä, missä 
määrin käyttäjät kommunikoivat keskenään sosiaalisen median ympäristössä 
(Kietzmann ym., 2011). Yksi etenkin keskusteluun tarkoitettu sosiaalisen median 
alusta on aikaisemmin mainittu Twitter, jonka keskiössä on luoda tietoisuutta 
lyhyen ja ajantasaisen viestinnän avulla eli mikroblogata (Kaplan & Haenlein, 
2011). Tästäkään lohkosta ei voida löytää pelkästään hyviä puolia. Sosiaalisen 
median käyttäjät voivat mahdollisesti joutua aggressiiviseen kanssakäymiseen 
muiden käyttäjien kanssa, johon voi mahdollisesti kuulua kiusaamista ja uhkai-
lua (Baccarella ym., 2018). Keskustelun ongelmana on myös mahdollisesti tarkoi-
tuksella ja tarkoituksettomasti levitetty väärä informaatio, jolla voi olla vakavia-
kin seurauksia (Baccarella ym., 2018). 
 Kietzmann ym. (2011) luonnehtivat läsnäolo -lohkossa sitä, missä määrin 
sosiaalisen median käyttäjät tietävät muiden saatavuudesta. Heidän mukaansa 
läsnäolo pystytään jakamaan kahteen erillisesti tarkasteltavaan osaan, joista en-
simmäisessä osassa on tieto siitä, missä käyttäjä on virtuaalitodellisuudessa ja 
onko hän saatavilla. Tätä saatavuutta yleensä merkitään statuksen avulla, jolla 
voi ilmoittaa, onko käyttäjä paikalla vai ei. Toisessa osassa on tieto sijainnista ja 
siitä, onko käyttäjä saatavilla oikeassa elämässä (Kietzmann ym., 2011). Esimer-
kiksi Snapchat-sovelluksessa on käytössä kartta, jossa voi näyttää oman sijain-
tinsa ja sen, milloin on ollut paikalla (Snapchat, 2021). Paikantamistoimintojen 
avulla käyttäjiä voidaan seurata ja paikantaa ilman heidän tietoisuuttansa asiasta. 
Tämä voi johtaa tietoturvan ja yksityisyyden heikentymiseen (Baccarella ym., 
2018). 
 Kietzmann ym. (2011) havainnoivat jakamista kuvaavassa lohkossa sitä, 
missä määrin käyttäjät levittävät, vaihtavat ja vastaanottavat sisältöä sosiaalisen 
median kanavilla.  Heidän mukaansa sosiaalinen media koostuu ihmisistä, joille 
yhteistä on sisällön jakaminen ja vaihtaminen. Tutkimuksen mukaan jakamista 
voidaan pitää jo yhtenä vuorovaikutuksen muotona sosiaalisessa mediassa, 
mutta sosiaalisen median toiminnallisuudet määrittävät yleensä käyttäjien halun 
keskustella tai rakentaa ihmissuhteita (Kietzmann ym., 2011). Jaettu sisältö voi 
aiheuttaa myös ongelmia, koska se voi olla julkaistu ilman tekijänoikeudet omaa-
van henkilön lupaa tai sen sisältö voi olla epäasiallista. Tämä voi luoda ongelmia 
niin sisällön jakajille, kuin sen vastaanottajallekin (Baccarella ym., 2018). 
 Mainetta kuvaavassa lohkossa määritetään sitä, missä määrin käyttäjät tie-
tävät sosiaalisen median sisällä oman tai toisten käyttäjien sosiaalisen aseman 
(Kietzmann ym., 2011). Mainetta voidaan sosiaalisessa mediassa mitata esimer-
kiksi alustojen seuraajalistojen tai alustojen antamien palkintojen pohjalta (Bac-
carella ym., 2018). Eiseneggerin (2009) mukaan maine koostuu aina kolmesta eril-
lisestä elementistä. Hänen mukaansa ensimmäisestä elementtiä kutsutaan toi-
minnalliseksi maineeksi, jossa toimijan oma pätevyys ja siihen liittyvä menestys 
on jatkuvasti osoitettava. Toista elementtiä tutkimuksessa kutsutaan sosiaa-
liseksi maineeksi, jonka mukaan toimijoiden on noudatettava tiettyjä sosiaalisesti 
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asetettuja arvoja ja normeja. Kolmatta elementtiä tutkija kutsuu ilmaisevaksi mai-
neeksi, jonka mukaan toimijat erottuvat kilpailijoistaan emotionaalisesti houkut-
televan profiilin avulla (Eisenegger, 2009). Baccarellan ym. (2018) mukaan mai-
neeseen liittyy myös riskejä, kuten herjaaminen ja häpäisy. Käyttäjät pystyvät 
myös tuhoamaan valmiiksi rakennetun maineensa hyvin nopeasti jakamalla jo-
tain kyseenalaista sisältöä (Baccarella ym., 2018). Tämä sisältö monesti jaetaan 
tunnekuohuissa, substanssien vaikutuksen alaisena tai miettimättä kohdeyleisöä 
sen tarkemmin (Wang ym. 2011). 
 Kietzmann ym. (2011) havainnoivat hunajakennoviitekehyksen suhteet-
lohkossa sitä, missä määrin sosiaalisen median käyttäjät ovat yhteydessä toi-
siinsa. Yhteys tarkoittaa sitä, että kaksi tai sitä useampi käyttäjää listaa toisensa 
kaveriksi, järjestää tapaamisen, aloittaa keskustelun, ja jakaa asioita aikaisemman 
yhdistymisen seurauksena (Kietzmann ym., 2011). Suhteet ja niiden vahvuudet 
vaihtelevat suuresti riippuen sosiaalisen median alustan toiminnallisuuksista, 
esimerkiksi blogeissa toimijoilla on epävirallisempi suhde toisiinsa verrattuna 
LinkedIniin (Kietzmann ym., 2011). Baccarellan ym. (2018) mukaan suhteisiin so-
siaalisen median sisällä liittyy myös ongelmia sosiaalisen kanssakäymisen kautta, 
kuten pakottamista, uhkailua, hyväksikäyttöä ja pelottelua. 
 Viimeisenä lohkona hunajakennoviitekehyksessä on identiteetti, jolla pyri-
tään kuvaamaan sitä, missä määrin käyttäjät paljastavat omaa identiteettiään 
muille käyttäjille (Kietzmann ym., 2011). Identiteettiin voi kuulua erilaista tietoa, 
kuten nimi, ikä, sijainti, sukupuoli tai mikä tahansa tieto, joka kuvastaa käyttäjää 
jollain tietyllä tavalla (Kietzmann ym., 2011). Kaplanin ja Haeinleinin (2010) mu-
kaan identiteetin esittäminen voi tapahtua usein tiedostetusti tai tiedostamatta 
ajatusten, tunteiden ja preferenssien kautta, ja he pitävät tätä identiteettiä monen 
sosiaalisen median ytimenä. Boyd ja Ellison (2007) ovat samaa mieltä siitä, että 
käyttäjäprofiili on sosiaalisen median selkäranka. Identiteetin jakamisella voi olla 
myös huonoja puolia. Baccarellan ym. (2018) mukaan muiden lohkojen vaikutta-
essa käyttäjien identiteettiin käyttäjät eivät itse enää pysty kontrolloimaan omaa 
identiteettiään. Tämä taas voi johtaa käyttäjien identiteetin hyväksikäyttöön yk-
sityisyyden ja tietoturvan heikennyttyä (Baccarella ym., 2018).  
 Hunajakennoviitekehyksen lohkojen avulla voidaan kuvata toiminnalli-
suuksia sosiaalisen median alustoissa. Lohkojen esiintyminen ja vuorovaikutus 
kuitenkin vaihtelee sosiaalisen median alustan toiminnallisuuksien mukaan 
(Kietzmann ym., 2011). Hunajakennoviitekehyksellä pystytään määrittelemään 
sosiaalisen median toiminnallisuuksia tarkasti ja laaja-alaisesti, ja sitä on käytet-
tykin huomattavan paljon lähdekirjallisuutena kirjallisuudessa. Viitekehys toi-
mii myös hyvin sosiaalisen median huonojen puolien tarkasteluun ja antaakin 
erinomaisen kuvan eri toiminnallisuuksien mahdollisista negatiivisista puolista 
(kuvio 3). 
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KUVIO 3 Sosiaalisen median toiminnallisuuksien pimeä puoli (Muokattu: Baccarella ym., 
2018, s. 433) 
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3 TEKNOSTRESSI 

Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella teknostressiä. Teknostressiä on aikai-
semmassa kirjallisuudessa tutkittu paljon työympäristössä, mutta viime vuosina 
tutkimus on keskittynyt myös yksityiseen kontekstiin. Teknostressiä on myös ai-
kaisemmin pidetty pelkästään negatiivisena ilmiönä ihmiselle, mutta uusim-
missa tutkimuksissa on myös löydetty positiivisia vaikutuksia teknostressiin liit-
tyen (Tarafdar ym., 2019; Califf ym., 2020). Ensimmäisenä alaluvussa määritel-
lään stressin ja teknostressin käsitteet. Tämän jälkeen esitellään teknostressin ai-
heuttajia ja niiden vaikutuksia yksilöille ja organisaatioille. Viimeisessä alalu-
vussa esitellään keinoja teknostressin lievittämiseen ja mahdollisesti sen estämi-
seen.  

3.1 Stressin ja teknostressin määritelmä 

Stressi on käsite, jota on tieteellisessä kirjallisuudessa määritelty ja tutkittu erit-
täin paljon kymmenien vuosien ajan. Alan pioneerina ja stressin “isänä” on tun-
nettu Hans Selye, joka aloitti stressin tutkimuksen jo vuonna 1926 ollessaan vielä 
opiskelijana. Selye määrittelee stressin “kehon epäspesifinä vasteena mille ta-
hansa kysynnälle” (Fink, 2010; Selye, 1976). Jotta voidaan ymmärtää stressin syn-
tyä, on määriteltävä myös termi stressitekijät, jotka ovat Selyen (1976) mukaan 
“toimijoita, jotka tuottavat milloin tahansa stressiä”. Selyen (1976) määritelmää 
on käytetty hyväksi uudemmissa päivitetyissä määritelmissä stressistä. Anilaa ja 
Krishnavenia (2016) mukaillen monet tutkimukset kuvailevatkin stressin “ter-
veydentilana, joka aiheuttaa yksilölle yleistetyn psykofysiologisen vasteen”. 
Luonnollisia stressireaktioita voidaan myös kuvata pakene tai taistele reaktiona, 
jossa keho tuottaa fyysisiä ja psykologisia vasteita stressitekijöille (Anila & Krish-
naven, 2016). Stressiä voidaan myös mitata kehon stressihormoneista. Ihmisen 
kehon altistuessa stressitekijälle, se alkaa tuottaa stressihormoneja, kuten kor-
tisolia, ja näistä hormoneista voidaan laskea ihmisen stressitaso (Lupien & Se-
guin, 2013) 
 Stressi voidaan jakaa kolmeen eri osaan, eustressiin eli hyvään stressiin, 
joka voi motivoida kokijaansa, neustressiin eli neutraaliin stressiin, jossa stressi 
ei aiheuta hyviä kuin huonojakaan vaikutuksia ja distressiin eli pahaan stressiin, 
joka voidaan vielä jakaa kahteen erilliseen osaan, lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen 
stressiin (Thapliyal, Khalus & Labrado, 2017). Selyen (1976) esittää myös, että ti-
lanteessa, jossa stressitila on pitkittynyt kemikaalien ja hormonien liikatuotan-
nosta, voidaan stressin sopeutumiseen käyttää kolmivaiheista mallia (GAS), jo-
hon kuuluu hälytysreaktio, sopeutumisvaihe ja uupumisvaihe (Fink, 2010). 
 Yksi stressin alaryhmä on teknostressi, joka on Craig Brodin lanseeraama 
termi vuodelta 1984. Hänen mukaansa teknostressi voidaan määritellä “moder-
nina sairautena, jonka aiheuttaa ihmisen kyvyttömyys selviytyä uudesta 
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tietotekniikasta terveellisellä tavalla” (Brod, 1984). Myös alansa johtavat tutkijat 
Ragu-Nathan, Tarafdar ja Ragu-Nathan (2008) määrittelevät teknostressin sa-
mankaltaisesti “stressinä, jota loppukäyttäjät kokevat tieto- ja viestintäteknii-
kasta”. Tarafdarin ym. (2019) mukaan teknostressistä voi myös johtaa positiivisia 
asioita ja se voidaan määritellä kahteen eri osaan teknodistressiksi, joka näkyy 
tietotekniikan käyttäjälle stressistä johtuvina negatiivisina vaikutuksina, ja tek-
noeustressiksi, joka taas näkyy tietotekniikan käyttäjälle stressistä johtuvina po-
sitiivisina vaikutuksina. Myös teknostressiä voidaan normaalin stressin tavoin 
mitata ihmisen kehon stressihormonitasoista (Riedl, Kindermann, Auinger & Ja-
vor, 2012). 
 Ayyagari, Prover ja Purvis (2011) ovat käyttäneet tutkimuksessaan alkupe-
räisenä mallina kuviota, joka rakentui kolmesta muuttujasta, teknologian omi-
naisuuksista, stressitekijöistä ja vaikutuksista (kuvio 4). Tätä mallia voidaan 
käyttää yleisellä tasolla tarkasteltaessa teknostressiä. Mallin mukaan tiettyjen 
teknologian ominaispiirteiden avulla voidaan ennustaa yksilön kokemia stressi-
tekijöitä ja lopulta niistä syntyy teknostressin lopputulema eli sen vaikutukset. 
Malli antaa tiivistetyn ja yksinkertaisen kuvan teknostressin ja sen synnyn koko-
naisuudesta. 
 

 
KUVIO 4 Teknostressin tutkimuksen kolme muuttujaa (Muokattu: Ayyagari ym., 2011, s. 
834) 

Myös Califf ym. (2020) ovat samaa mieltä Tarafdarin ym. (2019) kanssa, että tek-
nostressillä ei ole pelkästään negatiivisia lopputulemia, vaan siitä voi myös seu-
rata hyvää kokijalleen. He laativat stressin holistisen mallin pohjalta teknostres-
sin holistisen mallin, jota he testasivat terveydenhuollon kontekstissa. Tämä tek-
nostressin holistinen malli (kuvio 5) koostuu positiivisista ja negatiivisista kom-
ponenteista, ja antaa kuvan teknostressistä kokonaisuutena. Malli toimii samoilla 
elementeillä, kuin Ayyagarin ym. (2011) tutkimuksesta nostettu tutkimusmalli 
teknostressin kolmesta muuttujasta, mutta mallissa teknostressi jaetaan kahteen 
erilliseen prosessiin, joita kuvataan myös yksityiskohtaisemmin. Holistisen mal-
lin mukaan ympäröivät olosuhteet, kuten esimerkiksi odotukset ihmistä kohtaan 
aloittavat prosessin, joka johtaa teknostressiin. Olosuhteiden johtaessa tek-
nostressitekijään saadaan ihmisessä aikaan psykologinen vaste, josta seuraa tek-
nostressin lopputulema eli vaikutus. Tätä kutsutaan mallissa teknostressin holis-
tiseksi prosessiksi. (Califf ym., 2020) 
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KUVIO 5 Teknostressin holistinen malli (Muokattu: Califf ym., 2020, s. 815) 

Tämä holistinen prosessi voidaan jakaa karkeasti kahteen alaprosessiin, tekno-
eustressi-prosessiin ja teknodistressi-prosessiin. Teknoeustressi-prosessissa ym-
päröivät tekijät johtavat haastaviin teknostressitekijöihin, joita ihmisten katso-
taan pitävän suoritusta edistävinä tekijöinä, kuten hyödyllisyyteen. Tästä seuraa 
ihmisen positiivinen vaste tälle stressitekijälle ja jos tätä vastetta saadaan sopi-
vassa määrin, seuraa tästä positiivinen lopputulema. Liiallinen määrä tätä posi-
tiivista vastetta näkyy ihmisessä negatiivisena lopputulemana. Teknodistressi-
prosessissa taas ympäröivät tekijät johtavat hankaloittaviin stressitekijöihin, joita 
pidetään yleisesti ihmisen tavoitteiden esteinä, kuten ylikuormitukseen. Tästä 
stressitekijästä seuraa ihmiselle negatiivinen vaste, joka johtaa myös väistämättä 
negatiiviseen lopputulemaan.  
 Näitä kolmea komponenttia hallitaan kolmen evaluointiprosessin avulla. 
Ensimmäisenä on arviointiprosessi, joka tapahtuu ympäröivien olosuhteiden ja 
teknostressitekijöiden välissä. Tässä prosessissa yksilö käsittelee, että mitkä ym-
päröivät olosuhteet hän kokee haastavina tai hankaloittavina. Toisena on päätök-
sentekoprosessi, joka sijoittuu teknostressitekijöiden ja psykologisen vasteen vä-
liin. Tämän prosessin aikana yksilö päättää miten hän reagoi joko haastaviin tai 
hankaloittaviin teknostressitekijöihin. Kolmantena ja viimeisenä prosessina on 
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suoritusprosessi, joka sijoittuu psykologisen vasteen ja lopputuleman väliin. 
Tässä viimeisessä prosessissa yksilö päättää, miten käyttäytyy psykologisen vas-
teen vaikutuksesta ja tämä johtaa koko prosessin lopputulemaan eli vaikutuksiin. 
(Califf ym., 2020) 
 Teknostressiä ja siihen liittyviä mekanismeja voidaan tarkastella kolmesta 
eri näkökulmasta. Ensimmäiseksi, teknostressiä voidaan tarkastella sen aiheutta-
jien eli teknostressitekijöiden kautta. Toiseksi, voidaan tarkastella teknostressin 
aiheuttamia vaikutuksia ihmiselle. Kolmanneksi ja viimeiseksi, voidaan tarkas-
tella eri keinoja teknostressin vähentämiseen ja mahdollisesti kokonaan sen estä-
miseen. 

3.2 Teknostressin aiheuttajat ja vaikutukset 

Teknostressille on kirjallisuudessa tunnistettu useita aiheuttajia ja vaikutuksia. 
Kuten mainittu, aiheuttajat ja vaikutukset voivat olla niin positiivisia kuin nega-
tiivisiakin (Califf, Sarker & Sarker, 2020; Tarafdar ym., 2019). Aiemmissa tutki-
muksissa on tunnistettu niin ympäröiviä olosuhteita kuin teknostressitekijöitä, 
jotka aiheuttavat erilaisia vaikutuksia niin yksilöille kuin organisaatioillekkin. 
 Ayyagari ym. (2011) ovat tunnistaneet tutkimuksessaan teknologian omi-
naispiirteitä, kuten käyttökelpoisuus, luotettavuus, monimutkaisuus, presen-
teeismi, anonymiteetti ja muutosnopeus. Tutkimuksen tulosten mukaan nämä 
ominaispiirteet ja teknostressitekijät ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, ja omi-
naispiirteillä voidaan ennustaa näitä tutkimuksessa käytettyjä teknostressiteki-
jöitä, kuten työn ylikuormitusta ja epävarmuutta. (Ayyagari ym., 2011). Näitä 
teknologian ominaispiirteitä voidaan pitää aiemmin esitetyn Califfin ym. (2020) 
holistisen mallin pohjalta teknologian ympäröivinä olosuhteina, jotka johtavat 
teknostressitekijöihin. 
 Tarafdarin ym. (2011) artikkelissa tutkijat onnistuivat identifioimaan tek-
nostressille viisi erillistä negatiivista teknostressitekijää, joiden avulla he ovat 
pyrkineet selittämään teknostressin luonnetta. Vaikka näitä viittä tekijää on en-
sisijaisesti käytetty kuvaamaan teknostressin aiheuttajia työperäisessä tek-
nostressissä, voidaan niitä myös soveltaa myös hyvin henkilökohtaisesta käy-
töstä johtuvaan teknostressiin. Näitä teknostressitekijöitä ovat teknologian in-
vaasio, teknologian turvattomuus, teknologian monimutkaisuus, teknologian 
ylikuormitus ja teknologian epävarmuus (Tarafdar ym., 2011). Näitä teknostres-
sitekjiöitä on yleisesti käytetty useissa muissakin teknostressiä kuvaavissa tutki-
muksissa. Esimerkiksi Shu, Tu ja Wang (2011), Srivastava, Chandra ja Shirish 
(2015) ja Ahmad, Amin ja Ismail (2012) ovat käyttäneet juuri näitä Tarafdarin ym. 
(2011) tunnistamia teknostressitekijöitä pohjana omissa tutkimusmalleissaan. 
 Tarafdarin ym. (2011) artikkelin mukaan teknologian invaasio tarkoittaa ti-
lannetta, jossa teknologia tunkeutuu ihmisen elämään ja on jatkuvasti läsnä. 
Tässä tilanteessa ihmisten on oltava jatkuvasti tavoitettavissa ja yhteydessä toi-
siinsa, ja jos tämä yhteys katkeaa, kokee henkilö levottomuutta. Ihmiset tuntevat 
jatkuvan yhteyden muihin haittaavan heidän yksityistä aikaansa, ja tuntevat 
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stressiä sekä turhautumista (Tarafdar ym., 2011). Teknologian invaasio vaikuttaa 
myös negatiivisesti työympäristössä ihmisten työtyytyväisyyteen (Ragu-Nathan 
ym., 2008). Myös Tun, Wangin ja Shun (2005) mukaan teknologian invaasio vai-
kuttaa yksilötasolla vähentävästi perheen kanssa vietettyyn aikaan, koska tekno-
logian käyttö ja sen käytön opettelu vie ylimääräistä aikaa. Myös sosiaalisen me-
dian on tunnistettu aiheuttavan teknologian invaasiota yksilöiden elämässä. 
Käyttäjät voivat tuntea verkkoyhteisöpalveluiden tunkeutuneen keskeiseksi te-
kijäksi heidän jokapäiväiseen elämäänsä ja tätä kautta tuntea negatiivisia tunne-
tiloja (Maier ym., 2015). Teknologian invaasio voi henkilökohtaisessa käytössä 
myös lyhentää nukkumisaikaa, koska älypuhelimen käytön on tunnistettu myö-
hästävän nukkumaanmenoa sekä lisäävän mahdollisia herätyksiä yön aikana 
(Salo & Pirkkalainen, 2019). 
 Toisena teknostressin aiheuttajana Tarafdar ym. (2011) esittävät teknolo-
gian turvattomuuden, joka tarkoittaa tilannetta, jossa ihmiset tuntevat muut pa-
remmin teknologiaa hallitsevat ihmiset uhkana itselleen ja pelkäävät, että parem-
min teknologian taitava henkilö voi uhata heidän asemaansa yhteiskunnassa. 
Heidän mukaansa tämä voi johtaa kyynisyyteen ja epävarmuuteen informaatio-
teknologiaa kohtaan, joka näkyy ihmisessä stressinä ja jännittyneisyytenä (Ta-
rafdar ym., 2011). Työympäristössä tämä voi näkyä pelkona työpaikan menettä-
misestä paremmin teknologian taitavalle henkilölle (Tarafdar ym., 2011). Tekno-
logian turvattomuutta voi myös esiintyä henkilökohtaisessa käytössä sosiaalisen 
median kautta, jos henkilö tuntee turvattomuutta muiden ihmisten päivitysten 
suosiosta johtuen (Salo & Pirkkalainen, 2019). 
 Kolmantena teknostressin aiheuttajana Tarafdar ym. (2011) ehdottavat tek-
nologian monimutkaisuutta, joka tarkoittaa tilannetta, jossa informaatioteknolo-
gian käyttäjä kokee ylimääräistä tarvetta käyttää aikaa ja vaivaa informaatiotek-
nologian monimutkaisuudesta ja vaikeudesta johtuen. Ihmiset tuntevat stressin 
tunnetta, johtuen uusien järjestelmien kehittymisestä monimutkaisempaan 
suuntaan sekä niiden manuaalien ja opettelun vaikeutumisesta (Tarafdar ym., 
2011). Organisaatioiden näkökulmasta tarkasteltaessa teknologian monimutkai-
suus voi myös aiheuttaa käyttäjälleen työviihtyvyyden vähenemistä ja stressiä, 
koska he tuntevat useat teknologiat uhkaavina ja vaikeina (Ragu-nathan ym., 
2008; Brod, 1984). Monimutkaisuus voi myös näkyä henkilökohtaisessa teknolo-
gian käytössä esimerkiksi hankaluutena ymmärtää sosiaalisten verkkoyhteisö-
palveluiden viestien tai päivitysten yksityisyysasetuksia (Salo & Pirkkalainen, 
2019). 
 Tarafdarin ym. (2011) mukaan teknologian ylikuormituksella viitataan ti-
lanteeseen, jossa informaatioteknologian käyttäjät kokevat liiallisia kohtaamisia 
teknologian kanssa ja tästä johtuen joutuvat käsittelemään ylitse tulvivaa infor-
maation määrää. Ihmiset joutuvat prosessoimaan samaan aikaan monia eri infor-
maatiolähteitä, kuten verkkoyhteisöpalveluita, mobiililaitteita ja muita yhteis-
työssä toimivia sovelluksia ja tästä johtuva teknologian ylikuormitus näkyy ih-
miselle kolmella tavalla, keskeytyksinä, liiallisena moniajona ja informaatiotul-
vana (Tarafdar ym., 2011). Moniajo tarkoittaa monen asian samanaikaista suorit-
tamista, jolloin ihminen yrittää tehdä enemmän asioita vähemmässä ajassa, mikä 
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taas voi johtaa jännittyneisyyteen (Tarafdar ym., 2011). Keskeytykset tarkoittavat, 
että informaatioteknologian käyttäjä saa jatkuvasti ilmoituksia eri sovelluksista, 
mikä johtaa paineeseen vastata näihin viesteihin ja tätä kautta jännittyneisyyteen 
ja ahdistuneisuuteen (Tarafdar ym., 2011). Myös Tams, Thatcher ja Grover (2018) 
ovat tutkineet keskeytysten vaikutuksia ja artikkelissaan toteavat keskeytyksistä 
johtuvan teknostressin aiheuttavan suorituksen heikentymistä. Informaatiotul-
vassa ihminen saa kapasiteettiinsa nähden liian paljon informaatiota kerralla ja 
tämä taas voi johtaa informaatiouupumukseen, jossa ihminen ei pysty käyttä-
mään tehokkaasti tätä saatua informaatiota (Tarafdar ym., 2011). Informaatio-
tulva voi näkyä ihmisessä myös tunnepohjaisena ja henkisenä väsymyksenä, ah-
distuneisuutena, uupumuksena, stressin tunteena ja avuttomuutena (Wurman, 
Leifer, Sume & Whitehouse, 2001). Myös Ragu-Nathanin ym. (2008) mukaan tek-
nologian ylikuormitus näkyy monesti ihmisessä tyytymättömyytenä sekä ahdis-
tuneisuutena. Teknologian ylikuormitusta voi esiintyä niin työpohjaisessa kuin 
henkilökohtaisesta käytöstä johtuvassa teknostressissä. Esimerkiksi keskeytykset 
voivat näkyä työpohjaisessa käytössä työviestien keskeyttäessä työskentelyn jat-
kuvasti (Tarafdar ym., 2011). Henkilökohtaisessa käytössä kodissa sijaitsevat äly-
laitteet ja niistä pursuava liiallinen informaatio voi näkyä teknologian ylikuormi-
tuksena (Salo & Pirkkalainen, 2019).  
 Viimeisenä teknostressin aiheuttajana Tarafdar ym. (2011) esittävät tekno-
logian epävarmuuden, jolla viitataan tilanteeseen, jossa teknologian jatkuvasta 
kehittymisestä ja muuntumisesta johtuen informaatioteknologian käyttäjä kokee 
epävakautta. Tämä epävakaus purkautuu käyttäjässä turhautumisena ja ahdis-
tuneisuutena (Tarafdar ym., 2011; Ragu-Nathan ym., 2008). Ragu-Nathanin ym. 
(2008) tutkimuksen mukaan teknologian epävarmuus voi myös aiheuttaa henki-
löiden välisiä konflikteja, stressiä ja turhautuneisuutta. Henkilökohtaisessa käy-
tössä olevissa sovelluksissa jatkuvasti ilmestyvät uudet teknologiat sekä ohjel-
mistojen ja laitteistojen päivitykset voivat altistaa ihmisen teknologian epävar-
muudelle (Salo & Pirkkalainen, 2019). Työhön liittyvässä käytössä taas työnteki-
jät voivat kokea teknologian epävarmuutta johtuen työssä käytettävien ohjelmis-
tojen ja laitteistojen jatkuvasta muuttumisesta ja päivityksistä, joiden opettelu 
vaatii ylimääräistä aikaa (Srivastava ym., 2015). 
 Näiden viiden yleisesti käytetyn teknostressitekijän lisäksi Salanovan, Lo-
rensin ja Chifren (2013) tutkimuksen pohjalta voidaan todeta myös kuudes tek-
nostressitekijä, teknologiariippuvuus. Heidän tutkimuksensa mukaan teknolo-
giariippuvuus on negatiivinen psykologinen kokemus, jossa yksilö käyttää infor-
maatioteknologiaa hallitsemattomasti kaikkialla pitkiä ja kohtuuttomia aikoja 
(Salanova ym. 2013). Myös Salo ja Pirkkalainen (2019) tunnistavat omassa artik-
kelissaan teknologiariippuvuuden yhtenä teknostressitekijänä, vaikka heidän 
mukaansa teknostressi ja riippuvuus ovatkin erillisiä käsitteitä, mutta vuorovai-
kuttavat keskenään. Teknologiariippuvuuden vaikutukset näkyvät ihmisessä 
tutkimuksen mukaan lisääntyneenä uupumuksena ja ahdistuksena (Salanova 
ym., 2013).  
 Califfin ym. (2020) aikaisemmin esitellyssä tutkimuksessa ja heidän määrit-
telemässä teknostressin holistisessa mallissa he jaottelevat teknostressitekjiät 
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kahteen eri osaan, haastaviin teknostressitekijöihin ja hankaloittaviin teknostres-
sitekijöihin. Califfin ym. (2020) tutkimus on osittain linjassa Tarafdarin ym. (2011) 
artikkelissa määriteltyjen teknostressitekijöiden kanssa. Califf ym. (2020) tunnis-
tivat tutkimuksessaan teknologian invaasion tilalla teknologian epäluotettavuu-
den, joka aiheuttaa kokijassaan negatiivisia psykologisia tuntemuksia. Califf ym. 
(2020) ovatkin määritelleet nämä teknostressitekijät hankaloittaviksi teknostres-
sitekijöiksi eli negatiivisen vasteen omaaviksi. 
 Haastavia eli positiivisen vasteen omaavia teknostressitekijöitä Califf ym. 
(2020) tunnistivat kolme, käyttökelpoisuus, osallistumisen mahdollistaminen ja 
tekninen ylläpito. Heidän mukaansa käyttökelpoisuus tarkoittaa, että käyttäjät 
tuntevat jonkun teknologian hyödylliseksi ja kokevat sen parantavan heidän te-
hokkuuttaan. Tutkimuksessa myös määritellään osallistumisen mahdollistami-
nen loppukäyttäjien mukaan ottamisella teknologian suunnittelu- ja kehitystyö-
hön. Tutkijat myös määrittelevät teknisen ylläpidon tekniseksi avuksi, jota ihmi-
sille on tarjolla (Califf ym., 2020). Teknostressin positiivisia vaikutuksia on tut-
kittu tieteellisellä kentällä vielä suhteellisen vähän, mutta Tarafdarin ym. (2019) 
mukaan haastavat teknostressitekijät voivat tuottaa positiivisia vaikutuksia käyt-
täjälleen, joka näkyy käyttäjän lisääntyneenä luovuutena, innovatiivisuutena ja 
tuottavuutena johtuen informaatioteknologian tuomista hyödyistä esimerkiksi 
tehokkuuteen. Tämä taas voi näkyä käyttäjällä positiivisina tunteina teknologiaa 
kohtaan ja vaikuttaa positiivisesti yleisellä tasolla työkokemukseen (Tarafdar 
ym., 2019). 
 Vaikka Califf ym. (2020) määrittelevät nämä kolme tekijää heidän tutki-
muksensa näkökulmasta haastaviksi teknostressitekijöiksi, niin Ragu-Nathan 
ym. (2008) ovat aikaisemmin määritelleet osallistumisen mahdollistaminen ja 
teknisen ylläpidon enemmänkin teknostressin vähentäjinä. Myös Ayyagari ym. 
(2011) määrittelevät käyttökelpoisuuden enemmänkin teknologian ominaispiir-
teenä, kuin teknostressitekijänä. 

Näiden teknostressitekijöiden aiheuttamien vaikutusten lisäksi tieteelli-
sessä kirjallisuudessa on tunnistettu myös yleisesti teknostressin vaikutuksia ih-
miseen ilman, että niitä on suoraan yhdistetty johonkin tiettyyn teknostressiteki-
jään. Näitä vaikutuksia voi olla fyysisiä, kuten kohonnut syke, päänsärky, hikoilu, 
lihasten jäykkyys, raajojen puutuminen, muistihäiriöt, jatkuva uupumus, iho-oi-
reet ja hormonaaliset häiriöt. (Chiappetta, 2015). Teknostressillä voi olla myös 
psyykkisiä oireita, kuten masentuneisuus, muutokset käytöksessä, ärsyyntynei-
syys, vähentynyt seksuaalinen halu, apaattisuus ja itkuisuus (Chiappetta, 2015). 
Brodin (1984) mukaan teknostressi voi näkyä yksilössä teknofobiana, joka tar-
koittaa teknologian pelkoa ja voi johtaa teknologian käytön lopettamiseen. Hä-
nen mukaansa teknostressin ensisijainen oire on kuitenkin ahdistuneisuus (Brod, 
1984). Työperäisessä käytössä Srivastavan ym. (2015) mukaan teknostressi voi 
aiheuttaa myös loppuun palamista ja organisaatioon sitoutumisen heikentymistä. 
Myös Ragu-Nathan ym. (2008) ja Tarafdar ym. (2011) ovat samaa mieltä, että tek-
nostressi aiheuttaa organisaatioille sitoutumisen heikentymistä, ja heidän mu-
kaansa teknostressi aiheuttaa myös työtyytyväisyyden ja työn tuottavuuden hei-
kentymistä sekä roolien ylikuormitusta ja ristiriitoja. 
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3.3 Teknostressin lievittäjät 

Kun teknostressin aiheuttajat on tunnistettu, on tärkeä kiinnittää huomiota myös 
millä tavoin voidaan lievittää teknostressin negatiivisia vaikutuksia ja mahdolli-
sesti estää niiden syntymistä. Vaikka kiinnostus teknostressin aiheuttajiin ja oi-
reisiin on kasvanut tutkijoiden keskuudessa, teknostressin lievittäjiin on kiinni-
tetty varsin rajallisesti huomiota (Salo ym., 2017).  
 Salo ym. (2017) esittävät artikkelissaan, jossa tutkitaan teknostressin lievit-
tämistä yksityisessä kontekstissa, että teknostressin lievittäjät voidaan jakaa kol-
meen eri osaan: teknostressitekijän vähentämiseen, teknostressitekijän sietämi-
seen ja teknostressin vaikutuksista palautumiseen. Näistä ensimmäinen, ongel-
makeskeinen lievittäjä eli teknostressitekijän vähentäminen voi tutkijoiden mu-
kaan tapahtua kahdella tavalla, informaatioteknologian ominaisuuksien muok-
kaamisella tai informaatioteknologian käyttötottumusten muokkaamisella. In-
formaatioteknologian ominaisuuksia muokkaamalla käyttäjät pystyvät muok-
kaamaan niitä ominaisuuksia, jotka he kokevat stressaavaksi. Teknologian käyt-
täjä voi muokata esimerkiksi sovelluksen ilmoitus- tai yksityisyysasetuksia ja vä-
hentää siten teknostressin aiheuttajia. Informaatioteknologian käyttötottumus-
ten muokkaamisella käyttäjät pystyvät vähentämään altistumista teknostressite-
kijöille ja näin vähentämään teknostressiä. Käyttäjät pystyvät vähentämään altis-
tumista esimerkiksi vähentämällä käyttöä tietyissä tilanteissa, kuten ruokaillessa 
tai vaihtamalla kokonaan vähemmän stressaavaan vaihtoehtoiseen sovellukseen, 
joka johtaa stressitekijän kokonaisaltistumisen laskuun. (Salo ym., 2017) 
 Toinen tunnekeskeinen lievittäjä, stressitekijän sietäminen tarkoittaa tilan-
netta, jossa käyttäjä on epäonnistunut tai ei ole halunnut vähentää teknostressi-
tekijää. Lievittäminen tapahtuu, kun käyttäjä muodostaa sietokyvyn stressiteki-
jälle, joka tapahtuu stressitekijästä aiheutuvien tunteiden hallinnalla. Tämä tun-
teiden hallinta tapahtuu käyttäjän muokatessa henkilökohtaisia reaktioita infor-
maatioteknologiaa kohtaan jättämällä huomiotta IT-laitteeseen tulevat ilmoituk-
set tai opettelemalla rauhallisempaa asennetta informaatioteknologian käyttöä 
kohtaan. (Salo ym., 2017) 
 Kolmas ja viimeinen Salon ym. (2017) esittämä tunnepohjainen lievittäjä, 
teknostressin vaikutuksista palautuminen tarkoittaa tilannetta, kun käyttäjä ei 
ole onnistunut vähentämään tai luomaan sietokykyä stressitekijälle ja yrittää pa-
lautua stressin vaikutuksesta. Tämä tapahtuu artikkelin mukaan kahdella tavalla, 
väliaikaisella irrottautumisella informaatioteknologiasta ja verkossa tai oikeassa 
elämässä tapahtuvalla tunteiden purkamisella. Väliaikainen irrottautuminen 
teknologiasta tapahtuu tutkijoiden mukaan kääntämällä hetkellisesti ajatukset 
pois informaatioteknologian aiheuttamista teknostressin vaikutuksista. Tämä voi 
tapahtua välttämällä ajatuksia näihin liittyen tai hetkellisesti lopettamalla kysei-
sen informaatioteknologian käytön. Tunteiden purkaminen voi tapahtua ilmai-
semalla tunteitaan sanallisesti esimerkiksi kiroilemalla informaatioteknologiaa 
tai ilmaisemalla tunteitaan fyysisesti rikkomalla informaatioteknologian. (Salo 
ym., 2017) 
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 Teknostressin lievittäjä on tutkittu myös muiden tutkijoiden toimesta eri 
näkökulmista. Sumiyana ja Sriwidharmanely (2020) ovat tutkineet teknostressin 
negatiivisten vaikutusten lievittämistä yksilön persoonallisuuden näkökulmasta. 
Heidän mukaansa proaktiivinen persoona eli henkilö, joka pystyy muuntumaan 
tai kohtaamaan asioita helpommin, pystyy lievittämään teknostressin negatiivi-
sia vaikutuksia omaan mielihyväänsä ja suorituskykyynsä (Sumiyana & Sri-
widharmanely, 2020). Pflügner ja Maier (2019) ovat myös tutkineet tietoisen läs-
näolon eli mindfulnessin mahdollisuuksia teknostressin lievittämiseen. He tutki-
vat teoreettisen mallin pohjalta mindfulnessin lievittäviä vaikutuksia teknostres-
siin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että mindfulnessin avulla voidaan lievittää 
teknostressiä ja vähentää siitä johtuvia terveydellisiä haittoja sekä organisaatioi-
den taloudellisia menetyksiä (Pflügner & Maier, 2019). Teknostressiä voidaan lie-
vittää myös informaatioteknologian oikeanlaisella suunnittelulla, jotta voidaan 
vähentää teknodistressiä ja lisätä teknoeustressiä (Tarafdar ym., 2019). Tällaista 
suunnittelua voi olla esimerkiksi helppokäyttöisyyden huomioiminen suunnit-
teluvaiheessa (Tarafdar ym., 2019). 
 Teknostressin lievittäjiä on tutkittu huomattavasti pidempään työympäris-
tössä. Ragu-Nathan ym. (2008) esittävät, että organisaatioissa teknostressiä voi-
daan lievittää kolmella eri tavalla: teknisellä tuella, osallistumisen mahdollista-
misella ja tiedon lisäämisellä. Teknisellä tuella tutkijat tarkoittavat loppukäyttä-
jän tukemista informaatioteknologian kanssa. Tämä tukeminen auttaa loppu-
käyttäjiä vähentämään teknostressiä ratkaisemalla siihen liittyviä ongelmia. 
Osallistumisen mahdollistaminen tarkoittaa artikkelin mukaan käyttäjien infor-
moimista uuden informaatioteknologian käytön syistä kertomalla heille sen vai-
kutuksista ja kannustamalla heitä sen kokeiluun. Tämä vähentää Tarafdarin ym. 
(2011) mukaan teknologian monimutkaisuudesta johtuvaa teknostressiä, koska 
loppukäyttäjät ovat jo tutustuneet teknologiaan ja sen hyötyihin etukäteen. Tie-
don lisäämisellä Ragu-Nathan ym. (2008) tarkoittavat informaatioteknologiaan 
liittyvän tiedon jakamisen kannustamista ja edistämistä organisaation sisällä. 
Tämä vähentää teknostressiä auttamalla työntekijöitä selviytymään uusien tek-
nologioiden opettelun tuomista haasteista ja auttaa heitä ymmärtämään infor-
maatioteknologiaa ja sen käyttöä (Ragu-Nathan ym., 2008). 
 Tarafdar ym. (2011) myös ehdottavat omassa tutkimuksessaan neljää kei-
noa, jolla voidaan organisaatioissa vähentää teknostressin vaikutuksia. Näitä kei-
noja ovat aiemmin Ragu-Nathanin ym. (2008) tutkimuksessa esitellyt tiedon li-
sääminen, tekninen tuki ja osallistumisen mahdollistaminen sekä uutena keinona 
innovaation tukeminen. Innovaation tukeminen tarkoittaa Tarafdarin ym. (2011) 
mukaan käyttäjien oppimisen ja kokeilemisen rohkaisua luomalla ympäristö, 
jossa rohkaistaan kokeilemaan uusia asioita sekä ottamaan riskejä, edistetään 
kannustavia suhteita työntekijöiden kesken, mahdollistetaan keskustelua sekä 
kommunikointia ja kannustetaan oppimaan. Tämä vähentää teknologian moni-
mutkaisuudesta ja epävarmuudesta aiheutuvaa teknostressiä (Tarafdar ym., 
2011). 
 Tarafdarin ym. (2015) artikkelin tulokset ovat linjassa muiden kanssa ja hei-
dän mukaansa organisaatioissa teknostressiä, ja sen negatiivista vaikutusta 



27 

 

suoritukseen ja innovaatioon voidaan lievittää perinteisillä keinoilla, kuten ra-
kentamalla teknologista pätevyyttä työntekijöille. Teknostressin vaikutusta ko-
konaissuoritukseen voidaan lievittää parantamalla perustietoja teknologiasta, li-
säämällä osallistumista teknologisiin aloitteisiin ja luomalla teknologista minä-
pystyvyyttä työntekijöille (Tarafdar ym., 2015). 
 Myös Pirkkalainen, Salo, Makkonen ja Tarafdar (2017) ovat artikkelissaan 
tutkineet teknostressin lievittämistä tunnepohjaisten selviytymiskeinojen avulla. 
Artikkelin mukaan yksi tunnepohjainen keino, stressin purkaminen sanallisesti 
voi mahdollisesti puskuroida stressitekijöiden vaikutuksia organisaatioissa. Hei-
dän tutkimuksensa on linjassa Salon ym. (2017) tutkimuksen kanssa, koska myös 
he löysivät sanallisen tunteiden purkamisen teknostressin lievittäjänä. Tämän li-
säksi tutkijat esittävät, että löydettyjen positiivisten vaikutusten lisäksi, tunne-
pohjaiset selviytymiskeinot voivat myös lisätä stressin vaikutuksia. Lisäksi infor-
maatioteknologian hallinnan katsottiin vähentävän stressin vaikutuksia ja toimi-
van puskurina stressitekijän ja sen vaikutusten välillä. Tutkijoiden mukaan sen 
katsottiin myös vähentävän tunnepohjaisten selviytymiskeinojen negatiivisia 
vaikutuksia. (Pirkkalainen ym., 2017) 
 Teknostressin lievittäjiä on tutkittu jo kohtalaisen paljon, mutta tulevaisuu-
dessa tutkimuskenttä tulee vielä laajenemaan entisestään. Organisaation näkö-
kulmasta tutkimuksia on tehty enemmän kuin yksityisestä näkökulmasta, mutta 
on tärkeää tutkia teknostressin lievittäjiä myös yksityisessä kontekstissa, koska 
ihmisten informaatioteknologian käyttö lisääntyy jatkuvasti työympäristön ul-
kopuolella, eikä heillä ole runsaasti tutkittuja keinoja sen lievittämiseen (Salo ym., 
2017). Myös organisaatiot hyötyvät näistä yksityisen kontekstin tutkimuksista 
saamalla käyttöönsä tehokkaampia ja informaatioteknologian haittapuolia pa-
remmin kestäviä työntekijöitä (Salo ym., 2017). 
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4 SOSIAALINEN MEDIA JA TEKNOSTRESSI 

Tämän luvun tavoitteena on tarkastella teknostressiä sosiaalisessa mediassa. So-
siaalinen media voi sen positiivisten vaikutusten lisäksi aiheuttaa myös negatii-
visia vaikutuksia sen käyttäjälle (Luqman, Cao, Ali, Masood & Yu, 2017). Sosiaa-
lisen median kasvattaessa suosiotaan ja käyttäjämääriään, onkin tärkeä tutkia sen 
hyvien puolien lisäksi myös sen haittapuolia, kuten teknostressiä. Ensimmäi-
sessä alaluvussa esitellään kirjallisuudessa tunnistettuja aiheuttajia, vaikutuksia 
ja mahdollisia lievittäjiä sosiaalisen median tuottamalle teknostressille artikkeli-
tasolla. Toisessa alaluvussa tulokset koostetaan taulukkoon ja tehdään yhteen-
veto aiheesta. 

4.1 Aiheuttajat – Vaikutukset - Lievittäjät 

Teknostressiä on tutkittu niin sosiaalisen median, kuin sen alaryhmien, kuten 
verkkoyhteisöpalveluiden näkökulmasta. Brooks ja Califf (2017) määrittelevät 
sosiaalisen median tuottaman teknostressin sosiaalisen median käytöstä johtu-
viksi negatiivisiksi vaikutuksiksi käyttäjän fysiologiaan, käyttäytymiseen, aja-
tuksiin tai asenteisiin. Aiemman tutkimuksen mukaan teknostressillä on sosiaa-
lisessa mediassa monimuotoisia aiheuttajia, vaikutuksia ja lievittäjiä, niin organi-
sationaalisessa kuin yksityisenkin henkilön kontekstissa. 
 Brooks (2015) toteutti tutkimuksen luokkahuoneympäristössä sosiaalisen 
median käytön vaikutuksista tehokkuuteen sekä teknostressi- ja onnellisuusta-
soihin. Artikkelin mukaan sosiaalisen median käytöllä on vaikutuksia niin orga-
nisaatioille kuin yksityiselle henkilölle, ja sen käytön todettiin vaikuttavan nega-
tiivisesti tehokkuuteen, vaikka käyttäjä olisikin sitä mieltä, että hänellä on erin-
omainen tarkkaavaisuus ja pystyy suorittamaan monia asioita samanaikaisesti 
ilman ongelmia. Sosiaalisen median käytön tunnistettiin myös nostavan tek-
nostressitasoja ja tätä kautta myös laskemaan onnellisuustasoja. Tutkijan mu-
kaan näitä vaikutuksia tulisi lievittää säännöstelemällä opiskelijoiden sosiaalisen 
median käyttöä luokkahuoneissa. (Brooks, 2015) 
 Brooks toteutti myös Califfin (2017) kanssa tutkimuksen, jossa tutkitaan or-
ganisaatiotasolla sosiaalisen median tuottaman teknostressin vaikutuksia työ-
suoritukseen IT-alalla. Artikkelissa tutkitaan sosiaalisessa mediassa tunnistettu-
jen teknostressitekijöiden, kuten invaasion, ylikuormituksen ja monimutkaisuu-
den vaikutuksia työsuoritukseen, ja mahdollisia lievittäjiä näille vaikutuksille. 
Tutkijoiden mukaan sosiaalisen median käyttö vaikuttaa suoraan negatiivisesti 
työtehokkuuteen, mutta tutkimuksessa kuitenkin tunnistettiin myös kolme työn 
ominaispiirrettä, kuten työtehtävien vaihtelu, työtehtävien identiteetti ja työstä 
saatava palaute, jotka lievittävät näitä vaikutuksia ja niiden kehittymistä merkit-
tävästi. (Brooks & Califf, 2017) 
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 Brooks, Longstreet ja Califf (2017) taas esittelevät artikkelissaan sosiaalisen 
median vaikutuksia internetriippuvuuteen organisaatioissa kahden eri sosiaali-
sen median alustan kautta (Youtube ja Facebook). Artikkelin tekijät tunnistavat 
sosiaalisen median teknostressitekijöiksi kirjallisuudessa yleisesti käytetyt Ta-
rafdarin ym. (2011) viisi teknostressitekijää, jotka ovat invaasio, monimutkaisuus, 
ylikuormitus, epävarmuus ja turvattomuus (Brooks ym., 2017).  
 Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sosiaalisen median käyttö työpaikalla 
ja sen aiheuttamat häiriötekijät johtavat teknostressiin ja näihin viiteen tek-
nostressitekijään, joista neljä lisää työntekijöiden alttiutta internet-riippuvuuteen. 
Teknostressitekijöistä epävarmuus ei tulosten mukaan lisännyt alttiutta kum-
mallakaan alustalla, eikä turvattomuus lisännyt alttiutta Youtube-alustalla inter-
netriippuvuuteen. Artikkelin mukaan tämä prosessi toimii myös toisin päin, eli 
mitä enemmän käyttäjät ovat riippuvaisia sovelluksen käytöstä, sitä enemmän 
he myös stressaantuvat. (Brooks ym., 2017) 
 Tutkijat esittävät myös lievittäviä keinoja näille vaikutuksille. Heidän mu-
kaansa lieventävinä keinoina organisaatioiden tulisi mahdollistaa avointa kes-
kustelua sosiaalisen median tuomista seurauksista työpaikoilla. He myös esittä-
vät, että työympäristöön tulisi luoda kattavat käytännöt sosiaalisen median suh-
teen, sen sijaan, että keskityttäisiin yksittäisiin alustoihin kerrallaan. (Brooks ym., 
2017) 
 Çoklar ja Sahin (2011) toteuttivat tutkimuksen verkkoyhteisöpalveluiden 
käytön vaikutusta niiden käyttäjien teknostressitasoihin. Verkkoyhteisöpalvelui-
hin liittyvään käyttöön onnistuttiin tunnistamaan useita eri tekijöitä, kuten tek-
nologian käytöstä johtuva sosiaalinen paine, ahdistuneisuus tietojen menetyk-
sestä, tietojen muistamisen vaikeus ja työelämän muokkautuminen teknologian 
mukana (Çoklar & Sahin,2011).  
 Tutkimuksen tulosten mukaan, nämä verkkoyhteisöpalvelun käyttöön liit-
tyvät tekijät nostavat käyttäjien teknostressitasoja. Heidän mukaansa myös käyt-
täjän ikä, sukupuoli ja ammatti vaikuttavat teknostressitasoihin. Tutkijat esittä-
vät, että lievittäjinä teknostressille on henkilökohtaiset sekä organisaation ja ym-
päristön varotoimet. Henkilökohtaiset varotoimet tarkoittavat esimerkiksi ajan-
käytön ja terveellisen ympäristön vakiinnuttamista käyttäjien toimesta. Organi-
saation ja ympäristön varotoimet voivat olla esimerkiksi työntekijöiden koulut-
taminen uusiin teknologioihin ja näiden teknologioiden turvallisuuden varmis-
taminen esimerkiksi virusten torjunnalla. (Çoklar & Sahin, 2011) 
 Luqman, Cao, Ali, Masood, ja Yu (2017) artikkelissa esitellään yksityisessä 
kontekstissa verkkoyhteisöpalveluiden liiallista käyttöä ja sen vaikutuksia käyt-
täjään Facebook-alustalla. Tutkijat jakoivat artikkelissaan liiallisen käytön kol-
meen eri osaan, hedoniseen eli nautintoa tavoittelevaan liikakäyttöön, sosiaali-
seen eli kanssakäymiseen ja kommunikointiin perustuvaan liikakäyttöön ja kog-
nitiiviseen eli informaation jakamiseen ja vastaanottamiseen perustuvaan liika-
käyttöön. (Luqman ym., 2017) 
 Tulosten mukaan jokainen näistä käyttötavoista johti teknostressiin, ja 
verkkoyhteisöpalvelusta johtuvaan uupumukseen ja käytön vähentämiseen tai 
lopettamiseen. Näistä käyttötavoista kognitiivisen liikakäytön katsottiin 
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vaikuttavan eniten negatiivisiin lopputulemiin. Luqman ym. (2017) katsoivat 
kognitiivisen liikakäytön johtavan kognitiiviseen ylikuormitukseen ja tätä kautta 
uupumukseen ja käytön lopettamiseen tai vähentämiseen. (Luqman ym., 2017) 
 Tutkijat myös ehdottavat artikkelissaan keinoja verkkoyhteisöpalveluiden 
tuottaman teknostressin lievittämiseen. Artikkelissa ehdotetaan, että alustojen 
tulisi mahdollistaa käyttäjäasetusten muokkaaminen, jotta voitaisiin välttää yli-
kuormitusta. He ehdottavat myös, että liikakäytön seurauksien koulutusta pitäisi 
lisätä niin kouluissa kuin työpaikoillakin, ja käyttäjien tulisi myös itse kiinnittää 
huomiota käyttötottumuksiinsa. Alustojen tulisi myös keskittyä muutosten suju-
vuuteen ilmoittamalla käyttäjille ennakkoon tulevista muutoksista ja niiden ai-
katauluista, ja tarjoamalla heille opastusta näihin muutoksiin. Viimeisenä tutkijat 
esittävät, että verkkoyhteisöpalveluiden yrityksiä vaikeuttaa käytön lopetta-
mista pitäisi säätää ja seurata. (Luqman ym., 2017) 
 Myös Maier, Laumer, Eckhardt ja Weitzel (2012a) tutkivat verkkoyhteisö-
palveluita stressin lähteenä. He onnistuivat identifioimaan viisi verkkoyhteisö-
palveluissa esiintyvää stressitekijää: invaasio, monimutkaisuus, malli, paljasta-
minen ja epävarmuus. Invaasio, monimutkaisuus ja epävarmuus ovat aikaisem-
min Tarafdarin ym. (2011) artikkelissa esiteltyjä teknostressitekijöitä, mutta tut-
kijat käyttävät tässä artikkelissa myös kahta muuta stressitekijää, jotka ovat pal-
jastaminen ja malli. Malli-stressitekijällä tarkoiteta tilannetta, jossa yksilöt joutu-
vat mukauttamaan heidän käyttäytymismallejaan verkkoyhteisöpalvelun mu-
kaiseen malliin. Paljastaminen-stressitekijällä taas tarkoitetaan tilannetta, jossa 
käyttäjä joutuu paljastamaan itsestään tietoja niin yhteyksillensä kuin palvelun-
tarjoajalle ja tarkastamaan uusimmat yhteyksien jakamat tiedot. (Maier ym., 
2012a) 
 Tutkimuksen tulosten mukaan näillä viidellä stressitekijällä on korkea vai-
kutus stressiin ja tyytymättömyyteen, mikä taas johtaa mahdolliseen aikomuk-
seen lopettaa palvelun käyttö. Artikkelin mukaan tutkimuksessa identifioiduilla 
stressitekijöillä on verkkoyhteisöpalveluiden käytössä seurauksia niin työympä-
ristössä kuin yksityiselle henkilölle. Tutkijat esittävät, että palveluntarjoajien pi-
tää ottaa huomioon eri stressitekijät, jotta voidaan vähentää niiden vaikutuksia 
ja pitää käytön jatkaminen ja tyytyväisyys mahdollisimman korkealla. (Maier 
ym., 2012a) 
 Maier, Laumer, Eckhardt ja Weitzel (2012b) tutkivat myös yksityisessä kon-
tekstissa verkkoyhteisöpalveluita ja sosiaalisen ylikuormituksen vaikutusta nii-
den käyttäjiin. Artikkelin mukaan sosiaalista ylikuormittumista tapahtuu, kun 
verkkoyhteisöpalveluiden käyttäjät vastaanottavat liiallisen määrän ilmoituksia 
yhteyksiltään ja käyttäjät tuntevat, että heihin kohdistuu liiallinen sosiaalinen ky-
syntä, koska he tuntevat tarvetta reagoida näihin ilmoituksiin. Tutkimusten tu-
losten mukaan tämä näkyy käyttäjissä emotionaalisena uupumuksena, joka joh-
taa tyytymättömyyteen ja aikomukseen lopettaa palvelun käyttö. (Maier ym., 
2012b) 
 Tutkijoiden mukaan tätä ilmiötä voidaan lievittää alustojen toimesta luo-
malla käyttäjille parempia mahdollisuuksia muokata käyttäjäasetuksia ja tätä 
kautta vähentää teknostressitekijälle altistumista. Käyttäjät pystyvät myös itse 



31 

 

lievittämään vaikutuksia ymmärtämällä kyseistä teknostressitekijää ja harkitse-
malla virtuaaliyhteyksien määrän vähentämistä, jotta heille tulisi vähemmän 
viestejä heiltä. (Maier ym., 2012b) 
 Maier, Laumer, Weinert ja Weitzel (2015) esittelevät artikkelissaan yksityi-
sen kontekstin tutkimusta teknostressin ja vaihtostressin vaikutuksia verkkoyh-
teisöpalveluiden käytön lopettamiseen. Verkkoyhteisöpalveluissa myös aikai-
semmissa tutkimuksissa esiintyneet stressitekijät invaasio, monimutkaisuus, 
malli, paljastaminen, epävarmuus ja sosiaalinen kuormitus, johtavat tutkimuk-
sen tulosten mukaan uupumukseen käyttäjällä ja tätä kautta myös käytön lopet-
tamiseen. (Maier ym., 2015) 
 Artikkelin mukaan alustan vaihtamisesta voi kuitenkin aiheutua vaih-
tostressiä, joka tarkoittaa stressiä, jota henkilö kokee vaihtaessaan toiseen verk-
koyhteisöpalveluun, josta taas seuraa vaivaa ja kustannuksia. Stressitekijöitä 
vaihtostressille tunnistettiin kolme: korvaavien sovellusten ylikuormitus, jossa 
yhden verkkoyhteisöpalvelun korvaamiseksi käyttäjä joutuu ottamaan käyt-
töönsä useita eri sovelluksia korvatakseen kaikki toiminnallisuudet, siirtymäkus-
tannukset, kuten aika ja vaiva mitä käyttäjä joutuu investoimaan uuden palvelun 
käytön opetteluun, ja uponneet kustannukset, jotka tarkoittavat nykyiseen verk-
koyhteisöpalveluun investoitua aikaa ja vaivaa, jota ei saa ikinä takaisin. Näistä 
seuraa vaihtouupumusta, mikä tutkimuksen tulosten mukaan vähentää käyttä-
jissä esiintyviä aikomuksia käytön lopettamiseen. (Maier ym., 2015) 
 Tutkijat esittävät, että teknostressistä johtuvaa käytön lopettamista voidaan 
lievittää palveluntarjoajien toimesta varmistamalla, että käyttäjät välttävät tek-
nostressitekijötä. Näitä toimia voi olla esimerkiksi suodattavat toiminnallisuudet 
ylikuormituksen välttämiseksi ja käytettävyyden ja helppouden lisääminen alus-
toilla. (Maier ym., 2015) 
 Salo, Pirkkalainen ja Koskelainen (2019) esittelevät artikkelissaan verkko-
yhteisöpalveluiden aiheuttaman teknostressin vaikutusta yksilöiden hyvinvoin-
tiin. Tutkijat onnistuivat identifioimaan verkkoyhteisöpalveluiden ominaispiir-
teitä, kuten informaation niukkuus, itsensä paljastamisen toiminnot, monikäyt-
töiset toiminnot, push-ilmoitukset ja reaaliaikaisen informaation uusiutuvuus. 
Näiden ominaispiirteiden lisäksi tutkijat onnistuivat tunnistamaan verkkoyhtei-
söpalveluiden stressitekijöitä, kuten ylikuormitus, liiallinen riippuvuus, yksityi-
syyden ja turvallisuuden hallitsemattomuus, konfliktit verkkokeskusteluissa ja 
elämän vertailu. Näistä stressitekijöistä aiheutuu yleisen hyvinvoinnin heikenty-
mistä, kuten uniongelmia, identiteettiin liittyviä ongelmia, keskittymisongelmia 
ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia. (Salo ym., 2019) 
 Tutkijat onnistuivat tunnistamaan tutkimuksen datasta kaksi erillistä ku-
viota, joiden avulla pystytään tarkentamaan näiden muuttujien välisiä suhteita. 
Ensimmäisessä kuviossa monikäyttöiset toiminnot, push-ilmoitukset ja reaaliai-
kaisen informaation uusiutuvuus johtavat käyttäjän liialliseen riippuvuuteen ja 
ylikuormitukseen verkkoyhteisöpalveluissa, mikä taas johtaa keskittymis- ja uni-
vaikeuksiin. Toisessa kuviossa informaation niukkuus ja itsensä paljastamisen 
toiminnot johtavat elämän vertailuun, yksityisyyden ja turvallisuuden hallitse-
mattomuuteen ja konflikteihin verkkokeskusteluissa, mikä taas johtaa 
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identiteetin ja sosiaalisten suhteiden ongelmiin, kuten negatiiviseen kuvaan it-
sestä ja sosiaalisen elämän passiivisuuteen. Vaikka tutkimuksessa tunnistettiin 
kaksi selkeää kuviota verkkoyhteisöpalveluiden ominaispiirteiden, stressitekijöi-
den ja vaikutusten välillä, ei se kuitenkaan poissulje muuttujien muita interakti-
oita kuvioiden ulkopuolella. (Salo ym., 2019) 
 Artikkelin tekijöiden mukaan näitä vaikutuksia voidaan vähentää tunnista-
malla verkkoyhteisöpalveluiden ominaispiirteet, niistä aiheutuvat stressitekijät, 
ja niiden negatiiviset vaikutukset käyttäjälle, jotta voidaan välttää näitä vaiku-
tuksia tulevaisuudessa. Käyttäjät voivat esimerkiksi muokata push-ilmoitusten 
asetuksia, jotta altistumista tietylle teknostressitekijälle voidaan vähentää. Hei-
dän mukaansa on myös tärkeää, että organisaatiot ymmärtävät henkilökohtaisen 
verkkoyhteisöpalveluiden käytön vaikutukset myös organisaatioiden sisällä ja 
kouluttaisivat työntekijöitään niiden negatiivisista vaikutuksista. Tutkijat ehdot-
tavatkin viimeisenä lievittäjänä, että palveluntarjoajat kiinnittäisivät huomiota 
tutkittuihin ominaispiirteisiin, jotka aiheuttavat stressiä, ja suunnittelisivat pal-
velunsa niiden mukaan. (Salo ym., 2019) 

4.2 Sosiaalinen media ja teknostressi - Yhteenveto 

Teknostressiä sosiaalisessa mediassa on tutkittu niin työympäristössä kuin yksi-
tyisenkin henkilön näkökulmasta (Maier ym., 2015). Aihetta on myös tutkittu 
niin koko sosiaalisen median näkökulmasta kuin sen alaryhmien, kuten verkko-
yhteisöpalveluiden näkökulmasta, ja suurin osa tutkimuksista keskittyykin 
näistä jälkimmäiseen. Verkkoyhteisöpalveluihin keskittyvistä tutkimuksista val-
taosa keskittyy Facebook-alustaan, joka hallitsee verkkoyhteisöpalvelumarkki-
noita suurimmalla käyttäjämäärällään (Statista, 2021). Osa verkkoyhteisöpalve-
luihin keskittyvistä artikkeleista kuitenkin tarkastelee teknostressiä myös ylei-
sesti monen eri alustan näkökulmasta. Teknostressiä on tutkittu huomattavasti 
enemmän työympäristössä ja sama kaava toistuu sosiaalisessa mediassa konteks-
tissa, mutta verkkoyhteisöpalveluiden osalta teknostressiä on tutkittu käytän-
nössä pelkästään yksityisessä kontekstissa. Yksityisessä kontekstissa löydetyt 
vaikutukset kuitenkin ulottuvat useasti myös organisaatioon asti (Salo ym., 2019). 
Kirjallisuudesta onnistuttiin löytämään teknostressille sosiaalisessa mediassa 
useita erilaisia aiheuttajia, vaikutuksia ja lievittäjiä. 

Teknostressille sosiaalisessa mediassa löydettiin useita eri aiheuttajia työ-
ympäristössä, joita ovat sosiaalisen median stressitekijät, kuten invaasio, ylikuor-
mitus, monimutkaisuus (Brooks & Califf, 2017). Näiden lisäksi Brooks ym., (2017) 
esittivät omassa artikkelissaan teknostressitekijöiksi sosiaalisessa mediassa epä-
varmuuden ja turvattomuuden. Nämä viisi teknostressitekijää on Tarafdarin ym. 
(2011) muotoilemia ja niitä on yleisesti käytetty tieteellisellä kentällä. Näiden tek-
nostressitekijöiden lisäksi tutkimuksissa tunnistettiin sosiaalisen median häiriö-
tekijät yhtenä teknostressin aiheuttajana (Brooks ym., 2017). 

Myös verkkoyhteisöpalveluiden aiheuttamalle teknostressille löydettiin 
useita eri aiheuttajia henkilökohtaisella tasolla. Näitä ovat Salon ym. (2019) 
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identifioimat verkkoyhteisöpalveluiden ominaispiirteet, kuten informaation 
niukkuus, itsensä paljastamisen toiminnot, monikäyttöiset toiminnot, push-il-
moitukset ja reaaliaikaisen informaation uusiutuvuus, jotka johtavat teknostres-
sitekijöihin. Luqman ym. (2017) tunnistivat myös verkkoyhteisöpalveluiden lii-
allisen käytön yhtenä aiheuttajana. Çoklarin ja Sahinin (2011) tunnistivat tek-
nostressin aiheuttajina verkkoyhteisöpalvelun käyttöön liittyvät tekijät, kuten 
sosiaalisen paineen, ahdistuneisuuden tietojen menetyksestä, tietojen muistami-
sen vaikeuden ja työelämän muokkautumisen.  

Useat tutkijat tunnistivat myös omissa tutkimuksissaan erilaisia verkkoyh-
teisöpalveluissa esiintyviä teknostressitekijöitä, jotka aiheuttavat eri vaikutuksia 
niiden käyttäjille. Brooks ym. (2017) tunnistivat omassa tutkimuksessaan tek-
nostressitekijöiksi monimutkaisuuden, invaasion ja epävarmuuden. Näiden li-
säksi useassa tutkimuksessa teknostressitekijöinä tunnistettiin myös malli ja pal-
jastaminen (Luqman ym., 2017; Maier ym., 2012a; Maier ym., 2015). Myös sosiaa-
linen ylikuormitus todettiin monessa tutkimuksessa yhdeksi teknostressin ai-
heuttajaksi (Luqman ym., 2017; Maier ym., 2012b; Maier ym., 2015). Salon ym. 
(2019) artikkelissa taas ylikuormitusta käytettiin laajempana teknostressitekijänä, 
johon kuuluu sosiaalinen, teknologinen ja informaation ylikuormitus. Salo ym. 
(2019) tunnistivat myös omassa tutkimuksessaan teknostressitekijöitä, kuten lii-
allisen riippuvuuden, yksityisyyden ja turvallisuuden hallitsemattomuuden, 
konfliktit verkkokeskusteluissa ja elämän vertailun.  
 Teknostressille löytyi kirjallisuudessa useita eri vaikutuksia. Toisin kuin 
teknostressiä tutkivassa kirjallisuudessa, sosiaalisesta mediasta johtuvan tek-
nostressin tunnistettiin tuottavan pelkästään negatiivisia vaikutuksia. Näitä vai-
kutuksia on organisaatioissa sosiaalisen median kontekstissa tunnistetut työsuo-
rituksen ja suorituskyvyn lasku (Brooks, 2015; Brooks & Califf, 2017). Brooks 
(2015) myös tunnisti yhdeksi vaikutukseksi alentuneen onnellisuuden luokka-
huoneympäristössä toteutetussa tutkimuksessa.  
 Yksityisessä verkkoyhteisöpalveluiden kontekstissa tutkijat löysivät myös 
useita eri vaikutuksia teknostressille. Teknostressin esitettiin aiheuttavan yleisen 
hyvinvoinnin heikentymistä uniongelmien, identiteettiin liittyvien ongelmien, 
keskittymisongelmien ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvien ongelmien kautta (Salo 
ym., 2019). Tutkijat tunnistivat myös useassa artikkelissa uupumuksen yhtenä 
teknostressin vaikutuksena. (Luqman ym., 2017; Maier ym., 2012b; Maier ym., 
2015). Maier ym. (2012a) ja Maier ym. (2012b) esittävät tutkimuksissaan yhtenä 
vaikutuksena myös tyytymättömyyden. Monet tutkimukset raportoivat myös 
teknostressiä tuntevilla käyttäjillä aikomuksia käytön lopettamiseen (Luqman 
ym., 2017; Maier ym., 2012a; Maier 2012b; Maier ym., 2015). Çoklar ja Sahin (2011) 
esittivät tutkimuksensa tuloksina teknostressitasojen nousun yhtenä verkkoyh-
teisöpalvelun käytön vaikutuksena. Tutkimuksen tulosten mukaan teknostressi-
tasoihin vaikuttaa myös käyttäjän ikä, sukupuoli ja ammatti (Çoklar & Sahin, 
2011). 
 Yksikään tunnistetuista tutkimuksista ei pääasiallisesti keskittynyt sosiaali-
sen median aiheuttaman teknostressin lievittämiseen, vaan teknostressin vaiku-
tusten lievityskeinot ovat suoraan johdettu tutkimuksista, joissa on tutkittu 
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teknostressin aiheuttajia ja vaikutuksia. Palveluntarjoajien on kuitenkin tärkeä 
kiinnittää huomiota näihin tunnistettuihin lievittäjiin, koska monesta tutkimuk-
sesta nousi esille teknostressin vaikutukset käytön lopettamiseen, joka taas vai-
kuttaa negatiivisesti alustojen käyttäjämääriin (Luqman ym., 2017; Maier ym., 
2012a; Maier ym., 2012b; Maier ym., 2015).  
 Brooks (2015) ehdotti yhtenä teknostressin vaikutusta lieventävänä keinona 
sosiaalisen median rajoittamisen luokkaympäristössä. Brooks ja Califf (2017) taas 
tunnistivat työn ominaispiirteitä, kuten työtehtävien vaihtelu, työtehtävien mer-
kitys, työtehtävien identiteetti ja palaute työstä, joiden katsottiin lieventävän so-
siaalisen median vaikutuksia teknostressin vaikutuksiin työsuoritukseen. Orga-
nisaatiotasolla tunnistettiin myös muita mahdollisia lievittäjiä sosiaalisen me-
dian kontekstissa, kuten avoimen keskustelun mahdollistaminen sen negatiivi-
sista vaikutuksista ja sosiaalisen median käytäntöjen luominen työpaikalla ottaen 
huomioon kaikki sosiaalisen median alustat ja toiminnallisuudet (Brooks ym., 
2017).  
 Myöskin verkkoyhteisöpalveluiden näkökulmasta tutkittaessa henkilökoh-
taisella tasolla nousi esille useita lievityskeinoja. Useassa artikkelissa nousi esille 
stressitekijän ymmärtäminen ja huomioiminen niin alustojen suunnittelussa kuin 
käyttäjänkin toimesta, jotta voidaan vähentää stressitekijöiden vaikutuksia ja 
mahdollisesti estää niiden syntyminen (Luqman ym., 2017; Maier ym., 2012b; 
Maier ym., 2012a; Maier ym., 2015; Salo ym., 2019). Salo ym. (2019) ja Maier ym. 
(2012a) ehdottavatkin, että alustojen tulisikin keskittyä näihin teknostressin ai-
heuttajiin, ja mukauttaa omia palveluitaan niiden mukaan. Luqman ym. (2017) ja 
Salo ym. (2019) ehdottavat myös, että käyttäjien tunnistaessa teknostressin ai-
heuttajat, tulisi heidän muokata omia käyttötottumuksiaan vähentääkseen altis-
tumista niille.   
 Useissa tutkimuksissa nousi esille lieventävänä tekijänä käyttäjien koulut-
taminen organisaation toimesta verkkoyhteisöpalveluiden negatiivisista seu-
rauksista (Çoklar & Sahin, 2011; Luqman ym., 2017; Salo ym., 2019). Luqman ym. 
(2017) lisäävät, että käyttäjiä tulisi kouluttaa systemaattisesti myös kouluissa 
näistä seurauksista. Lisäksi käyttäjäasetusten muokkaaminen nousi esille mo-
nessa tutkimuksessa yhtenä lievittämisen keinona (Luqman ym., 2017; Maier ym., 
2012b; Salo ym., 2019). Luqman ym. (2017) tunnistivat omassa tutkimuksessaan 
myöskin muutosten sujuvuuden varmistamisen ilmoittamalla muutoksista en-
nakkoon ja opastamalla käyttäjiä näihin muutoksiin yhtenä lievittäjänä. Lisäksi 
he ehdottavat, että palveluntarjoajan yrityksiä vaikeuttaa palvelun lopettaminen 
pitäisi valvoa ja eliminoida (Luqman ym., 2017). 
 Kirjallisuuskatsauksen tulokset on visualisoitu alla olevaan taulukkoon 
(taulukko 1). Taulukko on jaettu viiteen yläotsikkoon, jotka ovat artikkeli, kon-
teksti, aiheuttajat, vaikutukset ja lievittäjät. Lyhenteellä SM viitataan sosiaaliseen 
mediaan ja lyhenteellä VYP viitataan verkkoyhteisöpalveluun.   
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TAULUKKO 1 Teknostressi sosiaalisessa mediassa 

 

Artikkeli Konteksti Aiheuttajat Vaikutukset Lievittäjät 

Brooks 2015 Organisaatio SM:n käyttö Suorituskyvyn lasku, 
teknostressitasojen nousu, 
alentunut onnellisuus 

SM:n käytön rajoittaminen 
luokassa 

Brooks & Califf 2017 Organisaatio SM stressitekijät: 
invaasio, ylikuormitus,   
monimutkaisuus 

Työsuorituksen lasku, 
 

Työn ominaispiirteet: 
työtehtävien vaihtelu, 
työtehtävien merkitys, 
työtehtävien identiteetti, 
palaute työstä 

Brooks ym. 2017 Organisaatio SM häiriötekijät 
SM stressitekijät: 
invaasio, monimutkaisuus, 
ylikuormitus, epävarmuus,  
turvattomuus 

Internet- addiktio, 
teknostressi 

Avoin keskustelu SM:n 
seurauksista työpaikalla, 
luoda työpaikalla 
kaikenkattavat SM 
käytännöt 

Çoklar & Sahin 2011 Yksityinen VYP:n käyttö: 
sosiaalinen paine, 
ahdistuneisuus tietojen 
menetyksestä, tietojen 
muistamisen vaikeus, 
työelämän muokkautuminen 

teknostressitasojen nousu Henkilökohtaiset, 
organisaation ja 
ympäristön varotoimet 

Luqman ym. 2017 Yksityinen VYP liiallinen käyttö, 
ylikuormitus 

Uupumus, teknostressi, 
käytön vähentäminen tai 
lopettaminen 

Asetusten muokkaamisen 
mahdollisuus, 
käyttötottumusten 
muokkaaminen, koulutus, 
sujuvat muutokset, 
lopettamisen 
vaikeuttamisen säätely 

Maier ym. 2012a Yksityinen VYP stressitekijät:  
invaasio, monimutkaisuus,  
malli, paljastaminen,  
epävarmuus 
 

Tyytymättömyys, stressi, 
aiottu käytön lopettaminen 

Stressitekijöiden 
huomioiminen 
palveluntarjoajan toimesta 

Maier ym. 2012b Yksityinen Sosiaalinen ylikuormitus Emotionaalinen uupumus, 
tyytymättömyys, aiottu 
käytön lopettaminen 
 

Käyttäjäasetusten 
muokkaaminen, 
stressitekijän 
ymmärtäminen 
 

Maier ym. 2015 Yksityinen VYP stressitekijät: 
invaasio, monimutkaisuus,  
malli, paljastaminen,  
epävarmuus, sosiaalinen 
ylikuormitus 

VYP:n aiheuttama 
uupumus, aiottu käytön 
lopettaminen 

Alustojen mukautuninen 
stressitekijöiden mukaan 

Salo ym. 2019 Yksityinen VYP ominaispiirteet 
VYP stressitekijät:  
ylikuormitus, liiallinen 
riippuvuus, yksityisyyden & 
turvallisuuden 
hallitsemattomuus, konfliktit 
verkkokeskusteluissa, elämän 
vertailu 
 

Yleisen hyvinvoinnin 
heikentyminen; 
uniongelmat, identiteettiin 
liittyvät ongelmat, 
keskittymisongelmat, 
sosiaalisiin suhteisiin 
liittyvät ongelmat 

Vaikutusten ja niiden 
aiheuttajien 
ymmärtäminen, 
organisaatioiden koulutus, 
alustojen mukautuminen 
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5 YHTEENVETO 

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena oli tarkastella teknostressiä sosiaali-
sessa mediassa. Tutkielman ensimmäisessä sisältöluvussa käsiteltiin sosiaalista 
mediaa. Sosiaalisesta mediasta esiteltiin aiemman kirjallisuuden avulla sen mää-
ritelmiä, ilmenemismuotoja ja hunajakennoviitekehystä sekä sen avulla sosiaali-
sen median haittavaikutuksia eli pimeää puolta. Toisessa sisältöluvussa tarkas-
teltiin teknostressiä. Luvussa avattiin teknostressin määritelmä ja sen rakennetta, 
jotta pystyttäisiin paremmin tarkastelemaan teknostressin aiheuttajia, vaikutuk-
sia ja lievittäjiä. Kolmantena ja viimeisenä sisältölukuna esiteltiin teknostressi so-
siaalisessa mediassa. Luvussa avattiin tutkimuksia, jotka keskittyivät teknostres-
sin aiheuttajiin, vaikutuksiin ja lievittäjiin sosiaalisessa mediassa. Luvun tulokset 
koostettiin taulukkomuotoon, jotta saataisiin mahdollisimman laaja-alainen 
kuva teknostressin ilmenemisestä sosiaalisessa mediassa. 
 Ensimmäisessä sisältöluvussa tarkasteltiin sosiaalista mediaa. Tutkielman 
kannalta oli tärkeä avata sen määritelmiä, ilmenemismuotoja sekä hunajakenno-
viitekehystä, jotta saatiin kokonaisvaltainen ymmärrys kyseisestä ilmiöstä ja pys-
tyttiin ymmärtämään teknostressin ilmenemistä paremmin näillä alustoilla. So-
siaalisen median määritelmä on monimuotoinen, mutta sitä voidaan parhaiten 
määritellä siihen liittyvien ydinkäsitteiden ja niitä tarkentavien ehtojen kautta. 
Obar ja Wildman (2015) määrittelevätkin sosiaalisen median neljän vaatimuksen 
perusteella: 
 

1. Sosiaalisen median palvelut ovat tällä hetkellä Web 2.0 internet pohjaisia sovel-
luksia 

2. Käyttäjäsisältö on sosiaalisen median elinehto 
3. Yksilöt ja ryhmät luovat käyttäjäprofiileja sosiaalisen median palvelun ylläpitä-

mälle sivulle tai sovellukselle 
4. Sosiaalisen median palvelu helpottaa sosiaalisten verkostojen rakentumista yh-

distämällä profiileja 
 

Näistä neljästä vaatimuksesta löydetään neljä ydinkäsitettä, Web 2.0, käyttäjäsi-
sältö, käyttäjäprofiili ja yhteisö, joiden avulla saadaan laaja-alainen, mutta tar-
peeksi spesifi kuva sosiaalisesta mediasta. Aiemmasta kirjallisuudesta pystyttiin 
tunnistamaan myös kuusi eri sosiaalisen median ilmenemismuotoa: blogit, verk-
koyhteisöpalvelut, yhteisölliset projektit, sisältöyhteisöt, virtuaaliset pelimaail-
mat ja virtuaaliset sosiaaliset maailmat. Sosiaalista mediaa pystytään myös tar-
kastelemaan sen toiminnallisuuksien kautta, joita ovat hunajakennoviitekehyk-
sessä esiintyvät läsnäolo, jakaminen, identiteetti, suhteet, keskustelut, ryhmät ja 
maine. Nämä toiminnallisuudet toimivat myös erinomaisesti sosiaalisen median 
haittavaikutuksia eli sen pimeää puolta tarkasteltaessa. 
 Toisessa sisältöluvussa keskityttiin tarkastelemaan teknostressiä, jonka osa-
alueet ovat tärkeä avata tutkimuksen kannalta. Teknostressi tarkoittaa modernia 
sairautta, mistä johtuen henkilö ei pysty selviytymään teknologian käytöstä ter-
veellä tavalla. Teknostressin aiheuttajiksi on tunnistettu teknologian 
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ominaispiirteitä, kuten käyttökelpoisuus, luotettavuus, monimutkaisuus, pre-
senteeismi, anonymiteetti ja muutosnopeus, jotka johtavat teknostressitekijöihin. 
Näitä teknostressitekijöitä on tunnistettu kirjallisuudessa kuusi kappaletta: mo-
nimutkaisuus, invaasio, turvattomuus, epävarmuus, ylikuormitus ja riippuvuus. 
Kirjallisuuden mukaan näistä johtaa negatiivisia vaikutuksia niin yksilöille kuin 
organisaatioillekin, kuten tyytymättömyyttä, informaatiouupumusta, jännitty-
neisyyttä sekä vähentynyttä työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta organisaatiota 
kohtaan. Näiden negatiivisten eli hankaloittavien teknostressitekijöiden lisäksi 
kirjallisuudessa on tunnistettu organisaatioissa positiivisen vasteen omaavia eli 
haastavia teknostressitekijöitä, kuten käyttökelpoisuus, osallistumisen mahdol-
listaminen ja tekninen ylläpito, jotka voivat aiheuttaa luovuutta, innovatiivi-
suutta ja tuottavuutta kokijassaan. Näiden lisäksi kirjallisuudessa on löydetty 
vaikutuksia, joita ei ole yhdistetty tiettyyn teknostressitekijään. Näitä vaikutuk-
sia voi olla fyysisiä, kuten hikoilu, kohonnut syke, päänsärky, lihasten jäykkyys, 
muistihäiriöt, jatkuva uupumus, iho-oireet ja hormonaaliset häiriöt. Kirjallisuu-
dessa on tunnistettu myös psyykkisiä vaikutuksia, kuten ahdistuneisuus, masen-
tuneisuus, muutokset käytöksessä, vähentynyt seksuaalinen halu, apaattisuus, 
itkuisuus ja ärsyyntyneisyys.  
 Teknostressille on löydetty tutkimuksissa myös lievittäjiä, jotka auttavat 
yksilöitä ja organisaatioita selviämään teknostressin vaikutuksista. Näitä lievit-
täjiä tunnistettiin organisaatiotasolla useita, kuten tekninen tuki, osallistuminen 
mahdollistaminen, tiedon lisääminen ja innovaation tukeminen. Myös yksityi-
sessä kontekstissa tunnistettiin useita lievittäviä keinoja, kuten informaatiotek-
nologian ominaisuuksien ja käyttötottumusten muokkaaminen, tunteiden hal-
linta, väliaikainen irrottautuminen, tunteiden purkaminen, mindfulness ja infor-
maatioteknologian oikeanlainen suunnittelu. Näiden lisäksi tiettyjen persoonal-
lisuuden piirteiden tunnistettiin vähentävän teknostressin vaikutuksia. 
 Kolmannessa ja viimeisessä sisältöluvussa tarkasteltiin tutkielman varsi-
naista aihetta, teknostressiä sosiaalisessa mediassa. Teknostressiä sosiaalisessa 
mediassa voidaan kuvata sosiaalisen median käytöstä johtuviksi negatiivisiksi 
vaikutuksiksi käyttäjän fysiologiaan, käyttäytymiseen, ajatuksiin tai asenteisiin. 
Onkin tärkeä tutkia näitä kahta ilmiötä keskenään, koska sosiaalisen median 
kasvu on ollut räjähdysmäistä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja siitä joh-
tuen siihen kuuluvia riskejä tulisi tutkia enemmän. Aiempi tutkimus on keskit-
tynyt varsinkin sosiaalisen median alaryhmän, verkkoyhteisöpalveluiden tuot-
taman teknostressin aiheuttajiin ja vaikutuksiin yksilöille. Kirjallisuudessa kui-
tenkin muistutetaan, että yksilöiden kokemat vaikutukset ulottuvat usein orga-
nisaatioihin asti.  Kandidaatin tutkielman tutkimuskysymykset määriteltiin seu-
raavanlaisiksi: 
 

• ”Miten sosiaalinen media aiheuttaa teknostressiä ja mitä vaikutuksia sillä on?” 

• ”Miten sosiaalisen median aiheuttamaa teknostressiä voidaan lievittää?” 
 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksista voidaan todeta vastauksena ensimmäiseen tut-
kimuskysymykseen, että sosiaalinen media selkeästi aiheuttaa teknostressiä sen 
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käyttäjille, ja sille on tunnistettu useita eri aiheuttajia ja vaikutuksia. Työympä-
ristössä sosiaalisen median aiheuttamalle teknostressille tunnistettiin aiemmassa 
kirjallisuudessa aiheuttajaksi teknostressitekijöitä, joita ovat teknostressin tutki-
muksessa yleisesti käytetyt invaasio, ylikuormitus, monimutkaisuus, epävar-
muus ja turvattomuus. Myös verkkoyhteisöpalveluiden aiheuttamalle tek-
nostressille henkilökohtaisella tasolla löydettiin useita aiheuttajia, kuten verkko-
yhteisöpalveluiden ominaispiirteet, liiallinen käyttö, sosiaalinen paine, ahdistu-
neisuus tietojen menetyksestä, tietojen muistamisen vaikeus, työelämän muok-
kautuminen. Näiden lisäksi aiheuttajiksi tunnistettiin teknostressitekijöitä, kuten 
monimutkaisuus, invaasio, epävarmuus, malli, paljastaminen, ylikuormitus, lii-
allinen riippuvuus, yksityisyyden ja turvallisuuden hallitsemattomuus, konflik-
tit verkkokeskusteluissa ja elämän vertailu. Työympäristössä teknostressille so-
siaalisessa mediassa tunnistettiin kirjallisuuden avulla myös vaikutuksia, kuten 
alentunut onnellisuus sekä työsuorituksen ja suorituskyvyn lasku. Henkilökoh-
taisessa käytössä verkkoyhteisöpalveluissa tunnistettiin myös useita eri vaiku-
tuksia teknostressille. Näitä vaikutuksia ovat uniongelmat, identiteettiin liittyvät 
ongelmat, sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ongelmat, keskittymisongelmat, uupu-
mus, tyytymättömyys ja aiottu käytön lopettaminen.  
 Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen artikkeleista nousi esille sosi-
aalisessa mediassa erilaisia lievityskeinoja, kuten sosiaalisen median käytön ra-
joittaminen, laaja-alaisten käytäntöjen luominen työpaikoilla ja avoimen keskus-
telun mahdollistaminen. Myös verkkoyhteisöpalveluille löydettiin useita eri lie-
vityskeinoja aiemmasta kirjallisuudesta. Näitä keinoja ovat systemaattinen kou-
lutus kouluissa ja organisaatioissa, käyttäjäasetusten muokkaaminen, muutosten 
sujuvuuden varmistaminen, stressitekijän ymmärtäminen ja tätä kautta palve-
luntarjoajan mukautuminen niin suunnittelussa kuin kehittämisessä sekä käyt-
täjien käyttötottumusten muokkaaminen, ja lopettamisen vaikeuttamisen valvo-
minen ja eliminointi. 
 Tutkielman tuloksista voidaan todeta, että teknostressille on löydetty jo laa-
jasti aiheuttajia, vaikutuksia ja lievittäjiä sosiaalisessa mediassa. Tämän kandi-
daatin tutkielman kontribuutiona muuttujat onnistuttiin koostamaan yhteen tau-
lukkoon, jossa niitä voidaan tarkastella ja reflektoida helposti. Kandidaatin tut-
kielman luonteesta johtuen, lähdemäärä on rajallinen ja on mahdollisuus, että 
kaikkia mahdollisia tutkimuksia ei saatu koostettua taulukkoon.  
 Vaikka teknostressiä sosiaalisen median kontekstissa on tutkittu jo enem-
män, yksikään näistä tutkimuksista ei ensisijaisesti keskity teknostressin lieven-
tämiseen ja tulevaisuudessa aihetta tulisikin tutkia tarkemmin. Tutkimukset kes-
kittyvät myös ensisijaisesti verkkoyhteisöpalveluihin, kuten Facebook-alustaan 
ja suppeasti muihin sosiaalisen median alustoihin. Olisikin tärkeä tutkia tulevai-
suudessa myös laajemmin eri alustojen, kuten esimerkiksi Twitterin yhteyttä tek-
nostressiin ja sen syntyyn. Myös haastavia teknostressitekijöitä ja niiden vaiku-
tuksia on tutkittu ainoastaan työperäisessä käytössä, mutta tulevaisuudessa yksi 
tärkeä tutkimusaihe olisi niiden tutkiminen myös henkilökohtaisen käytön yh-
teydessä. 
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